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Vážení přátelé,

výroční zpráva je vždy vhodnou příležitostí k ohlédnutí se za roční činností organizace. I my jsme
pro Vás připravili stručné shrnutí činností Diecézní charity ostravsko-opavské za rok 2011.

Naším nejnáročnějším společným úkolem bylo v roce, který byl ve znamení pokračujících
rozpočtových škrtů, zachování kvality a kvantity námi poskytovaných služeb. Zpětně můžeme
s radostí konstatovat, že námi poskytované služby nebyly nejen omezeny, ale naopak došlo k jejich
dalšímu růstu. Ke zmíněnému rozvoji nedošlo pouze v rámci naší diecézní činnosti, ale také v oblasti
mezinárodní spolupráce a rozvojových aktivit na Ukrajině. K růstu naší činnosti došlo také v oblasti
vzdělávání, které jsme poskytovali nejen naším pracovníkům, ale také pracovníkům jiných
organizací.

Náš rozkvět byl z veliké části umožněn díky 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
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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:

IČ:

konto:

telefon

e-mail:

web:

statutární zástupce:

Rada Diecézní charity ostravsko-opavské:

Diecézní charita ostravsko opavská
Kratochvílova 3
702 00 Ostrava

66181127

Raiffeisen bank Ostrava 1035006028 / 5500

: 599 525 941-2

ludmila@caritas.cz

www.dchoo.caritas.cz

ředitel Mgr. et Mgr. Lukáš Curylo

Ing. Zbyněk Pražák (předseda), Mgr. Ilja Racek PhD., Ing. Marta
Hrušková, P. Jan Larisch, ThD.
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Přehled oblastních charit v rámci Diecézní charity ostravsko-opavské

Charita sv. Alexandra

Charita Bohumín

Holvekova 651/28, 718 00 Ostrava – Kunčičky
tel.: 596 237 831, e- mail: alexandr@charita.cz
www.charita-sv-alexandra.cz

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

Charita Frýdek-Místek

Charita Hlučín

Charita Hrabyně

Charita Jablunkov

Charita Javorník

Kostelní 15, 744 01 Frenštát pod Radhoštěm
tel.:  556 831 609 , e-mail: frenstat@caritas.cz
www.frenstat.caritas.cz

F. Čejky 450, 738 01 Frýdek-Místek
tel.: 558 435 449, e-mail: f-m@charita.cz
www.fm.charita.cz

, 748 01 Hlučín
tel.: 595 043 275, e-mail: sekretariat@charitahlucin.cz
www.charitahlucin.cz

Hrabyně 212 , 747 67 Hrabyně 3
tel.: 553 775 370, e-mail: hrabyne@charita.cz
www.hrabyne.charita.cz

Bezručova 130, 739 91 Jablunkov
tel.: 733 755 843, e-mail: jablunkov@caritas.cz
www.jablunkov.caritas.cz

Lidická 89, 790 70 Javorník
tel.: 584 440 217, e-mail: javornik@charita.cz
www.javornik.charita.cz

U Bašty 275

Charita Kopřivnice

Charita Krnov

Charita Nový Jičín

Charita Odry

Charita Opava

Charita Ostrava

Charita Studénka

Charita Třinec

Štefánikova 1163, 742 21 Kopřivnice
tel.: 556 813 637, e-mail: koprivnice@caritas.cz
www.charitakoprivnice.cz

Hlubčická 297/3, 794 01 Krnov
tel.: 554 611 366, e-mail: krnov@caritas.cz
www.krnov.caritas.cz

Dolní Brána 2075/57, 741 01 Nový Jičín
tel.: 777 180 325, e-mail: marcel.broz@charita.cz
www.novyjicin.charita.cz

Hranická 162/36, 742 35 Odry
tel.: 556 731 947, e-mail: odry@caritas.cz
www.odry.charita.cz

Přemyslovců 26, 747 07 Opava - Jaktař
tel.: 553 612 780, e-mail: info@charitaopava.cz
www.charitaopava.cz

Kořenského 17, 703 00 Ostrava-Vítkovice
tel.: 596 621 094, e-mail: ostrava@caritas.cz
www.ostrava.caritas.cz

Malá strana 216, 742 13 Studénka
tel.: 556 401 726, e-mail: studenka@caritas.cz
www.studenka.charita.cz

Lidická 1272, 739 61 Třinec
tel.: 724 257 219, e-mail: bezecna1@post.cz
www.charitatrinec.cz
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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 x

Charita eský T šínČ ě x 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 x

Charita Hlu ínč x x x x x x x

Charita Hrabyně x x

Charita Jablunkov x x x

Charita Javorník x x x x x x

Charita Kop ivniceř x x

Charita Krnov x x x x x x

Charita Nový Jičín

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 T inecř x x

1 Odborné sociální poradenství
2 Osobní asistence
3 Pečovatelská služba
4 Odlehčovací služby
5 Centra denních služeb
6 Denní stacionáře
7 Domovy pro seniory
8 Domovy se zvláštním režimem
9 Chráněné bydlení

11Azylové domy pro matky s dětmi 21 Sociální rehabilitace
12 Krizová pomoc 22 Charitní ošetřovatelská služba
13 Nízkoprahová denní centra pro osoby bez přístřeší 23 Půjčovny kompenzačních pomůcek
14 Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež 24 Penziony
15 Noclehárny 25 Mateřská centra
16 Služby následné péče 26 Chráněné dílny
17 Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi 27 Charitní šatníky
18 Sociálně aktivizační služby pro seniory a ZP 28 Jiné služby - jídelny a vývařovny, dobrovolnická
19 Sociálně terapeutické dílny centra, doprava osob,rehabilitace, poradenská

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

Odborné sociální poradenství – sociální poradna

Uživatelé poradny jsou obyvatelé z Vesničky soužití a z jejího blízkého
okolí (Muglinov, Liščina a Hrušov), které je považováno za sociálně
vyloučenou lokalitu, ale také z ostatních městských částí Ostravy.
Cílovou skupinu tvoří osoby od 15 let v nepříznivé životní situaci, kterou
nejsou schopni vyřešit vlastními silami.

Sociální pracovnice poskytuje rady a informace v těchto oblastech
sociální problematiky, zejména: sociální problematika, zaměstnanost
a pracovně-právní vztahy (vyhledávání práce, životopisy, aj.), bydlení
(vyhledávání, sociální bydlení, pomoc při udržení stávajícího bydlení
aj.), rodina, péče o děti a mezilidské vztahy, dluhové poradenství
(splátkové kalendáře, osobní bankrot, apod.).

Hlavními prioritami sociální poradny je řešení problematiky předlužení
rodin a bytová problematika. Díky nově vzniklému projektu „Nový
domov“ mají klienti možnost získat bydlení s doprovodným sociálním
programem. V oblasti předlužení rodin a bydlení procházejí pracovníci
vzdělávacími semináři, které posilují jejich pracovní kompetence.

Pracovníci dále v roce 2011 zpracovávali za metodické podpory
metodiku poskytování služby. Sociální služba byla uživatelům
poskytována také terénní formou v přirozeném prostředí klientů a v
ranních i odpoledních hodinách ambulantní formou všechny pracovní
dny kromě pátku.

V roce 2011 využilo služeb sociální poradny 370 klientů a poradna tak
zaznamenala velký nárůst počtu klientů oproti předcházejícímu rok (191
klientů v roce 2010).

