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Vážení přátelé,

dovolte nám, abychom Vám opět po roce předložili Výroční zprávu Diecézní charity ostravsko-

opavské. 

V uplynulém roce jsme dále pokračovali ve zkvalitňování služeb, které poskytujeme našim 

klientům. Podařilo se nám zkvalitnit nejen materiálně-technické vybavení našich zařízení, ale také 

zvýšit úroveň našich služeb. Kvalita je jednou z našich priorit, proto jsme realizovali v našich 

zařízeních několik cvičných inspekcí kvality sociálních služeb a podporovali činnost odborných 

kolegií, ve kterých jsou sdružení naši pracovníci z různých činností naší služby. Nedílnou součástí 

našich služeb je také nabídka duchovní služby a permanentní formace našich pracovníků. 

Jednou z viditelných změn vedoucích k optimalizaci naši práce byla implementace dobrovolných 

charit do charit profesionálních, kterých v současnosti má Diecézní charita ostravsko-opavská 

sedmnáct. 

Náš rozvoj byl z veliké části umožněn také diky našim kvalitním projektům, které jsou podporovány 

rozlišnými donátory, zejména evropskými fondy, ministerstvy, Moravskoslezským krajem i 

jednotlivými obcemi. Veliké díky patří také všem donátorům z řad našich spoluobčanů či právnických osob. 
Velice si vážíme této solidarity

Při každém ohlédnutí by se nemělo zapomínat, a velmi rád tak činím, na poděkování všem lidem, 

kteří se zasloužili o to, že se s úctou a hrdostí můžeme podívat na naše společné dílo. Jsem velmi rád, 

že mohu stát v čele takovéto organizace.

Pevně věřím, že čtením následujících stránek dojdete ke stejnému přesvědčení.

V úctě

Mgr. Lukáš Curylo

ředitel Diecézní charity ostravsko-opavské

Úvodní slovo ředitele



Charita Česká republika pomáhá 

lidem, kteří si pomoci nemohou, a 

podporuje samostatnost těch, kteří si 

pomoci neumějí. 

Diecézní charita ostravsko-opavská je nestátní neziskovou organizací, 

která byla zřízena diecézním biskupem Mons. Františkem Václavem 

Lobkowiczem k 1. lednu 1997 jako účelové zařízení s vlastní právní 

subjektivitou. Řídí se ustanoveními Kodexu kanonického práva a 

vlastními stanovami, schválenými diecézním biskupem. Diecézní charita 

ostravsko-opavská je samostatnou součástí Charity Česká republika.

Posláním charity je pomáhat lidem, kteří se ocitli v sociální, materiální, 

zdravotní, duševní, duchovní, nebo jiné nouzi, a to bez ohledu na vyznání, 

rasu nebo národnost, naplňovat přikázání křesťanské lásky k bližnímu, 

svědčit o rovnosti všech lidí a hodnotě každého jednotlivce. 

Diecézní charita ostravsko-opavská má holdingovou organizační 

strukturu a tvoří ji 17 oblastních charit s právní subjektivitou, v čele s 

Diecézní charitou ostravsko-opavskou - ústředím. 

Oblastní charity provozují jednotlivá charitní zařízení, jako jsou charitní 

ošetřovatelská a pečovatelská služba, domovy pokojného stáří, azylové 

domy pro lidi bez domova, domovy pro matky v tísni, domovy a chráněné 

dílny pro zdravotně postižené, charitní poradny a jiné.

adresa: Diecézní charita ostravsko opavská

Kratochvílova 3

702 00 Ostrava

IČ: 66181127

konto: Raiffeisen bank Ostrava 1035006028 / 5500

telefon: 599 525 941-2

e-mail: ludmila@caritas.cz

web: www.dchoo.caritas.cz

statutární zástupce: ředitel Mgr. et Mgr. Lukáš Curylo

Rada Diecézní charity ostravsko-opavské:

Ing. Zbyněk Pražák (předseda), Mgr. Ilja Racek PhD., Ing. Marta 

Hrušková, P. Dr. Pavel Forgač

Profil Diecézní charity ostravsko-opavské
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Přehled oblastních charit v rámci Diecézní charity ostravsko-opavské

Charita sv. Alexandra

Holvekova 651/28, 718 00 Ostrava – Kunčičky

tel.: 596 237 831, e- mail: alexandr@charita.cz

www.charitasvalexandra.cz 

Charita Bohumín

Štefánikova 957, 735 81 Bohumín

tel.: 596 013 606, e-mail: bohumin@charita.cz

www.volny.cz/charitabohumin

Charita Český Těšín

Hrabinská 17,  737 01 Český Těšín

tel.: 603 287 057, e-mail: cesky.tesin@caritas.cz

www.ceskytesin.caritas.cz

Charita Frenštát pod Radhoštěm

Kostelní 15, 744 01 Frenštát pod Radhoštěm

tel.:  556 831 609 , e-mail: frenstat@caritas.cz

www.frenstat.caritas.cz

Charita Frýdek-Místek

F. Čejky 450, 738 01 Frýdek-Místek 

tel.: 558 435 449, e-mail: f-m@charita.cz

www.fm.charita.cz

Charita Hlučín

Mírové náměstí 19/18, 748 01 Hlučín

tel.: 595 043 275, 

e-mail: sekretariat@charitahlucin.cz

www.charitahlucin.cz

Charita Hodslavice

Hodslavice 4, 742 71 Hodslavice

tel.: 556 750 493, e-mail: hodslavice@caritas.cz

Charita Hrabyně

Hrabyně 212 , 747 67 Hrabyně 3

tel.: 553 775 370, e-mail: hrabyne@charita.cz

www.hrabyne.charita.cz

Charita Jablunkov

Bezručova 130, 739 91 Jablunkov

tel.: 558 359 539, e-mail: jablunkov@caritas.cz

www.jablunkov.caritas.cz

Charita Javorník

Lidická 89, 790 70 Javorník

tel.: 584 440 217, e-mail: javornik@charita.cz

www.javornik.charita.cz

Charita Kopřivnice

Štefánikova 1163, 742 21 Kopřivnice

tel.: 556 813 637, e-mail: koprivnice@caritas.cz

www.charitakoprivnice.cz

Charita Krnov

Hlubčická 297/3, 794 01 Krnov

tel.: 554 611 366, e-mail: krnov@caritas.cz

www.charita-krnov.webnode.cz

Charita Odry

Hranická 162/36, 742 35 Odry

tel.: 556 731 947, e-mail: odry@caritas.cz

www.odry.charita.cz

Charita Opava

Přemyslovců 26, 747 07 Opava - Jaktař

tel.: 553 612 780, e-mail: info@charitaopava.cz

www.charitaopava.cz

Charita Ostrava

Kořenského 17, 703 00 Ostrava-Vítkovice

tel.: 596 621 094, e-mail: ostrava@caritas.cz

www.ostrava.caritas.cz

Charita Studénka

Malá strana 216, 742 13 Studénka

tel.: 556 401 726, e-mail: studenka@caritas.cz

www.studenka.charita.cz

Charita Třinec

Lidická 1272, 739 61 Třinec 

tel.: 724 257 219, e-mail: bezecna1@post.cz 

www.charitatrinec.cz  

Třinec

Jablunkov
Frenštát p. R.

