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Vážení přátelé,
držíte v rukou Výroční zprávu Diecézní charity ostravsko - opavské
za rok 2014, ve které se jako každý rok snažíme shrnout to
podstatné, co se v naší činnosti v daném roce uskutečnilo a zároveň
Vám i více přiblížit naši činnost.
Rok 2014 byl oproti jiným létům jiný zejména tím, že poprvé kraje
v samostatné působnosti vyhlašovaly klíčové dotace pro sociální
služby pro rok 2015. I když byl rok 2014 naplněn mnohými změnami,
obavami a očekáváním, přesto díky usilovné a obětavé práci našich
zaměstnanců a spolupracovníků můžeme s radostí říci, že to byl rok
opět úspěšný.
Diecézní charita, včetně svých 17 oblastních charit, poskytovala
v daném roce 89 registrovaných služeb a dalších 68 služeb v celkem
157 zařízeních v celém Moravskoslezské kraji a Jesenicku. Kromě
sociálních služeb jsme poskytovali také služby zdravotní a aktivní
jsme byli i v oblasti humanitární či rozvojové spolupráce u nás
i v zahraničí.
Diecézní charitě v činnosti pomáhá přes 8000 dobrovolníků a to
převážně v Tříkrálové sbírce, jejíž výtěžek byl v roce2014 v ostravsko
– opavské diecézi 13 297 864 Kč.
V roce 2014 hospodařila Diecézní charita ostravsko - opavská se
schváleným rozpočtem 399 mil. Kč a zaměstnávala 1 240 pracovníků.
Svým rozsahem je největším nestátním poskytovatelem sociálnězdravotních služeb v Moravskoslezském kraji.
Touto cestou bych také rád poděkoval všem příznivcům charitního
úsilí diecézní charity, kteří se na jejím chodu podílí a díky kterým
může i nadále sloužit lidem v nouzi.
Mé díky patří všem pracovníkům, dobrovolníkům, sponzorům
i příznivcům, kteří naši činnost podporují svým slovem, skutkem
či modlitbou.
S úctou

Mgr. et Mgr. Lukáš Curylo
ředitel Diecézní charity Ostravsko-opavské
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domovy pokojného stáří, azylové domy pro lidi bez
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Profil Diecézní
charity
ostravsko-opavské

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 ostravskoopavské jsou Vesnička soužití, Středisko sociální
aktivizace Horizont, Šance domova, Středisko
humanitární pomoci a Poradenské a informační
centrum. Mimoto koordinuje na diecézní úrovni
Tříkrálovou sbírku a realizuje vlastní projekty, ať již
v rámci středisek či mimo ně.

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 ostravskoopavská je samostatnou součástí Charity Česká
republika.

Diecézní charita ostravsko-opavská
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: info@dchoo.charita.cz
web: www.dchoo.charita.cz

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.

statutární zástupce: ředitel Mgr. et Mgr. Lukáš Curylo
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.

Rada Diecézní charity ostravsko-opavské:
Ing. Zbyněk Pražák, Ph. D. (předseda),
Mgr. Ilja Racek Ph. D., Ing. Marta Hrušková,
P. Jan Larisch, Th. D.

Oblastní charity provozují jednotlivá charitní zařízení,
jako jsou charitní ošetřovatelská a pečovatelská služba,
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Charita Nový Jičín
Dolní Brána 2075/57, 741 01 Nový Jičín
tel.: 556 709 240, e-mail: charitanj@charitanj.cz
www.charitanj.cz

Přehled oblastních
charit v rámci
Diecézní charity
ostravsko-opavské

Charita Odry
Hranická 162/36, 742 35 Odry
tel.: 556 731 947, e-mail: info@odry.charita.cz
http://odry.charita.cz
Charita Opava
Přemyslovců 26, 747 07 Opava - Jaktař
tel.: 553 612 780, e-mail: info@charitaopava.cz
www.charitaopava.cz

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

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

Charita Bohumín
Štefánikova 957, 735 81 Bohumín
tel.: 596 013 606, e-mail: info@bohumin.charita.cz
www.bohumin.charita.cz

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

Charita Český Těšín
Mírová 1684/8, 737 01 Český Těšín
tel.: 558 712 334, e-mail: info@ceskytesin.charita.cz
www.ceskytesin.charita.cz

Charita Třinec
Lidická 1272, 739 61 Třinec
tel.: 724 257 219, e-mail:
marta.bezecna@trinec.charita.cz
www.charitatrinec.cz

Charita Frenštát pod Radhoštěm
Kostelní 15, 744 01 Frenštát pod Radhoštěm
tel.: 556 831 609 , e-mail: info@frenstat.charita.cz
www.frenstat.charita.cz
Charita Frýdek-Místek
F. Čejky 450, 738 01 Frýdek-Místek
tel.: 558 435 449, e-mail: info@charitafm.cz
www.charitafm.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:info@javornik.charita.cz
www.javornik.charita.cz
Charita Kopřivnice
Štefánikova 1163, 742 21 Kopřivnice
tel.: 556 813 637, e-mail: charita.koprivnice@tiscali.cz
www.charitakoprivnice.cz
Charita Krnov
Hlubčická 297/3, 794 01 Krnov
tel.: 554 611 366, e-mail:
monika.dudova@krnov.charita.cz
www.krnov.charita.cz
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Přehled služeb poskytovaných Diecézní charitou ostravsko-opavskou

STŘEDISKA
Diecézní charity ostravsko-opavské
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Vesnička soužití
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
Cílovou skupinu tvoří osoby starší 18 let, kteří
se ocitnou v nepříznivé životní situaci, jenž nejsou
schopni vyřešit vlastními silami a která způsobuje jejich
sociální vyloučení nebo k němu vede. Soustřeďují se
zejména na problémy v oblastech: sociální
problematika; vzdělání; zaměstnanost a pracovněprávní vztahy; bydlení; rodina; péče o děti a mezilidské
vztahy; finanční a dluhové poradenství.

Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež
(NZDM) – klub Depo
Služba slouží dětem a mládeži ve věku od 6 do 19 let.
Klienty klubu jsou děti z Vesničky soužití a přilehlých
lokalit. Děti a mládež má zde možnost smysluplně
a zábavně trávit volný čas v době od úterý do pátku. Rok
214 byl v NZDM situován do 12 tematických celků,
každý měsíc byl věnován jednomu tématu, které
reagovalo na aktuální potřeby dětí z místních lokalit
(šikana, drogy, hygiena, rodinné vztahy, láska, vzdělání
apod.). V rámci těchto témat děti měly možnost zapojit
se do předem připravených aktivit s preventivním
charakterem.

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. Terénní část si zakládá
na individuální pomoci v rodinách. Je vyžadována
přítomnost a aktivní zapojení rodiče.

