


Vážení přátelé,

výroční zpráva pro nás představuje nejen dokument, který komplexně informuje o aktivitách            

a činnostech v průběhu roku, ale přináší nám také příležitost poděkovat všem, kteří se podílejí na 

našem společném charitním díle.

Rok 2012 byl pro nás velmi významný. První polovina roku byla sice poznamenána hrozbou 

nedostatku financí, avšak tuto hrozbu se nám podařilo odvrátit i díky kvalitním projektům, které 

jsou podporovány evropskými fondy, ministerstvy, Moravskoslezským krajem, statutárním městem 

Ostrava a dalšími donátory.

Oslavili jsme společně také výročí 15. let od doby, kdy vznikla naše charita. K této příležitosti byla 

uspořádána konference, kde jsme měli možnost nejen zhodnotit naši činnost, ale poděkovat všem 

našim podporovatelům. Vyjma tohoto výročí, v roce 2012, tomu bylo 10. let od založení Vesničky 

soužití. Vesnička soužití se stala úspěšným pilotním sociálním projektem Ministerstva práce               

a sociálních věcí, ale také vytvořila funkční model soužití romského a neromského obyvatelstva         

v Ostravě. 

Závěrem roku jsme obdrželi Národní cenu ČR za společenskou odpovědnost v rámci programu CSR 

a titul "Společensky odpovědná organizace" pro rok 2012.

Jsem velmi rád, že se tímto způsobem můžete dozvědět více o naší práci a pomoci druhým. Věřím, že 

výroční zpráva vám poskytne řadu užitečných informací.

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 sociální aktivizace Horizont, Šance domova, 

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@charita.cz

web: www.dchoo.charita.cz

statutární zástupce: ředitel Mgr. et Mgr. Lukáš Curylo

Rada Diecézní charity ostravsko-opavské:

Ing. Zbyněk Pražák předseda), Mgr. Ilja Racek Ph. D., Ing. Marta 

Hrušková, P. Jan Larisch, Th. D.

, Ph. D. (
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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.bohumin.charita.cz

Charita Český Těšín

Mírová 1684/8,  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

U Bašty 275, 748 01 Hlučín

tel.: 595 043 275, e-mail: sekretariat@charitahlucin.cz

www.charitahlucin.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 Nový Jičín

Dolní Brána 2075/57, 741 01 Nový Jičín

tel.: 777 180 325, e-mail: marcel.broz@charita.cz

www.novyjicin.charita.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@charita.cz

www.ostrava.charita.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  
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Diecézní charita ostravsko-opavská

1 Odborné sociální poradenství 

2 Osobní asistence

3 Pečovatelská služba 

4 Odlehčovací služby 

5 Centra denních služeb

6 Denní stacionáře

7 Týdenní stacionáře

8 Domovy pro seniory

9 Domovy se zvláštním režimem

10 Chráněné bydlení

11 Azylové domy pro muže

12 Azylové domy pro matky s dětmi

13 Krizová pomoc

14 Nízkoprahová denní centra pro osoby bez 

přístřeší

15 Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež

16 Noclehárny

charita 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

DCHOO xx x

sv. Alexandra x x

Bohumín x x x x x

Český Těšín x x xx x x

Frenštát p. R. x

Frýdek-Místek x x x x x x x x

Hlučín x x x

Hrabyně

Jablunkov x

Javorník x x xx x

Kopřivnice x

Krnov x x x

Nový Jičín

Odry x

Opava x x x x x

Ostrava x x x x x xx x xx x x x x xx

Studénka x x x

Třinec x

17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29

xxx x

xxxx x x

x x

x x x x x

x x x x x

x x x x x x

x x x x

xxx x

x xx

x x x

x x x

x x x

x x

x x x

x x x x x x xxx xx

x x x x x x

x x x

x

17 Služby následné péče

18 Sociálně aktivizační služby pro rodiny s 

dětmi

19 Sociálně aktivizační služby pro seniory 

a ZP

20 Sociálně terapeutické dílny

21 Terénní programy

22 Sociální rehabilitace

23 Charitní ošetřovatelská služba

24 Půjčovny kompenzačních pomůcek

25 Penziony

26 Mateřská centra

27 Chráněné dílny

28 Charitní šatníky

29 Jiné služby - jídelny a vývařovny, 

dobrovolnická centra, doprava osob, 

rehabilitace, poradenská činnost,volnočasové 

aktivity pro děti, 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 

soužití 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, na kterém se účastní mnoho dalších rodin a osob mimo 

Vesničku soužití. Tento program trvale přináší mnoho úspěchů 

podporovaným rodinám i jednotlivcům. Při realizaci programu bylo 

ověřeno množství postupů a získáno mnoho zkušeností, na kterých jsou 

postaveny další navazující a rozšiřující projekty ve prospěch sociálně 

vyloučených obyvatel Ostravy. Přesto stále velká část obyvatel Vesničky 

soužití a především jejího okolí (Muglinova a Hrušova, zvláště lokality 

Liščina) čelí akutní hrozbě sociálního vyloučení v důsledku dlouhodobé 

nezaměstnanosti a souvisejících existenčních problémů, zadlužení a 

závislosti na sociálních dávkách, a to zvláště v období probíhající 

hospodářské recese. Tato skutečnost má za následek ohrožení rodin i 

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

dětmi a mládeží, tak i mezi dospělými.

Ve Vesničce soužití jsou poskytovány 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, Hrušov), především ze sociálně vyloučených lokalit, ale 

také z ostatních částí Ostravy. 

Diecézní charita ostravsko-opavská
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Cílovou skupinu tvoří osoby od 15 let v nepříznivé životní situaci, kterou 

nejsou schopni vyřešit vlastními silami. Sociální pracovníci poskytují rady, 

informace, konkrétní pomoc v terénu i doprovody na obtížná jednání. 

Soustřeďují se zejména na problémy v oblastech: sociální situace klientů, 

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.).

Hlavní priority sociální poradny vyplývají ze zkušeností z dlouholeté 

práce poradny a ze zájmu cílové skupiny. Jsou jimi řešeny problematiky 

předlužení rodin a bytová problematika. Díky nově vzniklému středisku 

Šance domova, se kterým sociální poradna Vesničky soužití úzce 

spolupracuje, mají ohrožené rodiny s dětmi možnost získat bydlení s 

doprovodným sociálním programem. V oblasti předlužení rodin a bydlení 

procházejí pracovníci vzdělávacími semináři, které posilují jejich pracovní 

kompetence. Sociální služba byla uživatelům v roce 2012 poskytována 

ambulantní formou v ranních i odpoledních hodinách v pracovní dny 

kromě pátku. Pracovníci poskytovali službu i terénní formou v 

domácnostech klientů nebo jako doprovod při jednáních.

V roce 2012 využilo služeb sociální poradny 115 klientů.
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Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi

Tato sociální služba je určena rodinám s dětmi z Vesničky soužití v 

Ostravě – Muglinově a z jejího okolí, které jsou ohrožené sociálním 

vyloučením. Cílem sociální služby je komplexním přístupem k sociální 

situaci rodiny pomoci k odstranění příčin sociálního vyloučení a ke 

stabilizaci situace rodiny. Každá rodina má svého klíčového pracovníka, 

který ji podporuje při sestavení individuálního plánu a realizaci 

postupných kroků k naplnění stanovených cílů.

Těžiště práce s rodinami spočívá v účinné a časté terénní pomoci 

sociálních pracovníků v domácnostech. Zde dochází k motivačnímu 

působení, k názorným nácvikům především rodičovských kompetencí 

(hospodaření, vedení domácnosti, vztahy v rodině, hygiena, zdravotní 

osvěta, péče o děti a výchova), ke společné analýze příčin problémů i k 

podpoře při nastolování změn a jejich udržení. 

V případech vyžadujících odbornou pomoc služba spolupracuje se Sociální 

poradnou Vesničky soužití. V domácnostech klientů probíhá i podpora 

dětí, které navštěvují základní školu, a to jak formou přímého 

individuálního doučování, tak i podporou rodičů při vytváření vhodného 

zázemí pro školáky a při řešení všech záležitostí spojených se školní 

docházkou dětí. 

