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Úvodní slovo ředitele

Vážení spolutvůrci, příznivci a donátoři charitního díla, milí přátelé,

opět po roce Vám předkládáme naši výroční zprávu, ve které Vám 

nabízíme malé ohlédnutí za naší činností v uplynulém roce 2010.

I přesto, že to byl rok poznamenaný hospodářskou krizí, podařilo se 

nám otevřít nové Středisko sociální aktivizace Horizont v Ostravě – 

Kunčičkách. Tato městská část Ostravy je považována za sociálně 

vyloučenou lokalitu, která prozatím unikala pozornosti jiných 

poskytovatelů sociálních služeb. Díky Vaší podpoře se nám dařilo 

pokračovat v naší pomoci na Ukrajině a podpořit tak stovky dětí z 

nejchudších rodin a usnadnit jim cestu ke vzdělání. Naše pomoc 

putovala i k několika stovkám seniorů, kteří díky Vaší podpoře 

prožívají důstojný podzim svého života. Také jsme se aktivně zapojili 

do pomoci při povodních zde u nás na severní Moravě i v severních 

Čechách. Díky štědrosti dárců jsme tak mohli poskytnout pomoc 

postiženým ve výši 12 mil. Kč

Sociálně – zdravotní služby byly v roce 2010 poskytovány v rámci 

celé Diecézní charity ostravsko-opavské v 17 oblastních pobočkách. 

Díky rozprostření jednotlivých charitních středisek pokrývají naše 

služby celou oblast severní Moravy a Jesenicka, která je spravována 

Diecézí ostravsko-opavskou. Tento fakt je jednoznačnou výhodou 

při mapování a naplňování potřeb osob v daných lokalitách. Naší 

společnou snahou bylo, kromě poskytování profesionálních a 

kvalitních služeb, také rozvoj humánního přístupu ke všem lidem s 

ohledem na jejich lidskou důstojnost a duševní i duchovní potřeby. 

Nadále jsme největším nestátním poskytovatelem sociálně-

zdravotních služeb v Moravskoslezském kraji.

Celá naše činnost by byla nemyslitelná bez obětavé a kvalitně 

odvedené práce našich zaměstnanců, spolupracovníků a 

dobrovolníků a také bez podpory všech našich dobrodinců. Všem 

tedy patří naše veliké poděkování a uznání. Pevně věříme, že přízeň, 

kterou nám projevujete, si uchováme i v následujících letech.

V úctě

Mgr. Lukáš Curylo

ředitel Diecézní charity ostravsko-opavské
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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.

Diecézní charita ostravsko-opavská provádí metodické řízení, kontrolu a 

koordinaci činností oblastních charit a jejich zastupování vůči ostatním 

charitám a poskytuje servis pro oblastní charity. Dále realizuje vlastní 

činnost - vlastními středisky Diecézní charity ostravsko-opavské jsou 

Vesnička soužití, Středisko humanitární pomoci a Poradenské a 

informační centrum . Mimoto koordinuje na diecézní úrovni Tříkrálovou 

sbírka a realizuje vlastní projekty, ať již v rámci středisek či mimo ně.

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.charita-sv-alexandra.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.: 558 712 334, 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.: 733 755 843, 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.krnov.caritas.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

DCHOO x x x x

Charita sv. Alexandra x 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 x

Charita Frýdek-Místek x 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

Charita Hrabyně x x

Charita Jablunkov x x x

Charita Javorník x x x x x x

Charita Kopřivnice x x

Charita Krnov x x 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

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

1 Odborné sociální poradenství 

2 Osobní asistence 12 Krizová pomoc 22 Charitní ošetřovatelská služba

3  Pečovatelská služba 13 Nízkoprahová denní centra pro osoby bez přístřeší 23 Půjčovny kompenzačních pomůcek

4 Odlehčovací služby 14 Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež 24  Penziony

5 Centra denních služeb 15 Noclehárny 25 Mateřská centra

6 Denní stacionáře 16 Služby následné péče 26 Chráněné dílny

7 Domovy pro seniory 17 Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi 27 Charitní šatníky

8 Domovy se zvláštním režimem 18  Sociálně aktivizační služby pro seniory a ZP 28 Jiné služby -  jídelny a vývařovny, dobrovolnická

9 Chráněné bydlení 19  Sociálně terapeutické dílny  centra, doprava osob,rehabilitace, poradenská

10 Azylové domy pro muže 20 Terénní programy  činnost,  neregistrované služby

11 Azylové domy pro matky s dětmi 21  Sociální rehabilitace
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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 čtyři 

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, které poskytujeme ve Vesničce 

soužití i v nově otevřeném středisku Horizont..

Odborná sociální poradna

Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež 

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. 

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 2010 se sociální 

pracovnice zůčastnila třídenního školení v rámci projektu Abeceda 

rodinných financí a získané zkušenosti předala klientům Sociální 

poradny i klientům spolupracujících organizací v rámci dvoudenního 

semináře. 

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.

Mimo to bylo v průběhu roku uspořádáno množství dalších aktivit pro 

děti – Mikulášská nadílka, oslavy 8. výročí Vesničky, apod. Činnost 

NZDM v roce 2010 podpořilo SMO projektem „Otevřená budoucnost“. 

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. 

Diecézní charita ostravsko-opavská
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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, apod.

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.

Činnost SAS pro rodiny s dětmi v roce 2010 podpořilo SMO projektem 

„Poznáváme s radostí”.

Tato nová služba vznikla na základě analýzy potřebnosti sociální služby 

ve vyloučené lokalitě Ostrava-Kunčičky a  zahájila činnost v dubnu 2010. 

V počátcích se služba  orientovala na terénní práci a otevření klubu 

Horizont pro děti a mládež. V prosinci 2010 bylo v lokalitě také otevřeno 

nové kontaktní místo, kde mohou klienti vyloučené lokality využívat 

internetu, společně se scházet a kontaktovat sociální pracovnice. 

Klub Horizont je otevřený každý všední den odpoledne a slouží dětem ve 

věku od 6 do 18 let. Děti a mládež zde mohou smysluplně trávit volný čas, 

učit se novým věcem, navštěvovat zájmové kroužky a aktivně se účastnit

Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi - Horizont

 

 výletů pořádaných pracovníky klubu Horizont.  V rámci aktivit klubu 

byly pravidelně pořádány také návštěvy kina a kulturních akcí a výlety.