Diecézní charita ostravsko-opavská
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Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež

Vesnička soužití

Středisko sociální aktivizace Horizont

Uživateli služby nízkoprahového zařízení jsou děti a mládež z Vesničky
soužití a jejího okolí, jejichž počet se neustále zvyšuje. Klientům
poskytujeme místo pro trávení volného času a to ve dvou oddělených
prostorách. Prvním je klub Hawaj, který je otevřen pro děti ve věku od 6
do 12 let. Druhým místem je klub Manhattan, který navštěvují starší děti
ve věku 10 až 18 let.

Dětem se věnují čtyři kontaktní pracovníci a jeden sociální pracovník.
Každý otevírací den připravují pro děti aktivity zábavného, pracovně-
výtvarného nebo sportovního charakteru. Kromě těchto činností
probíhají v klubu besedy na nejrůznější témata, které mají předcházet
sociálně-patologickým jevům.

Práce s dětmi se neomezuje jen na prostory NZDM. Během roku jsou
pořádány výlety po celé Ostravě. V roce 2011 jsme navštívili několik
interaktivních výstav, koupaliště, Vánoční trhy, boulderingovou stěnu,
Miniuni a spousty dalších.

Celkový počet klientů činil 126.

Klubík Horizont zahájil svou činnost
14.11.2011. Poskytuje službu uživatelům od
pondělí do soboty v časovém rozpětí od 13.30-
18.00. Uživatelům se věnují dva kontaktní
pracovníci a jeden sociální pracovník. Cílovou
skupinou Klubíku jsou děti ve věku 6-18let.

Celkový počet kontaktů v roce 2011 činil 521,
počet intervencí 102.

Celkový počet klientů činil 67.
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Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi – Vesnička soužití,
Horizont

Sociálně aktivizační služba pro rodiny s dětmi je určena převážně

rodinám s dětmi z Vesničky soužití v Ostravě – Muglinově a z jejího okolí,
což jsou sociálně vyloučené lokality Liščina a Hrušov.

V rámci sociálně aktivizační služby byl realizován projekt „Poznáváme s
radostí II.“, který byl podpořen SMO. Tento projekt navázal na
dlouhodobý preventivní program, který nabízí rodinám s dětmi z
Vesničky soužití a z jejího okolí, které jsou ohroženy sociálně negativními
jevy, poznat nová prostředí, naučit se novým dovednostem a umožnit jim
styk se společenským prostředím i sociálně vyloučenou lokalitu. Tato
služba nabízí velmi pestrou škálu volnočasových, vzdělávacích a
tvořivých aktivit. Uživatelé měli v roce 2011 možnost navštěvovat
pravidelně probíhající aktivity jako je keramika, náboženství,
kadeřnictví, Capoeira /brazilské bojové umění/, hudebna – klávesy a
kytara, dramatický workshop, tvořivá dílna a malování, taneční, atd.

Služba probíhala také terénní formou v
přirozeném prostředí uživatelů. Zaměřili jsme se
na terénní školní přípravu uživatelů, která
podmíněna zájmem a spoluprácí ze strany
rodičů. Díky této změně jsme dokázali pružněji
reagovat na individuální potřeby uživatelů a na
výukové či výchovné problémy jejich dětí. Školní
příprava do této doby probíhala pouze v
prostorách komunitního centra. Součástí služby
byla také realizace jednodenních i vícedenních
pobytových akcí, Mezinárodního dne Romů,
Velikonoční workshopy, Den dětí ve Vesničce
soužití, atd.



Projekt Nový domov - bydlení s doprovodným sociálním programem

Projekt, který byl realizován v průběhu roku 2011, představuje bydlení
s doprovodným sociálním programem pro rodiny s nezletilými dětmi.
Tím je myšleno zajištění samostatného bydlení s podmínkou
pravidelných návštěv sociální pracovnice po dobu jednoho roku.
S rodinou je sepsána podnájemní smlouva vždy na jeden měsíc a při
bezproblémové spolupráci, je dodatkem ke smlouvě prodlužována po
období jednoho roku. Cílem tohoto projektu je pomoc rodinám
s nezletilými dětmi nalézt vhodné bydlení, které si nejsou schopni najít
vlastními silami.

V rámci tohoto projektu byla navázána spolupráce celkem se třemi
rodinami. Byty, které Diecézní charita ostravsko-opavská podnajímá
těmto klientům, jsou majetkem RPG.

Byty Diecézní charita ostravsko-opavská klientům
podnajímá na rok s možností ročního prodloužení.
V rámci projektu se poskytuje bydlení v Ostravě –

Přívoze a převážně v Ostravě – Kunčičkách. Je
pravděpodobné, že postupně bude projekt rozšířen
i do jiných částí Ostravy.

Další aktivitou byl Předškolní klub, který byl otevřen v dopoledních
hodinách každý pracovní den. Od poloviny roku 2011 byla tato služba
poskytována také terénní formou přímo v rodinách uživatelů. Uživateli
služby jsou děti od 3 do 6 let a jejich rodiče, kteří bydlí ve Vesničce soužití
nebo v blízkém okolí. Kapacita klubu je 12 dětí a pracovníci Předškolního
klubu jsou k dispozici od pondělí do pátku od 7:30 – 11:30 hodin.

Dětem se věnuje pedagogický pracovník a asistent pedagogického
pracovníka, kteří připravují dětem každý den pestrý program. Řízenými
aktivitami se snaží o jejich všestranný rozvoj, aby jim usnadnili vstup do
školy. Návštěvami divadla, ZOO, nebo například Dinoparku, jim
umožňují styk se sociokulturním prostředím. Podporují volnou hru dětí
a připravují pro ně také různé pohybové, hudební a výtvarné činnosti.

Celkový počet kontaktů: 4 771

Celkový počet intervencí: 2 357

Celkový počet klientů: 311

Celkový počet klientů: 174

Středisko sociální aktivizace Horizont

Vesnička soužití
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Poradenské a informační centrum Diecézní charity ostravsko-opavské

Motto:

Poradenské a informační centrum pomáhá lidem starším 18 let, kteří se
ocitli v nouzi, nebo těm, kdo řeší problémovou situaci, kterou nejsou
schopni zvládnout vlastními silami. Pomoc probíhá formou osobní
konzultace, telefonických rozhovorů nebo elektronické pošty a týká se
nejčastě ji oblasti dluhové problematiky, rodinného práva,
majetkoprávních záležitostí, sociálních dávek, pracovně právních vztahů

aj. Poradenství je poskytováno anonymně, bezplatně, diskrétně a
nestranně.

Sociální pracovnice Poradenského a informačního centra mohou klientům
zprostředkovat konzultaci s externími odborníky z oblasti psychologické
a právní. Klienti mohli využít bezplatné telefonní linky, jejíž provoz byl
rozšířen na 3 dny v týdnu. Prodloužila se také návštěvní doba
o 2 odpolední hodiny, tak aby službu mohli využít i pracující zájemci.
Poradna je snadno dostupná vzhledem ke svému umístění v centru
Ostravy a zároveň bezbariérová, což ocení zdravotně znevýhodnění
klienti.

V první polovině roku 2011 byla dokončena realizace projektu „Nedejte
dluhům šanci“, zaměřeného na prevenci zadlužení seniorů a zlepšení
jejich orientace v nabídkách odborné pomoci, pokud už k zadlužení došlo.
Od ledna do června 2011 proběhlo na toto téma 5 besed, z toho
4 v zařízeních pro seniory a 1 beseda s právničkou pro sociální pracovníky,
jejichž cílovou skupinou jsou senioři.