Intenzivně jsou podporovány i rodiny s předškolními dětmi, a to v tzv. 

Předškolním klubu, který sleduje dva hlavní cíle: příprava dětí na zahájení 

školní docházky a příprava jejich rodičů na účinnou podporu svých dětí v 

průběhu vzdělávání. Ambulantní část programu spočívá v realizaci aktivit 

na rozvoj nezbytných dovedností a schopností dětí (hygienické návyky, 

jemná i hrubá motorika a koordinace pohybů, rozvoj řeči, doplnění 

elementárních znalostí, nácvik základních sociálních dovedností – 

spolupráce ve skupině, komunikačních schopností, respektování pravidel, 

apod.), a to za střídavé účasti rodičů. Terénní část spočívá v individuální 

pomoci v rodinách (pomoc s vytvořením podnětného prostředí pro děti, 

dodržování osvojených návyků dětmi i celou rodinou, pomoc s podporou 

rozvoje dětí, pomoc s řešením případných hendikepů dětí a kontaktování 

odborníků – logopedie, SPC apod.). 

Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež (NZDM)

Uživateli služby nízkoprahového zařízení jsou děti a mládež z Vesničky 

soužití a jejího okolí, jejichž počet se neustále zvyšuje. Klientům 

poskytuje 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 (4x týdně v odpoledních 

hodinách) připravují pro děti aktivity zábavného, pracovněvýtvarného 

nebo sportovního charakteru, vždy se sociálně preventivním 

působením. Kromě těchto činností probíhají v klubu besedy na 

nejrůznější témata, které mají předcházet sociálně-patologickým jevům v 

cílové skupině. Práce s dětmi se neomezovala jen na prostory NZDM. 

Během roku byly pořádány výlety po celé Ostravě, jejichž účelem bylo 

zprostředkování styku s různými typy společenských prostředí a 

osvojení si vhodného chování v něm. V roce 2012 uživatelé navštívili 

několik interaktivních výstav, koupaliště, Vánoční trhy, boulderingovou 

stěnu, Miniuni, aquapark a spousty dalších.

Nízkopahové zařízení využilo v roce 2012 celkem 164 dětí, což znamená 

výrazný nárůst počtu klientů o 30% ve srovnání s rokem předcházejícím.
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V rámci sociální služby byl realizován projekt „Rovné šance pro všechny 

děti.“, který byl podpořen Operačním programem Vzdělávání pro 

konkurenceschopnost. Projekt vhodně doplnil dlouhodobý preventivní 

program, který nabízíme rodinám s dětmi z Vesničky soužití a z jejího 

okolí, a to rozvojem další podpory znevýhodněným školním a 

předškolním dětem. Projekt jim umožnil poznat nová prostředí, naučit se 

novým dovednostem a umožnit jim styk se společenským prostředím i 

sociálně vyloučenou lokalitu. Díky projektu byla nabízena pestrá škála 

volnočasových, vzdělávacích a tvořivých aktivit, které významně 

přispěly ke kompenzaci znevýhodnění dětských klientů. Uživatelé měli 

v roce 2012 možnost navštěvovat pravidelně probíhající aktivity, jako je 

doučování, keramika, náboženství, kadeřnictví, Capoeira /brazilské 

bojové umění/, hudebna – klávesy a kytara, dramatický workshop, 

tvořivá dílna a malování, taneční, atd. 

V rámci projektu se pracovníci zaměřili na terénní školní přípravu žáků, 

která byla podmíněna zájmem a spoluprací ze strany rodičů. Díky této 

změně bylo možné pružněji reagovat na individuální potřeby uživatelů a 

na výukové či výchovné problémy jejich dětí. Součástí služby byla také 

realizace jednodenních i vícedenních akcí komunitního charakteru, do 

kterých se zapojovaly celé rodiny (Mezinárodního dne Romů, 

Velikonočních workshopů, Dne dětí ve Vesničce soužití, atd.).

Sociální služba byla v roce 2012 poskytnuta 140 klientům. 
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Zároveň se pracovníci snaží o aktivizaci místní komunity probouzením 

zájmu o společné záležitosti v lokalitě – pravidelně se konají komunitní 

schůzky obyvatel a institucí, které v lokalitě působí (Úřad Městského 

obvodu Slezská Ostrava, Městská Policie Ostrava, pronajímatel bytů v 

lokalitě – RPG Byty, s.r.o.).

Uživatelé měli v roce 2012 možnost se zúčastnit seminářů na aktuální 

témata (např. zdravotní oblast, pracovně-právní právo, finanční 

gramotnost, důležitost vzdělávání apod.).

Těžiště práce s rodinami spočívá v účinné a časté terénní pomoci sociálních 

pracovníků v domácnostech. Pracovníci prováděli terénní školní přípravu 

uživatelů, která byla podmíněna spoluprací ze strany rodičů, podporu 

rodičů při zvládání rodičovských kompetencí a poskytování základního 

poradenství.

Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež – klubík Horizont ( NZDM) 

NZDM zahájilo svou činnost 14. 11. 2011 jako součást již existující sociální 

služby ve Vesničce soužití. Klubík Horizont je pro děti otevřen od 

pondělí do soboty v odpoledních hodinách. Pracovní tým tvoří dva 

kontaktní pracovníci a jeden sociální pracovník, od 1. 10. 2012 posílil 

tento tým ještě jeden kontaktní pracovník. 

Cílovou skupinou NZDM jsou děti a mládež ve věku 6-18 let. Pracovníci 

připravují pro děti a mládež aktivity zábavného, tvůrčího, pracovně-

výtvarného nebo sportovního charakteru. Kromě těchto činností 

probíhají tématické měsíce, besedy a semináře, které mají předcházet 

sociálně-patologickým jevům v cílové skupině. Během celého roku 2012 

byly pořádány mimo uvedené aktivity, také výlety po Ostravě a blízkém 

okolí. Navštívili jsme Ostravské výstavy, Slezskoostravský hrad, 

Miniuni, vyhlídkovou věž a spousty dalších. Koncem září 2012 došlo k 

přesunu sociální služby do nových rekonstruovaných prostor na ul. 

Holvekova 44 v Ostravě-Kunčičkách, které Diecézní charitě ostravsko-

opavské  poskytuje Městský obvod Slezská Ostrava.

Klubík Horizont využilo v roce 2012 celkem 144 uživatelů.

Cílovou skupinou této sociální služby jsou rodiny s dětmi především ze 

sociálně vyloučené lokality Ostrava-Kunčičky. Cílem sociální služby je 

komplexním přístupem k sociální situaci rodiny pomoci k odstranění 

příčin sociálního vyloučení a ke stabilizaci situace rodiny. Každá rodina 

má svého klíčového pracovníka, který ji podporuje při sestavení 

individuálního plánu a realizaci postupných kroků k naplnění 

stanovených cílů. 

Základní část práce probíhá terénní formou: práce v komunitě má za cíl 

navazování kontaktů, informování a motivace jejích členů k využití 

sociálních služeb. 

Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi 



Součástí sociální služby je i Kontaktní místo, které tvoří zázemí 

pracovníkům a zde také mohou zájemci v provozní době kontaktovat 

sociální pracovníky se svými zakázkami. Je zde poskytováno základní 

poradenství zaměřené zejména na oblasti např. bydlení, pomoc při 

hledání zaměstnání, informace o sociálním zabezpečení, dluhová 

problematika apod.

Služba intenzivně podporuje i rodiny s předškolními dětmi, a to v tzv. 

Předškolním klubu, který sleduje dva hlavní cíle: příprava dětí na 

zahájení školní docházky a příprava jejich rodičů na účinnou podporu 

svých dětí v průběhu vzdělávání. Ambulantní část programu spočívá v 

realizaci aktivit na rozvoj nezbytných dovedností a schopností dětí 

(hygienické návyky, jemná i hrubá motorika a koordinace pohybů, rozvoj 

řeči, doplnění elementárních znalostí, nácvik základních sociálních 

dovedností – spolupráce ve skupině, komunikačních schopností, 

respektování pravidel, apod.), a to za střídavé účasti rodičů. Terénní část 

spočívá v individuální pomoci v rodinách (pomoc s vytvořením 

podnětného prostředí pro děti, dodržování osvojených návyků dětmi i 

celou rodinou, pomoc s podporou rozvoje dětí, pomoc s řešením 

případných hendikepů dětí a kontaktování odborníků – logopedie, SPC 

apod.). 