Terénní práce v roce 2010 byla zaměřena především na poznávání 

obyvatel a jejich potřeb. V rámci spolupráce se společností RPG byty, 

která vlastní většinu domů v lokalitě byl proveden úklid společných 

prostor a motivace obyvatel ke zlepšení životních podmínek. Pracovníci 

spolupracovali také při koordinaci dobrovolníků na technické práce v 

lokalitě.

 

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 2010 podpořena MSK v projektu „ Jekethane 

dživipen – zkušenosti z projektu Vesničky soužití“.

Spolupráce s odbornými školami
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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.“

Poradenské a informační centrum pomáhá lidem, kteří se ocitli v nouzi, 

nebo těm, kdo řeší problémovou situaci, kterou nejsou schopni zvládnout 

vlastními silami. Smyslem činnosti poradny 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.

Pomoc probíhá formou osobní konzultace, telefonických rozhovorů nebo 

elektronické pošty a týká se nejčastěji oblasti dluhové problematiky, 

rodinného práva, majetkoprávních záležitostí,  sociálních dávek, 

pracovně právních vztahů aj. Poradna slouží klientům starším 16 let; 

mladším zájemcům poskytne kontakty na sociální služby, určené dětem a 

mládeži do 16 let.

Sociální pracovnice Poradenského a informačního centra využívají služeb 

externích odborníků v oblasti právní, psychologické a duchovní; klienti 

tak mohou řešit i komplikované situace na profesionální úrovni a 

bezplatně. Po celý rok 2010 sloužila klientům bezplatná telefonní linka i 

parkovací místo v blízkosti poradny.

Dostupnost a bezbariérovost Poradenského a informačního centra 

oceňují především senioři, kterým se poradna věnuje cíleně, v roce 2010 

zejména prostřednictvím projektu „Nedejte dluhům šanci“. Cílem 

projektu je prevence zadlužení seniorů a zlepšení jejich orientace v 

nabídkách odborné pomoci, pokud již k zadlužení došlo. Od června do 

prosince 2010 proběhly na téma dluhové problematiky čtyři besedy se 

seniory, vedené sociálními pracovnicemi poradny přímo v místech, kde 

se senioři běžně setkávají v rámci svých klubů.  

Účastníci se dozvěděli mj. také o nebezpečí, číhajícím zejména na 

osaměle bydlící seniory ze strany pachatelů majetkové trestné činnosti. 

Byli upozorněni na konkrétní podvodné praktiky, jejichž cílem je vylákat 

od seniora peníze nebo vniknout do bytu za účelem jejich odcizení.

Projekt bude pokračovat dalšími besedami v první polovině r. 2011, v 

jeho závěru se uskuteční také odborné školení pro sociální pracovníky, 

kteří se seniory pracují v sociálních službách. 

V r. 2010 poradna poskytla 298 kontaktů, 1009 intervencí a posloužila 326 

novým klientům.

Provoz Poradenského a informačního centra Diecézní charity ostravsko-

opavské byl finančně podporován dotacemi Ministerstva práce a 

sociálních věcí a Statutárního města Ostravy.
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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 Ukrajině.  

U jeho projektů a aktivit se nejedná pouze o poskytování materiální a fi-

nanční pomoci, ale veliký důraz je kladen na rozvojový a sociální aspekt 

pomoci. V roce 2010 pokračovalo středisko ve stávajících rozvojových 

humanitárních projektech v 

V roce 2010 se středisko také aktivně podílelo na odstra-

ňování následků povodní na Moravě a v Čechách.  

 

Zakarpatské Ukrajině, kde je jejím hlavním 

partnerem Blahodyjnyj fond Oleksandra Chiry v Tjačivu a  v Ivano-

Frankivské oblast, kde je partnerem spolupráce Kongregace sester Vtě-

leného Slova. 

Adopce na dálku, projekt pomoci dětem ze sociálně slabých rodin, rea-

lizuje Středisko humanitární pomoci Diecézní charity ostravsko-opa-

vské na Ukrajině od roku 2002. Tento projekt doznal v roce 2010 znač-

ných změn, proto uvádíme malou rekapitulaci. Od roku 2002 do roku 

2009 bylo uzavřeno celkem 1547 smluv o podpoře dětí. Z nich bylo 779 

smluv ukončeno z důvodů ukončení školní docházky, zlepšení situace v 

rodině dítěte, změně rodin-ného sta-vu, odstěhová-ní se nebo na žádost 

dárce. Díky dárcům z České a Slovenské republiky se tak pomohlo 

mnoha dětem zlepšit jejich životní situaci, získat vzdělání a dát jim tak 

naději na lepší budoucnost.

Adopce na dálku

Z důvodu zvyšování cen na Ukrajině a k zajištění větší efektivity po-

moci, byla v roce 2010 navýšena částka na podporované dítě o 100 Kč 

měsíčně. Roční platba tedy nyní činí 7 200 Kč. Díky této změně a pro-

vedení potřebných administrativních změn byly k 28. prosinci 2009 

ukončeny všechny stávající smlouvy z předcházejících let. Od 1. ledna 

2010 byly s dárci uzavírány nové smlouvy. Během celého roku bylo 

uzavřeno téměř 500 nových smluv, z nich pak bylo 6 smluv ukončeno z 

důvodu zlepšení finanční situace v rodině dítěte nebo změně rodinného 

stavu. 

V rámci cesty „ adoptivních rodičů“ na Ukrajinu, ať už prostřednictvím 

střediska, či po vlastní ose,  se řada českých dárců setkala se svými 

„adoptovanými dětmi“ v jejich rodinném prostředí. 

Společný fond projektu umožnil uskutečnit několik turnusů letních tá-

borů pro ukrajinské děti z celého okresu. Dále byl  podpořen provoz 

celoprázdninové oratoře v Pastoračním centru v Dubovém, každomě-

síční nákup časopisů pro děti a mládež v regionu. Ze společného fondu 

byla financována pravidelná nebo jednorázová pomoc nemocným dě-

tem, rodinám, které prožily velké tragédie (úmrtí rodiče aj.), sociálně 

potřebným rodinám. Pokračovala podpora několika finančně nezajiště-

ných studentů. U příležitosti svátku sv. Mikuláše a Vánoc bylo rozdáno 

cca 3 000 cukrovinkových balíčků pro děti.  

Tento  projekt realizuje Středisko humanitární pomoci ve spolupráci     s 

Oblastní charitou Třebíč. Rovněž v tomto projektu byly díky admini-

strativním změnám koncem roku 2009 ukončeny všechny smlouvy. Na 

Ukrajině proběhla vizitace, cílem které bylo zjistit potřebnost seniorů       

a zdravotně postižených. Během roku 2010 byli senioři podporováni        

z příspěvků, které zůstaly na účtu po ukončení smluv v r. 2009.  Po vyčer-

pání peněz ze starých smluv se uzavíraly smlouvy nové na částku 3. 600,- 

ročně. Během roku 2010 pak  bylo uzavřeno 280 smluv, převážně se 

stávajícími dárci, kteří byli v projektu zapojeni již v předchozích létech. 