Hodslavice

Kopřivnice

Odry

Studénka
Frýdek-Místek

Český Těšín

Hlučín
Opava

Hrabyně

Krnov

Javorník

Bohumín

Ostravasv. Alexandr
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Přehled služeb poskytovaných Diecézní charitou ostravsko-opavskou

charita 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

DCHOO x x x x

Charita sv. Alexandra x x x

Charita Bohumín x x x x x x

Charita Český Těšín x x x x x x x x x

Charita Frenštát p. R. x x x x x

Charita Frýdek-Místek x x x x x x x x x x x

Charita Hlučín x x x x x x x x

Charita Hodslavice x x x x

Charita Hrabyně x x

Charita Jablunkov x x

Charita Javorník x x x x x x

Charita Kopřivnice x x

Charita Krnov x x x x x

Charita Odry x x x x

Charita Opava x x x x x x x x x x x x x x

Charita Ostrava x x x x x x x x x x x x x x x x x x x

Charita Studénka x x x x x x

Charita Třinec x x x

1 Odborné sociální poradenství 

2 Osobní asistence 12 Azylové domy pro matky s dětmi 22 Sociální rehabilitace

3  Pečovatelská služba 13 Krizová pomoc 23 Charitní ošetřovatelská služba

4 Odlehčovací služby 14 Nízkoprahová denní centra pro osoby bez přístřeší 24 Půjčovny kompenzačních pomůcek

5 Centra denních služeb 15 Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež 25 Penziony

6 Denní stacionáře 16 Noclehárny 26 Mateřská centra

7 Domovy pro seniory 17 Služby následné péče 27 Chráněné dílny

8 Domovy se zvláštním režimem 18 Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi 28 Charitní šatníky

9 Chráněné bydlení 19 Sociálně aktivizační služby pro seniory a ZP 29 Charitní jídelny a vývařovny

10 Telefonická krizová pomoc 20 Sociálně terapeutické dílny 30 Jiné služby - dobrovolnická centra, doprava osob,

rehabilitace, poradenská činnost, neregistrované služby

11 Azylové domy pro muže 21 Terénní programy
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Střediska Diecézní charity ostravsko-opavské



Vesnička soužití Diecézní charity ostravsko-opavské

Vesnička soužití vznikla v roce 2002 

pro sociálně slabé rodiny - oběti 

povodní - a stala se úspěšným 

pilotním sociálním projektem, který 

realizuje funkční model soužití romského a neromského obyvatelstva v 

Ostravě. Ve Vesničce bydlí deset romských, deset neromských a deset 

smíšených rodin, celkem cca 135 osob. 

Diecézní charita ostravsko-opavská zde realizuje dlouhodobý sociální 

program zaměřený na sociální začleňování a prevenci sociálně 

negativních jevů. Obyvatelé Vesničky a jejího okolí (především lokality 

Liščina) čelí akutní hrozbě sociálního vyloučení v důsledku dlouhodobé 

nezaměstnanosti a souvisejících existenčních problémů, zadlužení a 

závislosti na sociálních dávkách. Tato skutečnost má za následek zvýšený 

výskyt sociálně patologických jevů v této lokalitě, a to jak mezi dětmi a 

mládeží, tak i mezi dospělými. Ve Vesničce soužití jsou realizovány tři 

sociální služby registrované dle zákona č.108/2006 Sb.: odborné sociální 

poradenství, nízkoprahové zařízení pro děti a mládež a sociálně 

aktivizační služby pro rodiny s dětmi.

Uživateli poradny jsou obyvatelé Vesničky soužití a jejího okolí, 

především z romské lokality Liščina. Jedná se především romské 

etnikum, nezaměstnané, matky na mateřské dovolené, rodiny s dětmi, 

sociálně vyloučené, a osoby, které vedou rizikový způsob života.

Odborná sociální poradna

Jednou z priorit poradny je dlouhodobě problematika předlužení rodin, 

zvyšuje se i závažnost těchto případů. V této oblasti probíhá úzká 

spolupráce s občanským sdružením SPES. V roce 2009 se jedna sociální 

pracovnice zúčastnily intenzivního devítidenního školení krizové 

intervence. Další prioritou odborné sociální poradny byla v roce 2009 

problematika nezaměstnanosti. Sociální pracovnice byla také zapojena 

do projektu „Společně do života, maminky“ podpořeného z prostředků 

MSK.  

Mimo uvedené priority se pracovnice poradny zabývala ostatními 

záležitostmi našich klientů: pomoc při uplatňování oprávněných zájmů a 

práv, obstarávání osobních záležitostí, prevence ztráty bydlení, pomoc s 

vyřizováním dokladů, sociálních dávek a exekucí, doprovod při 

soudních řízeních a na úřadech apod. 

Uživateli služby jsou děti a mládež z Vesničky soužití a jejího okolí, 

především z vyloučené lokality  Liščina. V roce 2009 pokračoval nárůst 

počtu uživatelů i ze vzdálenějších lokalit – Muglinov, Hrušov, 

Michálkovice, Kunčičky. 

V Komunitním centru ve Vesničce soužití jsou denně otevřeny dva 

prostory pro nestrukturované volnočasové aktivity dětí: herna a 

společenský sál. Klientům (děti a mládež do 18 let) se věnují pracovníci v 

sociálních službách - animátoři a sociální pracovník, kteří pro děti 

připravují kulturní a sportovní aktivity. 

V roce 2009 byl zde realizován návazný projekt zaměřený na sociální 

integraci romských dětí a mládeže a na podporu úspěšného zvládnutí 

základní školy s názvem „Pindro pal pindreste II.“ („Krok za krokem II.“) 

financovaný MŠMT, který umožnil rozšířit činnost nízkoprahového 

zařízení o nové aktivity.

Mimo to bylo v průběhu roku uspořádáno množství dalších aktivit pro 

děti – Mikulášská nadílka, oslavy 7. výročí Vesničky, apod. V roce 2009 byl 

také realizován projekt „Vím, co nechci a vím proč“ zaměřený na 

problematiku návykových látek, podpořený statutárním městem 

Ostrava.

Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež 

Diecézní charita ostravsko-opavská

6



Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi

Uživateli služby jsou rodiny s dětmi, které bydlí ve Vesničce soužití a v 

jejím okolí, především ve vyloučené lokalitě Liščina. Jedná se o rodiny, 

které čelí dlouhodobé krizové sociální situaci a nedokáží ji samy 

překonat. Služba zahrnuje širokou škálu aktivit, které je možné rozdělit 

na dvě skupiny: práce s rodinou a pomoc dětem ze sociálně 

znevýhodněných rodin.

V první skupině se jedná především o terénní práci v rodinách. Nejčastěji 

poskytovanými jsou nácvik vedení hospodaření a udržování domácnosti, 

doprovázení a podpora při jednání na úřadech a školách, opatrovnických 

soudech, lékařských a jiných vyšetřeních dětí, pomoc a podpora při 

vyřizování běžných záležitostí rodiny, prevence diskriminace zajišťování 

podmínek pro přípravu dětí do školy, příprava maminek a dětí na 

úspěšné zahájení školní docházky předškolních dětí, které navázalo na 

dlouhodobý projekt „Počítadlo“, zájmové a vzdělávací aktivity pro 

dospělé a pro rodiny (projekt „Společně do života, maminky“ podpořený 

MSK, vzdělávací akce, výlety, kulturní a sportovní akce…).

Ve druhé skupině aktivit se zaměřuje pozornost  na práci s dětmi ze 

sociálně znevýhodněných rodin v Komunitním centru. Předškolní klub 

umožňuje dětem ve věku 3 – 6 let ze sociálně znevýhodněného prostředí 

navštěvovat předškolní zařízení a vytváří optimální podmínky pro 

zdravý rozvoj dítěte a pro úspěšný vstup do základní školy. Pro starší děti 

jsou realizovány další aktivity zaměřené na jejich zdravý vývoj a úspěšné 

začlenění do společnosti: doučování, zájmové kroužky, pobytové 

poznávací jedno a vícedenní akce pro děti 

V loňském roce zde byl realizován návazný projekt zaměřený na prevenci 

kriminality a protidrogovou prevenci dětí a mládeže s názvem „Poznej 

svůj kraj, poznej sám sebe II.“ financovaný Statutárním městem Ostrava, 

který umožnil rozšířit činnost o nové volnočasové aktivity. V rámci 

projektu v průběhu roku 2009 se staršími dětmi pracoval sociální 

terapeut.

Pro dospělé a pro rodiny (dámský klub pro maminky na MD, vzdělávací 

akce, výlety, kulturní a sportovní akce…).

Spolupráce s odbornými školami

Vesnička soužití úzce spolupracuje se středními a vysokými školami 

sociálně právních oborů (Ostravská univerzita, Slezská univerzita Opava, 

VOŠ zdravotně-sociální Ostrava, VOŠ Caritas Olomouc a dalšími), jejichž 

studentům předáváme získané zkušenosti formou seminářů, odborných 

praxí studentů a exkurzí. Získané poznatky mohou studenti po ukončení 

studia využít ve své praxi při řešení stále palčivějších problémů ve 

vyloučených romských lokalitách.

