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O chARitě hRANice

tříkrálová sbírka 2016 skončila s výnosem 
978 575 Kč. Koledovali jsme se 198 poklad-
ničkami. Počet dobrovolníků zapojených 
do tříkrálové sbírky se přiblížil k číslu 800.

Sociální a zdravotní služby poskytuje-
me již 18 let. Staráme se o seniory, lidi 
se zdravotním a tělesným postižením, 
dlouhodobě a těžce nemocné, děti 
a mládež.

charita hranice poskytuje 1 zdravotní 
a 5 sociálních služeb. Čtyři služby 
jsou terénní – navštěvujeme pacienty 
a klienty v jejich domácnostech a dvě 
služby jsou ambulantní – jejich uživa-
telé docházejí do našich zařízení.

charita hranice se v roce 2016 starala 
o 583 lidí. Naše zdravotní sestry ošetřily 
250 pacientů. Pečovatelky a osobní asis-
tentky, které pracují v terénních sociálních 
službách, pečovaly v domácím prostředí 
o 219 klientů. Ambulantní sociální služby 
navštěvovalo 114 uživatelů.

charita hranice v roce 2016 měla 55 
zaměstnanců a 10 dlouhodobých dobro-
volníků.

Územní působnost charity hranice 
zahrnuje 3 města, 1 městys, 44 obcí 
a 27 místních části měst a obcí.
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Vážení spolupracovníci Charity,

na stránkách této výroční zprávy bychom Vás rádi seznámili s činností Charity Hrani-
ce v uplynulém roce 2016. 

S uspokojením můžeme říci, že všechny sociální a zdravotní projekty naší organizace 
jsou kapacitně plně využívány a plní svou funkci pomáhat všem, kteří tuto pomoc po-
třebují. Také jsme vděčni za pomoc všech dobrovolníků, kteří zajišťují pravidelný provoz 
charitních šatníků v Hranicích i Lipníku nad Bečvou. Dobrovolníci se také ve velkém 
počtu zapojují do organizace a průběhu Tříkrálové sbírky a bez jejich pomoci by sbírku 
nebylo možné realizovat. Výnos z Tříkrálové sbírky pomáhá nejen lidem v nouzi, ale 
také Charitě při zabezpečování provozu sociálních služeb.

Chci také poděkovat všem našim zaměstnancům, kteří odvádějí skvělou práci často 
v podmínkách nesrovnatelných se státní nebo komerční sférou. Nebýt jejich rozhod-
nutí věnovat se charitnímu dílu, jen stěží bychom mohli zajistit chod všech potřebných 
služeb a celé organizace. Vím jak je jejich  práce a činnost náročná a velmi si jí vážím.

Vyprošuji a přeji nám všem dobré zdraví, a abychom z povolání služby bližním zaží-
vali radost a uspokojení. 

Neméně důležitá je ale také druhá stránka naší činnosti a působení. A určitě 
stejně náročná a někdy i složitější než ta první. Vnímáme, co nám lidé chtějí 
říci, proč to říkají právě nám, co od nás očekávají? Jsme schopni naslouchat, 
pochopit, podat pomocnou ruku, prominout, odpustit?

Je to stejně důležité při kontaktu s klientem, spolupracovníkem, rodinou, 
přáteli, známými i neznámými.

Máme dokonalého učitele a rádce. Bohu záleží na každém z nás!