 V roce 2010 bylo ukončeno celkem 10 smluv.

Projekt Důstojný život
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Podpora probíhala formou pravidelného každoměsíčního nákupu po-

travin, stejně jako v minulých letech. Řada seniorů byla podporována 

také materiálně – zejména šatstvem, lůžkovinami a inkontinentními po-

můckami. Ze společného fondu projektu byl financován nákup lé´ků, 

inkontinentních pomůcek, setkání seniorů u příležitosti Svátku matek     

a Vánoc, nákup vánočních balíčků a několik výletů seniorů na nábo-

ženské slavnosti.

Projekt Domov pokojného stáří v Usť Čorné byl v tomto roce opětovně 

podpořen výtěžkem Tříkrálové sbírky, nově pak dotací Ministerstva 

zahraničních věcí ČR, která byla předpokladem pro zahájení vzdělá-

vacího cyklu přednášek pro personál domova.  Svou atmosférou a hor-

ským prostředím, ve kterém se nachází, přilákal i v tomto roce několik 

brigádnických skupin, které se postaraly o přípravu palivového dříví na 

zimní období.

Projekt Domov umožnil finanční a materiální podporu dětem z dětského 

domova, žijících v tzv. Městečku milosrdenství v Ivano-Frankivsku. Ten-

to domov se stal novým, oblíbeným místem studentských stáží a bri-

gádnických skupin.

 

Nadále pokračoval pravidelný převoz materiální pomoci, do které se 

zapojuje kromě dlouhodobě spolupracující skupiny německých dárců z 

Chamerau stále více českých a moravských farností.   Humanitárními 

zásilkami jsou podporovány  zejména  humanitární sklad v Tjačivu, 

Dubovém a Městečku milosrdenství v Ivano-Frankivsku. Ze skladů je 

pak pomoc rozdělována pravidelným i náhodně příchozím sociálně po-

třebným.

Projekt Domov pokojného stáří v Usť Čorné  

Projekt Domov

Jiné aktivity Střediska humanitární pomoci.

V rámci střediska humanitární pomoci Diecézní charity ostravsko-opa-

vské pokračovala také organizace brigádnických skupin.  Devět skupin, 

zejména z řad studentů a mládeže  pomáhalo při přípravě palivového 

dříví na zimu, na stavbách, úpravách terénu, letních táborech, pouti 

národů. 

K tuzemským aktivitám střediska patří již tradičně organizování letního 

tábora pro děti v Žimrovicích, kterého se zúčastnilo přes 60 dětí.

Významným počinem Střediska humanitární pomoci byla v roce 2010 

také realizace mezinárodního projektu „Spolu a lépe”, zaměřeného na 

posílení a zkvalitnění mezinárodní humanitární a rozvojové spolupráce.

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 2010



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 2010 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 konzultační místnost s počítačem a 

připojením na internet, 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 „Spolu a lépe”

Projekt byl zaměřen na prohloubení spolupráce mezi neziskovými 

organizacemi z České republiky, Slovenska a neziskovými organizacemi 

z Ukrajiny.  Prostřednictvím spolupráce na nových projektech, 

propagačních akcích, seminářích a stážích se měla zvýšit odborná úroveň 

všech těchto organizací a tím posílit a zvýšit akceschopnost rozvojové a 

humanitární spolupráce a pomoci realizované v této oblasti. V konečném 

důsledku pak bylo hlavním cílem zefektivnit pomoc lidem v sociální 

nouzi, kteří byli konečnými příjemci výsledků tohoto projektu.          

Cílovou skupinou projektu „Spolu a lépe“ se staly partnerské organizace 

na Ukrajině: Kongregace sester Vtěleného Slova Ivano-Frankivsk, 

Domov pokojného stáří Usť Čorná, Blahodyjnyj fond Oleksandra Chiry 

Tjačiv. Spolupracujícími partnery z České republiky byly Charita 

Ostrava, Arcidiecézní charita Olomouc, VOŠs Caritas Olomouc, ze 

Slovenska pak  Fakulta misijní a humanitární práce Vysoké školy 

zdravotnictva a socialnej práce sv. Alžběty v Bratislavě. Vzájemná 

spolupráce obohatila všechny 

účastníky projektu o nové 

zkušenosti, pohledy na hu-

manitární a rozvojovou pomoc, 

upevnila partnerství všech 

zúčastněných, ukrajinským 

partnerům otevřela nové 

možnosti pomoci a rozvoje.

Projekty podpořené Ministerstvem zahraničních věcí

 Aktivity realizované v rámci projektu „Spolu a lépe“ by se daly rozdělit 

do tří oblastí působení. První oblast se zaměřovala na posílení 

odbornosti, samostatnosti a rozvoje ukrajinských neziskových organi-

zací. Lze zde zařadit vytvoření strategického plánu rozvoje, plánu 

činnosti, zahraničních stáží a materiálního vybavení. Další oblast tvo-řily 

aktivity přispívající k rozvoji českých partnerů – jazykové kurzy, 

semináře o rozvojové a humanitární spolupráci a pomoci na Ukrajině a v 

České republice, informační a koordinační setkání partnerů z České 

republiky a Slovenska. Poslední oblast pak charakterizovala spolupráci 

na dvou nových projektech „Charitativní a vzdělávací centrum Tja-

čivka“ a „Zvyšování odborné úrovně zaměstnanců Domova pokojného 

stáří v Usť Čorné“.

 Projekt byl realizován díky finanční pomoci Ministerstva zahraničních 

věcí ČR ve výši 342 000 Kč.
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Projekty podpořené Moravskoslezským krajem

Diecézní charita ostravsko-opavská

Projekt „Jekethane Dživipen - zkušenosti z projektu Vesnička 

soužití”

 

Projekt navazuje na úspěšný projekt "7 let Vesničky soužití - zkušenosti z 

realizace projektu" realizovaný v roce 2009. I tentokrát bylo hlavním 

cílem předat odborné veřejnosti (pedagogové a studenti středních a vy-

sokých škol sociálně právních oborů, případně sociální pracovníci a 

pracovníci v sociálních službách z institucí a NNO, kteří pracují se stej-

nou cílovou skupinou klientů) zkušenosti z dlouhodobé realizace so-

ciálního projektu Vesnička soužití. Další snahou projektu bylo vytvo-ření 

prostoru pro otevřené diskuse odborníků na témata související s 

problematikou sociálního začleňování v sociálně vyloučených lokali-

tách a navázání užších kontaktů s těmito odborníky.