V rámci sociální služby byl realizován projekt „Cestou k úspěchu“, který 

b y l  p o d p o ř e n  O p e r a č n í m  p r o g r a m e m  V z d ě l á v á n í  p r o  

konkurenceschopnost. Projekt vhodně doplnil dlouhodobý preventivní 

program, který v lokalitě nabízíme, a to rozvojem další podpory 

znevýhodněným školním a předškolním dětem. Díky projektu se 

zintenzivnila spolupráce s partnerem projetu - ZŠ Škrobálkova, vzniklo 

mnoho volnočasových a vzdělávacích aktivit pro děti (např. doučování, 

angličtina, výtvarné aktivity, fotbal, taneční aktivita, vaření apod.), 

projekt jim umožnil poznat nová prostředí, naučit se novým 

dovednostem a umožnit jim styk se společenským prostředím. Díky 

projektu jsme mohli nabídnout specializované profesní a pedagogické 

poradenství.
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Součástí služby byla také realizace jednodenních i vícedenních akcí 

komunitního charakteru, do kterých se zapojovaly celé rodiny 

(Mezinárodního dne Romů, Velikonočních workshopů, Dne dětí, atd.).

Sociální služba byla v roce 2012 poskytnuta 609 klientům. 
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Program BDSP je rozčleněn do tří fází:

- Přípravná fáze – rodiny, které žádají o zařazení do programu, jsou 

prověřeny z hlediska vhodnosti a jsou zařazeny do Seznamu žadatelů o 

zařazení do programu BDSP. V případě zájmu je s nimi uzavřena smlouva o 

poskytnutí sociální služby, na jejímž základě rodina začne pracovat za 

pomoci svého klíčového sociálního pracovníka podle individuálního plánu 

na odstraňování příčin své nepříznivé bytové situace.   

- Fáze BDSP – v případě získání bytu pro tento program (nebo v 

případě uvolnění bytu po neúspěšné rodině) proběhne výběrové řízení 

vhodné rodiny ze Seznamu žadatelů a rodina získá byt do podnájmu a 

zároveň je jí dle potřeby poskytnuta pomoc sociální služby. Během této fáze, 

která trvá dva, výjimečně tři roky rodina za pomoci svého klíčového 

sociálního pracovníka podle individuálního plánu postupnými kroky 

stabilizuje svou sociální situaci.

- Nájemní smlouva – úspěšná rodina získá nájemní smlouvu. Dle 

situace je možné ukončit poskytování sociální služby nebo pokračovat v 

méně intenzivní asistenci.

Výhodou programu BDSP je stabilizace rodiny i prostředí (rodina není 

nucena se stěhovat) a ukončení získáním vlastního bydlení. Nevýhodou je, 

že v případě vyřazení rodiny, neexistuje systematická pomoc této rodině a 

její bytová krize se prohloubí. Další 

nevýhodou je, že DCHOO získává do 

programu BDSP jen obtížně větší 

byty, které by byly vhodné pro 

početné rodiny.  

V roce 2012 bylo v programu BDSP 

zařazeno 11+4 rodin, žádná z nich 

nebyla vyřazena pro neplnění 

podmínek. V Seznamu žadatelů bylo 

ke konci roku 102 rodin. Sociální 

službu využilo 263 klientů.

Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi 

Sociální služba Šance domova je registrována 1. 1. 2012 a navazuje na 

dlouholeté aktivity Diecézní charity ostravsko-opavské v oblasti 

sociálního bydlení. Diecézní charita ostravsko – opavská je majitelem     

30 bytů v rodinných domcích ve Vesničce soužití a Hospodářské 

středisko DCHOO zároveň pronajímá od různých majitelů byty, které 

potom podnajímá rodinám v bytové nouzi. 

Cílovou skupinou sociální služby jsou rodiny s dětmi v bytové nouzi 

(ohrožené ztrátou bydlení nebo bez bydlení). Těmto rodinám poskytuje 2 

terénní pracovnice a jedna vedoucí soc. pracovnice základní poradenství, 

podporu při získávání odpovídajícího bydlení i podporu při řešení všech 

souvisejících problémů a příčin kritické bytové situace rodiny.

Sociální služba je poskytována převážně terénní formou. Dvakrát týdně 

je otevřeno i kontaktní místo, kde mohou zájemci kontaktovat 

pracovníky sociální služby, jinak slouží jako zázemí pro pracovníky.  

Hlavní aktivitou sociální služby je však realizace programu Bydlení s 

doprovodným sociálním programem (BDSP), který spočívá v 

poskytování podpory rodinám v bytech v majetku nebo správě DCHOO. 

Hlavním cílem je zajistit rodinám důstojné bydlení a jejich dětem 

odpovídající domov.

V roce 2012 bylo poskytnuto sociální bydlení jedenácti 

rodinám v rámci BDSP, a to v bytech, které se nachází 

v těchto částech Ostravy: Kunčičky, Michálkovice, 

Hrušov a Přívoz (společnost RPG Byty je vlastníkem 

10 bytů, jeden byt byl poskytnut městským obvodem 

Moravská Ostrava a Přívoz). V květnu roku 2012 byly 

do programu BDSP zapojeny i 4 byty přímo ve 

Vesničce soužití a byla navázána spolupráce s 

rodinami, kterým hrozilo vystěhování z důvodu 

vysokých dluhů na nájemném a dalších službách 

souvisejících s bydlením.



Poradenské a informační centrum 

Motto:  „Naše síla není v tom, že nikdy 

nepadneme, ale v tom, že vždycky 

vstaneme.“

Poradenské a informační centrum pomáhá lidem starším 18 let, kteří se 

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

vlastními silami. Pomoc probíhá formou osobní konzultace, telefonických 

rozhovorů, elektronické pošty a týká se nejčastěji oblasti dluhové 

problematiky, majetkoprávních záležitostí, rodinného práva, pracovně 

právních vztahů, sociálních dávek aj. Poradenství je poskytováno 

anonymně, bezplatně, diskrétně a nestranně. 

Sociální pracovnice uplatňují vstřícný, empatický přístup, s klienty jednají 

s úctou a respektem k jejich rozhodnutí. Snahou je klienty podpořit, ale 

také zplnomocnit natolik, aby překonali své těžkosti a mohli se navrátit k 

přijatelné kvalitě života. Sociální pracovnice Poradenského a 

informačního centra mohou klientům zprostředkovat konzultaci s 

externími odborníky z oblasti psychologické a právní, k dispozici mají 

klienti rovněž bezplatnou telefonní linku. 

V roce 2012 realizovalo Poradenské a informační centrum projekt proti 

zadlužení, zaměřený na sociálně vyloučené nebo ohrožené sociálním 

vyloučením (ženy a matky s dětmi, osoby bez přístřeší). Cílem projektu 

bylo snížit riziko zadlužení těchto osob, zvýšit jejich finanční gramotnost a 

budovat povědomí o možnostech poradenských služeb, které mohou být 

nápomocny nejen při rozhodování o konkrétním finančním kroku, ale 

také mohou umožnit projednat finanční problémy včas. Na dané téma 

proběhlo celkem 12 besed (od dubna do prosince) v sociálních zařízeních 

pro uvedené cílové skupiny. Jedna beseda pod vedením právníka byla 

určena sociálním pracovníkům a zúčastnilo se jí cca 40 sociálních 

pracovníků, kteří s výše zmíněnou cílovou skupinou pracují.

V průběhu roku 2012 bylo poskytnuto 692 kontaktů, 847 intervencí, počet 

nových klientů byl 375; v současnosti poradna eviduje celkem 1450 

aktivních klientů. Poradna rozšířila svoji cílovou skupinu o cizince 

(azylanty, uprchlíky) z třetích zemí mimo EU – od poloviny r. 2012 jim 

poskytovala terénní poradenskou službu na území bývalých okresů 

Karviná a Nový Jičín. Tato služba byla realizována ve spolupráci s 

Centrem pro integraci cizinců v Ostravě, jednalo se o vyhledávání 

cizineckých komunit, navazování komunikace a důvěry, byly však také 

řešeny již konkrétní zakázky klientů (zejména zprostředkování kurzů 

českého jazyka, pomoc při vyřizování osobních dokladů, při jednáních s 

Cizineckou policií, v oblasti zdravotního pojištění apod.)