Tato aktivita byla v roce 2009 podpořena MSK v projektu „7 let Vesničky 

soužití – semináře o zkušenostech z realizace projektu“.
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Poradenské a informační centrum Diecézní charity ostravsko-opavské

Motto:  „Naše síla není v tom, že nikdy 

nepadneme, ale v tom, že vždycky 

vstaneme.“

Posláním Poradenského a informačního centra je pomoc lidem, kteří se 

ocitli v nouzi, nebo řeší problémovou situaci, kterou nejsou schopni 

zvládnout vlastními silami. Smyslem činnosti centra je tyto klienty nejen 

podpořit, ale také zplnomocnit natolik, aby překonali své těžkosti a mohli 

se navrátit k přijatelné kvalitě života. 

Na základě zjištění jejich očekávání a cílů jim jsou nabídnuty možné 

alternativy pomoci, informace, rady či doprovázení. Průběh poradenství 

vychází z vnitřních zdrojů a možností klientů a je plánován za jejich 

spoluúčasti. V mnoha případech je vedena s klienty dlouhodobější 

spolupráce. 

Odborné sociální poradenství (dle § 37 zák. č. 108/2006 Sb.) probíhá 

formou osobní konzultace, telefonických rozhovorů nebo 

prostřednictvím e-mailové pošty. Klient může požádat i o písemnou 

odpověď formou dopisu. Ve spolupráci s externími odborníky jsou 

pracovnice schopny řešit také některé rodinné situace (informace k 

rozvodům, svěření dítěte do péče), majetkoprávní záležitosti (kupní 

smlouvy) nebo dluhovou problematiku. Bezplatné právní, psychologické 

a duchovní konzultace se těší velkému zájmu. 

Nejčastější dotazy klientů jsou ze sociální oblasti (dávky státní sociální 

podpory, dávky pomoci v hmotné nouzi, dávky sociální péče, sociální a 

zdravotní pojištění, důchody a výhody pro zdravotně postižené občany); 

dále se týkají výběru nejvhodnější sociální služby; pracovně – právních 

vztahů a zaměstnanosti; bydlení nebo volnočasových aktivit pro seniory. 

V roce 2009 využilo služeb poradny 329 nových klientů. Během roku bylo 

zaznamenáno 544 kontaktů a poskytnuto 1140 intervencí. 

V Poradenském a informačním centru byla v roce 2009 zavedena 

bezplatná telefonní linka 800 400 214, která je v provozu ve vymezených 

dnech - v úterý 8:00 – 12:00 a ve středu 13:00 – 16:30hod.  Mimo určené dny 

bezplatné linky je nabízeno zpětné zavolání, což znamená, že klient 

nejprve zavolá na telefonní číslo poradny, kde se s ním pracovnice 

dohodne na zpětném zavolání z telefonu poradny, aby mohl popsat 

svou situaci. V případě složitějšího problému je klient pozván k osobní 

konzultaci do poradny, případně jej sociální pracovnice navštíví.

Snadnější dostupnost služeb poradny umožnilo také nově zřízené 

parkovací místo v její blízkosti. Zejména obtížně se pohybující klienti, jež 

se nechávají do centra dopravit, jej mohou využít po dobu konzultace 

bezplatně. Ke zvýšení kvality poskytovaných služeb přispěla i 

modernizace technického vybavení poradny, díky kterému lze 

poskytovat aktuálně platné právní informace. Větší bezpečí sociálních 

pracovnic je zajištěno ve spolupráci s bezpečnostní agenturou.

Provoz Poradenského a informačního centra Diecézní charity 

ostravsko-opavské je finančně podporován z dotací Ministerstva práce 

a sociálních věcí a statutárního města Ostrava.
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Středisko humanitární pomoci Diecézní charity ostravsko-opavské

Středisko humanitární pomoci 

Diecézní charity ostravsko-opavské 

se zabývá zahraniční rozvojovou a 

humanitární pomocí na Zakarpatské 

Ukrajině. U jeho projektů a aktivit se nejedná pouze o poskytování 

materiální a finanční pomoci, ale veliký důraz je kladen na rozvojový a 

sociální aspekt pomoci. 

Středisko humanitární pomoci Diecézní charity ostravsko-opavské 

pokračovalo v roce 2009 ve stávajících rozvojových humanitárních 

projektech v Zakarpatské oblasti Ukrajiny, rozšířilo svou činnost také do 

Ivano- Frankivské oblasti. V roce 2009 se také aktivně podílelo na 

odstraňování následků povodní na Novojičínsku.  

 

V rámci projektu Adopce na dálku, jehož hlavním cílem je pomoc dětem 

ze sociálně slabých rodin na Zakarpatí, byla finanční pomoc poskytnuta v 

jednotlivých měsících 700 – 746 dětem. 

Ze společného fondu, který umožňuje pomoc i dětem mimo projekt, byla 

financována léčba tří dětí, podpora rodin, které se ocitly v mimořádně 

veliké nouzi, podpora studia několika sociálně potřebným studentům, 

Adopce na dálku

dále každoměsíční nákup časopisů pro děti, řada výchovných, 

sportovních, volnočasových aktivit, v době prázdnin pak příměstské 

dětské tábory v devíti vesnicích. Nadále také podpora činnosti kroužků, 

působících při  jednotlivých farnostech v dané oblasti. 

V závěru roku bylo započato s vizitacemi, při kterých byla opětovně 

ověřována potřebnost pomoci jednotlivým dětem. 

Prostřednictvím projektu Důstojný život byla každoměsíčně 

poskytována pomoc 370 – 404 seniorům a zdravotně postiženým, kterým 

byly za finanční dary českých dárců každý měsíc nakupovány potraviny, 

případně mycí a čisticí prostředky.

Projekt Pečovatelská služba je nadále úzce propojen s projektem Důstojný 

život. Umožňuje poskytování pečovatelské péče a materiální pomoci 

osamoceným, nemohoucím seniorům. Možností tohoto projektu využilo 

95 potřebných ze 4 obcí Tjačivského regionu. Pečovatelská služba je 

realizována jako společný projekt Diecézní charity ostravsko-opavské a 

Oblastní charity Třebíč.

Domov pokojného stáří  Usť  Čorná, zajišťující ubytování a komplexní 

péči 13 seniorům, je dalším dlouhodobým projektem Střediska 

humanitární pomoci. I v tomto roce byl provoz domova z velké části 

financován z humanitárního fondu Tříkrálové sbírky Charity Česká 

republika.  Díky grantu Nadace Via byla pro domov pořízena dvě 

polohovací ošetřovatelská lůžka. 

V průběhu února proběhl ve spolupráci s Diakonií Církve bratrské 

Praha ošetřovatelský seminář pro personál domova, vedený 

zkušenými zdravotními sestrami Domova Bethesda. Tento partner 

poskytl Domovu v rámci spolupráce také velkorysou materiální 

pomoc. 

Důstojný život a pečovatelská služba 

Domov pokojného stáří v Usť Čorné 
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Další aktivity

Ivano- Frankivská oblast

 

K jiným, již tradičním, aktivitám Diecézní charity ostravsko-opavské v 

Zakarpatské oblasti Ukrajiny patří brigády, jichž se v roce 2009 účastnilo 

devět skupin. Práce byla jako každý rok různorodá, od přípravy 

palivového dříví, kácení stromů, čištění zapomenutého hřbitova, pomoc 

při stavbách kostelů, po pomoc při přípravě poutě národů, příměstských 

letních táborech, aj.  

Zájemci z řad českých dárců, zapojených v projektech Adopce na dálku a 

Důstojný život, navštívili své „svěřence“ v rámci tradiční červnové a 

srpnové Cesty adoptivních rodičů na Ukrajinu. Při těchto cestách se čeští 

dárci setkali  s jimi podporovanými dětmi a seniory v jejich domovech a 

zároveň se seznámili s prostředím, v němž tito žijí.