„Naše síla není v tom, že nikdy

nepadneme, ale v tom, že vždycky

vstaneme.“

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.
Zejména však byli informováni o průběhu zadlužení a možnostech
řešení, tak aby neupadli do dluhové pasti. V závěru roku 2011 byl podán
navazující projekt „Nedejte dluhům šanci“, jehož cílovou skupinou jsou
tentokrát osoby ohrožené sociálním vyloučením.

V listopadu 2011 proběhla v Poradenském a informačním centru
inspekce kvality sociálních služeb, na jejíž doporučení jsme zúžili cílovou
skupinu o osoby zneužívající návykové látky, osoby ohrožené domácím
násilím a osoby s duševním onemocněním. Těmto zájemcům je
v poradně poskytnuto pouze základní poradenství. Inspektorky kvality
sociálních služeb ocenily mj. elektronický Informační balíček pro osoby
se zrakovým postižením a kvalitní seznam odkazující na návazné služby.

V r. 2011 poradna poskytla 723 kontaktů, 524 intervencí a posloužila 285
novým klientům.

Provoz Poradenského a informačního centra Diecézní charity ostravsko-
opavské byl finančně podpořen dotací Ministerstva práce a sociálních
věcí.

Výroční zpráva 2011
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Středisko humanitární pomoci Diecézní charity ostravsko-opavské

Středisko humanitární pomoci
Diecézní charity ostravsko-opavské
(dále SHP DCHOO) realizuje
zahraniční rozvojovou a humanitární
pomoc na Ukrajině.

V roce 2011 pokračovalo středisko ve stávajících rozvojových
humanitárních projektech na Zakarpatské Ukrajině a v Ivano-Frankivské
oblasti.
Dále SHP DCHOO navázalo novou spolupráci s neziskovou organizací
„Chmelnyckyj oblasnyj centr dla invalidiv ta osib jaki potrebujuť

socialno-profilaktyčnoj dopomohy“, která provozuje terapeutické
komunity pro závislé v Chmelnické oblasti a nově podporuje adopci na
dálku onkologicky nemocných dětí v Ivano-Frankivské oblasti ve
spolupráci s Vitalikem Sabanem, ředitelem organizace Ty Anhel. V rámci
všech projektů byly na Ukrajinu darovány finanční a věcné dary
v hodnotě téměř 6 miliónů korun.

Adopce na dálku, projekt pomoci dětem ze sociálně slabých rodin, byl
realizován Charitou sv. Alexandra od roku 2002. Středisko humanitární
pomoci Diecézní charity ostravsko-opavské jej poté převzalo pod svá
křídla. Od 1. ledna do 31. prosince 2011 bylo s dárci uzavřeno 73 nových
smluv, dále bylo celkově ukončeno 71 smluv z důvodů: zlepšení finanční
situace v rodině dítěte, ukončení školní docházky, odstěhování nebo
změně rodinného stavu. Několik dárců také ukončilo svou podporu
zejména z finančních důvodů. Během celého roku podporovali každý
měsíc čeští i slovenští dárci asi 450 dětí.

V rámci organizované cesty „ adoptivních rodičů“ na Ukrajinu navštívilo
6 dárců své podporované děti v jejich rodinném prostředí a několik
dalších dárců navštívilo své „dítě“ při samostatném výjezdu na
Zakarpatí.

Adopce na dálku

Společný fond projektu umožnil opět uskutečnit několik turnusů letních
táboru pro ukrajinské děti z celého okresu. Dále byl podpořen provoz
celoprázdninové oratoře v Pastoračním centru v Dubovém
a každoměsíční nákup časopisu pro děti a mládež v regionu. Ze
společného fondu
byla financována pravidelná nebo jednorázová pomoc nemocným dětem
a lidem a dále finanční pomoc sociálně potřebným rodinám. Dále byl
podpořen Domov pokojného stáří Usť Čorna a koordinátoři a pracovníci
místní ukrajinské charity.

Projekt Důstojný život, který realizuje Středisko humanitární pomoci ve
spolupráci s Oblastní charitou Třebíč již od roku 2004, podpořil v roce
2011 - 264 seniorů nebo zdravotně postižených. V roce 2011 bylo
uzavřeno 39 nových smluv. Bylo ukončeno 31 smluv z důvodů: úmrtí
seniorů – 19 smluv, zlepšení životní situace podporovaných - 3 smlouvy,
odstěhovaní seniora mimo oblast našeho působení - 1 smlouva, zhoršení
finanční situace dárců – 2 smlouvy, zdravotních potíži dárců – 1 smlouva,
rozhodnutí dárce – 3 smlouvy, ukončení trvaní smlouvy na dobu určitou
– 2 smlouvy.

Projekt Důstojný život
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Podpora probíhala stejně jako v minulých letech formou pravidelného
každoměsíčního nákupu potravin. Balíčky obsahují převážně tyto
potraviny nebo jiné látky: olej, ryže, cukr, těstoviny, hrách, pohanky, jar
nebo prášek na praní. Řada senioru byla podporována také materiálně –

zejména šatstvem, lůžkovinami a inkontinentními pomůckami.
Ze společného fondu projektu byl financován nákup léků, pravidelný
nákup potravin pro potřebné lidi, nezapojené do Důstojného života,
jednorázová pomoc na operace, dárky při návštěvách nemocných
a starých lidí.

Projekt Domov pokojného stáří v Usť Čorna

Projekt Domov

Jiné aktivity SHP DCHOO

Projekt Domov pokojného stáří v horské vesnici Ust Čorna byl v tomto
roce již sedmým rokem podpořen výtežkem Tríkrálové sbírky, v jejímž

rámci proběhla další etapa rekonstrukce objektu a také dotací
Ministerstva zahraničních věcí ČR v rámci projektu Spolu a lépe II. V
tomto roce také se zde několik brigádnických skupin postaralo
o přípravu palivového dříví na zimu a úpravu terénu.

Projekt Domov umožnil finanční a materiální podporu dětem z dětského
domova, žijících v tzv. Městečku milosrdenství v Ivano-Frankivsku.
Prostředky, které naše středisko získává od dárců pro tento domov, slouží
pro každodenní potřeby dětí, potraviny, oblečení, vzdělávání, léky,
benzín, atd. Děti tady vyrůstají v láskyplném prostředí. Domov je
otevřený pro jakékoliv návštěvy, brigádníky a stážisty. V druhé polovině

roku zde pobývala a pomáhala na pět měsíců dobrovolnice p. Hana
Švábová.

Celý rok byl realizován projekt SPOLU A LÉPE II, ve kterém se posílila
samostatnost, odbornost, akceschopnost ukrajinské partnerské
organizace Blahodyjnyj fond OCH Tjačiv.

Na začátku roku byla spuštěna nová webová prezentace SHP DCHOO na
internetové adrese http://shp-ukrajina.caritas.cz/. V únoru a prosinci
byly pořádány 2 koncerty ve spolupráci s televizí NOE na podporu DPS
v Usť Čorne a Terapeutických komunit. Druhý koncert byl realizován za
podpory Nadace Vodafone.
Firma HON a.s. darovala na Ukrajinu velkou zásilku nábytku v hodnotě
320 000 Kč, který bude sloužit zejména v Domově pokojného stáří Usť

Čorna. V tomto roce byly pořádány dvě humanitární sbírky, v lednu
sbírka starých autolékárniček a v létě sbírka různorodého materiálu pro
Terapeutické komunity. Nadále pokračoval pravidelný převoz
materiální pomoci, zejména ze spolupracující skupiny německých dárců

z Chamerau.
V rámci brigád pomáhalo celkem osm skupin, zejména z řad studentů a
mládeže, při přípravě palivového dříví na zimu, na stavbách, úpravách
terénu a pouti národů. V Žimrovicích na Opavsku byl pořádán letní tábor
pro české děti a podporovala se činnost O. Petra Krenického na východě

Ukrajiny.