Nově byla pro klienty zřízena možnost získat v poradně materiální 

pomoc, která představuje nákup nejzákladnějších potravin v hodnotě 

150,- Kč na osobu, v případě akutní finanční krize.

Provoz poradny byl v r. 2012 finančně podpořen dotací MPSV a 

příspěvkem SMO.

Diecézní charita ostravsko-opavská
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Středisko humanitární pomoci 

Středisko humanitární pomoci 

Diecézní charity ostravsko-opavské 

(dále SHP DCHOO) realizuje 

zahraniční rozvojovou a humanitární 

pomoc na Ukrajině a v ČR.

V roce 2012 pokračovalo středisko ve stávajících rozvojových projektech 

na Zakarpatské Ukrajině a také v Ivano-Frankivské a Chmelnické oblasti. 

Finanční a materiální pomoc směřovala dětem v programu Adopce na 

dálku, podporou dětského domova a nemocných dětí; dále seniorům a 

zdravotně postiženým v programu Důstojný život a podporou Domova 

pokojného stáří; a také podporou léčících se klientů z terapeutických 

komunit pro závislé. V rámci všech projektů byly na Ukrajinu darovány 

finanční a věcné dary v hodnotě asi 5 miliónů korun. SHP DCHOO se 

připravovalo na možné mimořádné události (typu povodně) a byla 

realizována pomoc pro cizince na území Moravskoslezského kraje 

(oblast migrace).

Adopce na dálku, projekt pomoci dětem ze sociálně slabých rodin, oslavil 

v roce 2012 deset let své existence. Za celou dobu trvání projektu se 

podpořilo již více než 1500 dětí. Od 1. ledna do 31. prosince 2012 bylo s 

dárci uzavřeno 60 nových smluv, dále bylo celkově ukončeno 82 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 průměrně 420 dětí. 

Mnoho údajů dětí bylo aktualizováno během vizitačních cest na 

Ukrajinu.

Adopce na dálku

Projekt Důstojný život, který realizuje Středisko humanitární pomoci již 

od roku 2004, podpořil v roce 2012 - 315 seniorů nebo zdravotně 

postižených. V roce 2012 bylo uzavřeno 46 nových smluv. Bylo ukončeno 

35 smluv v naprosté většině z důvodu úmrtí seniorů, dále z důvodů 

zlepšení životní situace podporovaných, odstěhovaní mimo oblast 

našeho působení, zhoršení finanční situace dárců nebo jiných příčin ze 

strany dárců. Podpora probíhala stejně jako v minulých letech formou 

pravidelného každoměsíčního nákupu potravin. Řada seniorů byla 

podporována také materiálně – zejména šatstvem, lůžkovinami a 

inkontinentními pomůckami.

V rámci výročí 10 let Adopce na dálku proběhly také 2 vizitační cesty 

našich pracovníků návštěvou asi 240 podporovaných dětí a seniorů. 

Během vizitačních cest jsme navštěvovali děti, seniory a zdravotně 

postižené lidi, zjišťovali jejich současné podmínky pro život. Přesvědčili 

jsme se, že se situace slabších sociálních tříd na Ukrajině nezlepšuje a v 

mnohá případech se naopak zhoršuje. Jejich podpora proto zůstává 

velmi potřebnou i v budoucnu.

Společný fond projektů Adopce na dálku a Důstojný život podpořil 

zejména Domov pokojného stáří v Usť Čorne, umožnil opět uskutečnit 

několik turnusů letních táboru pro ukrajinské děti z celého okresu 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. Ze společného fondu jsou také podporováni koordinátoři a 

pracovníci místní ukrajinské charity.

Výroční zpráva 2012
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Projekt Domov pokojného stáří v Usť Čorna

Projekt Domov

Terapeutické komunity

Domov pokojného stáří v horské vesnici Ust Čorna byl v tomto roce již 

osmým rokem podpořen výtěžkem Tříkrálové sbírky a opět mohlo být 

poskytnuto ubytování s komplexní péči 18-ti nemohoucím seniorům. 

Význačným úspěchem v roce 2012 bylo po několika letech registrování 

Domova u ukrajinských úřadů jako Domov Naděje. Domov byl vybaven 

darovaným nábytkem od firmy Hon a.s., postelemi z Německa a dále 

opravován (rekonstrukce vytápění). Proběhlo také rozšíření a další velká 

etapa rekonstrukce z místních zdrojů. 

Projekt Domov umožnil finanční a materiální podporu dětem a starším 

ženám z tzv. Městečka milosrdenství v Ivano-Frankivsku provozovaným 

sestrami kongregace Vtěleného Slova. Prostředky, které Středisko 

humanitární pomoci získává od dárců pro tento domov, slouží pro 

každodenní potřeby dětí. Poskytují se potraviny, oblečení, vzdělávání, 

léky, benzín, atd. V roce 2012 se Městečko rozrostlo na dva domy, což 

umožnilo sestřičkám přijmout více potřebných pod svou péči. Celkem se 

tak staraly o 10 matek v tísni s 15 dětmi, 17 dětí předškolního věku, 17 

školáků, 3 studentky a 6 starších žen. 

Význačnou aktivitou se stala pomoc terapeutickým komunitám pro 

závislé, v jejímž rámci celý rok byl realizován projekt Posilování kapacit v 

boji proti nemoci AIDS a v oblasti drogové závislosti, financován Českou 

rozvojovou agenturou. Proběhlo několik aktivit zaměřených na posílení 

naší odbornosti poskytovat pomoc v oblasti drogových závislostí a 

nemoci AIDS a dále vzdělávání na Ukrajině - supervize a přednášky o 

AIDS pro pracovníky ukrajinských neziskových organizací. Finanční 

podporou hospodářství a šicí dílny jsme výrazně pomohli zařazení 

klientů do pracovní terapie. 

Jiné aktivity SHP DCHOO

V roce 2012 se také podařilo podpořit děti v dětských domovech a 8 

onkologicky nemocných děti ve spolupráci s ukrajinskou organizací Ty 

Anhel. Na Ukrajinu bylo převezeno na Ukrajinu mnoho různorodá 

humanitární pomoc - zejména šatstvo. V srpnu proběhla již tradiční Cesta 

adoptivních rodičů. Uskutečnili se dva benefiční koncerty a cca 20 

přednášek o naší činnosti ve farnostech, střediscích charit a školách. V 

rámci brigád pomáhalo cca 30 dobrovolníků, zejména z řad studentů a 

mládeže, při přípravě palivového dříví na zimu, při úpravách terénu a 

pomocí v Městečku Milosrdenství. 

Diecézní charita ostravsko-opavská
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Projekty realizované Diecézní charitou ostravsko-opavskou v roce 2012



Cestou k úspěchu

Hlavním cílem projektu je zlepšení rovných příležitostí předškolních dětí 

a žáků základních škol se speciálními vzdělávacími potřebami 

pocházejících ze sociokulturně znevýhodněného prostředí, především z 

romských lokalit v Ostravě - Kunčičkách, odstraňováním subjektivních i 

objektivních bariér bránících jim v přístupu ke vzdělání. Projekt spočívá v 

komplexní práci s předškolními dětmi, žáky ZŠ a jejich rodiči. Cílem práce 

je připravit předškolní děti na úspěšný vstup do prvního stupně základní 

školy a pomoci vytvořit jim i žákům rodinné i mimoškolní zázemí, které 

by je motivovalo ke vzdělávání a také k aktivnímu zapojování se do 

mimoškolních vzdělávacích a volnočasových aktivit. Partnerem projektu 

je Základní škola Ostrava - Kunčičky, Škrobálkova 51/300, příspěvková 

organizace.

Projekt byl podpořen grantem ve výši 7 137 809 Kč z finančních zdrojů 

Evropské unie (Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost) 

na období realizace 1. 2. 2012 - 31. 12. 2014.. 