Během roku byly navíc pořádány výlety po celé Ostravě
okolí, jejichž účelem bylo zprostředkování styku
s různými typy společenských prostředí a osvojení si
vhodného chování v něm.

Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi

Vesnička soužití

Sociální služba je určena rodinám s dětmi z Vesničky
soužití v a z jejího okolí. 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.

Vznikla v roce 2002 pro sociálně slabé rodiny.
V roce 2014 zde bydlí deset romských, deset
neromských a deset smíšených rodin, celkem
přibližně 135 osob.
DCHOO 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.
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. 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.

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 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.
Výroční zpráva 2014
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Dne 31. 12. 2014 byl ukončený evropský projekt
OP VK, který byl realizován od února 2012. Hlavním
cílem projektu bylo zlepšení rovných příležitostí žáků
ZŠ (především ZŠ Škrobálkova) se speciálními
vzdělávacími potřebami vyplývajících
ze sociokulturního znevýhodnění (zvláště z romských
lokalit v Ostravě-Kunčičkách) v přístupu ke vzdělání.

Středisko sociální
aktivizace Horizont
Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi
Sociálně aktivizační služba pro rodiny s dětmi je určena
rodinám s dětmi ze Slezské Ostravy a převážně
z Ostravy-Kunčiček, která je vyloučenou lokalitou.
V rámci sociálně aktivizační služby byly realizovány
projekty, které byly podpořeny z evropské unie (OP VK),
MPSV, MSK a Slezské Ostravy.

Sociální služba probíhá také terénní formou
v přirozeném prostředí uživatelů. Zaměřili jsme se na
terénní školní přípravu uživatelů, která je podmíněná
zájmem a spoluprací ze strany rodičů i dětí. Díky této
změně jsme dokázali pružněji reagovat na individuální
potřeby jednotlivých uživatelů a na výukové či
výchovné problémy jejich dětí.
V roce 2014 byl počet jednotlivých klientů 577, proběhlo
4 244 intervencí a 2 280 kontaktů.

Projekty navázaly na dlouhodobý preventivní program,
který nabídl rodinám s dětmi z Ostravy-Kunčiček
a jejího okolí, které byly a jsou ohroženy sociálně
negativními jevy. Cílem je naučit se novým
dovednostem, poznat nová místa, podpořit rodičovské
kompetence a umožnit jim kontakt se společenským
prostředím. Tato služba nabídla velmi pestrou škálu
vzdělávacích a tvořivých aktivit. Uživatelé měli v roce
2014 možnost navštěvovat pravidelně probíhající
aktivity např. profesní a finanční poradenství, PC
gramotnost, zdravotnické přednášky, motivační
semináře pro žáky ZŠ, semináře pro rodiče (Čím bude
mé dítě?, Jak na problém?) vaření, šití a opravy prádla,
Gendalos (tvorba romsko-českého časopisu),
Capoeira (brazilské bojové umění), Fokus (fotografická
aktivita), Šikulové (výtvarná aktivita), angličtina, fotbal
a dále jednorázové akce jako je bazárek oblečení,
karneval, vánoční focení a pečení, fotbalový turnaj
Horizont cup apod.
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Nízkoprahové zařízení pro děti
a mládež (NZDM)
Klubík Horizont v roce 2014 i nadále poskytoval službu
uživatelům od pondělí do soboty v časovém rozpětí od
13:30 do 18:00hod. Uživatelům se věnuje sociální
pracovnice, dva pracovníci v sociálních službách
a dobrovolníci z Německa a Itálie. Cílovou skupinou
Klubíku jsou děti a mládež ve věku 6 až 19let. Klubík
nabízí dětem a mládeži zajímavý způsob trávení
volného času, možnost poznat nové kamarády a naučit
se něco nového, přičemž jim chce být nablízku při tom,
co právě prožívají. Děti a mládež mohou v zařízení
využít stolní tenis, stolní fotbal, doučování, tvořivé
aktivity, sportovní a venkovní aktivity, tematické diskuze
(šikana, drogová problematika apod.) NZDM v roce
2014 navštívilo celkem 101 jednotlivých uživatelů.
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Poradenské
a informační
centrum
Poradenské a informační centrum pomáhá lidem
starším 18 let, kteří se ocitli v nouzi, již nejsou schopni
řešit vlastními silami. Naše služba probíhá osobně,
telefonicky nebo e-mailem. Nejčastěji se setkáváme
s klienty, kteří mají těžkosti v oblasti dluhů, dědictví,
pracovně-právních vztahů nebo rodinného práva. Náš
tým uplatňuje vstřícný a empatický přístup ke klientům,
poradenství je anonymní, nestranné, diskrétní.
Snažíme se klienty zplnomocnit a podpořit natolik, aby
překonali příčinu své obtížné situace a mohli se navrátit
k přijatelné kvalitě života. K dosažení tohoto cíle
využíváme i podpory externích odborníků v oblasti
práva, psychologie a oddlužení. Naše služby jsou
bezplatné, klienti mohou využít i bezplatnou telefonní
linku.

Šance domova
Středisko Šance domova je sociálně aktivizační služba
pro rodiny s dětmi. V programu Bydlení s doprovodným
sociálním programem bylo v roce 2014 poskytnuto
bydlení celkem ve 13 bytech. Souhrnná spolupráce
byla v uplynulém roce navázaná s 63 rodinami.
Pracovní tým se v roce 2014 rozrostl na celkem
4 pracovnice - vedoucí sociální pracovnici, dvě sociální
pracovnice a jednu terénní pracovnici. Služba se
z tohoto důvodu přemístila do větších prostor
kanceláře, avšak stále sídlí v lokalitě Ostrava Kunčičky
a to na ulici Výhradní 518/18.

V průběhu celého roku 2014 jsme – kromě vlastní
služby odborného sociálního poradenství spolupracovali na projektu města Ostravy „Bezpečnější
Ostrava,“ jehož cílem bylo preventivně informovat
seniory a upozorňovat je na možná nebezpečí v oblasti
kriminální činnosti, domácího násilí, předváděcích akcí
a podomního prodeje. Celkem jsme realizovali
10 besed, což představovalo aktivní účast a varování
nejméně 80 seniorů. Dvaceti sedmi z nich jsme poskytli
i následnou právní a psychologickou podporu.

Šance domova navázala spolupráci se sdružením
Šumbarák a tato součinnost se nadále vyvíjí.
Předpokládáme, že v roce 2015 dojde ve službě
k navýšení počtu klientů.
Posláním Šance domova je dát vyhlídku rodinám
s dětmi, které z důvodu své ztížené sociální situace
nemohou vlastními silami dosáhnout vhodného
bydlení, aby mohly natolik zlepšit svoji situaci, že budou
žít samostatně bez pomoci sociální služby.