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.

Výroční zpráva 2011
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Projekty realizované Diecézní charitou ostravsko-opavskou v roce 2011



Projekt S kvalitou do praxe

Projekt "S kvalitou do praxe" se zabýval problematikou implementace
národních standardů kvality v sociálních službách do praxe. Navazoval
na předchozí vzdělávací projekt Poznáním ke kvalitě, který realizovala
Diecézní charita ostravsko-opavská v letech 2006 – 2008. Hlavním cílem
projektu bylo zvýšit úroveň znalostí pracovníků, posílit dovednosti
jednotlivých zařízení poskytovat kvalitní sociální služby a vytvořit
podmínky pro zavedení systému řízení kvality v zařízeních poskytujících
sociální služby. Projekt spočíval v realizaci prakticky zaměřeného
vzdělávání pracovníků v sociálních službách - tzv. kvalitářů, kteří by
získané znalosti a dovednosti dále využívali v rámci svého zařízení
a v zajištění dostatečné podpory ze strany manažerů těchto zařízení
prostřednictvím vzdělávání v oblasti managementu a řízení. Partnerem
při jeho realizaci byl Moravskoslezský kraj.

Realizace projektu probíhala od 1.6.2010 do 31.12.2011 v 15 zařízeních
Diecézní charity ostravsko-opavské, 23 příspěvkových organizacích
Moravskoslezského kraje a v dalších 10 zařízeních poskytovatelů
sociálních služeb. V rámci projektu byly vytvořeny a realizovány dva
vzdělávací programy:

1) vzdělávací program pro kvalitáře zahrnoval 8 jednodenních seminářů,
ve kterých se proškolilo celkem 57 pracovníků zabývající se
problematikou kvality v sociálních službách;

2) vzdělávací program pro manažery zahrnoval 10 jednodenních
seminářů a vyškolil celkem 88 vedoucích pracovníků na všech stupních
řízení.

Celý vzdělávací proces byl supervidován a garantován zkušenými
odborníky v oblasti řízení kvality sociálních služeb a oba vzdělávací
programy získaly akreditaci MPSV. Jedním z výstupů projektu byl také
praktický manuál pro postup při zavádění kvality sociálních služeb
v organizacích.

Projekt byl financován z prostředků Evropského sociálního fondu
prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost ve
výši 3 258 623 Kč.

Projekt podpořený z Evropského sociálního fondu

Výroční zpráva 2011
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Projekt Spolu a lépe II

Projekt „Spolu a lépe II“ realizovala Diecézní charita ostravsko-opavská
od ledna do prosince roku 2011. Projekt byl zacílen na posílení
samostatnosti, odbornosti a akceschopnosti ukrajinské partnerské
organizace Blahodyjnyj fond OCH Tjačiv (dále jen BF OCH Tjačiv), se
kterou DCHOO spolupracuje od počátku jejího vzniku. Tato vzájemná
mezinárodní spolupráce měla být také jedním ze způsobů jak probudit
zájem orgánů místní samosprávy o konkrétní pomoc a spolupráci s BF
OCH Tjačiv. Projekt byl další cestou k nabytí nových zkušeností
a posilnění kvalifikovanosti pracovníků SHP DCHOO. Pokračování
spolupráce na projektu Charitativní a pastorační centrum Tjačivka,
započatém v rámci projektu Spolu a lépe v r. 2010, mělo upevnit započaté
partnerství českých a ukrajinských organizací.

Aktivity uskutečněné v rámci projektu směřovaly ke zvýšení odborné
úrovně a akceschopnosti BF OCH Tjačiv, a to prostřednictvím zpracování
vnitřních předpisů této organizace, vzdělávání zaměstnanců a zajištění
materiálně technického zázemí fondu. Rovněž prohloubily růst odborné
úrovně SHP DCHOO. Zkušenosti všech zúčastněných se potkávaly ve
společném projektu Charitativní a pastorační centrum Tjačivka.

Projekt byl realizován díky finanční pomoci České rozvojové agentury ve
výši 450 000 Kč.

Projekt podpořený Českou rozvojovou agenturou

Diecézní charita ostravsko-opavská
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Projekty podpořené Moravskoslezským krajem

Jde to i jinak

V rámci projektu byl uskutečněn jeden čtyřdenní a dva třídenní výlety
pro děti ze sociokulturně znevýhodněného prostředí, které žijí v sociálně

vyloučených lokalitách. Tyto pobytové akce proběhly v měsíci dubnu
a srpnu. Pobytové akce se účastnily děti a mládež, které docházejí do
klubů do Střediska Vesnička soužití v Ostravě-Muglinově a do Střediska
sociální aktivizace Horizont v Ostravě-Kunčičkách a jsou ze sociálně

vyloučených lokalit.

Cílem projektu bylo dosáhnout toho, aby děti po absolvování
pobytových akcí začaly soustavně docházet do obou klubů podle jejich
bydliště a začaly využívat aktivit, které v jednotlivých klubech nabízíme.
Tohoto cíle se podařilo dosáhnout díky motivovanému a odbornému
týmu pracovníků Diecézní charity ostravsko-opavské. Projektem jsme
chtěli přispět k ovlivnění postojů dětí a změny jejich hodnotového
žebříčku, což se nám zejména ve Středisku Horizont podařilo.

Během realizovaných akcí se děti a mládež měli možnost setkat
s pracovníkem Renarkonu, o. p. s., který se dětem věnoval individuálně

a diskutoval s nimi na téma problematiky návykových látek, šikany,
kriminality atd.

Účastníci za ním mohli kdykoliv během pobytové akce přijít a promluvit
si s ním o tématech, která je zaujala. První akce se zúčastnilo 19 dětí, druhé
17 dětí a třetí 20 dětí. Z důvodu potřeby individuální práce s dětmi
a mládeží jsme realizovali tři pobytové akce s menším počtem účastníků.
O výlety byl ze strany dětí a mládeže velký zájem. Všechny tři akce jsme
realizovali v horském prostředí Beskyd. Většina účastníků si našla během
pobytové akce nového kamaráda a vyjádřila svou spokojenost
s programem i s pracovníky, kteří tyto akce zajišťovali.

Projekt byl podpořen z rozpočtu Moravskoslezského kraje ve výši
50 000,- Kč.

Výroční zpráva 2011
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Mezinárodní festival Slezská Lilie

Pilotní ročník mezinárodního outdoorového festivalu křesťanských
skupin Slezská Lilie proběhl ve dnech 25.6. - 26.6.2011 v Ostravě-
Kunčičkách. Festival přivítal několik stovek návštěvníků, kteří měli
možnost zhlédnout širokou paletu schol, sborů a skupin, které se věnují
rozmanitým žánrům křesťansky zaměřené hudby. Z učinkujících
vystoupily hudební skupiny Adorare, Out of Control, Boží Šramot,
Hrozen, Přyvozacy, Paprsky, Malé Cisy, Vrzuška aj., a také děti se
speciálními vzdělávacími potřebami ze Základní školy Klokánek.
V areálu festivalu nabízely své výrobky také zájmové organizace pro děti
ze znevýhodněných skupin a se zdravotním a mentálním postižením.
Nemalý úspěch slavila i vedlejší scéna festivalu, která byla umístěna
v areálu Shopping parku v Ostravě - Zábřehu.

Projekt byl podpořen z rozpočtu Moravskoslezského kraje ve výši
20 000,- Kč.