 V rámci projektu byly organizovány semináře pro skupiny studentů, 

případně odborníků s následnou exkurzí po prostorách komunitního 

centra i celé Vesničky soužití a setkání zakončila diskuse s dotazy úča-

stníků (proběhlo 6 seminářů pro celkem 106 studentů ze čtyř středních a 

vysokých škol, dále proběhly 3 semináře pro 10 pracovníků ze tří NNO a 

1 seminář pro 16 účastníků kvalifikačního kurzu pracovník v sociálních 

službách-terénní pracovník pořádaný organizací Centrom).

 Současně probíhaly také praxe studentů na Vesničce soužití, v jejímž 

průběhu se měli studenti možnost blíže seznámit s principy sociálního 

programu, s fungováním zde zaregistrovaných sociálních služeb a s 

praktickými postupy při jednání a práci s klienty ze sociálně vyloučené 

lokality (proběhlo 10 souvislých a 12 průběžných praxí studentů z 5 

vysokých škol a VOŠ, v trvání 42 až 111 hodin, celkem 1501 hodin praxí).

 

Pro studenty a zájemce z řad odborníků byla vydána informační brožura 

s názvem "Vesnička soužití 2002 - 2010", ve které jsou shrnuty údaje o 

historii, aktivitách a sociálních službách ve Vesničce soužití. 

Projektem bylo podpořeno celkem 154 osob z cílové skupiny. Projekt 

umožnil nové odborné kontakty a vytvořil prostor pro sdílení příkladů 

dobré praxe a pro odbornou diskusi na téma sociálního začleňování.

Projekt byl podpořen finančními prostředky z rozpočtu Moravsko-

slezského kraje ve výši 69 000,- Kč. 
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Projekt „Profesní rozvoj pracovníků Diecézní charity ostravsko-

opavské”

 

Projekt byl zaměřen na vzdělávání a supervize pracovníků sociálních 

služeb a sociálních pracovníků Diecézní charity ostravsko-opavské. V 

rámci projektu byl pro pracovníky diecézní charity uskutečněn kurz 

základní krizové intervence, kurz sociálního managementu, kurz 

arteterapie a kurz první pomoci. Pracovníci měli také možnost navště-

vovat pravidelné supervize – týmové i skupinové.

 Díky realizovanému vzdělávání byly naplněny kvalifikační předpo-

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

přispěly k posílení profesních kompetencí pracovníků a díky poskyt-

nuté zpětné vazbě a doporučením supervizorů také k prevenci synd-

romu vyhoření a syndromu pomáhajících. Klientům služeb je takto 

zajištěn odborný, nestranný a komplexní přístup pracovníků k jejich 

problémům i celkové životní situaci, aniž by docházelo ke střetům zájmů 

vznikajícím např. vlivem nezpracovaných emocí a zkušeností 

pracovníků.  Týmové supervize přispěly k lepší komunikaci, spoluprá-ci 

a organizaci práce a podpořily pracovníky v procesu změn, které 

provázejí práci na kvalitě služby. Skupinové 

supervize umožnily předávání zkušeností i 

sdílení případných obav a obtíží vznikajících 

při práci s "náročnými" klienty.

 Projekt byl podpořen finančními prostředky z 

rozpočtu Moravskoslezského kraje ve výši 50 

000,- Kč. 

Projekt „Odborná kolegia jako nástroj zvyšování kvality sociálních 

služeb”

 

Projekt byl realizován s cílem pokračovat v praktické oborové spolu-

práci pracovníků charitních středisek v rámci Diecézní charity ostra-

vsko-opavské, která povede k vytvoření (aktualizaci) vnitřních meto-

dických předpisů a jejich zavádění do praxe 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 kolegia nebo přizvanými odborníky, společné defino-

vání vzdělávacích potřeb pracovníků v jednotlivých typech služeb a 

minimálně jedno setkání každého kolegia bylo celé věnováno společné-

mu vzdělávání.

Do projektu bylo zapojeno 70 sociálních služeb v působnosti Diecézní 

charity ostravsko-opavské prostřednictvím delegovaných zástupců, 

kteří se scházeli v šesti odborných kolegiích.

Projekt byl podpořen 

finančními prostředky z 

rozpočtu Moravsko-

slezského kraje ve výši 

100 000,- Kč. 
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Projekt „Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi”

 

Obsahem projektu byl vznik a rozvoj nové sociální služby v sociálně 

vyloučené lokalitě v Ostravě – Kunčičkách s cílem přispět ke snížení 

sociálního vyloučeni rodin žijících v této lokalitě. K 1.4.2010 zahájilo 

provoz středisko sociální integrace Horizont a současně byla 

zaregistrována nová sociální služba "sociálně aktivizační služby pro 

rodiny s dětmi" dle §65 zákona o sociálních službách č.108/2006 Sb.

 V první fázi projektu došlo k úzké spolupráci s partnery v lokalitě: 

sociální odbor ÚMOb Slezská Ostrava, majitel bytového fondu - RPG RE, 

ZŠ Škrobálkova, farnost Ostrava - Kunčičky, o.s. Vzajemné soužití,  o.s.  

S.T.O.P.  Jednotlivé aktivity v rámci služby byly poskytovány v 

pronajatých prostorách Školního klubu na ulici Třebízského, kde bylo 

denně v pracovních dnech od 13:30 do 18:00 hod. zajištěno bezpečné a 

podnětné prostředí pro příchozí děti a připravován volnočasový 

program pracovníky Diecézní charity ostravsko - opavské.  Zároveň zde 

po celou dobu působila sociální pracovnice, která poskytovala také 

základní poradenství dospělým klientům z lokality, a to především 

terénní formou.

  Projekt byl realizován s finanční podporou Moravskoslezského kraje ve 

výši 300 000 Kč,  statutárního města 

Ostravy ve výši 130 000,- Kč a Nadace 

OKD ve výši 150 000,-  Kč.

Projekt „Vizitace v zařízeních sociálních služeb III.”

 

Projekt byl realizován s cílem podpořit kvalitu sociálních služeb v 

jednotlivých charitních zařízeních v působnosti Diecézní charity ostra-

vsko-opavské, pojmenovat zjištěné nedostatky, navrhnout opatření k 

jejich odstranění a podpořit zařízení při jejich realizaci.  