Nadále pokračoval převoz materiální pomoci, získané zejména od našich 

spolupracovníků z německého Chamerau, ale také od již pravidelných 

českých dárců, případně z účelových sbírek, které pro potřeby 

chudobných na Ukrajině zajistily jednotlivé moravské farnosti. Jednalo se 

o školní pomůcky, sportovní potřeby, hračky, šatstvo, zdravotní pomůcky, 

cukrovinky,  atd.  Tato materiální pomoc pravidelně naplňuje 

humanitární sklad v Tjačivu, z kterého pak pomoc směřuje chudým 

rodinám v Tjačivském a Mižhirském rajonu. 

Uzavření smlouvy o spolupráci se sestrami Kongregace Vtěleného Slova 

v Ivano-Frankivsku se stalo počátkem nové spolupráce Diecézní charity 

ostravsko-opavské v další oblasti Ukrajiny.

 Prvním výsledkem spolupráce je projekt „Domov“, který je zaměřen na 

podporu dětí, žijící v Městečku  milosrdenství. Městečko Milosrdenství 

na sebe bere povinnost obnovit a povznést lidskou důstojnost u každého 

poníženého a odmítnutého člověka. Prostřednictvím zabezpečení jeho 

hlavních potřeb (potravy, oblečení, bydlení), péče o zdraví, duchovní 

pomoci a všestranného rozvoje , tj. morálního, intelektuálního, 

pracovního. V Městečku milosrdenství žijí nejen děti, také mládež,  

osamělé matky, senioři. 

V rámci této nové spolupráce proběhl také jeden turnus brigádnické 

pomoci a dovoz většího množství šatstva a sportovních potřeb pro děti.

Činnost Střediska humanitární pomoci a rozvojové humanitární projekty 

byly podpořeny poskytnutím dotace MZV ČR prostřednictvím projektu 

„Zvyšování povědomí o rozvojové problematice v regionech“ a „Posílení 

povědomí veřejnosti o rozvojové a humanitární pomoci na Zakarpatské 

Ukrajině“. Díky této podpoře byl na Zakarpatí natočen filmový 

dokument o tamních aktivitách Střediska humanitární pomoci, 

zpracován nový propagační a informační materiál střediska, včetně 

fotografické publikace o Zakarpatí, pokračovaly besedy našich 

zahraničních partnerů po životě na Ukrajině. 

Středisko humanitární pomoci Diecézní charity ostravsko-opavské 

můžete podpořit zasláním dárcovské SMS ve tvaru DMS UKRAJINA 

na telefonní číslo 87 777.

Cena DMS je 30,- Kč.
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Projekty realizované Diecézní charitou ostravsko-opavskou v roce 2009



Projekt „Rozvoj programů zaměstnanosti a prevence sociálně 

patologických jevů ve Vesničce soužití“

Hlavním cílem projektu bylo předejít, popřípadě zamezit sociálnímu 

vyloučení obyvatel Vesničky soužití a jejího okolí a přispět k integraci 

ohrožených skupin, především Romů, na trh práce. Dalším cílem bylo 

rozšířit nabídku Komunitního centra o nestrukturované aktivity 

zaměřené na děti a mládež a pokrýt tak zájem o tyto služby v dané 

lokalitě. Jednotlivé aktivity směřovaly k rozvoji zaměstnanosti a 

zaměstnatelnosti obyvatel a snížení jejich závislosti na dávkách systému 

státní sociální péče a k prevenci sociálně negativních jevů dětí a mládeže. 

Projekt probíhal od října 2006 do dubna 2008 a byl financován z 

prostředků Evropské unie, Ministerstva pro místní rozvoj a 

Moravskoslezského kraje. Předfinancování projektu bylo zajištěno s 

pomocí dotace z rozpočtu statutárního města Ostravy. 

V roce 2009 pokračovala i nadále realizace navazujících aktivit projektu:

1) Poradenský program

Sociální poradna pokračovala v poskytování pracovně-právního 

poradenství, klienti přicházeli řešit problémy při ztrátě zaměstnání, 

hledali s pomocí poradkyně nové zaměstnání nebo řešili problémy v 

zaměstnání. Poradkyně doprovázela klienty při jednání s úřady, příp. i při 

jednání se zaměstnavatelem. Poradna nabízela své služby také mladým 

klientům ze sociálně ohrožených skupin.

2)  Vzdělávací program

Vzdělávací program byl omezen pouze na dobu realizace projektu, 

protože většinu vzdělávacích kurzů realizovali externí lektoři. Přesto s 

pomocí zakoupeného vybavení pokračovali následné aktivity, které byly 

zajištěny vlastními zaměstnanci, většinou sociálními pracovníky a 

animátory volnočasových aktivit.

3)  Podpora zaměstnávání

Nezaměstnaní klienti mohli využít krátkodobých pracovních příležitostí 

při zajišťování technických služeb pro Vesničku soužití (sečení trávy, 

úklidy venkovních prostor, pomocné technické práce). Pro zájemce byla v 

pracovních dnech i nadále k dispozici internetová klubovna, sociální 

pracovník klientům pomáhal při orientaci v nabídkách volných 

pracovních míst na internetových stránkách a při elektronické 

komunikaci se zaměstnavateli. 

4)  Rozvoj volnočasových aktivit

Díky realizovanému projektu byl v Komunitním centru Vesničky soužití i 

nadále rozšířen provoz nízkoprahového volnočasového zařízení pro děti 

a mládež, a to denně v pracovních dnech. Zařízení slouží pro volně 

příchozí děti od 6 do 14 let a mládež do 18 let a poskytuje jim širokou 

nabídku nestrukturovaných aktivit jak v prostorách Komunitního centra, 

tak v jeho okolí.

  

 

Projekty podpořené ze Společného regionálního operačního programu
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Projekt „Vybudování Dětského domova rodinného typu a prostor 

pro sociální integraci znevýhodněných osob v Řepištích“ 

Smyslem projektu „Vybudování Dětského domova rodinného typu a 

prostor pro sociální integraci znevýhodněných osob v Řepištích“ je 

přispět k sociální integraci dětí vyrůstajících mimo rodinu a umístěných 

do ústavní výchovy, připravit je na přechod z ústavního zařízení do 

samostatného života a maximálně ho usnadnit. Součástí aktivit 

směřujících k integraci je i aktivní příprava na úspěšné zapojení do 

pracovního procesu a nalezení vhodného pracovního uplatnění. 

Cílem projektu bylo vybudovat zařízení – dětský domov rodinného typu  

– s cílovou kapacitou do 10 osob, které se bude co nejvíce blížit 

podmínkám běžné rodiny. Projekt byl zahájen na jaře 2005 stavební 

rekonstrukcí objektu bývalé školky v obci Řepiště. Na rekonstrukci 

získala Diecézní charita ostravsko-opavská dotaci ze strukturálních 

fondů EU a státního rozpočtu ČR prostřednictvím Společného 

regionálního operačního programu ve výši 6 678 900,- Kč. Vlastní provoz 

dětského domova byl zahájen 1. září 2005. 

V současné době je dětský domov provozován již čtvrtým rokem a jsou 

zde umístěny převážně handicapované dětí s kombinovanými vadami. 
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Projekt „Pindro pal pindreste II.“

Projekt „Pindro pal pindreste II“ byl realizován  Diecézní charitou 

ostravsko – opavskou jako součást sociálního preventivního programu 

pro děti a mládež, který dlouhodobě probíhá v  Komunitním centru 

Vesničky soužití a navázal na stejnojmenný projekt realizovaný v 

loňském roce. Umožnil rozšířit preventivní program o nové aktivity 

zaměřené na podporu zvládnutí školní docházky. 

Projektem bylo přímo podpořeno 189 dětí všech věkových skupin. 

Předškolní děti se připravovaly na vstup do školy v Předškolním klubu, 

kde získaly schopnosti a dovednosti potřebné pro úspěšné zvládnutí 

školní docházky. Stejně byli připravováni rodiče dětí terénními 

pracovníky. Úspěšnost dlouhodobé práce s nejmenšími dokládá 

skutečnost, že děti z Vesničky soužití, jejichž rodiče z velké části 

absolvovali zvláštní školu, nastupují vždy do běžné základní školy a 

zařadí se do třídního kolektivu.