Rovné šance pro všechny děti

Aktivity projektu se zaměřovaly na zlepšení rovných příležitostí žáků 

základních škol se speciálními vzdělávacími potřebami se sociokulturním 

znevýhodněním (pocházejících především z romských lokalit) v přístupu 

ke vzdělání. Projekt umožnil prohloubit a rozšířit dosavadní dlouhodobý 

integrační a vzdělávací program Diecézní  charity ostravsko-opavské o 

nové formy práce a nové zkušenosti s cílovou skupinou. V jeho rámci 

probíhala pravidelná příprava předškolních dětí a rodičů na nástup do 

základních škol, doučování, vzdělávací workshopy, vzdělávací semináře 

pro rodiče, volnočasové aktivity pro žáky základních škol, poradenství, 

osvětové semináře k prevenci rasismu na školách a vzdělávání 

pracovníků.

 

Projekt podpořil rozvoj klíčových kompetencí dětí s důrazem na efektivní 

komunikaci, kooperaci, sebeprezentaci, tvůrčí myšlení, zdravé 

sebevědomí a přispěl k prevenci rasizmu a ke zlepšení celkového klimatu 

ve skupinách žáků.

Projekt byl podpořen grantem ve výši 1 818 040 Kč z finančních zdrojů 

Evropské unie (Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost).

Projekty podpořené z Evropského sociálního fondu
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Posilování kapacit v boji proti nemoci AIDS a v oblasti drogové 

závislosti

Cílem projektu bylo navázání nové spolupráce s terapeutickými 

komunitami pro závislé na Ukrajině a vybudování základny pro 

dlouhodobou spolupráci v oblasti zahraniční rozvojové pomoci s novými 

českými a ukrajinskými partnerskými organizacemi (BF Chmelnickyj 

oblasnyj centr dla invalidiv ta osib, jaki potrebujuť sociálno-

profilaktočnej dopomohy, Caritas spes Krasiliv, ABATOP, o.s., Oblastní 

charita Třebíč a další). Byla zahájena spolupráce na společném projektu 

budování nového střediska pro klienty terapeutických komunit ve městě 

Starokostjantyniv a došlo k posílení stávajících kapacit terapeutických 

komunit působících na Ukrajině se zaměřením na pracovní terapii 

klientů. Díky realizaci projektu se prohloubila odborná úroveň Střediska 

humanitární pomoci Diecézní charity ostravsko-opavské při 

poskytování rozvojové a humanitární pomoci zaměřené zejména na 

problematiku nemoci AIDS a drogových závislostí. 

Projekt byl podpořen dotací České rozvojové agentury ve výši 650 000 Kč.

Projekt podpořený Českou rozvojovou agenturou

Výroční zpráva 2012
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Projekty podpořené Moravskoslezským krajem

10 let Vesničky soužítí, zkušenosti z realizace projektu

Cílem projektu bylo předávání dlouhodobých zkušeností z práce s 

obyvateli z vyloučených romských lokalit odborné veřejnosti, a to 

především studentům středních a vysokých škol sociálně právních 

oborů, kteří získané poznatky mohou po ukončení studia využít ve své 

praxi při řešení stále palčivějších problémů ve vyloučených romských 

lokalitách. V rámci projektu byly realizovány semináře, exkurze, stáže a 

praxe pro studenty z vysokých, vyšších odborných a středních škol 

sociálního zaměření a také pro širší odbornou veřejnost (odborníci 

pracující s cílovou skupinou ze škol, NNO či ostatních organizací). 

Dalším záměrem projektu bylo vytvořit prostor pro odbornou diskusi 

nad problematikou sociálního začleňování obyvatel sociálně 

vyloučených lokalit, a to o příčinách sociálního vyloučení, o přístupech 

ke klientům a o efektivitě jednotlivých metod a forem práce s touto 

cílovou skupinou. Projektem bylo podpořeno celkem 128 osob z cílové 

skupiny.

Projekt byl realizován díky dotaci z rozpočtu Moravskoslezského kraje 

ve výši 69 400 Kč.

Nedejte dluhům šanci

Projekt se zaměřoval na osoby sociálně vyloučené nebo ohrožené 

sociálním vyloučením, starší 18 let. Kladl si za cíl snížit riziko zadlužení 

těchto osob, naopak zvýšit jejich finanční gramotnost a budovat 

povědomí o možnostech poradenských služeb, které jim mohou být 

nápomocny nejen při rozhodování o konkrétním finančním kroku, ale 

také mohou umožnit projednat jejich finanční problémy včas. Další 

cílovou skupinou byli sociální pracovníci a pracovníci v sociálních 

službách, kteří byli seznámeni se základními informacemi z oblasti 

dluhového poradenství tak, aby se lépe orientovali v dané problematice a 

v případě potřeby mohli své klienty nasměrovat na odborné služby.

Celkem bylo uskutečněno 12 besed za účasti cca 150 klientů a více než 30 

pracovníků, kteří s těmito klienty pracují, na téma ochrana práv 

spotřebitelů a zodpovědné zadlužení, objasnění práv a povinností 

exekutorů a možných obranných postupů dlužníků apod. Besedy 

proběhly v zařízeních, která poskytují sociální služby osobám 

ohroženým sociálním vyloučením (zejména v azylových domech a 

sociálně aktivizačních službách pro rodiny s dětmi). V závěru každé 

besedy účastníci obdrželi informační brožurku, která shrnovala hlavní 

zásady a doporučení v oblasti dluhové problematiky a kontakty na 

poradny, které mohou v případě potřeby využít.

Projekt byl realizován díky dotaci z rozpočtu Moravskoslezského kraje 

ve výši 49 000 Kč.

Diecézní charita ostravsko-opavská
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Projekty podpořené statutárním městem Ostrava

Poradenské a informační centrum 

V Poradenském a informačním centru se věnujeme lidem, kteří se ocitli v 

nouzi nebo řeší problémovou situaci, kterou nejsou schopni zvládnout 

vlastními silami. Jedná se o situaci, jež může vzniknout následkem ztráty 

potřebných schopností v důsledku věku, nepříznivého zdravotního stavu, 

krizové situace, sociálně znevýhodňujícího prostředí či ohrožením práv a 

zájmů jinou osobou.

 

V průběhu roku 2012 došlo v Poradenském a informačním centru k nárůstu 

intervencí a počtu nových klientů, zvlášť v letních měsících až o 45% ve 

srovnání s uplynulými léty. Z hlediska cílové skupiny se navýšil počet 

klientů se smyslovým postižením (zvláště neslyšících využívajících služeb 

tlumočníka). Poradnu navštívilo také více klientů z azylových domů (cca 35 

klientů) za účelem řešení svého zadlužení – rozhodli se k tomu v důsledku 

účasti na besedě, kterou sociální pracovnice pořádaly v jednotlivých 

zařízeních pro osoby bez přístřeší.

Naopak méně než v předchozích letech se mezi zájemci o službu 

vyskytovaly osoby bez přístřeší, jejichž primárním problémem bylo 

nalezení ubytování.  Zvýšil se podíl klientů v produktivním věku a 

mladších klientů do 35 let, a to až o 40% oproti minulému roku.

Projekt byl podpořen dotací statutárního města Ostravy ve výši 100 000 Kč.

Otevřená budoucnost III

Projekt reagoval na aktuální potřeby dětí a mládeže v sociálně vyloučené 

lokalitě Ostrava - Kunčičky, ve které od r. 2010 působí Středisko sociální 

aktivizace Horizont. Pracovníci sociální služby zorganizovali pro děti 

množství jednorázových akcí za účelem navázání bližšího kontaktu s nimi. 

Navštívili jsme výstavu hraček, výstavu na Černé louce „Šangri-La“, děti 

se zúčastnily výletu do ZOO, do Nového Jičína – výletní místo Skalky. Dále 

navštívily Gastro festival ve Velkých Karlovicích, výstavu Kreativ na Černé 

Louce, Hasičské muzeum a účastnili se turnaje ve stolním fotbale Horizont 

vs. Vesnička soužití. 