Vizitační tým složený z pracovníků Diecézní charity ostravsko-opavské i 

externistů - inspektorů kvality sociálních služeb, provedl v roce 2010 

vizitaci v následujících zařízeních: v denním stacionáři pro děti s kom-

binovaným postižením (Charita Javorník), v terénní pečovatelské službě 

(Charita Kopřivnice), v denním stacionáři pro děti a mladé lidi se 

zdravotním postižením (Charita Jablunkov), v domově pro seniory 

(Charita Ostrava).  

                                                                       

O celém průběhu konzultace byl členy vizitačního týmu zpracován 

podrobný zápis, včetně vyjmenování hlavních silných a slabých strá-nek 

služby a doporučení. Celý projekt byl hodnocen zúčastněnými charitami 

jako významná podpora a oce-nění jejich dobré praxe a zá-roveň jako 

vzácná šance vidět svoji službu pohledem odborníka zvenčí a připravit se 

tak na státní inspekce kvality.

Projekt byl podpořen finančními prostřed-ky z rozpočtu 

Moravskoslezského kraje ve výši 80 000,- Kč. 



 

Projekty podpořené statutárním městem Ostrava
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Poznáváme s radostí

 

Projekt byl realizován jako součást sociální služby „sociálně aktivizační 

služby pro rodiny s dětmi (§65)“ a jako fakultativní rozšíření sociálního 

preventivního programu pro děti a mládež, který dlouhodobě probíhá v 

Komunitním centru Vesničky soužití.

 

V rámci projektu proběhla řada akcí, jako např. čtyřdenní pobytová 

zimní akce na chatě Hlubina na Ostravici na téma „Život Eskymáka“, 

návštěva festivalu zájmové umělecké činnosti církevních škol, „Tání ledu 

v našich srdcích“ (Nový Jičín) – plnění sportovních a tvořivých úkolů 

(jízda na koni, pečení hada z těsta na ohni, rukodělné výrobky), fotbalový 

turnaj, Malujeme srdcem i duší I. a II., a mnoho dalších.

Také v „Předškolním klubu“ probíhaly nejrůznější aktivity: „Mikuláš-

ská nadílka“, „Předvánoční workshop“ s pečením perníků, další akcí 

bylo nadělování dárků, v celém období probíhaly sportovní a kulturní 

akce v Komunitním centru i mimo něj.

Děti školního věku měly možnost navštěvovat pravidelné kroužky 

(flétna, keramika, náboženství, kadeřnictví, malá kopaná, Capoeira - 

brazilské bojové umění, hudební kroužek, výtvarný a tvořivý kroužek, 

dramatický kroužek, kroužek PC, taneční a hip hop kroužek, kroužek 

stolního tenisu). Animátoři se s účastníky kroužků pravidelně účastnili 

veřejných vystoupení, např. v domovech seniorů (Frýdlant nad Ostra-

vicí) a na „Dnech sociálních služeb“ v Českém Těšíně i v Ostravě apod., 

na kterých mohli prezentovat dosažené dovednosti. Každý týden 

probíhalo šicí a tvořivé dopoledne pro maminky a ženy v domácnosti.

Projekt byl realizován s finanční podporou statutárního města Ostravy ve 

výši 100 000,- Kč.

Projekt „Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi”

 

Obsahem projektu byl vznik a rozvoj nové sociální služby v sociálně 

vyloučené lokalitě v Ostravě – Kunčičkách s cílem přispět ke snížení 

sociálního vyloučeni rodin žijících v této lokalitě. K 1.4.2010 zahájilo 

provoz středisko sociální integrace Horizont a současně byla 

zaregistrována nová sociální služba "sociálně aktivizační služby pro 

rodiny s dětmi" dle §65 zákona o sociálních službách č.108/2006 Sb.

 V první fázi projektu došlo k úzké spolupráci s partnery v lokalitě: 

sociální odbor ÚMOb Slezská Ostrava, majitel bytového fondu - RPG RE, 

ZŠ Škrobálkova, farnost Ostrava - Kunčičky, o.s. Vzajemné soužití,  o.s.  

S.T.O.P.  Jednotlivé aktivity v rámci služby byly poskytovány v 

pronajatých prostorách Školního klubu na ulici Třebízského, kde bylo 

denně v pracovních dnech od 13:30 do 18:00 hod. zajištěno bezpečné a 

podnětné prostředí pro příchozí děti a připravován volnočasový 

program pracovníky Diecézní charity ostravsko - opavské.  Zároveň zde 

po celou dobu působila sociální pracovnice, která poskytovala také 

základní poradenství dospělým klientům z lokality, a to především 

terénní formou.

Projekt byl 

realizován s 

finanční pod-

porou Mora-

vskoslezské-

ho kraje ve 

výši 300 000 

Kč,  statutár-

ního města 

Ostravy ve 

výši 130 000,- 

Kč a Nadace 

OKD ve výši 

150 000,-  Kč.



Projekt „Zvýšení informovanosti seniorů o poskytovatelích 

sociálních služeb, možnostech volnočasových aktivit a poskytování 

odborného poradenství II.”

 

Projekt byl stejně jako v předchozích letech zaměřen na shromažďová-

ní a poskytování aktuálních informací o poskytovatelích sociálních 

služeb pro seniory a volnočasových aktivitách v Ostravě. Projekt je 

realizován od počátku r. 2008, přičemž první období bylo fází 

přípravnou, probíhalo shromaždování informací a navazování 

kontaktů s poskytovateli sociálních služeb pro seniory. V r. 2009 již 

byly klientům poskytovány komplexní informace o jednotlivých 

zařízeních určených seniorům, jejich aktuálních možnostech a 

volnočasových aktivitách. 

V r. 2010 vzrostl podíl seniorů na počtu nových klientů (o 9% oproti r. 

2009), a podíl kontaktů se seniory na poskytnutých kontaktech (o 5%). 

Senioři přicházeli do poradny především s problémy majetkoprávními 

– řešili např. hrozící exekuce majetku v důsledku zadlužení, půjčky 

příbuzným, nevýhodné kupní smlouvy uzavřené při předváděcích 

akcích. V reakci na tyto potřeby pracovnice poradny zahájily realizaci 

projektu „Nedejte dluhům šanci“, který je zaměřen na preventivní 

osvětu seniorů v podobě přednášek s navazujícími besedami.

 Projekt „Otevřená budoucnost”

Projekt navazoval na dlouhodobé aktivity realizované ve Vesničce sou-

žití včetně projektů, které v minulosti podpořilo statutární město Ost-

rava. Předmětem projektu byla realizace stávajícího programu sociální 

služby "§62 Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež" a jejího rozšíření o 

další činnosti zaměřené na protidrogovou prevenci a prevenci krimi-

nality v cílové skupině.