Pro školní děti proběhlo množství volnočasových aktivit, a to 

jednorázových soutěžních, sportovních a kulturních akcí, výletů i 

pravidelných zájmových a vzdělávacích kroužků s cílem přispět k 

integraci dětí do společnosti, především do vzdělávacího procesu. Důraz 

byl kladen na individuální sociální práci a na komplexní přístup ke všem 

příčinám sociálního vyloučení. Významnou aktivitou se stalo skupinové i 

individuální doučování, a to především ambulantní formou.

Zkušenosti z realizace programů přebírali studenti středních a vysokých 

škol sociálně – právních oborů, kteří ve Vesničce soužití vykonali své 

odborné praxe a exkurze, a také odborníci  z organizací zabývající se 

obdobnou problematikou (obce, nadace, NNO apod.), kteří se tak stali 

nepřímými beneficienty projektu. Celkem bylo tímto způsobem 

podpořeno 135 osob.

Projekt byl spolufinancován Ministerstvem školství, mládeže a 

tělovýchovy dotací ve výši 120 000,- Kč. 

Projekty podpořené Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy
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Projekt „Posílení povědomí veřejnosti o rozvojové a humanitární  

pomoci na Zakarpatské Ukrajině“

Projekt byl realizován s cílem zvýšit informovanost české veřejnosti o 

zahraniční rozvojové a humanitární pomoci v Zakarpatské oblasti 

Ukrajiny. Projekt byl zaměřen na širokou veřejnost všech věkových 

skupin, školy a oblastní charity Diecézní charity ostravsko-opavské. 

Výchozím bodem pro realizaci projektu bylo uvědomění si toho, že 

rozsah poskytované zahraniční pomoci je z velké části limitován 

podporou veřejnosti. Nedůvěra a nezájem veřejnosti o rozvojovou a 

humanitární pomoc do zahraničí, s nimiž se pracovníci Diecézní charity 

ostravsko-opavské v rámci svých aktivit setkávali, vycházel z velké části 

z neinformovanosti a neznalosti problematiky. Záměrem projektu bylo 

pokusit se toto omezení eliminovat. 

Projekty podpořené Ministerstvem zahraničních věcí

V průběhu realizace byla vytvořena materiální základna pro zvýšení 

povědomí veřejnosti o aktivitách Střediska humanitární pomoci Diecézní 

charity ostravsko-opavské na Ukrajině. Byl vyroben filmový dokument a 

obrazová publikace o životě na Zakarpatí a rozvojové a humanitární 

pomoci a spolupráci v této oblasti realizované, propagační a informační 

materiály. Proběhla řada informačních a propagačních akcí – besedy a 

přednášky pro školy a charity, cesta zástupců cílové skupiny na Ukrajinu 

atd. 

Uskutečnilo se osm turnusů brigád na Ukrajině, dobrovolníci a 

spolupracovníci se podíleli také na přípravě veřejných informačních a 

propagačních akcí a na získávání materiální humanitární pomoci, která 

byla převážena na Ukrajinu, kde byla dále distribuována potřebným. Byla 

navázána spolupráce mezi českými a ukrajinskými školami, na začátku 

roku 2010 by mělo dojít k uzavření partnerských smluv. 

Projekt byl realizován díky finanční pomoci Ministerstva zahraničních 

věcí ČR ve výši 561 735 Kč.
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Projekty podpořené Moravskoslezským krajem

Projekt „Vzdělávání pracovníků Diecézní charity ostravsko-opavské“

Projekt spočíval ve vzdělávání a supervizi pracovníků v sociálních 

službách a sociálních pracovníků Diecézní charity ostravsko-opavské. V 

rámci projektu proběhly vzdělávací aktivity pro animátory 

volnočasových kroužků pro děti a mládež a sociální pracovnice 

odborného sociálního poradenství. Uskutečnila se také supervizní 

setkání pracovníků Vesničky soužití, Charitního domu sv. Františka, 

Poradenského a informačního centra a supervize pro sociální pracovníky 

poradenských služeb a sociální pracovníky terénních a pobytových 

služeb pro osoby se zdravotním postižením a seniory. 

Díky realizovanému vzdělávání byly naplněny kvalifikační předpoklady 

pracovníků dle § 111 a § 116 zákona 206/2009 Sb. Supervize přispěly k 

posílení profesních kompetencí supervidovaných pracovníků a díky 

poskytnuté zpětné vazbě a doporučením supervizorů také k prevenci 

syndromu vyhoření a syndromu pomáhajících. Za zvlášť prospěšné 

považujeme, že v rámci realizace projektu získali pozitivní zkušenost se 

supervizí také pracovníci těch služeb, v nichž dosud supervize 

pravidelně neprobíhaly nebo byly omezeny jen na úzký okruh 

pracovníků. 

Projekt byl podpořen finančními prostředky z rozpočtu 

Moravskoslezského kraje ve výši 100 000,- Kč.

Projekt „Vizitace v zařízeních sociálních služeb II.“

Cílem projektu bylo podpořit kvalitu sociálních služeb v jednotlivých 

zařízeních v působnosti Diecézní charity ostravsko-opavské, pojmenovat 

zjištěné nedostatky a navrhnout opatření k jejich odstranění. Projekt 

navázal na stejnojmenný úspěšně realizovaný projekt. V roce 2009 

navštívil vizitační tým Diecézní charity ostravsko-opavské 4 zařízení: v 

domově pro seniory ve Studénce (Dům pokojného stáří - Domov sv. 

Anny), v terénní pečovatelské službě v Odrách (Charitní pečovatelská 

služba), v odborné sociální poradně v Ostravě-Vítkovicích (Středisko 

odborného poradenství pro osoby se zdrav. znevýhodněním) a v terénní 

pečovatelské službě ve Frenštátě pod Radhoštěm (Charitní pečovatelská 

služba). V rámci šetření hovořili členové vizitačního týmu kromě 

jednotlivých pracovníků a ředitelů charit také s vylosovanými uživateli 

dané služby.

Celý projekt byl hodnocen zúčastněnými charitami jako významná 

podpora a ocenění jejich dobré praxe a zároveň jako vzácná šance vidět 

svoji službu pohledem odborníka zvenčí a připravit se tak na státní 

inspekce kvality. Důkazem toho je i skutečnost, že po ukončení projektu 

jsme zaznamenali zájem dalších zařízení o provedení vizitace jejich 

služby. Pokračování projektu plánujeme i do budoucna, podmínkou je 

však dostatek finančních prostředků potřebných pro jeho realizaci.

Projekt byl podpořen finančními prostředky z rozpočtu 

Moravskoslezského kraje ve výši 50 000,- Kč.
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Projekt „Společně do života, maminky“

Záměrem projektu bylo vytvořit program pro ženy z cílové skupiny 

(maminky na mateřské dovolené, ženy nezaměstnané a v domácnosti, 

romské etnikum), který by jim přístupnou a atraktivní formou 

zprostředkoval odborné sociální poradenství a přispěl tak k sociální 

integraci  těchto žen a v důsledku toho i jejich rodin. Program probíhal 

ve dvou bězích, v každém z nich bylo podpořeno 10 žen z cílové 

skupiny, v každém běhu proběhlo 13 setkání.

 Cílové skupině byl nabídnut atraktivní program, většinou tvořivý 

workshop (šití drobných předmětů do domácností, tkaní koberečků, 

pletení košíků, výroba adventních věnců a jiných dekoračních předmětů, 

malování na sklo, výroba keramiky), který splnil motivační úlohu pro 

jejich účast v programu, ale měl i další význam - ženy si vyzkoušely 

nejrůznější pracovní techniky, svoji zručnost, získaly sebevědomí a 

neformální zkušenost a kontakt se sociálními pracovnicemi ve Vesničce 

soužití. 