Zkušenosti z projektu Vesnička soužití a Horizont

Projekt spočíval v uskutečňování odborných stáží, praxí a exkurzí pro
studenty a navázal na předchozí projekt „Jekethane Dživipen -
zkušenosti z projektu Vesnička soužití“, který byl realizován v roce 2010.
V rámci projektu jsme pokračovali v dlouhodobé spolupráci s vysokými
a středními školami sociálně právních oborů a odborníky v problematice
sociálního začleňování obyvatel romských vyloučených lokalit.
Spolupracovali jsme také s vyššími odbornými školami sociálně

právními.
Hlavím cílem projektu bylo předávání dlouhodobých zkušeností z práce
s obyvateli z vyloučených romských lokalit odborné veřejnosti. Cílovou
skupinou byli studenti vysokých a středních škol sociálně právních
oborů, zapojili se také studenti vyšších odborných škol. V období
realizace projektu jsme zaznamenali zvýšený zájem jak ze strany
studentů škol, tak ze strany škol.
Semináře, praxe a exkurze pro studenty probíhaly v prostorách
Komunitního centra Vesničky soužití a ve středisku sociální aktivizace
Horizont v Ostravě – Kunčičkách. Studentům se během praxe věnoval
mentor, který se účastnil pravidelných schůzek s tutory a studenty a díky
tomu mohl efektivněji vést studenty při praxi. Seminářů se účastnili také
zástupci jiných neziskových organizací a zástupce Magistrátu města
Ostravy.
Projekt byl podpořen z rozpočtu Moravskoslezského kraje ve výši
68 800,- Kč.
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Projekty podpořené statutárním městem Ostrava
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Šance pro Kunčičky

Projekt se zaměřil na rozvoj sociálně aktivizačních služeb pro rodiny
s dětmi ve středisku Horizont poskytované obyvatelům sociálně

vyloučených lokalit v Ostravě - Kunčičkách. Jeho realizace umožnila
rozšířit službu o intenzivní terénní sociální poradenství a bydlení
s doprovodným sociálním programem.

V rámci terénního sociálního poradenství sociální pracovníci sledovali
a vyhodnocovali potřeby cílové skupiny v problematických oblastech
(pracovně-právní vztahy, bydlení, hospodaření, dluhová problematika
aj.) , nabízeli rozhovor, podporu, doprovod, poradenství
a zprostředkování kontaktů na majitele bytů a poskytovatelé energií.

V rámci aktivity Bydlení s doprovodným sociálním programem byla
navázána spolupráce s 26 rodinami s dětmi, které se ocitly v ohrožující
bytové i sociální situaci. Z těchto klientů bylo možné 4 rodinám (tj. 22
osob) poskytnout formou podnájmu dočasné bydlení za stálé intenzivní
pomoci sociální pracovnice. Jako partner se do této aktivity zapojila
společnost RPG Byty, která se zavázala, dle svých možností, poskytnout
vhodné byty rodinám využívajících služeb Diecézní charity
ostravsko–opavské.

Projekt byl podpořen z rozpočtu statutárního města Ostravy ve výši
350 000,- Kč.

Horizont - středisko sociální aktivizace v Ostravě - Kunčičkách

Hlavním cílem projektu bylo přispět k prevenci sociálního vyloučení
obyvatel Ostravy - Kunčiček, k omezení výskytu sociálně patologických
jevů v této lokalitě, k lepší integraci dětí z cílové skupiny do základní
školy a do společnosti prostřednictvím intenzivní předškolní a školní
přípravy, zprostředkovat nové hodnotné podněty dětem a mládeži
z této lokality a přispět ke stabilizaci rodin z cílové skupiny.

Projekt byl realizován v rámci sociálně aktivizačních služeb pro děti a
mládež a umožnil poskytování zejména masivní terénní práce,
především terénního sociální poradenství, zahájení aktivit v předškolní
přípravě dětí a jejich rodičů, v doučování, pořádání vzdělávacích
seminářů pro děti a mládež, uskutečnění jednodenních i vícedenních
výletů a také realizaci volnočasových aktivit pro děti a mládež (vaření,
fotbal, taneční, tvořivé činnosti).

Prostřednictvím všech nabízených aktivit jsme se snažili přispět
k naplňování dlouhodobého cíle poskytované služby: co nejlepší
začlenění celých rodin a jejích členů do společenského prostředí ve všech
oblastech života (osvojení dovedností v oblasti mezilidských vztahů,
pracovněprávních a občanskoprávních záležitostech, v problematice
bydlení, hospodaření, zdravotní, školních povinností apod.).

Projekt byl podpořen z rozpočtu statutárního města Ostravy ve výši
200 000,- Kč.
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Poznáváme s radostí II

Projekt byl realizován jako součást sociální služby „sociálně aktivizační
služby pro rodiny s dětmi“ jako fakultativní rozšíření sociálního
preventivního programu pro děti a mládež, který dlouhodobě probíhá v
Komunitním centru Vesničky soužití a zahrnoval aktivity zaměřené na
podporu sociální integrace klientů z cílové skupiny.

Předškolní příprava dětí a rodičů probíhala v Předškolním klubu, děti
zde získávaly základní sociální návyky, schopnosti a dovednosti
nezbytné pro vstup do základní školy, rodiče pak informace jak dětem
pomoci při zvládání školního učiva.

Další realizovanou aktivitou bylo doučování dětí, které probíhalo
v Komunitním centru každý pracovní den v odpoledních hodinách a ve
druhém pololetí také terénní formou v rodinách po individuální
domluvě s rodiči dětí.

Děti měly v první polovině roku možnost navštěvovat pravidelné
kroužky: keramika, náboženství, kadeřnictví, brazilské bojové umění
Capoeira, hudební kroužek, výtvarný a tvořivý kroužek, dramatický
kroužek, stolní tenis. Animátoři se s účastníky kroužků pravidelně

účastni l i veře jných
vystoupení, např. Den
sociálních služeb „Lidé
lidem“ 2011 apod.

Projekt byl podpořen
z rozpočtu statutárního
města Ostravy ve výši
100 000,- Kč.
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Nový domov

Projekt se snažil reagovat na problém stále se zvyšujícího se počtu rodin s dětmi
v bytové nouzi. Zaměřil se na rodiny v nepříznivé sociální, finanční či jiné
situaci, která jim bránila samostatné bydlení získat a které byly motivovány
především v zájmu svých dětí situaci řešit. Těmto rodinám jsme nabídli
možnost přechodného bydlení a doprovodný sociální program, jehož cílem
bylo za podpory sociálního pracovníka zmapovat a intenzivně řešit příčiny
nepříznivé sociální situace rodiny. Projektem byly mimo jiné pilotně ověřeny
metody práce s klienty pro potřeby budoucího úspěšného dlouhodobého
pokračování programu.

V průběhu projektu byla navázána spolupráce s osmi rodinami (16 dospělých,
27 dětí). Třem rodinám bylo poskytnuto ubytování na základě rámcové
smlouvy s RPG Byty, s.r.o a to formou podnájmu. Čtyři rodiny získaly bydlení v
bytech Diecézní charity ostravsko-opavské na základě nájemní smlouvy
a jedna rodina byla ubytována v bytě městského obvodu Moravská Ostrava
a Přívoz na základě podnájemní smlouvy. S každou rodinou sociální
pracovnice spolupracovala na tvorbě rodinného rozpočtu a kromě toho
s rodinami řešila jejich další sociální problémy.

Projekt byl podpořen z nadačního příspěvku Nadace OKD ve výši 185 000,- Kč.