V Komunitním centru proběhlo v prvním pololetí roku 2010 množství 

akcí, např. ukázka canisterapie pod vedením zkušeného canisterapeuta 

(akce se setkala ze strany uživatelů s mimořádným ohlasem), fotbalový 

turnaj, ROMA MISS 2010 (2. ročník oblíbené soutěže o korunku krásy 

dívek ve dvou kategoriích), Karneval v maskách, Den dětí ve Vesničce 

soužití, Divadelní vystoupení souboru Hrajemepropána (divadelní hra 

Milosrdný samaritán) – hrály děti z farnosti Ostrava - Přívoz pro 40 dě-tí a 

dospělých převážně z Vesničky soužití aj. Naše Komunitní centrum 

oslavilo v září již 8. výročí a k tomuto výročí jsme uspořádali pestrý 

program jak pro děti tak pro všechny zúčastněné. Ve spolupráci s hu-

dební skupinou Jekh Drom ze Spišské Nové Vsi jsme uspořádali evan-

gelizační gospelový koncert. Pro děti jsme si v rámci odpoledního NZDM 

připravili již tradiční program spojený s Mikulášskou nadílkou.

V průběhu roku proběhly čtyři besedy zaměřené na drogovou proble-

matiku. V KC na konci roku 2010 proběhl bubenický workshop, před-

vánoční workshop a předvánoční disco zábava. Děti a mládež mohly 

navštěvovat pravidelné páteční diskotéky v Komunitním centru VS.

Projekt byl realizován s finanční podporou statutárního města Ostravy ve 

výši 160 000,- Kč

Diecézní charita ostravsko-opavská
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Tříkrálová sbírka

Tríkrálová sbírka je nejvetší sbírkovou akcí v Ceské republice a v 

celostátním merítku probíhá od roku 2001. Výtežek sbírky je urcen na 

pomoc nemocným, handicapovaným, seniorum, matkám s detmi v tísni 

a jiným potrebným skupinám lidí a to predevším v regionech, kde sbírka 

probíhá. Ac se má tedy Tríkrálová sbírka celorepublikový charakter, 

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

jednotlivých regionech. Desetina výnosu sbírky je pak každorocne 

urcena také na humanitární pomoc do zahranicí. Osobité kouzlo této 

sbírky a to, co ji odlišuje od jiných sbírek, je zpusob získávání prostredku, 

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

V roce 2010 se konal jubilejní desátý rocník Tríkrálové sbírky a na severní 

Morave oslavili koledníci toto jubileum rekordním výnosem sbírky, který 

presáhl hranici   se v ostravsko-opavské diecézi Tríkrálové sbírky 

milionu korun. Sbírky se zúcastnilo 2 388 skupinek koledníku, které 

vykoledovaly 11 121 164,- Kc. Oproti predcházejícímu rocníku se jednalo 

o 6% vykoledovaných prostredku, pri 19% nárustu poctu kolednických 

skupinek. 

 

Co do poctu kolednických skupinek i výnosu sbírky se Diecézní charita 

ostravsko-opavská dlouhodobe radí, po Olomouci a Brne, na tretí místo v 

rámci CR.

Celkový výnos sbírky se po prictení DMS, prímých daru, 

složenek apod. zvýšil na 11 269 672,- Kc.

charita počet skupinek vykoledovaná částka

Charita Bohumín 97 180 993,- Kč

Charita Český Těšín 147 807 435,- Kč

Charita Frenštát pod Radhoštěm 70 308 915,- Kč

Charita Frýdek-Místek 241 1 314 528,- Kč

Charita Hlučín 282 1 610 058,- Kč

Charita Hodslavice 21 73 182,- Kč

Charita Hrabyně 94 414 493,- Kč

Charita Jablunkov 84 621 053,- Kč

Charita Javorník 90 373 384,- Kč

Charita Kopřivnice 123 728 181,- Kč

Charita Krnov 149 425 466,- Kč

Charita Odry 300 1 050 417,- Kč

Charita Opava 220 1 170 014,- Kč

Charita Ostrava + sv. Alexandr 324 1 214 344,- Kč

Charita Studénka 83 401 206,- Kč

Charita Třinec 63 427 494,- Kč

celkem DCHOO 2 388 11 121 164,- Kč

Výroční zpráva 2010
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Povodně 2010

I v roce 2010 postihly území ostravsko-opavské diecéze rozsáhlé 

povodně. Bylo postiženo rozsáhlé území podél toku Ostravice, Olše, 

Odry a následně pak v důsledku podmáčení došlo k sesuvům půdy v 

oblasti Dolních Domaslavic. Na Ostravsku, Frýdecku, Bohumínsku a 

Karvinsku vytvořila voda rozsáhlá jezera. Lidé museli být evakuováni ze 

svých domovu a přebývat několik dní v provizorních prostorech. 

Diecézní charita ostravsko-opavská začala ihned v prvních dnech záplav 

organizovat humanitární a finanční sbírku a shromažďovat potřebnou 

pomoc pro občany postižené záplavami. Pomoc byla směrována do dvou 

prioritních oblastí, v první řadě materiální pomoc (dodávání vysoušečů, 

čistící a desinfekční prostředky, pracovní nářadí, vody apod.) a druhotně 

formou finančních darů na obnovu oblastí postižených povodní.

Diecézní charita ostravsko opavská společně s oblastními charitami 

provedla sociální šetření v postižených domácnostech obcí Dětmarovice, 

Dolní Domaslavice, Bohumín, Frýdlant nad Ostravicí, aj. a na základě 

toho byla adresně rozdělena finanční pomoc. Materiální pomoc a 

finanční pomoc postiženým byla rozdána ve výši několika milionů 

korun. Občanům byly během i po povodních půjčovány vysoušecí 

přístroje (celkem cca 400 ks) a byl k dispozici sklad humanitární sklad 

města Bohumín po celou dobu prvotní akutní pomoci.

V srpnu 2010 byly povodní postiženy severní Čechy (převážně Liberecký 

kraj), kde se Diecézní charita ostravsko-opavská aktivně podílela na 

zajištění pomoci ve spolupráci s Diecézní charitou Litoměřice. 

Diecézní charita ostravsko opavská vydala v roce 2010 na pomoc 

postiženým povodní a odstraňování následků této živelné pohromy 

částku 10,5 milionů korun. Tato suma zahrnuje materiální i finanční 

pomoc, a to jak na Moravě, tak také v severních Čechách.