V průběhu roku 2014 poradnu navštívilo 196 nových
klientů, poskytli jsme 296 kontaktů a 930 intervencí.
Poradna byla nově registrována Ministerstvem
spravedlnosti jakožto místo poskytování právní pomoci
obětem trestných činů. S touto aktivitou se pojí
i pravidelná spolupráce v rámci ostravského Týmu
pro oběti trestných činů. Poradna má také svého
zástupce v pracovní skupině Komunitního plánování
města Ostravy.

Cílem služby je poskytnout rodinám s dětmi dostupné
bydlení a současně nabídnout pomoc sociálního
pracovníka při řešení jejich problémů tak, aby po určité
době mohly žít a řešit své problémy samostatně.
Podmínkou poskytnutí bydlení rodinám je její aktivní
zapojení do doprovodného sociálního programu.

Provoz poradny byl v roce 2014 finančně podpořen
z dotací Ministerstva práce a sociálních věcí
a statutárního města Ostravy.
Výroční zpráva 2014
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V rámci celostátní sbírky, kterou vyhlásila Charita
Česká republika, se pomáhalo na Ukrajině
potravinovými balíčky pro uprchlíky, vybavením
nemocnic, raněným a výcvikem psychologů. SHPaRS
DCHOO přispělo ze sbírky Charity Česká republika
částkou 120 000 Kč na pomoc utečencům na Zakarpatí
a v Zaporižské oblasti na východě Ukrajiny.

Středisko
humanitární
pomoci
a rozvojové
spolupráce

Moldavsko
Díky projektu Ministerstva zahraničních věcí ČR jsme
v roce 2014 začali pomáhat prvním několika seniorům
v nové zemi našeho působení - Moldavsku. Po 10leté
zkušenosti projektu Důstojný život na Zakarpatské
Ukrajině byla tato adresná pomoc seniorům
adaptována do moldavského regionu Singerei
ve spolupráci s Caritas Moldova. Jsme rádi, že dárce
tak může konkrétně pomoci také zapomenutým
seniorům v Moldavsku a tato pomoc bude pokračovat
i v následujících letech. Z výtěžku Tříkrálové sbírky
se podpořila práce zdravotně-sociálního centra
ve vesnici Grigorauca (domácí péče a ošetřování
seniorů a zdravotně postižených v terénu). S ředitelem
a prezidentem DCHOO jsme se také účastnili otevření
nového centra domácí péče v Horesti na západě
Moldavska, podporovaném Charitou Česká republika.

Středisko humanitární pomoci a rozvojové spolupráce
Diecézní charity ostravsko-opavské (dále SHPaRS
DCHOO) se zabývá rozvojovou spoluprací
a humanitární pomocí a Ukrajině a nově také
v Moldavsku.

Konflikt na Ukrajině
V roce 2014 začal na Ukrajině mediálně známý konflikt,
který vyústil ve válku a ovlivnil naši pomoc
v zasažených oblastech. Přestože se bojuje
na relativně malém území, válka se dotkla všech
Ukrajinců. Množství uprchlíků a bezdomovců, ztráty
obydlí a majetku, mrtví civilisté i vojáci, mnoho
raněných a invalidních, obava z budoucnosti, obrovský
pokles ukrajinské hřivny a zdražení zboží; to vše je
důsledek válečných konfliktů. Stejně jako lidé ve všech
zemích ve válečném stavu, Ukrajinci nyní potřebují
vědět, že za nimi a s nimi někdo stojí, že nejsme
lhostejní pomoci druhým.

Výroční zpráva 2014

Rozvojové projekty na Zakarpatí
SHPaRS DCHOO pokračovalo ve stávajících
rozvojových projektech na Zakarpatské Ukrajině.
V projektu Adopce na dálku (pomoc dětem ze sociálně
slabých rodin) bylo od 1. ledna do 31. prosince 2014
s dárci uzavřeno 38 nových smluv pro určité dítě,
a ukončeno bylo celkově 57 smluv z důvodů: zlepšení
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finanční situace v rodině dítěte, ukončení školní
docházky, odstěhování nebo změně rodinného stavu.
Několik dárců svou podporu ukončilo zejména
z finančních důvodů. Celkově bylo podpořeno asi 420
dětí.
Projekt Důstojný život, který měl v roce 2014 10leté
výročí, podpořil v tomto roce na Zakarpatí přibližně 300
seniorů nebo zdravotně postižených. V roce 2014 bylo
uzavřeno 21 nových smluv a ukončeno bylo 25 smluv
v naprosté většině z důvodu úmrtí seniorů. Podpora
probíhala stejně jako v minulých letech formou
pravidelného každoměsíčního nákupu potravin
a hygienických potřeb.
Z Tříkrálové sbírky a společného fondu projektů Adopce
na dálku a Důstojný život byl opět význačně podpořen
provoz Domova pokojného stáří v Usť Čorne, který
oslavil 10 let svého fungování. Dále bylo podpořeno
několik osob přímou pomocí zejména nákupem léků,
letními tábory pro děti, mikulášskou nadílkou
a podporou partnerské organizace Blahodijnyj fond
Oleksandra Chiry. Z Tříkrálové sbírky byl také podpořen
vznik hospodářství u vesnice Tjačivka

Další pomoc SHPaRS DCHOO
Městečko milosrdenství sv. Mikuláše, které
podporujeme v projektu Domov, také oslavilo 10 let
svého fungování. Za celou dobu zde prošlo kratším
nebo dlouhodobým pobytem asi 400 dětí a žen. Čeští
dárci městečko podpořili částkou cca 100 000 Kč
a během celého roku zde pomáhalo několik
dobrovolníků.
V roce 2014 se také podařilo podpořit několik
nemocných děti ve spolupráci s ukrajinskou organizací
Ty Anhel. V rámci podpory nadace VIA byli dále
podpořeni 3 vysokoškolští studenti a příměstský tábor
pro 80 dětí v městečku Dubovém na Zakarpatí.
Na Ukrajinu bylo dále převezeno několik tun různorodé
humanitární pomoci - zejména šatstvo, pleny, obuv,
hračky a deky. Také se uskutečnilo 8 přednášek
a osvětových akcí o naší činnosti a byly spuštěny nové
webové stránky www.adoptujsi.cz.
V roce 2014 v rámci všech projektů byly na Ukrajinu
darovány finanční a věcné dary v hodnotě přesahující
4 milióny korun.

Výroční zpráva 2014

12

Diecézní charita ostravsko-opavská

PROJEKTY
Realizované Diecézní charitou
ostravsko-opavskou v roce 2014

Výroční zpráva 2014
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Kvalitně v terénní
péči

Cestou k úspěchu
Projekt byl zaměřen na 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.