V prosinci proběhlo Mikulášské odpoledne s nadílkou, ve výtvarné 

aktivitě se tvořily adventní věnce a PF přáníčka. Kromě toho byla dětem a 

mládeži nabízena široká škála nestrukturovaných aktivit: taneční, 

hudební, výtvarné a sportovní i pravidelné doučování.

    

Projekt byl podpořen dotací statutárního města Ostravy ve výši 250 000 Kč.

Výroční zpráva 2012
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Mezinárodní festival moderní křesťanské hudby Slezská lilie

Mezinárodní křesťanský festival Slezská Lilie navázal na předchozí 

úspěšný první ročník, který se uskutečnil v červnu roku 2011 v Ostravě-

Kunčičkách. Hlavním cílem festivalu bylo zprostředkovat křesťankou 

tématiku spojenou s nevšedním hudebním zážitkem k co největšímu 

počtu lidí bez ohledu na jejich národnost, rasu, sociální postavení či 

náboženské vyznání. 

Festival se uskutečnil ve dnech 9. – 10. června 2012. Hlavní festivalové 

pódium bylo umístěno na otevřeném prostranství při Římskokatolické 

farnosti v Ostravě - Kunčičkách, vedlejší pódium na základě velice 

kladného ohlasu z předchozího ročníku v prostorách Avion Shopping 

Parku Ostrava. Na festivalu vystoupily amatérské hudební skupiny z 

České republiky, Polska, Slovenska, Maďarska, Velké Británie, ale také 

profesionální hudební formace.

 

V rámci festivalu byl věnován také prostor pro stánky s prodejem 

výrobků dětí ze sociálně – znevýhodněných skupin a organizací 

sdružující zdravotně handicapované děti a mládež. Přínosem projektu 

byl tedy bezesporu nejen výjimečný kulturní zážitek a vytvoření 

prostoru pro setkání lidí bez ohledu na jejich náboženské vyznání, 

sociální postavení, věk či národnost, ale také zprostředkování povědomí 

o lidech, kteří se ocitli v tíživé situaci a potřebují naši pomoc.

Partnery projektu byly obec Węgierska Górka a Římskokatolická farnost 

v Ostravě – Kunčičkách.

Festival se mohl uskutečnit díky finanční podpoře Fondu mikroprojektů 

v Euroregionu Silesia, statutárního města Ostravy, Městského obvodu 

Slezská Ostrava, Nadace OKD, RPG RE Management, s.r.o. a 

ArcelorMittal Ostrava a.s.

Kunčičky - místo pro život

Hlavním cílem projektu bylo přispět k sociálnímu začlenění obyvatel 

sociálně vyloučené lokality Ostrava - Kunčičky a k řešení nejpalčivějších 

sociálních problémů v lokalitě:

 

- zajistit ohroženým rodinám důstojné bydlení a jejich dětem odpovídající 

domov,

 

- podpořit tyto rodiny vhodným sociálním programem při řešení hlavních 

příčin jejich nepříznivé situace,

 

- vytvořit pozitivní vztah obyvatel ke svému bydlišti zapojením do 

společných akcí na jeho zvelebování,

 

- vytvořením nových možností trávení volného času předcházet výskytu 

sociálně patologických jevů v cílové skupině děti a mládež v lokalitě.

Na konci roku 2012 jsme měli v programu zapojených 11 bydlících rodin. V 

případě rodin s dětmi v bytové krizi byla v 6 případech vyřešena akutní 

bytová nouze rodiny. Navíc tyto rodiny významným způsobem mění své 

návyky a tím celkovou sociální situaci. Projekt zde přerušuje bezvýchodný 

cyklus většiny rodin v podobné situaci (nízká kvalifikace-nezaměstnanost-

finanční tíseň-zadluženost-ztráta bydlení-migrace-kriminalita a návykové 

látky-špatné podmínky dětí-záškoláctví a nízká kvalifikace atd.). 

Projekt byl realizován za finanční podpory Nadace OKD ve výši 300 000 Kč. 

Projekty podpořené Nadací OKD

Diecézní charita ostravsko-opavská
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Diecézní charita ostravsko-opavská

Projekty podpořené Programem celoživotního učení

Young and Adults for Better Life

Projekt typu Grundtvig partnerství má za cíl podpořit mezigenerační dialog 

mezi mladými osobami a seniory, tak aby obě tyto skupiny objevily, co si 

mohou vzájemně nabídnout a co všechno se od sebe mohou naučit. Podstatou 

projektu je mezinárodní spolupráce partnerů z 11 evropských zemí a sdílení 

příkladů dobré praxe mezi partnery. 

V roce 2012 proběhly 3 mezinárodní meetingy – ve španělské Barceloně, na 

Kypru a v italské Veroně. V uplynulém roce byla v rámci projektu také 

uspořádána výstava „I Romové jsou Boží“, která představovala hlavní výstup 

projektu na národní úrovni. Výstava trvala 11 dní a navštívilo ji celkem 600 lidí. 

Dalším výstupem projektu bude krátký film na téma mezigeneračního 

dialogu, tento film však bude dokončen až v roce 2013.

.

STEP

Projekt Step je zaměřen na témata prevence předčasného ukončení 

školní docházky u dětí a mládeže a také na podporu zaměstnanosti 

osob, které jsou nějakým způsobem znevýhodněny (život v sociálně 

vyloučených lokalitách, poruchy učení, chudoba, aj.). Na projektu 

spolupracuje celkem 6 organizací. V roce 2012 proběhly 2 meetingy 

celého partnerství – jeden v rakouském Linci a druhý v Ostravě. 

Během meetingu v Ostravě měli partneři možnost navštívit charitní 

střediska Vesničku soužití a Horizont a poznat tak naši práci s 

cílovou skupinou. 

Kromě těchto meetingů proběhly další dva bilaterální meetingy – v 

Linci a Norimberku, kam vycestovaly charitní sociální pracovnice, 

aby načerpaly zkušenosti a inspiraci od organizací v Rakousku a 

Německu. Finálním produktem tohoto projektu bude sbírka 

příkladů dobré praxe v oblasti podpory dlouhodobě 

nezaměstnaných klientů.  

Část programu výstavy „I Romové jsou Boží“ byla věnována také 

projektu Step – v rámci výstavy měli mladí lidé možnost vystavovat 

a prodávat své vlastní výrobky (bižuterie, svícny z plastu, obrázky s 

využitím nejrůznějších technik), přičemž výrobky měly být z 

materiálů, které se dají recyklovat. Těmito aktivitami byla 

podpořena jejich podnikavost a kreativita. Výtěžek byl použit na 

podporu vzdělání znevýhodněných osob.

V roce 2012 pokračovala realizace dvou mezinárodních projektů podpořených z Programu celoživotního učení (Lifelong Learning Programme). V obou 

případech jde o projekty typu Partnerství, což znamená, že podstatou projektů jsou mobility cílové skupiny a pracovníků organizací, během kterých probíhá 

výměna a sdílení dobrých praxí mezi partnery. Díky účasti v mezinárodních projektech měli pracovníci Diecézní charity ostravsko-opavské možnost 

navštívit partnerské organizace a poznat styl práce s cílovou skupinou v zahraničí. Za rok 2012 v rámci obou projektů proběhlo celkem 6 meetingů, z nichž 

jeden se konal v ČR.

Oba projekty budou po splnění všech podmínek dotovány částkou 13 200 EUR.
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Diecézní charita ostravsko-opavská a terénní práce-streetwork na 

území města Ostravy; vzdělávání charitních pracovníků pro terénní 

práci-streetwork v Moravskoslezském kraji.

Cílem projektu byla pomoc cizincům na území města Ostravy, kteří se 

nacházejí ve ztížené životní situaci. Jednotlivé aktivity projektu 

zahrnovaly vyhledávání a kontaktování cizinců, poskytování informací, 

pomoci při uplatňování jejich práv a při postupném začleňování do 

odlišného socio-kulturního prostředí většinové společnosti. V rámci 

projektu byli proškoleni terénní pracovníci-streetworkeři z 

vytipovaných charit na území Moravskoslezského kraje (Opava, 

Bohumín, Frýdkek-Místek a Ostrava) v problematice terénní práce-

streetworku s cizinci.

Projekt byl realizován ve spolupráci s Centrem na podporu integrace 

cizinců Ostrava a podpořen dotací Ministerstva vnitra ve výši 97 510 Kč.