Diecézní charita ostravsko-opavská
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Ekonomická část

Náklady a výnosy charit v ostravsko-opavské diecézi v roce 2010

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. 67 815 3 282 1 534 3 926 684 12 361 2 447 131 861 348 10 483 433 1 510 1 041 7 345 17 496 1 381 533 2 019

Náklady na služby 41 785 3 593 1 054 2 572 758 4 541 2 440 178 847 285 2 321 758 1 989 678 7 976 7 890 798 173 2934

Mzdové náklady 167 452 9 302 2 854 8 729 2 297 25 397 9 851 281 1 649 777 12 570 2 306 2 695 3 865 26 800 45 362 4 595 1 525 6 597

Soc. a zdr. pojištění 54 450 2 933 903 2 750 717 8 442 3 249 77 465 254 4 286 743 867 1 343 8 497 14 933 1 493 429 2 069

Dary 1 150 1 9 83 25 31 0 0 15 77 25 56 45 278 147 187 20 0 151

Ostatní náklady 13 687 703 55 4 237 139 1 452 555 30 43 16 1 019 20 45 354 1 130 1 130 423 15 1 268

Odpisy 31 952 1 072 463 3 016 238 1 788 919 186 51 0 1 098 82 121 436 3 255 7 528 960 0 10 739

Náklady celkem 378 291 20 886 6 872 25 313 4 858 54 012 19 461 883 3 931 1 757 31 802 4 398 7 272 7 995 55 150 95 579 9 670 2 675 25 777

Tržby za vl. výkony 5 603 2 771 0 0 855 6 113 0 0 115 12 0 0 0 1 731 0 0 0 0

Tržby od zdravotních pojišťoven 38 286 0 0 0 1 848 8 920 4 416 0 0 0 1 757 2 371 1 589 2 227 3 029 12 129 0 0 0

Tržby za služby 140 402 4 250 3 056 12 088 520 25 951 8 726 150 869 0 19 018 895 1 484 2 173 14 704 38 167 5 252 1 482 1 617

Ostatní výnosy 28 875 2 343 65 3 547 174 877 314 191 622 62 76 56 2 440 4 306 5 608 783 0 9 409

Tržby z prodeje majetku 5 868 65 105 4 430 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 878 0 0 0 385

Dary tuzemské 12 135 596 105 450 147 1 396 222 31 584 346 1 028 0 2 004 39 3 381 1 121 272 202 211

Dary ze zahraničí 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Sbírky ostatní 6 481 115 131 302 218 716 678 48 0 350 20 411 202 692 654 284 0 282  1 378

Sbírky církevní 2 086 0 147 0 0 0 0 0 0 47 0 0 0 0 0 85 0 0 1 807

Dotace ministerstvo 70 589 913 2 636 4 315 527 12 849 3 350 0 0 700 9 021 220 738 310 8 912 17 757 1 869 0 6 472

Dotace kraje 3 652 820 0 50 0 319 150 250 0 25 445 0 0 81 157 228 128 400 599

Dotace obec 36 592 2 836 580 1 535 215 1 998 1 478 30 0 17 567 408 982 1 434 6 273 16 351 1 268 130 490

Dotace EU 2 175 0 0 0 0 817 0 0 0 0 0 0 0 0 0 578 0 0 780

Dotace ÚP 19 804 6 334 49 0 0 85 0 0 1 547 0 0 0 102 65 10 715 736 0 171 0

Výnosy celkem 372 548 21 043 6 874 26 717 4 504 53 934 19 452 700 3 622 1 662 31 944 4 361 7 103 7 461 54 740 93 044 9 572 2 667 23 148

Hospodář. výsledek - 5 743 157 2 1 404 - 354 - 78 - 9 -183 - 309 - 95 142 - 37 - 169 - 534 - 410 - 2 535 - 98 - 8 - 2 629
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Počet zaměstnanců  k 31. 12. 2010charit v ostravsko-opavské diecézi

Příjmy a výdaje  na investice charit v ostravsko-opavské diecézi v roce 2010 (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 1 013 67 17 59 18 132 53 2 19 10 75 12 19 21 199 241 24 12 33

přepočtený 914,95 60,54 14,20 56,60 10,94 121,53 48,99 1,50 18,33 6,63 71,00 10,00 18,00 18,00 167,60 231,38 21,00 11,76 26,95

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 25 397 94 0 0 0 730 0 0 0 121 911 0 0 0 1 805 21 723 0 0 13

Investice zařízení 5 210 834 0 79 0 242 464 0 0 0 0 0 300 0 1 028 1 482 396 0 385

Celkem invest. výdaje 30 607 928 0 79 0 972 464 0 0 121 911 0 300 0 2 833 23 205 396 0 398

Dotace na investice 9 248 803 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 790 7 259 396 0 0

Ostatní zdroje invest. 21 359 125 0 79 0 972 464 0 0 121 911 0 300 0 2 043 15 946 0 0 398

Celkem invest. zdroje 30 607 928 0 79 0 972 464 0 0 121 911 0 300 0 2 833 23 205 396 0 398

Inv: zdroje - výdaje 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
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Stav fondů Diecézní charity ostravsko-opavské (v Kč) Stav a pohyb majetku DCHOO v roce 2010 (v tis. Kč) 

Číslo účtu Název účtu

Počáteční stav  

k 1.1.2010

Konečný 

zůstatek k 

31.12.2010

911.100 Fondy - finanční prostředky Adopce na dálku 1 965 533 0

911.101 Fondy - finanční prostředky misijní činnost 182 282 53 274

911.104 Fondy - finanční prostředky Důstojný život 364 301 0

911.105 Fondy - finanční prostředky  Domov 262 630 16 000

911.107 Fondy - Adopce na dálku AD 2010 0 1 226 552

911.108 Fondy - Důstojný život DZ 2010 0 396 480

911.110 Fondy - dary - Adopce na dálku děti 73 400 0

911.111 Fondy - dary - Důstojný život senioři 8 800 0

911.115 Fondy - dary (režie) - TKS 2 753 0

911.120 Fondy - Veřejná sbírka 0 9 933 485

911.123 Dary - Adopce na dálku děti 2010 0 57 309

911.124 Dary - Důstojný život senioři 2010 0 4 800

911.300 Fondy - finanční prostředky TKS 0 579 098

911.400 Fondy - finanční prostředky povodně 2009 565 508 0

911.601 Fondy - dary VS 50 000 0

911.602 Fondy - dary PIC 0 30 000

911.701 Fondy - Svatodušní sbírka 500 000 0

911.702 Fondy - dary Správa 0 43 800

Fondy celkem 3 975 207 12 340 798

Aktiva Druh aktiv

Počáteční stav  

k 1.1.2010

Přírůstek (+) / 

úbytek (-) 