Hlavním cílem projektu bylo zkvalitnění úrovně
poskytovaných sociálních služeb, zejména terénních
služeb sociální péče, na území Moravskoslezského
kraje. Projekt spočíval v prakticky zaměřeném
vzdělávání pracovníků terénních služeb sociální péče,
kteří přímo o klienta pečují, a také v zajištění
dostatečné podpory nejen těchto pracovníků, ale
i pracovníků ostatních sociálních služeb ze strany
manažerů prostřednictvím vzdělání v oblasti
managementu a řízení.

Projekt Spočíval v komplexní práci s předškolními
dětmi, žáky ZŠ a jejich rodiči. Cílem práce bylo připravit
předškolní děti na úspěšný vstup do prvního stupně
základní školy a pomoci vytvořit jim i ostatním 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 byla Základní škola Ostrava Kunčičky, Škrobálkova 51/300, příspěvková
organizace.

V průběhu projektu bylo proškoleno 255 pracovníků
z jednotlivých Charit DCHOO a zařízení měst, obcí
a Moravskoslezského kraje poskytujících sociální
služby. Kromě realizace vzdělávacích aktivit projekt
přispěl ke zmapování stavu odborné vzdělanosti
pracovníků terénních služeb sociální péče u různých
poskytovatelů a v různých oblastech kraje. Praktické
poznatky a zkušenosti byly shrnuty v „Manuálu dobré
praxe v terénních službách sociální péče“, který byl
vydán v počtu 120 ks a distribuován účastníkům
vzdělávání a odborné veřejnosti.

Projekt byl realizován v období od 1. 2. 2012 do 31. 12.
2014 díky finanční podpoře Evropského sociálního
fondu v rámci Operačního programu Vzdělávání
pro konkurenceschopnost ve výši 7 137 809 Kč.

Projekt probíhal v období 1. 9. 2013 – 31. 3. 2015 a byl
realizován díky finanční podpoře Evropského
sociálního fondu v rámci Operačního programu Lidské
zdroje a zaměstnanost ve výši 3 497 982 Kč.

Výroční zpráva 2014
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Partnerství
pro Důstojný život

Kdo si hraje,
nezlobí

Projekt „Partnerství pro Důstojný život“ byl Střediskem
humanitární pomoci Diecézní charity ostravskoopavské (dále SHP DCHOO) realizován v lednu –
prosinci roku 2014. Jeho cílem bylo vytvořit podmínky
pro spolupráci SHP DCHOO a Caritas Moldova,
iniciovat a efektivně implementovat rozvojové projekty
v Moldavsku a posílit kapacity SHP DCHOO poskytovat
účinně zahraniční rozvojovou pomoc.

Projektem „Kdo si hraje, nezlobí“ se snažila DCHOO
reagovat a vytvářet cestu k pozitivnímu ovlivnění života
dětí, mládeže a mladých dospělých, kteří stojí
na počátku své samostatné životní cesty. Hlavním cílem
projektu bylo přispět k sociální integraci dětí
a mladých lidí převážně romského etnika v sociálně
vyloučené lokalitě Ostrava-Kunčičky prostřednictvím
rozšíření nabídky volnočasových aktivit ve Středisku
sociální aktivizace Horizont (dále jen SAS Horizont).

Cílovou skupinou projektu byli pracovníci SHP DCHOO
a Caritas Moldova, kteří společně implementovali
projekt Důstojný život v Moldavsku (pomoc seniorům
a zdravotně postiženým na principu adopce na dálku),
senioři a zdravotně postižení žijící na hranici chudoby
v Moldavsku a také jednotlivé skupiny dárců, anebo
individuální dárci převážně z ČR.

V rámci projektu probíhal v SAS Horizont kroužek
vaření, Capoeiry, kopané, turistický kroužek a besedy
preventivního charakteru. Tyto pravidelné volnočasové
aktivity přinesly dětem a mladým lidem nové příležitosti
k rozvoji svých osobních dispozic, nadání a dále
rozvíjely jejich dovednosti - jemná a hrubá motorika,
prezentace vlastních názorů apod. Přispěly i k posílení
sociálních kompetencí dětí - spolupráce ve skupině,
rozvoj cílevědomosti, smyslu pro pravidelnost,
důslednost a k získání nových znalostí. Prostřednictvím
nabídky smysluplného trávení volného času jsme se
snažili omezit výskyt patologických jevů v cílové
skupině a přispět také ke zlepšení postojů cílové
skupiny ke vzdělávání obecně.

Projekt položil základy pro poskytování pomoci
potřebným v Moldavsku, byl vytvořen informační
systém pro účinnou a efektivní pomoc prostřednictvím
adopce na dálku, provedena podrobná analýza potřeb
Zdravotně-sociálního centra v regionu Singerei
a prohloubena spolupráce a partnerství s Caritas
Moldova.
Projekt byl realizován díky finanční podpoře
z prostředků České rozvojové agentury a Ministerstva
zahraničních věcí ČR v rámci Programu zahraniční
rozvojové spolupráce ČR.

Projekt byl podpořen dotací Ministerstva školství,
mládeže a tělovýchovy.

Výroční zpráva 2014
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Poznáváme
s radostí

Otevřená
budoucnost

Projekt byl zaměřen na poskytování sociálně
aktivizačních služeb pro rodiny s dětmi ve Vesničce
soužití. Tato služba zahrnovala širokou škálu aktivit
zaměřených na sociální integraci rodin s dětmi nebo
jejich členů. Pro rodiče probíhaly také kurzy práce s PC
a terénní podpora v rodinách s dětmi (základní sociální
poradenství, asistence při překonávání obtížných
situací, hospodaření aj.) V rámci projektu se také
uskutečnilo několik poznávacích výletů a pobytových
akcí, které vytvářely ideální podmínky pro intenzivní
práci s dětmi a mládeží.

Snahou projektu bylo vytvořit cestu k pozitivnímu
ovlivnění života dětí a mládeže v sociálně vyloučených
lokalitách Ostrava - Muglinov a Ostrava - Kunčičky, kteří
stojí na počátku své životní cesty.
Projekt umožnil rozšířit stávající aktivity realizované
v rámci nízkoprahových zařízení pro děti a mládež
v Komunitním centru Vesničky soužití a v SAS Horizont.
Projekt nabídl dětem a mladým lidem bezpečné,
podnětné a vstřícné prostředí s širokou nabídkou
nestrukturovaných volnočasových aktivit (kulturnětematické workshopy, diskotéky, filmový klub, sportovní
aktivity, kulturní a poznávací akce) a také neformální
vzdělávání (tematické besedy, skupinové hry, zážitková
cvičení atd.). Hlavním cílem bylo umožnit dětem
a mládeži smysluplně trávit volný čas a zaměřit se
do hloubky na prevenci záškoláctví, protidrogovou
prevenci a na prevenci kriminality v cílové skupině.