Druhá část setkání byla věnována aktuálním tématům, která představují 

možné příčiny sociálního vyloučení (dluhy a exekuce, ztráta zaměstnání, 

nízká kvalifikace apod.). Součástí bloku byly i vzdělávací aktivity, které 

rovněž přispívají k úspěšnější sociální integraci, a to především na trh 

práce (jak psát správně životopis, jak si založit e-mailovou schránku a 

elektronicky komunikovat, jak hledat práci na internetu, jak úspěšně 

jednat se zaměstnavatelem, práva a povinnosti zaměstnance). V 

některých případech byla zahájena spolupráce s poradnou při řešení 

předlužení rodin, která přináší dlouhodobě kladné výsledky, některé 

ženy získaly díky úzké spolupráci se sociální poradkyní zaměstnání. 

Projekt byl podpořen finančními prostředky z rozpočtu 

Moravskoslezského kraje ve výši 62 000,- Kč.

Projekt „

prostřednictvím odborných kolegií II.“

Spolupráce charitních středisek na tvorbě metodik služeb 

Projekt navázal na předchozí praktickou oborovou spolupráci 

pracovníků charitních středisek na území ostravsko-opavské diecéze s  

cílem vytvořit vnitřní metodické předpisy a zavést je do praxe 

jednotlivých zařízení v souladu se standardy kvality sociálních služeb. V 

průběhu realizace projektu se setkávaly profesní skupiny zástupců 

sociálních služeb stejného nebo podobného zaměření, tzv. odborná 

kolegia. Náplní těchto setkání bylo vzájemné předávání zkušeností, 

konzultování problémů v oblasti kvality služeb s ostatními členy 

odborných kolegií nebo přizvanými odborníky, společné definování 

vzdělávacích potřeb pracovníků v jednotlivých typech služeb a nejméně 

jedno setkání každého odborného kolegia bylo celé věnováno 

společnému vzdělávání nebo supervizi.

 Do projektu bylo zapojeno 66 sociálních služeb v působnosti Diecézní 

charity ostravsko-opavské prostřednictvím delegovaných zástupců, kteří 

se pravidelně scházeli v 6 kolegiích.

Realizace projektu byla další úspěšnou etapou na cestě ke kvalitním 

sociálním službám zúčastněných zařízení, přispěla k výměně zkušeností 

při tvorbě jejich metodických předpisů a poskytla prostor ke sdílení dobré 

praxe. Praktickým důsledkem naplnění cílů projektu bude pokračování 

oborové spolupráce pracovníků charitních  středisek v dalších letech. 

Rozsah této spolupráce a možnosti, jež nabídne, budou záviset také na 

objemu prostředků, které se podaří na tento účel získat.

Projekt byl podpořen finančními prostředky z rozpočtu 

Moravskoslezského kraje ve výši 60 000,- Kč.
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Projekt „

projektu“

7 let Vesničky soužití - semináře o zkušenostech z realizace 

Projekt byl realizován s cílem předat cílové skupině - odborné veřejnosti 

(pedagogové a studenti středních a vysokých škol sociálně právních 

oborů, případně sociální pracovníci a pracovníci v sociálních službách z 

institucí a NNO, kteří pracují se stejnou cílovou skupinou klientů) - 

zkušenosti z dlouhodobé realizace sociálního projektu Vesnička soužití. 

Dalším záměrem projektu bylo vytvořit prostor pro otevřené diskuse 

odborníků na témata související s problematikou sociálního začleňování 

v sociálně vyloučených lokalitách a navázání užších kontaktů s těmito 

odborníky.

V průběhu projektu byly uskutečněny semináře pro skupiny studentů a 

odborníků, organizované v prostorách komunitního centra Vesničky 

soužití s následnou exkurzí. Proběhlo šest seminářů pro celkem 80 

studentů ze tří škol, čtyři semináře pro pracovníky čtyř neziskových 

organizací a jeden seminář pro zástupce partnerských organizací ze 

Slovenska.

 

Součástí projektu byla také praxe studentů ve Vesničce soužití, v jejímž 

průběhu se studenti měli možnost blíže seznámit s principy sociálního 

programu, fungováním provozovaných sociálních služeb a s praktickými 

postupy při jednání a práci s klienty ze sociálně vyloučené lokality. 

Celkem bylo uskutečněno 12 praxí studentů ze čtyř vysokých škol, každá 

v trvání alespoň 60 hodin. 

Díky realizaci projektu navázala Diecézní charita ostravsko-opavská užší 

spolupráci s odbornými školami v kraji, odborníky z municipálních 

orgánů, institucí a NNO, pracujících se stejnou cílovou skupinou. Byl 

vytvořen prostor pro sdílení příkladů dobré praxe a odbornou diskusi na 

téma sociálního začleňování.

Projekt byl podpořen finančními prostředky z rozpočtu 

Moravskoslezského kraje ve výši 88 000,- Kč.
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Projekt „Vím co chci a vím proč“

Projekt byl realizován jako součást sociální služby nízkoprahové zařízení 

pro děti a mládež, který dlouhodobě probíhá v Komunitním centru 

Vesničky soužití. Realizace projektu umožnila rozšířit služby 

poskytované v Komunitním centru o aktivity protidrogového poradce a 

nabídnout dětem z Vesničky soužití a z jejího okolí, ohroženým sociálně 

negativními jevy, bezpečné a přátelské prostředí k trávení volného času. 

Pro děti byl připravován atraktivní program formou soutěží, workshopů 

a besed. Pracovníci nízkoprahového zařízení kladli hlavní důraz na 

individuální sociální práci s dětmi a na problematiku návykových látek. 

Během realizace projektu DCHOO navázala úzkou spolupráci s Policií 

ČR, Městskou policií Ostrava, ÚMOb Slezská Ostrava (odbor SPOD), 

sdruženími Renarkon, Bílý nosorožec a s pověřeným duchovním 

Biskupství ostravsko-opavského zabývajícím se drogovou 

problematikou. Z této spolupráce vyplynuly konkrétní aktivity – besedy 

pro děti a mládež s Městskou policií i s Renarkonem, individuální práce 

sociálního pracovníka s konkrétními klienty, skupinové besedy mladeže 

nad určitým konkrétním případem, podnětem, promítnutým filmem 

apod.

Projekt byl realizován s finanční podporou statutárního města Ostravy ve 

výši 200 000,- Kč

Projekt „Poznej svůj kraj, poznej sám sebe II.“

Projekt byl realizován v rámci sociálně aktivizační služby pro rodiny s 

dětmi v Komunitním centru Vesničky soužití. Díky projektu měly děti z 

Vesničky soužití a jejího okolí možnost poznat nová prostředí, naučit se 

novým dovednostem a získat kontakt se společenským prostředím i 

mimo lokalitu.

V rámci projektu proběhlo množství jednorázových akcí (výlety, soutěže, 

sportovní turnaje, vystoupení, návštěvy filmových a divadelních 

představení apod.), ale také pravidelných aktivit (doučování, zájmové 

kroužky). 

Při každodenní práci s dětmi byl kladen důraz zejména na individuální 

sociální práci. Sociální terapeut pomáhal především starším dětem s 

orientací ve svých problémech a s hledáním řešení a díky jeho práci došlo 

k výraznému nárůstu počtu individuálních plánů dětí. 

Projekt byl realizován s finanční podporou statutárního města Ostravy ve 

výši 200 000,- Kč.

 

Projekty podpořené statutárním městem Ostrava
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Tříkrálová sbírka

Tříkrálová sbírka je největší sbírkovou akcí v České republice a v 

celostátním měřítku probíhá od roku 2001. Výtěžek sbírky je určen na 

pomoc nemocným, handicapovaným, seniorům, matkám s dětmi v tísni 

a jiným potřebným skupinám lidí a to především v regionech, kde sbírka 

probíhá. Ač se má tedy Tříkrálová sbírka celorepublikový charakter, 

výnos z ní získaný je použit na podporu charitního díla hlavně v 

jednotlivých regionech. Desetina výnosu sbírky je pak každoročně 

určena také na humanitární pomoc do zahraničí. Osobité kouzlo této 

sbírky a to, co ji odlišuje od jiných sbírek, je způsob získávání prostředků, 

tedy koledování, a to v duchu motta sbírky: „Pomozme lidem v nouzi“.