Pomoc cizincům

Diecézní charita ostravsko-opavská
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charita pokladničky 2012
Výnos koledování 

2012

Charita Bohumín 75 241 294 Kč

Charita Český Těšín 195 835 580 Kč

Charita Frenštát pod Radhoštěm 78 297 642 Kč

Charita Frýdek-Místek 274 1 592 531 Kč

Charita Hlučín 322 1 692 862 Kč

Charita Hrabyně 100 472 790 Kč

Charita Jablunkov 80 672 597 Kč

Charita Javorník 100 420 211 Kč

Charita Kopřivnice 143 714 738 Kč

Charita Krnov 130 393 278 Kč

Charita Nový Jičín 51 221 110 Kč

Charita Odry 307 1 206 401 Kč

Charita Opava 244 1 384 636 Kč

Charita Ostrava + sv. Alexandr 300 1 306 343 Kč

Charita Studénka 88 414 809 Kč

Charita Třinec 80 476 557 Kč

Diecézní charita ostravsko-opavská 2567 12 343 379 Kč

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 2012 se konal již dvanáctý ročník Tříkrálové sbírky a  

Moravskoslezském kraji a Jesenicku. Sbírky se zúčastnilo na 7 000  

koledníků, kteří vykoledovali 12 343 379 Kč. Výnos se oproti roku 2011 

zvýšil o 3 %.

Co do počtu kolednických skupinek i výnosu sbírky se Diecézní charita 

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

rámci ČR.

Z výtěžku bylo podpořeno 61 záměrů na podporu jednotlivých služeb a 

zařízení, které navrhují jednotlivé Charity. Návrhy záměrů jsou pak 

následně  schvalovány Komisí TKS na Diecézní charitě. 

Ze sbírky byly podpořeny tyto největší záměry:

?Podpora provozu Denního stacionáře sv. Josefa pro mladé lidi se 

zdravotním postižením - dovybavení relaxační místnosti (CH Jablunkov - 

410 000 Kč)

?Úprava zahradních prostor Charitního domu pokojného stáří v Č. Těšíně a 

Charitního domu pro seniory v Hnojníku

(CH Český Těšín - 200 000 Kč)

? Přímá hmotná humanitární pomoc 

(CH Ostrava - 50 000 Kč)

Výroční zpráva 2012
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Povodňová pomoc - mimořádné události

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 

domovů 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 roce 2011 a 2012 byly dále využívány finance ze sbírkového konta na 

pomoc pro postižené povodněmi. Středisko humanitární pomoci se více 

zapojilo do Integrovaného záchranného systému v Moravskoslezském 

kraji. Především se řešila otázka koordinace poskytování humanitární 

pomoci. Čerpalo se ze zkušeností a popisů situace v charitách. Vznikl 

Manuál pro případ mimořádných událostí a proběhlo zaškolení 

pověřených pracovníků.

Byl vytvořen Centrální humanitární sklad v Ostravě - Koblově a čtyři 

Oblastní humanitární sklady na území diecéze, konkrétně v Jablunkově, 

Javorníku, Odrách, Opavě. V těchto skladech byl uskladněn materiál  pro 

případ mimořádných událostí. Za rok 2012 byly dokončeny přípravy pro 

oblast mimořádných událostí.

Diecézní charita ostravsko-opavská
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Ekonomická část

Náklady a výnosy charit v ostravsko-opavské diecézi v roce 2012
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Náklady a výnosy charit                 

v r. 2012

celkem v 

tis. Kč 
Alexandr Bohumín Český Těšín Frenštát p/R Frýdek-Místek Hlučín Hrabyně Jablunkov Javorník Kopřivnice Krnov Nový Jičín Odry Opava Ostrava Studénka Třinec DCHOO

Spotřeba mat. a ener. 78 438 4 216 1 728 4 147 551 12 577 2 460 1 046 386 6 500 513 1 324 64 1 012 19 149 17 848 1 433 421 3 063

Náklady na služby 37 253 1 336 1 031 1 894 714 4 073 3 224 645 216 1 990 658 454 20 685 6 909 8 267 515 203 4 419

Mzdové náklady 179 383 10 350 3 605 10 097 2 219 26 209 9 775 1 749 843 12 408 2 294 2 965 0 4 072 26 625 48 721 5 194 2 238 10 019

Soc. a zdr. pojištění 63 396 3 711 1 179 3 483 768 9 139 3 671 484 288 4 786 711 973 0 1 573 8 575 17 835 2 088 660 3 472

Dary 1 224 0 3 0 9 25 0 34 458 0 41 0 0 211 45 248 0 0 150

Ostatní náklady 7 921 106 25 3 002 121 367 138 59 8 814 52 145 0 107 687 711 52 12 1 515

Odpisy 33 091 1 895 648 10 719 143 2 126 1 072 191 0 1 353 124 109 0 466 2 741 7 494 921 0 3 089

Náklady celkem 400 706 21 614 8 219 33 342 4 525 54 516 20 340 4 208 2 199 27 851 4 393 5 970 84 8 126 64 731 101 124 10 203 3 534 25 727

Tržby za vl. výkony 6 216 2 564 0 28 0 2 178 1 340 150 1 0 0 0 0 1 953 0 0 0 0

Tržby od zdravotních pojišťoven 32 942 0 0 1 624 1 811 4 581 4 540 0 0 2 483 2 112 0 0 0 3 221 12 570 0 0 0

Tržby za služby 143 538 3 970 3 759 12 110 1 326 28 496 9 141 688 53 14 763 1 210 3 536 0 4 729 10 428 35 257 5 886 2 413 5 773
Ostatní výnosy 38 721 3 146 28 10 920 182 1 107 119 672 228 79 63 68 0 57 15 783 1 020 502 0 4 747

Tržby z prodeje majetku 3 169 10 0 2 902 0 36 95 0 0 6 7 0 0 0 63 20 0 0 30

Dary tuzemské 10 197 546 208 112 80 1 648 201 255 511 211 102 92 34 97 3 471 2 085 131 298 115

Dary ze zahraničí 89 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 89 0 0 0

Sbírky ostatní 6 068 0 0 12 203 839 548 59 0 0 0 40 0 0 790 97 296 0 3 184

Sbírky církevní 5 145 151 207 210 0 6 0 312 443 0 404 259 72 795 0 772 0 314 1 200

Dotace ministerstvo 79 582 1 878 3 277 5 612 598 12 984 3 471 0 770 9 095 212 1 051 0 418 11 108 23 039 1 803 103 4 163

Dotace kraje 3 675 200 0 258 48 85 280 0 0 69 0 0 0 30 730 1 082 235 540 118

Dotace obec 42 702 3 968 750 1 574 232 3 654 1 597 0 29 459 368 877 0 1 618 6 811 18 951 1 304 110 400

Dotace EU 4 174 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 162

Dotace ÚP 17 830 5 084 0 0 0 377 40 1 507 0 0 0 122 0 0 10 130 514 20 36 0

Výnosy celkem 394 048 21 529 8 229 35 362 4 480 53 815 20 210 4 833 2 184 27 166 4 478 6 045 106 7 744 64 488 95 496 10 177 3 814 23 892

Hospodář. výsledek -6 658 -85 10 2 020 -45 -701 -130 625 -15 -685 85 75 22 -382 -243 -5 628 -26 280 -1 835



Počet zaměstnanců  k 31. 12. 2012charit v ostravsko-opavské diecézi

Příjmy a výdaje  na investice charit v ostravsko-opavské diecézi v roce 2012 (v tis. Kč)
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Počet zaměstnanců
celkem v 

tis. Kč 
Alexandr Bohumín Český Těšín Frenštát p/R Frýdek-Místek Hlučín Hrabyně Jablunkov Javorník Kopřivnice Krnov Nový Jičín Odry Opava Ostrava Studénka Třinec DCHOO

ve fyzických osobách 1 092 71 19 71 12 138 48 20 8 124 12 21 0 20 198 250 22 14 44

přepočtený 957,60 65,85 17,55 61,69 9,43 132,33 47,20 16,79 4,50 76,01 11,25 16,75 0,00 20,00 167,53 242,34 21,00 9,38 38,00