Hlavním cílem projektu tedy bylo zajištění dobrých
podmínek a zázemí pro zdravý vývoj dětí v rodinách
z cílové skupiny za spolupráce rodičů. Projekt také
přispěl k prevenci sociálního vyloučení rodin, k lepší
integraci dětí do základní školy a do společnosti
a ke snížení výskytu sociálně patologických jevů u dětí
a mládeže.

Projekt byl podpořen dotací statutárního města Ostravy
a Ministerstva práce a sociálních věcí.

Výroční zpráva 2014
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Šance domova
- podpora terénní
péče
Projekt „Šance domova – podpora terénní práce“
se snažil pomoci rodinám s nezletilými dětmi při řešení
bytové nouze. Jednotlivé aktivity pomohly poskytnout
rodinám s dětmi dostupné bydlení a současně je
podpořily, tak aby po určité době mohly žít a řešit své
problémy samostatně.

Poradenské
a informační
centrum

Rodiny měly možnost se zapojit do programu „Bydlení
s doprovodným sociálním programem“ (dále jen
BDSP), který spočívá ve zprostředkování bydlení
rodinám, které z různých důvodů o své bydlení přišly
nebo vlastní bydlení nikdy neměly a zároveň
v intenzivní sociální práci na odstraňování příčin
sociálního vyloučení těchto rodin.

Poradenské a informační centrum se soustředilo
na jedince, kteří se ocitli v nouzi nebo řešili
problémovou situaci, kterou nebyli schopni zvládnout
vlastními silami. Jednalo se o situace, jež mohou
vzniknout následkem ztráty potřebných schopností
v důsledku věku, nepříznivého zdravotního stavu,
krizové situace, sociálně znevýhodňujícího prostředí
či ohrožením práv a zájmů jinou osobou.

Program nabízel rodinám kromě možnosti bydlení
v sociálních bytech, také intenzivní sociální asistenci
při řešení celého komplexu problémů (dluhy,
hospodaření domácností, hledání zaměstnání, školní
docházka a chování dětí, pomoc při jednání
s institucemi včetně doprovodů, rodinné vztahy apod.).
U většiny podpořených rodin se podařilo stabilizovat
situaci k dodavatelům energií, vyřešit sociální dávky,
řešit situaci dětí – školní docházka, lékařská péče,
stabilizovat situaci s dluhy – kontaktovat exekutory
a jiné věřitele. Rodiny získaly životní jistotu a naději
na změnu své sociální situace.

Tyto lidi jsme se snažili nejen podpořit, ale také
zplnomocnit natolik, aby překonali své těžkosti a mohli
se navrátit k přijatelné kvalitě života. Jako jedna z mála
poraden v Ostravě jsme nabízeli zpracování návrhu na
oddlužení klienta (dle zákona o insolvenci), poradna je
také registrována u Ministerstva spravedlnosti jako
místo pomoci obětem trestných činů (dle zákona
o obětech trestných činů). Klienti, kteří přicházejí
se složitější zakázkou, mohli v poradně využít
bezplatné konzultace s právníkem nebo psychologem.

V průběhu realizace projektu máme první úspěšnou
rodinu, která po dvou letech spolupráce získala
od majitele bytu vlastní nájemní smlouvu. V rámci
programu BDSP bylo podpořeno celkem 13 rodin
prostřednictvím sociálního bydlení a celkem 174 osob
v rámci jednotlivých aktivit programu.

Svým umístěním v centru Ostravy a snadnou
dostupností plní poradna roli nízkoprahové, "záchytné"
služby pro řadu klientů, kteří se v systému sociálních
služeb a institucí těžko orientují a bez podpory poradny
by sotva dokázali řešit své problémy.

Projekt byl realizován za finanční podpory Úřadu vlády
České republiky a Rady vlády pro záležitosti romské
menšiny, IP Moravskoslezského kraje – „Podpora
a rozvoj služeb v sociálně vyloučených lokalitách MSK
II“ a statutárního města Ostravy.

Projekt byl podpořen dotací statutárního města Ostravy
a Ministerstva práce a sociálních věcí.
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Opravy
v nízkoprahovém
zařízení pro děti
a mládež Vesničky
soužití

Profesní rozvoj
a metodická
podpora pracovníků
DCHOO

Hlavním cílem projektu bylo zajistit lepší podmínky
pro provozování sociální služby nízkoprahového
zařízení pro děti a mládež v Komunitním centru
Vesničky soužití v Ostravě – Muglinově prostřednictvím
opravy podlahy, malby místnosti a nákupu nových
protipožárních dveří.

Tento projekt byl zaměřen na podporu profesního
rozvoje a osobních kompetencí pracovníků a to ve dvou
poradnách DCHOO (Poradenském a informačním
centru, Poradně Vesničky soužití), ve třech střediscích
sociálně aktivizačních služeb pro rodiny s dětmi
(SAS Vesnička soužití, SAS Středisko sociální
aktivizace Horizont, Šance domova) a na dvou
pracovištích nízkoprahového zařízení pro děti a mládež
(Vesnička soužití, Středisko sociální aktivizace
Horizont).

Díky projektu mohly být vybroušeny a nalakovány
parkety o celkové výměře 94,6 m², vymalována
místnost, a také nakoupeny nové protipožární dveře,
které nahradily dřívější, již dlouhodobě poškozené.
Nově opravené prostory zajistily dětem z cílové skupiny
bezpečné, podnětné a vstřícné prostředí, kde mohou
trávit čas volnočasovými aktivitami, které pomáhají
k minimalizaci výskytu sociálně patologických jevů
v cílové skupině.

Celkový počet pracovníků podpořených v rámci
projektu činil 21 osob. Pracovní týmy obou středisek
využily podporu nezávislého odborníka ve formě
supervize, jejímž cílem bylo podpořit odborné
kompetence a týmovou komunikaci v práci s cílovou
skupinou, tvořenou jednotlivci i rodinami v nepříznivé
sociální situaci. Pracovníci se také účastnili
dvoudenního semináře na téma „Jednání se zájemcem
o službu“ pod vedením Mgr. Ivy Kuchyňkové,
inspektorky kvality MPSV.

Projekt byl realizován díky finanční podpoře z rozpočtu
Moravskoslezského kraje.

Projekt byl realizován díky finanční podpoře z rozpočtu
Moravskoslezského kraje.
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Zkušenosti
z realizace projektů
Vesnička soužití
a Horizont
Hlavím cílem projektu bylo předávání dlouhodobých
pozitivních i negativních zkušeností zaměstnanců
DCHOO formou odborných seminářů, exkurzí, stáží
a praxí studentům.