V roce 2009 se v ostravsko-opavské diecézi Tříkrálové sbírky zúčastnilo 2 

006 skupinek koledníků, které vykoledovaly 10 492 340,- Kč. Oproti 

předcházejícímu ročníku se jednalo o 4% vykoledovaných prostředků, 

při 3,5% nárůstu počtu kolednických skupinek. 

 

Co do počtu kolednických skupinek i výnosu sbírky se Diecézní charita 

ostravsko-opavská dlouhodobě řadí, po Olomouci a Brně, na třetí místo 

v rámci ČR.

Celkový výnos sbírky se 

po přičtení DMS, přímých darů, složenek apod. zvýšil na 10 556 558,- Kč.

charita počet skupinek vykoledovaná částka

Charita Bohumín 58 195 474,- Kč

Charita Český Těšín 118 773 929,- Kč

Charita Frenštát pod Radhoštěm 61 242 341,- Kč

Charita Frýdek-Místek 208 1 254 645,- Kč

Charita Hlučín 253 1 507 496,- Kč

Charita Hodslavice 15 58 336,- Kč

Charita Hrabyně 80 385 179,- Kč

Charita Jablunkov 76 623 252,- Kč

Charita Javorník 72 343 766,- Kč

Charita Kopřivnice 123 691 136,- Kč

Charita Krnov 94 330 449,- Kč

Charita Odry 257 1 059 538,- Kč

Charita Opava 205 1 100 077,- Kč

Charita Ostrava + sv. Alexandr 260 1 163 509,- Kč

Charita Studénka 71 371 416,- Kč

Charita Třinec 55 391 797,- Kč

celkem DCHOO 2 006 10 492 340,- Kč
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Povodně 2009

Diecézní charita ostravsko-opavská se, spolu s oblastními charitami v 

ostravsko-opavské diecézi, podílela  na odstraňování následků tzv. 

„bleskové povodně“, která v červnu roku 2009 zasáhla Českou 

republiku. 

Pomoc se soustředila především na oblast Novojičínska, kde pracovníci 

Diecézní charity ostravsko-opavské pomáhali postiženým povodněmi 

již od počátků.  Po bezprostředním monitoringu byly v průběhu prvních 

třech týdnů vypravovány zásilky materiální pomoci do obcí Hodslavice, 

Mořkov, Životice a především do Jeseníku nad Odrou. Obsah zásilek se 

měnil v závislosti na aktuálních potřebách postižených, zásilkám 

předcházela komunikace se zodpovědnými pracovníky a dobrovolníky 

příslušných obecních úřadů. Svou činnost v postižených oblastech 

koordinovala Diecézní charita ostravsko-opavská také s ostatními 

neziskovými organizacemi a představiteli veřejné správy. 

Po této fázi následovalo sociální šetření v Jeseníku nad Odrou, na němž se 

podílely také Charity Ostrava a Opava a dobrovolníci z Charit Otrokovice 

a Havlíčkův Brod. Na základě sociálního šetření byla adresně 

rozdělována materiální a posléze finanční pomoc. Ve spolupráci s 

Charitou Odry byly pro postižené povodní v Jeseníku nad Odrou obědy a 

v této obci také působily charitní skupinky dobrovolníků. Materiální 

pomoc postižených povodní byla rozdána ve výši 398 606,- Kč a finanční 

pomoc ve výši 790 000,- Kč. 

Na podzim pak pokračovalo rozdělování finanční pomoci druhým kolem, 

během kterého bylo rozdáno 840 000,- Kč. Opět bylo podkladem 

provedené sociální šetření, tentokráte nejen v Jeseníku nad Odrou. Těsně 

před Vánoci pak pracovníci Diecézní charity ostravsko-opavské navštívili 

domácnosti v Jeseníku nad Odrou, kterým pomáhali a kromě přání 

příjemných Vánoc jim přinesli drobnou pozornost v podobě 

vitamínových balíčků firmy Walmark.
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Ekonomická část



Ekonomická část

Náklady a výnosy charit v ostravsko-opavské diecézi v roce 2009

náklady, výnosy celkem v 

tis. Kč 

Alexandr Bohumín Český 

Těšín

Frenštát 

p/R

Frýdek-

Místek

Hlučín Hodslavice Hrabyně Jablunkov Javorník Kopřivnice Krnov Odry Opava Ostrava Studénka Třinec DCHOO

Spotřeba mat. a ener. 69 295 2 762 1 511 5 033 524 12 162 2 117 439 859 158 12 469 488 1 036 1 211 6 935 17 872 1 393 435 1 891

Náklady na služby 38 019 3 373 409 1 752 621 5 823 1 901 67 886 137 2 106 698 872 747 7 187 8 137 380 171 2 752

Mzdové náklady 162 120 9 009 2 416 9 856 2 663 24 372 9 370 241 1 703 729 13 693 2 436 2 941 3 485 25 393 42 618 4 441 567 6 187

Soc. a zdr. pojištění 53 097 3 289 701 3 233 809 8 134 3 277 69 349 198 4 614 728 859 1 253 6 995 14 745 1 697 129 2 018

Dary 2 428 71 10 0 20 48 0 731 14 258 0 46 151 459 363 134 120 0 3

Ostatní náklady 5 763 1 271 26 980 27 348 84 14 63 9 348 28 27 263 986 688 57 9 535

Odpisy 22 617 737 1 516 1 645 234 1 893 850 0 25 0 982 60 85 400 2 621 7 479 889 0 3 201

Náklady celkem 353 339 20 512 6 589 22 499 4 898 52 780 17 599 1 561 3 899 1 489 34 212 4 484 5 971 7 818 50 480 91 673 8 977 1 311 16 587

Tržby za vl. výkony 5 145 2 277 0 1 294 0 0 88 122 0 84 21 0 0 0 1,259 0 0 0 0

Tržby od zdravotních pojišťoven 39 568 0 0 2 074 2 390 9 722 3 977 24 0 0 1 557 2 763 1 636 0 2 518 12 098 809 0 0

Tržby za služby 132 150 4 897 3 182 9 605 1 542 25 008 7 156 2 943 0 18 738 911 1 191 4 472 12 635 35 646 4 001 653 1 568

Ostatní výnosy 18 308 3 392 38 1 032 141 652 237 0 712 82 45 40 5 343 3 338 4 489 470 0 3 292

Tržby z prodeje majetku 1 549 16 10 240 0 1 100 5 0 0 0 0 1 0 15 60 0 0 2 100

Dary tuzemské 12 056 1 350 322 439 130 880 85 790 583 322 94 0 542 184 2 829 1 476 398 238 1 394

Dary ze zahraničí 408 0 0 0 0 0 0 0 0 0 360 0 0 0 0 0 0 0 48

Sbírky ostatní 7 676 115 129 512 180 238 560 291 255 412 114 292 222 714 814 654 0 259  1 915

Sbírky církevní 580 0 48 0 0 0 0 42 58 0 0 0 0 36 0 0 0 0 396

Dotace ministerstvo 77 563 1 113 2 305 5 702 360 12 055 3 745 250 0 600 12 842 220 850 366 10 199 19 135 1 809 0 6 012

Dotace kraje 2 376 0 51 0 179 309 52 0 0 0 0 0 321 217 57 694 136 0 360

Dotace obec 37 355 2 674 560 1 816 220 2 405 1 681 40 0 22 537 388 982 1 484 6 962 15 383 1 265 190 746

Dotace EU 592 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 92 0 0 0 0 0 0

Dotace ÚP 18,459 5,883 0 0 0 190 13 0 1 658 0 0 0 221 0 9 429 984 71 10 0

Výnosy celkem 353 785 22 217 6 645 22 714 5 142 52 559 17 599 1 561 4 209 1 522 34 308 4 615 6 062 7 831 50 100 90 559 8 959 1 352 15 831

Hospodář. výsledek 446 1,705 56 215 244 -221 0 0 310 33 96 131 91 13 -380 -1 114 -18 41 -756
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Počet zaměstnanců  k 31. 12. 2009charit v ostravsko-opavské diecézi