Projekt podpořený Nadací OKD

Diecézní charita ostravsko-opavská



Terénní programy v Ostravě - Kunčičkách

Projekt se zaměřoval na poskytování terénních poradenských programů

a terénní práce v sociálně vyloučené lokalitě Ostrava – Kunčičky s cílem
předcházet sociálnímu vyloučení obyvatel a podporovat jejich sociální
integraci. Snahou projektu bylo změnit zažité stereotypy a vzorce chování
cílové skupiny a motivačně působit k aktivnějšímu a zodpovědnějšímu
přístupu cílové skupiny k řešení své životní situace.

Jednotlivé aktivity projektu byly realizovány jako součást sociálně aktivizační
služby pro rodiny s dětmi, kterou poskytuje Diecézní charita
ostravsko–opavská ve Středisku sociální aktivizace Horizont, jako fakultativní
rozšíření terénního preventivního programu pro obyvatele sociálně vyloučené
lokality Ostrava-Kunčičky. Finanční podpora Úřadu vlády ČR umožnila
rozšířit tento preventivní program a nabídnout hlavní cílové skupině rodinám
s dětmi i dalším cílovým skupinám (nezaměstnaní - zejména mladí lidé ve
věku 15 -26 let, absolventi škol a učňovských oborů, ale i dlouhodobě

nezaměstnaní, osoby ohrožené ztrátou zaměstnání, osoby ohrožené ztrátou
bydlení a osoby bez domova, osoby závislé na drogách nebo touto závislostí
ohrožené apod.) pomoc při řešení obtížných životních situací, ve kterých se
nacházejí.

V rámci realizace projektu se nám podařilo prohloubit spolupráci s policií ČR,
Městskou policií, RPG Byty, Římskokatolickou farností Ostrava –Kunčičky
a především se ZŠ Škrobálkova, jejíž žáci navštěvují námi provozované
Středisko sociální aktivizace Horizont a aktivně se zde účastní různých
volnočasových programů a jejich prostřednictvím se tak terénní pracovníci
mohou snáze přiblížit k nejvíce ohroženým rodinám.

Projekt byl realizován s finanční podporou Úřadu vlády ČR ve výši 400 000 Kč.

Nedejte dluhům šanci

Cílem projektu „Nedejte dluhům šanci“ bylo zvýšit povědomí
občanů o možnostech poradenských služeb, které jim mohou být
nápomocny nejen při rozhodování se o konkrétním finančním
kroku, ale také mohou s klientem projednat jeho finanční problémy
včas.

Projekt probíhal v období od 1.6.2010 do 30.6.2011. Cílovou
skupinou byla jedna z nejzranitelnějších skupin - senioři, ale projekt
byl zároveň zacílený také na sociální pracovníky, kteří se se seniory
pracují, tak, aby uměli poskytnout základní informace při zadlužení
a věděli, kam své klienty mohou nasměrovat pro případnou
návaznou pomoc.

Senioři v rámci pořádaných přednášek získali informace, které jim
pomohly se lépe orientovat ve finanční terminologii, nabízených
finančních produktech a službách. Seznámili se také s nekalými
praktikami některých poskytovatelů půjček a byli upozorněni na
další rizika, která by mohla způsobit jejich pád do dluhové pasti.
Jednotlivé semináře se setkaly s velkým ohlasem, rádi bychom
v realizaci podobného projektu pokračovali i do budoucna.

Projekt byl uskutečněn s finanční podporou ČSOB Nadačního
programu vzdělání ve výši 40 000 Kč.

Projekt podpořený Úřadem vlády ČR Projekt podpořený ČSOB Nadačním programem vzdělání

Výroční zpráva 2011
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Diecézní charita ostravsko-opavská

Projekty podpořené programy Grundtvig a Leonardo da Vinci

Young and Adults for Better Life
- Mládež a dospělí pro lepší život

Partnery v tomto projektu jsou pro Vesničku soužití organizace, které mají
obdobnou náplň činnosti jako Vesnička. Variabilními způsoby se zabývají
integrací národnostních menšin do majoritní společnosti a prevencí
patologických jevů spojených s problematikou sociálně vyloučených lokalit.
Partnery jsou zástupci Rumunska (vedoucí projektu), Kypru, Maďarska, Itálie,
Polska, Portugalska, Slovinska, Švédska aAnglie.

Partnerství těchto 10-ti evropských institucí si klade za cíl propojit cílovou
skupinu mladých lidí a dospělých , kteří patří ke znevýhodněným skupinám
ve společnosti (v závislosti na cílových skupinách partnerských institucí).
Cílové skupiny by tak měly uchopit nové možnosti spolupráce s jinou cílovou
skupinou takovým způsobem, aby našly nový potenciál vzájemné spolupráce,
obohacení a vzájemné pomoci.

Projekt byl realizován s finanční podporou programu Grundtvig ve výši
10 560 EUR.

STEP
- Krok

Dalším projektem je Leonardo da Vinci projekt v programu
celoživotního vzdělávání. Název projektu je Krok (STEP).
Koordinátorem projektu je německý zástupce. Dalšími partnery jsou
organizace z Anglie, Německa, Rakouska, Irska, Francie. Cílem
projektu STEP je vytvořit odbornou platformu pro sdílení a výměnu
praktických zkušeností, pracovat na zvýšení efektivity stávajících
modelů.

Oblast této spolupráce se soustředí na problematiku mladých lidí,
kteří jsou znevýhodněni na trhu práce, ve vzdělávacím procesu a
v případě na budoucí zaměstnání formou odborné přípravy.
Mezinárodní partneři jsou různorodí a přinášejí do projektu tudíž
široký úhel pohledu. Mezinárodní partneři se především zaměřují
na práci s mladými lidmi trpícími sociálním znevýhodněním, dále
poskytují podporované bydlení, psychosociální poradenství,
odborné vzdělávání a přípravu apod.

Projekt byl realizován s finanční podporou programu Leonardo
da Vinci ve výši 10 560 EUR.

Diecézní charita ostravsko-opavská získala za podpory a spolupráce střediska Vesničky soužití, která bude zároveň realizátorem obou projektů, dva
ojedinělé evropské projekty týkající se problematiky sociálně znevýhodněných osob. Jedná se o projekty Grundtvig a Leonardo da Vinci. Oba projekty jsou
založeny na spolupráci s mezinárodními partnery. Základem je předávání dobré praxe z různých míst Evropy, z různých kultur, s jinými menšinami.
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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 2011 se konal jedenáctý ročník Tříkrálové sbírky a na severní
Moravě oslavili koledníci další sbírkový ro rekordním výnosem
sbírky, který poprvé přesáhl hranici 12 milion v ostravsko-
opavské diecézi. Sbírky se zúčastnilo na 7 000 koledníků, kte
vykoledovali 12 040 894,- Kč. Oproti předcházejícímu ročníku se jednalo
o 8% nár .

Co do počtu kolednických skupinek i výnosu sbírky se Diecézní charita
ostravsko-opavská dlouhodobě řa$dí, po Olomouci a Brně, na třetí místo

v rámci ČR.

ční k

ů korun
ří

ůst Celkový výnos sbírky se po přičtení DMS, přímých darů,

složenek apod. zvýšil na ,- Kč.