Podpora bydlení
a komunitní práce
v Ostravě-Kunčičkách

Dalším záměrem bylo vytvoření prostoru pro diskuzi
o problematice sociálního začleňování, příčinách
vyloučení, metodách a formách práce s cílovou
skupinou klientů.

Projekt byl zaměřen na zvýšení kvality bydlení
a podporu komunitního života obyvatel sociálně
vyloučené lokality v Ostravě - Kunčičkách. Terénní
sociální pracovníci Střediska sociální aktivizace
Horizont poskytovali klientům po celou dobu projektu
pomoc při řešení jejich bytové situace. Pomáhali jim
analyzovat svou bytovou a celkovou sociální situaci,
vyhledat vhodný byt, zprostředkovat jednání
s majetelem, doprovodili je na prohlídku a poskytli
poradenskou pomoc při uzavírání smlouvy. S již
bydlícími klienty řešili aktuální problémy - pomoc při
sepsání žádosti majiteli bytu o opravy atd.

Projekt byl realizován formou odborných seminářů,
které probíhaly v prostorách Střediska sociální
aktivizace Horizont v Ostravě – Kunčičkách. Celkem
proběhlo 5 odborných seminářů, kterých se účastnili
studenti z Ostravské univerzity, Vyššíí odborné školy
sociální Ostrava – Mariánské Hory a Soukromé střední
odborné školy Frýdek – Místek.
Důležitou součástí projektu byly odborné praxe, stáže
a exkurze studentů vysokých, vyšších a středních
odborných škol se sociálním zaměřením, které
proběhly na Vesničce soužití a Středisku sociální
aktivizace Horizont.

Rodinám s dětmi, které na bydlení nemohli dosáhnout,
zprostředkovávali kontakt se sociální službou Šance
domova.

Ve všech službách se studenti seznámili s náplní práce
sociálních pracovníků a pracovníků v sociálních
službách, s cílovými skupinami služeb a zejména
s reálným světem klientů. Praxemi prošlo na obou
střediscích celkem 15 studentů.

Mládeži a mladým lidem v lokalitě nabízeli naši terénní
pracovníci možnost zapojit se do volnočasových aktivit
a motivovali je také k dobrovolné činnosti (např. pomoc
při vedení volnočasových aktivit pro mladší děti,
příprava Mikulášské besídky, Dne dětí apod.).

Projekt byl realizován díky finanční podpoře z rozpočtu
Moravskoslezského kraje.

Celkem bylo jednotlivými aktivitami projektu podpořeno
261 osob žijících v sociálně vyloučené lokalitě
Ostrava–Kunčičky.
Projekt byl realizován díky finanční podpoře z rozpočtu
Moravskoslezského kraje.
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Slezská lilie
Ostrava má za sebou již čtvrtý ročník mezinárodního
festivalu současné hudby nejen s křesťanskou
tématikou. Ve dnech 14. a 15. června 2014
se do Ostravy – Kunčiček vypravilo na dva tisíce lidí,
aby shlédlo představení kapel a interpretů z České
republiky, Slovenska, Spojených států amerických
a Polska. Přestože těžiště festivalu spočívalo
především v hudební části, obsahoval také
nezanedbatelný duchovní a dobročinný přesah, což
podtrhl svou podporou také biskup ostravsko-opavský
Mons. František Václav Lobkowicz.
Čtvrtý ročník organizovali společně DCHOO, farnost
Ostrava – Kunčičky a televize Noe, která z něj
odvysílala několik přímých přenosů. Ovšem
bez podpory několika hlavních partnerů, desítky
menších podporovatelů a dobrovolníků by se festival
uskutečnit nemohl.
Festival byl zahájen v sobotu 14. června dopoledne
děkovnou bohoslužbou, kterou sloužil italský kněz Don
Guido Todeschini. Na dvou pódiích a malé kostelní
scéně následovala přehlídka kapel a interpretů
nejrůznějších žánrů. Řízně rockově festival uvedla
polská supina Ampli Fire, pokračovali N.D.E.
ze Slovenska, polský Heled složený z řádových sester,
Blabovy stromy z Litomyšle, pop-rockový sbor Fusion,
písničkář Pavel Helan, stálice Oboroh, frýdecký
Hrozen, The Elements ze Slovenska, dále společně
zazpívali ostravští EzyWay a ArcelorMittal Gospel
a před hlavní hvězdou večera představil svou sólovou
tvorbu Slávek Klecandr. Pak už se několik stovek
diváku dočkalo headlinera festivalu, Johna Schlitta,
zpěváka respektované legendární americké kapely
Petra, kterého doprovodila kapela muzikantů z celé ČR.
Závěr sobotního večera patřil ještě slovenským Silo
a lampa svieť a souboru Forgiven.
Ostravsko-frýdecká Chapela uvedla návštěvníky
do nedělního „Dne andělů“. V něm byl prostor
pro zklidnění a duchovní program. Jím byla hlavně
bohoslužba, kterou sloužil P. Vojtěch Kodet, a dvojblok
jeho přednášek. O hudební vložku mezi krásná slova
se postarala polská Arka Noego a Family Gospel
Ostrava. Mezinárodní křesťanský festival Slezská lilie je
neziskovým projektem, proto byl jeho výtěžek použit
pro pomoc dětem ohroženým negativními jevy
společnosti, které hledají azyl v Charitním středisku
Michala Magone v Ostravě – Dubině.
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Tříkrálová sbírka

Výsledky Tříkrálové sbírky 2014
Charita

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 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
vždy v prvních lednových dnech.

Charita Bohum ín
Charita Če ský Tě šín
Charita Fre nštát pod Radhoště m
Charita Frýde k-Míste k
Charita Hlučín
Charita Hrabyně
Charita Jablunkov
Charita Javorník
Charita Kopřivnice
Charita Krnov
Charita N ový Jičín
Charita O dry
Charita O pava
Charita O strava + sv. Ale xandr
Charita Studé nka
Charita Třine c
Die cé zní charita ostravsko-opavská

Příklady využítí sbírky v r. 2014
Podpra péče o osoby s postižením - oprava střech
(Charita Opava) - 667 000 Kč
Podpora půjčovny kompenzačních pomůcek
(Charita Nový Jičín) - 95 000 Kč

2 8 9 1 5 9 ,0 0 Kč
9 0 0 0 7 9 ,0 0 Kč
3 9 0 2 9 1 ,0 0 Kč
1 6 5 4 7 3 7 ,0 0 Kč
1 7 6 1 5 9 7 ,0 0 Kč
4 9 6 0 1 9 ,0 0 Kč
7 3 1 8 9 0 ,0 0 Kč
4 2 8 3 6 1 ,0 0 Kč
7 8 1 0 2 3 ,0 0 Kč
3 6 9 1 1 5 ,0 0 Kč
4 9 5 2 1 4 ,0 0 Kč
9 9 5 0 8 9 ,0 0 Kč
1 5 2 0 1 9 8 ,0 0 Kč
1 4 7 4 2 7 3 ,0 0 Kč
5 0 1 6 3 1 ,0 0 Kč
5 0 9 1 8 8 ,0 0 Kč
1 3 2 9 7 8 6 4 ,0 0 Kč

V roce 2014 se sbírky zúčastnilo na 8 000 koledníků,
kteří vykoledovali 13 297 864 Kč. Výnos se oproti roku
2013 zvýšil o 749 846 Kč. Výtěžek byl využit v souladu
se 78 záměry na podporu jednotlivých služeb
a zařízení. Tyto záměry každoročně navrhují jednotlivé
Charity a podléhají schválení Komise Tříkrálové sbírky
na Diecézní charitě. Je tak zabezpečeno řádné, účelné
a účelové využití získaných finančních prostředků.