Příjmy a výdaje  na investice charit v ostravsko-opavské diecézi v roce 2009 (v tis. Kč)

počet zaměstnanců celkem Alexandr Bohumín Český 

Těšín

Frenštát 

p/R

Frýdek-

Místek

Hlučín Hodslavice Hrabyně Jablunkov Javorník Kopřivnice Krnov Odry Opava Ostrava Studénka Třinec DCHOO

ve fyz. osobách 1 044 63 29 66 18 130 51 6 23 10 83 14 19 18 194 246 37 8 29

přepočtený 903,23 57,42 13,65 60,00 11,73 119,30 49,20 3,50 19,05 5,12 75,59 10,75 18,05 17,25 162,64 228,57 22,00 5,46 23,95

příjmy a výdaje na 

investice

celkem  Alexandr Bohumín Český 

Těšín

Frenštát 

p/R

Frýdek-

Místek

Hlučín Hodslavice Hrabyně Jablunkov Javorník Kopřivnice Krnov Odry Opava Ostrava Studénka Třinec DCHOO

Investice stavební 11 527 1 168 0 0 0 8 353 0 0 61 50 711 0 0 0 691 409 0 0 84

Investice zařízení 7 154 1 061 0 0 300 1 152 807 0 273 0 608 0 268 686 1,516 202 0 0 281

Celkem invest. výdaje 18 681 2 229 0 0 300 9 505 807 0 334 50 1 319 0 268 686 2 207 611 0 0 365

Dotace na investice 3 672 1 051 0 0 210 382 399 0 0 0 0 0 157 337 996 0 140 0 0

Ostatní zdroje invest. 15 486 1 178 0 0 90 9 123 408 0 334 50 1 319 0 145 349 1 211 914 0 0 365

Celkem invest. zdroje 19 158 2 229 0 0 300 9 505 807 0 334 50 1 319 0 302 686 2 207 914 140 0 365

Inv: zdroje - výdaje 477 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 34 0 0 303 140 0 0
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Vyúčtování charit - struktura provozních výnosůVyúčtování charit - struktura provozních nákladů

Vyúčtování charit - struktura provozních dotací
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Stav fondů Diecézní charity ostravsko-opavské (v Kč) Stav a pohyb majetku DCHOO v roce 2009 (v tis. Kč) 

Číslo účtu Název účtu

Počáteční stav  

k 1.1.2009

Konečný 

zůstatek k 

31.12.2009

911.100 Fondy - finanční prostředky Adopce na dálku 2 648 142 1 965 533

911.101 Fondy - finanční prostředky misijní činnost 98 442 182 282

911.104 Fondy - finanční prostředky Důstojný život 464 932 364 301

911.105 Fondy - finanční prostředky  Domov 0 262 630

911.110 Fondy - dary - Adopce na dálku děti 125 300 73 400

911.111 Fondy - dary - Důstojný život senioři 12 450 8 800

911.115 Fondy - dary (režie) - TKS 6 994 2 753

911.117 Fondy - společný fond 10 600 0

911.118 Fondy - Fond Hlouch 2 250 0

911.120 Fondy - Veřejná sbírka 53 714 0

911.122 Fondy - dary - Fond děti 16 000 0

911.400 Fondy - finanční prostředky povodně - 2009 0 565 508

911.601 Fondy - dary VS 0 50 000

911.701 Fondy - Svatodušní sbírka 0 500 000

Fondy celkem 3 438 824 3 975 207

Aktiva Druh aktiv

Počáteční stav  

k 1.1.2009

Přírůstek (+) / 

úbytek (-) 

majetku

Konečný 

zůstatek k 

31.12.2009

A Dlouhodobý majetek celkem 73 380 -3 757 69 623

I. Dlouhodobý nehmotný majetek celkem 64 0 64

II. Dlouhodobý hmotný majetek celkem 89 670 365 90 035

III. Dlouhodobý finanční majetek celkem 5 600 -920 4 680

IV. Oprávky k dlouhodobému majetku celkem -21 954 -3 202 -25 156

B Krátkodobý majetek celkem 5 508 370 5 878

I. Zásoby 0 0 0

II. Pohledávky celkem 2 812 -57 2 755

III. Krátkodobý finanční majetek celkem 2 045 248 2 293

IV. Jiná aktiva celkem 651 179 830

Majetek celkem 78 888 -3 387 75 501

peněžní prostředky

Počáteční stav  
k 1.1.2009

Příjmy Výdaje
Konečný zůstatek 

k 31.12.2009

Pokladna 69 13 453 13 339 183

Bankovní účty -2 572 37 948 36 638 -1 261

Celkem -2 503 51 401 49 976 -1 078

Přehled o peněžních příjmech a výdajích 2009 (v tis. Kč)
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Výnosy diecézního střediska Diecézní charity ostravsko-opavské  

v roce 2009 (v tis. Kč)

náklady celkem

Správa, 

projekty 

správy

Vesnička 

soužití

Poraden-ské  

a inform. 

centrum

Středisko 

humani-

tární 

pomoci

Hospo-

dářská 

činnost

spotřeba mat. a ener. 1 891 444 973 122 203 149

náklady na služby 2 752 981 630 308 590 243

mzdové náklady 6 187 1 816 2 929 657 692 93

soc. a zdr. pojištění 2 018 602 980 200 206 30

dary 3 3 0 0 0 0

ostatní náklady 535 248 95 16 57 119

odpisy 3 201 532 525 0 78 2 066

náklady celkem 16 587 4 626 6 132 1 303 1 826 2 700

výnosy celkem

Správa, 

projekty 

správy

Vesnička 

soužití

Poraden-ské 

a inform. 

centrum

Středisko 

humani-

tární 

pomoci

Hospo-

dářská 

činnost

tržby za vl. výkony 0 0 0 0 0 0

tržby od zdr. pojišťoven 0 0 0 0 0 0

tržby za služby 0 0 0 0 0 0

ostatní výnosy 1 568 0 32 0 0 1 536

tržby z prodeje majetku 209 209 0 0 0 0

dary tuzemské 3 083 1 356 279 0 303 1 145

dary ze zahraničí 100 100 0 0 0 0

sbírky ostatní 1 394 486 2 1 905 0

sbírky církevní 48 48 0 0 0 0

dotace ministerstvo 1 915 1 516 284 9 106 0

dotace kraje 396 396 0 0 0 0

dotace obec 6 012 0 4 530 920 562 0

dotace EU 360 210 150 0 0 0

dotace ÚP 746 0 400 346 0 0

výnosy celkem 15 831 4 321 5 677 1 276 1 876 2 681

Úplný objem nákladů v členění na náklady vynaložené 

pro plnění sociálních služeb a a náklady na správu 

organizace v roce 2009 (v tis. Kč)
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DCHOO - struktura provozních výnosůDCHOO - struktura provozních nákladů

DCHOO - struktura provozních dotací
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Závěrečné slovo biskupského vikáře

Na závěr je nutno poděkovat za poctivou práci a účinnou pomoc všem pracovníkům 

Diecézní charity ostravsko-opavské, ať již pracují přímo s klienty nebo se věnují nutné 

administrativě včetně nezbytného získávání finančních prostředků pro zajištění této 

činnosti. Patří jim  uznání, obdiv a díky. Jsme rádi, že mezi námi jsou lidé, kteří mají silné 

sociální cítění a snahu pomoci těm, kteří to nutně potřebují. I když v dnešní uspěchané 

moderní době většina lidí si hledí jen  sebe sama a svého prospěchu, je obdivuhodné, že se 

najde tolik dobrých a kvalitních lidí, kteří se snaží druhým pomoci. Zvláště když platové 

ohodnocení vzhledem k objektivním okolnostem nestačí pokrýt vynaloženou námahu a 

péči v charitní službě. 

Tato charitní činnost patří k základním úkolům a k dlouhodobé tradici církve. Lze potom 

očekávat i Boží odměnu a ocenění, jak se o tom často píše v celém Písmu svatém. 

Pokračujme nadále s trpělivostí a křesťanskou láskou v rozvoji tolik potřebné a žádané 

charitní činnosti i v následujících létech.

P.Dr.Pavel Forgač

biskupský vikář pro Charitu
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DIECÉZNÍ CHARITA

OSTRAVSKO-OPAVSKÁ

Generální partner Charity Česká republika
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