Investice charit v r. 2012
celkem v 

tis. Kč 
Alexandr Bohumín Český Těšín Frenštát p/R Frýdek-Míst Hlučín Hrabyně Jablunkov Javorník Kopřivnice Krnov Nový Jičín Odry Opava Ostrava Studénka Třinec DCHOO

Investice stavební 21 797 10 179 0 1 933 0 1 714 3 795 0 0 925 0 0 0 0 589 2 662 0 0 0

Investice zařízení 4 131 460 0 350 0 453 702 0 0 162 0 0 0 0 890 178 0 0 936

Celkem invest. výdaje 25 928 10 639 0 2 283 0 2 167 4 497 0 0 1 087 0 0 0 0 1 479 2 840 0 0 936
Dotace na investice 11 146 10 095 0 370 0 270 0 0 0 0 0 0 0 0 411 0 0 0 0

Ostatní zdroje invest. 14 782 544 0 1 913 0 1 897 4 497 0 0 1 087 0 0 0 0 1 068 2 840 0 0 936

Celkem invest. zdroje 25 928 10 639 0 2 283 0 2 167 4 497 0 0 1 087 0 0 0 0 1 479 2 840 0 0 936

Inv: zdroje - výdaje 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0



Vyúčtování charit - struktura provozních výnosůVyúčtování charit - struktura provozních nákladů

Vyúčtování charit - struktura provozních dotací
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Stav fondů Diecézní charity ostravsko-opavské (v Kč) Stav a pohyb majetku DCHOO v roce 2012 (v tis. Kč) 

Přehled o peněžních příjmech a výdajích 2012 (v tis. Kč)
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Číslo účtu Název účtu

Počáteční stav

  k 1.1.2012

Konečný zůstatek

 k 31.12.2012

911 101 Fondy - finanční prostředky misijní činnost 84 041 71 517

911 105 Fondy - finanční prostředky  Domov 18 100 19 758

911 107 Fondy - Adopce na dálku AD 2012 1 230 843 1 275 226

911 108 Fondy - Důstojný život DZ 2012 404 000 409 600

911 117 Fondy - společný fond - režie Ukrajina 3 800 5 900

911 120 Fondy - Veřejná sbírka 4 239 671 0

911 123 Dary - Adopce na dálku děti 2012 51 564 40 100

911 124 Dary - Důstojný život senioři 2012 11 900 12 000

911 200 Fondy - věcné dary 286 789 130 260

911 406 Fondy - Dům zahraničních služeb - Leonardo da Vinci 234 464 101 492

911 407 Fondy - Dům zahraničních služeb - Grundtvig 232 067 73 714

911 601 Fondy - dary Vesnička soužití 4 800 2 917

911 604 Fondy - dary Horizont 0 4 300

911 702 Fondy - dary Správa 249 301 343 963

911 703 Fondy - dary Charita Hodslavice 1 484 601 1 484 601

Fondy celkem 8 535 941 3 975 348

Aktiva Druh aktiv
Počáteční stav

  k 1.1.2012

Přírůstek (+) / 

úbytek (-) 

majetku

Konečný 

zůstatek

 k 31.12.2012

A Dlouhodobý majetek celkem 53 945 -1 880 52 065

I. Dlouhodobý nehmotný majetek celkem 64 -1 63

II. Dlouhodobý hmotný majetek celkem 81 842 775 82 617

III. Dlouhodobý finanční majetek celkem 1 189 259 1 448

IV. Oprávky k dlouhodobému majetku celkem -29 150 -2 913 -32 063

B Krátkodobý majetek celkem 13 020 1 593 14 613

I. Zásoby 0 0 0

II. Pohledávky celkem 3 579 -1 577 2 002

III. Krátkodobý finanční majetek celkem 7 694 -2 526 5 168

IV. Jiná aktiva celkem 1 747 5 696 7 443

Majetek celkem 66 965 -287 66 678

Počáteční 

stav

  k 

1.1.2012 Příjmy Výdaje

Konečný 

zůstatek

 k 

31.12.2012

Pokladna 161 10 539 10 436 264

Bankovní účty 7 531 44 233 46 864 4 900

Celkem 7 692 54 772 57 300 5 164



Výnosy diecézního střediska Diecézní charity ostravsko-opavské  

v roce 2012 (v tis. Kč)

Úplný objem nákladů v členění na náklady vynaložené 

pro plnění sociálních služeb a a náklady na správu 

organizace v roce 2012 (v tis. Kč)
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DCHOO celkem
Správa, 

projekty 

správy

Vesnička 

soužití

Poradenské a 

informační 

centrum

Středisko 

sociální 

aktivizace 

Horizont 

Středisko 

humanitární 

pomoci

Hospodářská 

činnost

Spotřeba mat. a ener. 3 063 195 999 79 675 970 145

Náklady na služby 4 419 855 665 215 1 189 392 1 103

Mzdové náklady 10 019 719 4 151 784 3 097 783 485

Soc. a zdr. pojištění 3 472 283 1 456 237 1 084 246 166

Dary 150 35 0 0 0 111 4

Ostatní náklady 1 515 289 52 6 412 260 496

Odpisy 3 089 323 591 0 20 110 2 045

Náklady celkem 25 727 2 699 7 914 1 321 6 477 2 872 4 444

DCHOO celkem
Správa, 

projekty 

správy

Vesnička 

soužití

Poradenské a 

informační 

centrum

Středisko 

sociální 

aktivizace 

Horizont 

Středisko 

humanitární 

pomoci

Hospodářská 

činnost

Tržby za vl. výkony 0 0 0 0 0 0 0

Tržby od zdravotních pojišťoven 0 0 0 0 0 0 0

Tržby za služby 5 773 0 2 327 0 1 375 61 2 010

Ostatní výnosy 4 747 1 619 678 80 639 416 1 315

Tržby z prodeje majetku 30 0 0 0 0 30 0

Dary tuzemské 115 75 0 0 21 19 0

Dary ze zahraničí 0 0 0 0 0 0 0

Sbírky ostatní 3 184 80 1 125 175 420 1 384 0

Sbírky církevní 1 200 1 200 0 0 0 0 0

Dotace ministerstvo 4 163 0 1 737 895 881 650 0

Dotace kraje 118 0 69 49 0 0 0

Dotace obec 400 0 0 100 300 0 0

Dotace EU 4 162 43 1 500 0 2 619 0 0

Dotace ÚP 0 0 0 0 0 0 0

Výnosy celkem 23 892 3 017 7 436 1 299 6 255 2 560 3 325



DCHOO - struktura provozních výnosůDCHOO - struktura provozních nákladů

DCHOO - struktura provozních dotací
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Závěrečné slovo prezidenta

Vážení přátelé, 

uzavíráme další rok naší charitní práce. Všechno je sečteno a odsouhlaseno. Jednotlivá data 

cosi naznačují a na něco ukazují. Kdo chce, může interpretací čísel objevit zajímavé 

skutečnosti o činnosti charity v naší Ostravsko-opavské diecézi: počet zaměstnanců, 

spektrum klientů, různorodost služeb, lokalizace zařízení pro poskytování pomoci – vše 

pod hlavičkou katolické církve v našem kraji. Fakticky je katolická charita jednou z 

největších ba přímo největší z nestátních institucí věnujících se lidem v jakékoliv nouzi v 

Moravskoslezském kraji. Jako presidenta DCHOO mne tato skutečnost moc těší. 

Čísla v textu ale nevyjadřují skutečnost, která dělá charitu charitou. Tou je překlad řeckého 

výrazu „charita“ = „láska k bližnímu“. Všichni víme, že tato se nedá bezprostředně 

zachytit statistickými daty, ale že se předává řečí skutků od člověka k člověku. Přeji si, aby 

v tomto ohledu byla naše charita „vždy tou největší“.

Za každého z našich pracovníků i dobrovolníků, kteří se takto na této práci podílejí, jsem 

Pánu Bohu vděčný a moc prosím, abychom v postoji lásky k bližnímu přes všechny často 

nemalé obtíže vytrvávali.

P. Jan Larisch, Th.D.

prezident Diecézní charity ostravsko-opavské
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Generální partner Charity Česká republika