Zakoupení praček a sušiček pro Dům pokojného
stáří u Panny Marie Frýdecké
(Charita Frýdek-Místek) - 489 000 Kč
Podpora provozu Denního stacionáře sv. Josfa
pro mladé lidi se zdravotním postižením
(Charita Jablunkov) - 314 000 Kč

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.

Auto pro Charitní ošetřovatelskou službu
(Charita Javorník) - 140 000 Kč
Výroční zpráva 2014
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9 290
30 849
206 819
67 661
18 914
19 801
451 766
Tržby za vl .výkony a s l užby
194 778
Tržby za s l užby v rá mci IP
13 511
Tržby od zdra votních poji š ťoven
42 873
Ostatní výnosy
17 360
Da ry
9 997
Sbírky církevní (vč. Pos tní a l mužny)
2 431
Sbírky veřejné
7 066
Dotace ministerstvo
86 836
Dota ce os ta tní mi ni s ters tva a ÚV
3 486
Dotace kraje
1 732
Dotace obce, města
43 171
Dotace EU, ÚP
32 774
Výnosy celkem
456 015
Opra vy a udržová ní

Náklady na služby
Mzdové náklady
Soc. a zdr. pojištění
Ostatní náklady
Odpisy
Náklady celkem

Hospodář. výsledek

Investice charit v r. 2014
Investice stavební
Investice zařízení
Celkem invest. výdaje
Dotace na investice
Ostatní zdroje invest.

4 249

414
666
4 458
1 436
85
774
9 474
3 895
0
0
12
166
195
0
3 296
654
48
640
596
9 502

699
1 493
12 934
4 196
3 655
1 006
29 335
14 531
2 061
2 438
3 256
458
536
8
5 991
0
177
1 892
44
31 392

124
841
2 444
755
228
0
4 959
1 212
0
1 355
41
98
0
294
773
0
0
310
809
4 892

1 131
3 304
29 020
9 730
1 050
1 945
59 050
29 479
0
4 366
1 148
1 392
0
618
15 623
145
98
3 620
2 271
58 760

627
2 767
10 486
3 522
578
1 094
21 733
9 687
0
4 819
210
138
1
600
4 243
0
23
1 670
279
21 670

63
459
2 133
608
122
114
4 608
1 534
0
0
1
285
20
329
0
0
0
450
1 775
4 394

15
234
885
298
340
0
1 939
233
0
0
44
413
0
323
955
0
0
27
0
1 995

587
1 410
13 539
4 496
1 556
1 110
28 945
15 172
0
2 722
53
238
0
0
8 886
0
686
534
314
28 605

28

2 057

-67

-290

-63

-214

56

-340

111
207
514 1 646
2 848 5 507
869 1 802
216
175
185
72
5 235 11 310
1 208 5 363
0
1
2 832 2 188
34
2
0
535
427
245
0
0
220 1 177
0
0
0
0
401 1 204
0
0
5 122 10 715
-113

-595

194
328
459
502
3 894 6 650
1 317 2 210
159
892
38
211
7 707 12 340
1 496 3 993
4 964
0
0 2 621
30
27
522
50
47
0
380
660
1 068
0
0
634
0
0
719 2 543
0 1 666
9 226 12 194
1 519

-146

celkem v
Bohumín Český Těšín Frenštát p/R Frýdek-Místek Hlučín Hrabyně Jablunkov Javorník Kopřivnice Krnov Nový Jičín Odry
tis. Kč

2 508
1 227
5 278
6 045
29 983 50 137
9 419 16 742
1 362
3 027
2 591
7 247
88 679 102 515
48 288 37 812
986
2 453
3 817 14 487
1 753
4 194
1 575
2 370
0
12
1 046
557
11 786 22 932
0
1 228
166
325
7 137 16 447
12 071
2 017
88 625 104 834
-54

2 319

253
284
5 776
1 898
461
683
11 259
5 180
205
1 228
544
110
0
309
2 367
0
0
1 318
0
11 261

131
651
12 676
4 009
2 823
1 922
24 647
8 789
0
0
4 258
167
147
0
2 298
0
0
3 043
5 692
24 394

22
310
3 493
1 069
320
87
5 882
3 348
0
0
0
448
338
0
1 032
0
0
261
476
5 903

2

-253

21

Opava Ostrava Studénka Alexander Třinec

11 849
5 421
17 270
5 540
8 142

0
0
0
0
0

2 256
615
2 871
375
2 191

0
0
0
0
0

1 568
613
2 181
218
1 472

108
686
794
160
568

1 033
40
1 073
250
0

44
0
44
10
34

528
487
1 015
0
351

0
291
291
175
0

0
0
0
0
0

0
70
70
0
0

0
0
0
0
0

437
562
999
382
617

5 870
205
6 075
3 265
1 980

0
489
489
175
97

0
751
751
530
220

0
0
0
0
0

Počet zaměstnanců k 31.12.2014
ve fyzických osobách
1 204
přepočtený
1 063,16

20
22,00

100
75,77

14
10,72

143
132,49

53
49,19

21
18,13

6
4,31

83
78,75

13
11,00

44
43,25

16
16,67

37
31,91

218
179,81

252
239,59

23
21,00

78
71,86

28
16,31
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Stav fondů Diecézní charity ostravsko-opavské (v Kč)

Číslo účtu

Počáteční stav Konečný zůstatek
k 1.1.2014
k 31.12.2014

Název účtu

911 101

Fondy - finanční prostředky misijní činnost

63 700

69 300

911 105

Fondy - finanční prostředky Domov

43 887

16 156

911 107

Fondy - Adopce na dálku AD

1 272 146

1 205 238

911 108

Fondy - Důstojný život DZ

407 778

394 734

911 117

Fondy - společný fond - režie Ukrajina

500

6 040

911 120

Fondy - Veřejná sbírka

3 289

54 359

911 123

Dary - Adopce na dálku děti

47 699

42 950

911 124

Dary - Důstojný život senioři

8 200

25 595

911 127

Fondy - Důstojný život DZ Moldavsko

0

8 685

911 401

Fondy - dary Správa do r. 2013

0

2 059 494

911 402

Fondy - dary Horizont do r. 2013

0

5 500

911 403

Fondy - dary Vesnička soužití do r. 2013

0

3 917

911 501

Fondy - dary Správa osvobozeno r. 2014

0

411 822

911 601

Fondy - dary Vesnička soužití

3 917

0

911 604

Fondy - dary Horizont

5 500

0

911 702

Fondy - dary Správa

574 893

0

911 703

Fondy - dary Charita Hodslavice

1 484 601

0

Fondy celkem

3 916 110

4 303 790

Stav a pohyb majetku DCHOO v roce 2014 (v tis. Kč)
Aktiva

Počáteční
stav
k 1.1.2014

Druh aktiv

A

Dlouhodobý majetek celkem

I.