majetku

Konečný 

zůstatek k 

31.12.2010

A Dlouhodobý majetek celkem 69 623 -12 822 56 801

I. Dlouhodobý nehmotný majetek celkem 64 0 64

II. Dlouhodobý hmotný majetek celkem 90 035 -8 584 81 451

III. Dlouhodobý finanční majetek celkem 4 680 -2 903 1 777

IV. Oprávky k dlouhodobému majetku celkem -25 156 -1 335 -26 491

B Krátkodobý majetek celkem 5 878 11 630 17 508

I. Zásoby 0 0 0

II. Pohledávky celkem 2 755 -803 1 952

III. Krátkodobý finanční majetek celkem 2 293 10 990 13 283

IV. Jiná aktiva celkem 830 1 443 2 273

Majetek celkem 75 501 -1 192 74 309

peněžní prostředky

Počáteční stav  
k 1.1.2010

Příjmy Výdaje
Konečný zůstatek 

k 31.12.2010

Pokladna 183 9 995 10 123 55

Bankovní účty -1 261 66 924 52 589 13 074

Celkem -1 078 76 919 62 712 13 129

Přehled o peněžních příjmech a výdajích 2010 (v tis. Kč)
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Výnosy diecézního střediska Diecézní charity ostravsko-opavské  

v roce 2010 (v tis. Kč)

náklady celkem

Správa, 

projekty 

správy

Vesnička 

soužití

Poradenské  

a inform. 

centrum

Středisko 
sociální 

aktivizace 
Horizont

Středisko 

humani-

tární 

pomoci

Hospo-

dářská 

činnost

spotřeba mat. a ener. 2 019 252 1 128 70 356 106 107

náklady na služby 2 934 1 363 756 263 113 273 166

mzdové náklady 6 597 1 784 2 608 556 791 655 203

soc. a zdr. pojištění 2 259 580 953 180 256 221 69

dary 151 138 0 0 0 13 0

ostatní náklady 1 078 322 96 4 58 206 392

odpisy 10 739 8 126 489 0 16 63 2 045

náklady celkem 25 777 12 565 6 030 1 073 1 590 1 537 2 982

výnosy celkem

Správa, 

projekty 

správy

Vesnička 

soužití

Poraden-

ské a 

inform. 

centrum

Středisko 
sociální 

aktivizace 
Horizont

Středisko 

humani-

tární 

pomoci

Hospo-

dářská 

činnost

tržby za vl. výkony 0 0 0 0 0 0 0

tržby od zdr. pojišťoven 0 0 0 0 0 0 0

tržby za služby 1 617 42 35 0 0 0 1 540

ostatní výnosy 12 594 8 852 767 216 587 1 007 1 165

tržby z prodeje majetku 385 385 0 0 0 0 0

dary tuzemské 211 131 0 0 0 80 0

dary ze zahraničí 0 0 0 0 0 0 0

sbírky ostatní 0 0 0 0 0 0 0

sbírky církevní 0 0 0 0 0 0 0

dotace ministerstvo 6 472 0 4 710 920 500 342 0

dotace kraje 599 230 69 0 300 0 0

dotace obec 490 0 260 100 130 0 0

dotace EU 780 780 0 0 0 0 0

dotace ÚP 0 0 0 0 0 0 0

výnosy celkem 23 148 10 420 5 841 1 236 1 517 1 429 2 705

Úplný objem nákladů v členění na náklady vynaložené 

pro plnění sociálních služeb a a náklady na správu 

organizace v roce 2010 (v tis. Kč)

26

Diecézní charita ostravsko-opavská



DCHOO - struktura provozních výnosůDCHOO - struktura provozních nákladů

DCHOO - struktura provozních dotací

27

Výroční zpráva 2010



28

Diecézní charita ostravsko-opavská



29

Výroční zpráva 2010



30

Diecézní charita ostravsko-opavská



31

Výroční zpráva 2010



32

Diecézní charita ostravsko-opavská



Výroční zpráva 2010

33





Závěrečné slovo biskupského vikáře

Denně jsme skrze sdělovací prostředky zavalováni neustálými 

potřebami trpících bližních na celém světě. Úkol, jakým způsobem jim 

pomoci, se zdá obrovský a my nevíme, jak začít. Jeden televizní 

reportér položil Matce Tereze tuto otázku: „Není to, co děláte, 

koneckonců jen kapkou v moři?“ Usmála se a odpověděla velmi

prostě: „Ano, ale copak se moře neskládá z mnoha kapek?“

Nemůžeme dělat všechno, ani si nemysleme, že naše „velké skutky 

lásky“ změní svět. Můžeme však jako svatý Martin (polovinou 

vojenského pláště zahalil polonahého žebráka) nebo svatý František 

(políbil malomocného, který se mu ještě před chvílí hnusil) nebo svatá 

Anežka Česká (pečovala o chudé a trpící) poznat, že v úkonu darování 

sami nejvíce dostáváme. Kristus všechny, kdo ho upřímně hledají a 

slouží mu ve svých trpících bližních, sám naplní svou láskou. V den 

konečného zúčtování nám Kristus položí otázku: „Posloužili jste mi ve 

svých bližních, kteří byli v nouzi?“ (srov. Mt 25,40) Podle naší 

odpovědi bude vypadat naše věčnost.

Církev toto své poslání naplňuje jednak v každé farnosti charitativní 

službou trpícím a potřebným, a pak také skrze křesťanské charitativní 

organizace, především však skrze Charitu. Charita, jako milosrdná 

láska, je naplňováním Kristovy výzvy vyhledávat potřebné a 

pomáhat bližním v nouzi. Církev je postavena na třech pilířích: 

katolická nauka a její hlásání (kerygma), bohoslužba (liturgie) a 

milosrdná láska (diakonie), což je služba potřebným a trpícím 

bližním. Diakonie (charitativní služba) je milosrdná láska, která se 

projevuje skutky. Tato láska má být spojena s láskou k Bohu a se 

svědectvím víry. Tím křesťané druhým lidem dosvědčují, že 

evangelium lze žít v praktickém životě.

K prožívání víry tedy patří také charitativní služba jako samozřejmý 

projev životnosti církve, dobře žitého evangelia a jasného svědectví 

zdravé víry. 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



DIECÉZNÍ CHARITA

OSTRAVSKO-OPAVSKÁ

Generální partner Charity Česká republika