Z výt

12.166.418,92

ěžku bylo podpořeno téměř 77 záměrů na podporu jednotlivých
služeb a zařízení, které navrhují jednotlivé Charity. Návrhy záměrů jsou
pak následně schvalovány Komisí TKS na Diecézní charitě.

charita po etč pokladniček vykoledovaná ástkač

Charita Bohumín 71 203 488,- Kč

Charita eský T šínČ ě 167 880 948,- Kč

Charita Frenštát pod Radhošt mě 76 313 946,- Kč

Charita Frýdek-Místek 256 1 564 176,- Kč

Charita Hlu ínč 320 1 667 131,- Kč

Charita Hodslavice 13 78 253,- Kč

Charita Hrabyně 102 452 314,- Kč

Charita Jablunkov 84 673 363,- Kč

Charita Javorník 100 402 085,- Kč

Charita Kop ivniceř 147 789 028,- Kč

Charita Krnov 143 413 032,- Kč

Charita Odry 325 1 145 358,- Kč

Charita Opava 244 1 338 168,- Kč

Charita Ostrava + sv. Alexandr 3 02 1 281 293,- Kč

Charita Studénka 84 403 121,- Kč

Charita T inecř 81 435 190,- Kč

celkem DCHOO 2 533 12 040 894,- Kč

Výroční zpráva 2011
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Ze sbírky byly podpořeny tyto největší záměry:

?

?

?

vybudování centra odlehčovacích služe a týden. stacionáře (CH Frýdek-
Místek - 500 000 Kč)

oprava fasády DPS Hnojník (CH Český Těšín - 402 058 Kč)

Rekonstrukce terasy Charitního domova sv. Mikuláše (CH Hlučín -
463 760 Kč



Povodňová pomoc

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.

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.

V následujícím roce 2011 byly dále využívány finance ze sbírkového
konta na pomoc pro postižené povodněmi. V roce 2011 byla vydána
částka 6,3 mil. Kč. Suma zahrnuje materiální a finanční pomoc na Moravě

i v severních Čechách ve spolupráci s Diecézní charitou Litoměřice.

nákup odvlhčovačů vzduchu

pracovní nářadí

odstraňování povodňových škod – opravy kanalizace, stavební úpravy
poničených budov, úpravy vodních toků, sanace a prevence sesuvu
svahů, úpravy terénu po sesuvu půdy

Poskytnuté finance byly především použity na:

?

?

?

Diecézní charita ostravsko-opavská
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Ekonomická část



Ekonomická část

Náklady a výnosy charit v ostravsko-opavské diecézi v roce 2011

náklady, výnosy celkem v

tis. Kč

Alexandr Bohumín Český

ěT šín

Frenštát

p/R

Frýdek-

Místek

Hlu ínč Hodslavice Hrabyně Jablunkov Javorník Kop ivniceř Krnov Odry Opava Ostrava Studénka T inecř DCHOO

Spot eba mat. a ener.ř 64 865 4 025 1 177 3 870 662 11 569 2 579 193 1 463 132 10 211 402 1 321 993 7 172 15 640 1 298 449 1 709

Náklady na služby 40 383 1 797 833 2 984 763 3 997 3 970 73 659 295 2 882 801 1 225 745 7 527 7 542 471 178 3 642

Mzdové náklady 167 184 9 902 2 829 8 856 2 166 26 136 9 571 222 1 363 731 12 297 2 552 2 876 3 770 24 840 44 813 4 877 2 148 7 817

Soc. a zdr. pojišt níě 59 404 3 740 968 3 222 749 9 222 3 687 65 377 247 4 424 813 983 1 380 7 889 16 414 2 000 652 2 761

Dary 838 0 5 1 0 46 0 0 18 215 50 53 48 201 87 62 0 0 52

Ostatní náklady 9 484 1 771 55 2 483 80 294 116 90 47 10 609 20 36 180 877 864 54 35 1 260

Odpisy 31 110 1 309 579 8 167 170 1 795 982 27 52 0 1 982 102 133 497 2 936 8 384 1 048 0 2 947

Náklady celkem 373 268 22 544 6 446 29 583 4 590 53 059 20 905 670 3 979 1 630 32 455 4 743 6 622 7 766 51 328 93 719 9 748 3 462 10 188

Tržby za vl. výkony 5 912 2 900 0 0 698 27 113 0 0 147 7 0 0 0 2 020 0 0 0 0

Tržby od zdravotních pojiš ovenť 35 402 0 0 0 1 991 6 885 4 670 0 0 0 2 256 2 506 0 0 3 604 12 545 945 0 0

Tržby za služby 149 292 4 907 3 196 13 954 413 26 323 9 905 156 516 0 18 300 1 037 3 187 4 530 15 016 39 357 4 553 2 146 1 796

Ostatní výnosy 33 409 4 233 137 10 648 173 1 930 165 17 1 796 52 201 17 33 464 3 450 4 897 486 0 4 109

Tržby z prodeje majetku 995 29 14 52 0 5 3 0 0 0 650 0 0 113 41 28 0 0 60

Dary tuzemské 9 793 399 211 571 127 1 430 151 610 251 392 648 0 1 066 18 2 072 1 311 129 233 174

Dary ze zahrani íč 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Sbírky ostatní 8 939 135 85 631 156 529 626 51 296 240 18 451 280 749 789 713 296 284 2 610

Sbírky církevní 1 691 0 0 0 0 0 0 0 33 55 0 0 0 0 0 522 0 0 1 081

Dotace ministerstvo 63 864 970 1 918 3 945 517 11 257 2 937 0 0 700 8 911 193 853 310 7 637 15 660 1 624 0 6 432

Dotace kraje 2 435 295 240 0 47 220 351 0 0 0 0 0 100 63 149 210 221 400 139

Dotace obec 37 387 2 519 620 1 619 240 2 658 1 447 0 0 29 491 384 913 1 666 6 163 16 616 1 232 140 650

Dotace EU 4 781 409 0 0 0 978 0 0 0 0 0 0 0 0 0 959 0 0 2 435

Dotace ÚP 17 776 5 105 0 0 0 0 89 0 1 441 0 0 0 147 0 10 038 835 0 121 0

Výnosy celkem 371 676 21 901 6 421 31 420 4 362 52 242 20 457 834 4 333 1 615 31 482 4 588 6 579 7 913 50 979 93 653 9 486 3 324 19 486

Hospodá . výsledekř - 1 592 - 643 - 25 1 837 - 228 - 817 - 448 164 354 - 15 - 973 - 155 - 43 147 - 349 - 66 - 262 - 138 -702
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Počet zaměstnanců k 31. 12. 2011charit v ostravsko-opavské diecézi

Příjmy a výdaje  na investice charit v ostravsko-opavské diecézi v roce 2011 (v tis. Kč)

počet zaměstnanců celkem Alexandr Bohumín Český

Těšín

Frenštát

p/R

Frýdek-

Místek

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

ve fyz. osobách 1 014 71 18 67 11 132 50 2 19 7 75 12 18 20 191 245 21 17 38

přepo tenýč 919,28 68,50 16,11 56,22 10,30 121,98 49,14 1,50 15,06 4,38 72,45 10 16,75 20,00 159,06 233,51 20,20 13,35 30,77

příjmy a výdaje na

investice

celkem Alexandr Bohumín Český

ěT šín

Frenštát

p/R

Frýdek-

Místek

Hlu ínč Hodslavice Hrabyně Jablunkov Javorník Kop vniceři Krnov Odry Opava Ostrava Studénka T inecř DCHOO

Investice stavební 18 902 2 545 0 0 0 12 468 463 0 0 43 465 0 0 0 502 2 416 0 0 0

Investice za ízeníř 5 164 1 408 0 395 0 466 0 0 0 0 470 0 0 707 697 629 0 0 392

Celkem invest. výdaje 24 066 3 953 0 395 0 12 934 463 0 0 43 935 0 0 707 1 199 3 045 0 0 392