Dlouhodobý nehmotný majetek celkem

II.

Přírůstek (+) /
Konečný
úbytek (-)
zůstatek
majetku
k 31.12.2014

48 597

-292

48 305

64

0

64

Dlouhodobý hmotný majetek celkem

82 598

231

82 829

III.

Dlouhodobý finanční majetek celkem

1 020

-186

834

IV.

Oprávky k dlouhodobému majetku celkem

-35 085

-337

-35 422

B

Krátkodobý majetek celkem

15 311

-4 000

11 311

I.

Zásoby

0

0

0

II.

Pohledávky celkem

1 735

661

2 396

III.

Krátkodobý finanční majetek celkem

7 043

-131

6 912

IV.

Jiná aktiva celkem

6 533

-4 530

2 003

63 908

-4 292

59 616

Majetek celkem

Přehled o peněžních příjmech a výdajích (v tis. Kč)
Počáteční
stav
k
1.1.2014
Pokladna

Příjmy

Výdaje

224

9 114

9 127

Bankovní účty

6 818

43 413

43 532

Celkem

7 042

52 527

52 659
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Úplný objem nákladů v členění na náklady vynaložené pro plnění sociálních služeb
a náklady na správu organizace v roce 2014 (v tis. Kč)
DCHOO
Spotřeba mat. a ener.

Správa,
projekty
správy

celkem

Poradenské a
informační
centrum

Vesnička
soužití

Středisko
sociální
aktivizace
Horizont

Středisko
Hospodářská
humanitární Šance domova
činnost
pomoci

1 686

218

522

118

442

91

141

154

Opra vy a udržová ní

649

29

48

4

30

50

13

475

Náklady na služby

3 986

1 756

334

237

605

135

172

747

Mzdové náklady

9 956

1 001

2 891

837

3 444

464

994

325

Soc. a zdr. pojištění

3 285

340

967

248

1 130

155

336

109

Ostatní náklady

1 865

774

146

15

518

201

38

173

722

155

115

0

3

44

5

400

22 149

4 273

5 023

1 459

6 172

1 140

1 699

2 383

Odpisy
Náklady celkem

Přehled výnosů DCHOO v roce 2014 v členění podle zdrojů (v tis. Kč)
DCHOO

celkem

Správa,
projekty
správy

Poradenské
a informační
centrum

Vesnička
soužití

Středisko
sociální
aktivizace
Horizont

Středisko
humanitární
pomoci

Šance
domova

Hospodářská
činnost

Tržby za vl .výkony a s l užby

3 558

0

5

40

1 071

0

0

2 442

Tržby za s l užby v rá mci IP

2 841

0

1 572

0

410

0

859

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Ostatní výnosy

1 753

1 469

36

0

24

0

0

224

Da ry

1 032

381

6

0

185

433

27

0

463

463

0

0

0

0

0

0

Sbírky veřejné

1 942

225

517

217

748

85

150

0

Dotace ministerstvo

4 189

0

2 242

991

896

0

60

0

Dotace ostatní ministerstva a ÚV

825

0

0

0

150

350

325

0

Dotace kraje

209

0

89

6

48

0

66

0

Dota ce obce, měs ta

955

0

300

200

255

0

200

0

Dotace EU, ÚP

4 764

2 267

144

0

2 353

0

0

0

Výnosy celkem

22 531

4 805

4 911

1 454

6 140

868

1 687

2 666

Tržby od zdra votních poji š ťoven

Sbírky církevní (vč. Pos tní
a l mužny)
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Vážení přátelé
Rok 2014 je za námi. Začal 1. ledna a byl ukončen 31. prosince. Den
za dnem a měsíc za měsícem plynul a my jsme „o rok starší“ nebo
„o rok zralejší“. Určitě se naše Ostravsko-opavská diecézní charita za
těch 365 dní někam posunula. I když je pravda, že posunutí k ideálu
nebude nikdy úplně hotové, je třeba vyslovit dvojí poděkování.
Je potřeba poděkovat všem, kteří se podíleli nejen na udržení stálého
plného provozu naší charity, ale také na vylepšení jejího materiálnětechnického vybavení. Vybudovalo se něco nového, zmodernizovalo
se již nevyhovující zařízení, rozšířila se konkrétní nabídka o novou
službu. Ve výroční zprávě je možno z konkrétních čísel vyčíst
množství udělané práce, mnohdy náročné a často neviditelné, která
ale vytváří základní podmínky pro ty, kteří se ocitají takříkajíc v první
linii charitní práce. Všem, kteří se na tom podíleli, tímto děkuji.
Druhé poděkování pak směřuje k těm, kteří se v charitní práci
nasazují přímo, tj. k těm, kteří jsou bezprostředně konfrontováni
s různými formami lidské bídy při snaze zvrátit postavení takových lidí
a zlepšit jejich životy. Jejich práce není vůbec jednoduchá, neboť
kromě odborných dovedností se do ní také promítá osobní nasazení
charitního pracovníka vzhledem k těm, kteří jsou mu svěřeni. Všichni
víme, že práce s lidmi patří k těm nejobtížnějším a její výsledky
se nedají jednoduše vepsat do výroční zprávy. Jsou ukryty někde
hluboko v lidských srdcích a pro celou společnost jsou nesmírně
důležité, protože vytvářejí novou kvalitu lidského života. I těmto našim
pracovníkům patří velké poděkování.
Nakonec chci ještě v duchu onoho „bez Božího požehnání marné
lidské namáhání“ vznést prosbu k Pánu Bohu, aby nad námi držel
svou ochrannou ruku a žehnal naší práci. Ať nám do srdce dává
neustále skrze svou milost a pomoc schopnost pevné spravedlivé
lásky, bez níž by byla charita jen technicko-průmyslovou organizací.

P. Jan Larisch, Th.D.,
prezident Diecézní charity ostavsko-opavské