Dotace na investice 19 437 3 898 0 210 0 11 078 0 0 0 0 0 0 273 1 148 2 830 0 0 0

Ostatní zdroje invest. 4 629 55 0 185 0 1 856 463 0 0 43 935 0 0 434 51 215 0 0 392

Celkem invest. zdroje 24 066 3 953 0 395 0 12 934 463 0 0 43 935 0 0 707 1 199 3 045 0 0 392

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 2011 (v tis. Kč)

Č číslo ú tu Název ú tuč

Po áte ní stav

k 1.1.20

č č

11

Kone ný

z statek k

31.12.20

č

ů

11

911 101 Fondy - finan ní prost edkyč ř misijní činnost 53 274 84 041

911 105 Fondy - finan ní prost edkyč ř Domov 16 000 18 100

911 107 Fondy - Adopce na dálku AD 2011 1 226 552 1 230 843

911 108 Fondy - Důstojný život DZ 2011 396 480 404 000

911 117 Fondy - společný fond - režie Ukrajina 0 3 800

911 120 Fondy - Veřejná sbírka 9 933 485 4 239 671

911 123 Fondy - Adopce na dálku děti 2011 57 309 51 564

911 124 Dary Důstojný život senioři 2011- 4 800 11 900

911 200 Dary věcné dary- 0 286 789

911 300 Fondy - finanční prostředky TKS 579 098 0

911 406 Fondy - Dům zahraničních služeb - Leonardo da Vinci 0 234 464

911 407 Fondy - Dům zahraničních služeb - Grundtvig 0 232 067

911 601 Fondy - dary VS, Horizont 0 4 800

911 602 Fondy - dary PIC 30 000 0

911 702 Fondy - dary Správa 43 800 249 301

911 703 Fondy - dary Charita Hodslavice 0 1 484 601

Fondy celkem 12 340 798 8 535 941

Aktiva Druh aktiv

Po áte ní stav

k 1.1.20

č č

11

P ír stek (+) /

úbytek (-)

majetku

ř ů Kone ný

z statek k

31.12.20

č

ů

11

A Dlouhodobý majetek celkem 56 801 - 2 856 53 945

I. Dlouhodobý nehmotný majetek celkem 64 0 64

II. Dlouhodobý hmotný majetek celkem 81 451 391 81 842

III. Dlouhodobý finan ní majetek celkemč 1 777 - 588 1 189

IV. Oprávky k dlouhodobému majetku celkem - 26 491 - 2 659 - 25 150

B Krátkodobý majetek celkem 17 508 - 4 488 13 020

I. Zásoby 0 0 0

II. Pohledávky celkem 1 952 1 627 3 579

III. Krátkodobý finan ní majetek celkemč 13 283 - 5 589 7 694

IV. Jiná aktiva celkem 2 273 - 526 1 747

Majetek celkem 74 309 - 7 344 66 965

peněžní prostředky

Po áte ní stav
k 1.1.20
č č

11
P íjmyř Výdaje

Kone ný z statek
k 31.12.20

č ů

11

Pokladna 55 12 121 12 015 161

Bankovní ú tyč 13 074 35 560 41 103 7 531

Celkem 13 129 47 681 53 118 7 692

Přehled o peněžních příjmech a výdajích 2011 (v tis. Kč)

27

Výroční zpráva 2011



Výnosy diecézního střediska Diecézní charity ostravsko-opavské
v roce 2011 (v tis. Kč)

náklady celkem

Správa,

projekty

správy

Vesni ka

soužití

č Poradenské

inform

centrum

a .

Středisko

sociální

aktivizace

Horizont

Středisko

humanitární

pomoci

Hospo-

dářská

činnost

spot eba mat. a ener.ř 1 707 237 697 81 238 296 158

náklady na služby 3 644 1 788 538 211 434 439 234

mzdové náklady 7 818 1 497 3 523 577 1 274 540 407

soc. a zdr. pojišt níě 2 761 552 1 241 195 456 181 136

dary 52 52 0 0 0 0 0

ostatní náklady 1 259 459 61 2 91 332 314

odpisy 2 946 331 547 0 23 0 2 045

náklady celkem 20 187 4 916 6 607 1 066 2 516 1 788 3 294

výnosy celkem

Správa,

projekty

správy

Vesni ka

soužití

č Poradenské

a inform

centrum

.

Středisko

sociální

aktivizace

Horizont

St edisko

humani

tární

pomoci

ř

-

Hospo

dá ská

innost

-

ř

č

tržby za vl. výkony 0 0 0 0 0 0 0

tržby od zdr pojiš oven. ť 0 0 0 0 0 0 0

tržby za služby 1 795 0 41 0 149 0 1 605

ostatní výnosy 5 689 2 601 32474 19 316 1 059 1 220

tržby z prodeje majetku 60 0 60 0 0 0 0

dary tuzemské 204 105 2 30 0 67 0

dary ze zahrani íč 0 0 0 0 0 0 0

sbírky ostatní 2 081 0 1 432 202 447 0 0

sbírky církevní 0 0 0 0 0 0 0

dotace ministerstvo 6 432 0 4 244 810 928 450 0

dotace kraje 139 0 119 0 20 0 0

dotace obec 650 0 100 0 550 0 0

dotace EU 2 435 2 435 0 0 0 0 0

dotace ÚP 0 0 0 0 0 0 0

výnosy celkem 19 485 5 141 6 472 1 061 2 410 1 576 2 825

Úplný objem nákladů v členění na náklady vynaložené
pro plnění sociálních služeb a a náklady na správu
organizace v roce 2011 (v tis. Kč)
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DCHOO - struktura provozních dotací
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Závěrečné slovo prezidenta

Vážení přátelé,

čtete poslední stránku Výroční zprávy charity za uplynulý rok 2011. Dozvěděli jste se, co
všechno Diecézní charita ostravsko-opavská za uplynulé období udělala, kde se
angažovala, kolik zaměstnanců v ní pracovalo, kolik zařízení a služeb provozovala či kolik
klientů obsloužila a také – což není nevýznamné – kolik charita získala a vynaložila
finančních prostředků.

V této zprávě ale nejde jen o právní vztah, nabídky sociálních či zdravotních služeb na
jedné straně a potřeb klienta na straně druhé, ale o celého člověka. Mezi řádky těchto textů
je nutno stále „dohledávat“ konkrétní lidi a jejich životní příběhy. Nejedná se ale jen
o příběhy lidí, kteří se ocitli v nouzi, což většinou všichni kolem sebe alespoň čas od času
vidíme, je nám to nějakým způsobem líto a reagujeme vstřícným krokem. Jsou to ale
i příběhy lidí – pracovníků charity, kteří pro „do této chvíle cizího člověka“ otevírají svá
srdce a umožňují mu, aby se mohl stát součástí jeho vlastního životního příběhu. Vztah
„klient – poskytovatel služby“ se proměňuje ve vztah „člověk – člověk“, svět se tak stává
lidštějším a tedy i krásnějším.

Pokud se tak stalo či přímo pokud se tak dělo a děje – a snaha toto rozvíjet je stálou součástí
charitní činnosti – pak charita plnila a plní svůj úkol nejen statisticky, ale hlavně lidsky.

Určitě je nám všem jasné, že k tomuto nutně všichni potřebujeme Boží pomoc a požehnání.
Nechť náš všechny neustále provází.

P. Jan Larisch, Th.D.

prezident Diecézní charity ostravsko-opavské
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