Jan Hegar
ředitel  

P. Jiří Doležel
farář farnosti Hranice

ÚVOdNÍ SlOVO
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Sídlo organizace:  
charita hranice
Purgešova 1399 
753 01 hranice 
Česká republika

Kontaktní informace:  
telefon: 581 606 615, 581 601 932
mobilní telefon: 731 619 883 (ředitel)
 739 526 263 (ekonomka)
e-mail:  info@hranice.charita.cz
 jan.hegar@hranice.charita.cz
web: www.hranice.charita.cz

Bankovní spojení: 
Komerční banka hranice  
27-6448390227/0100

iČ: 45180326 
iČZ: 92299000

Charita Hranice 
středisko Lipník nad Bečvou

Křížkovského 68
751 31  lipník nad Bečvou

telefon: 581 772 089
mobilní telefon: 777 238 520
e-mail: martin.fujdl@hranice.charita.cz

Charita Hranice: 
 • organizace římskokatolické církve 

s vlastní právní subjektivitou,

 • zřízena olomouckým arcibiskupem 
Mons. Janem Graubnerem,

 • registrována u Ministerstva kultury 
České republiky podle ustanovení 
§ 22 odst. 1, zákona 308/1991 Sb., 
o svobodě náboženské víry, postavení 
církví a náboženských společností,

 • organizační složka Arcidiecézní 
charity Olomouc, charity Česká 
republika, caritas internacionalis,

 • registrována jako nestátní neziskové 
zdravotnické zařízení od 1. srpna 1999 
u Okresního úřadu v Přerově,

 • zaregistrována jako poskytovatel 
sociálních služeb dle zákona 
o sociálních službách od 1. 7. 2007 
u Krajského úřadu Olomouc.

Na základě Rozhodnutí Jana Graubnera, 
arcibiskupa olomouckého a metropolity 
moravského, ze dne 9. 10. 2008 došlo k 1. 
lednu 2009 ke sloučení charity hrani-
ce s Oblastní charitou lipník nad Bečvou. 
charita hranice se tímto rozšířila o středis-
ko lipník nad Bečvou a okruh naší působ-
nosti nyní zahrnuje hranický děkanát. 

iNfORMAce A  PRÁVNÍ fORMA

Poslání:

„Posláním Charity Hranice je poskytovat sociální a zdravotní služby, zejmé-

na seniorům, osobám se zdravotním postižením, dětem a mládeži ohrože-

ným sociálně patologickými jevy a realizovat humanitární pomoc osobám 

v krizových situacích. Svou činností, která vychází z křesťanských hodnot, 

podporujeme klienty v začlenění do běžného života.“
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Charitní ošetřovatelská služba 
středisko Hranice

adresa: Purgešova 1399, hranice, 753 01
vrchní sestra: Jana Kolářová

tel.:  581 601 932, mobil: 608 622 003
e-mail: jana.kolarova@hranice.charita.cz

adresa: Křížkovského 68, lipník n./B., 751 31
staniční sestra: Mgr. terezie Vlčková

tel.:  581 772 089, mobil: 777 238 526
e-mail: terezie.vlckova@hranice.charita.cz

               C
H

A
RITNÍ PEČOVATELSKÁ SL

UŽ
BA

ST
ŘE

DISKO LIPNÍK NAD BEČVO
U

Charitní pečovatelská služba 
středisko Lipník nad Bečvou

adresa: Křížkovského 68, lipník n./B., 751 31
vedoucí: Mgr. Martin fujdl

tel.: 777 238 520
e-mail: martin.fujdl@hranice.charita.cz

sociální pracovnice: Pavlína trpáková
tel.: 733 741 747

e-mail: pavlina.trpakova@hranice.charita.cz

DENNÍ CENTRUM ARCHA

Denní centrum 
ARCHA

adresa: třída Čs. armády 211, hranice, 753 01
vedoucí: Bc. Markéta hriníková

tel.: 774 279 917
e-mail: marketa.hrinikova@hranice.charita.cz

sociální pracovnice: eva hynčicová, diS
tel.: 774 279 917

e-mail: eva.hyncicova@hranice.charita.cz

N Í Z K O P R A H O

V
K

A

F É N I X

Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež 
FÉNIX

adresa: tř. Čs. Armády 211, 753 01 hranice
vedoucí: Martina Olšová, diS

tel.: 739 344 078
e-mail: martina.olsova@hranice.charita.cz

sociální pracovnice: dagmar Mikšánková, diS.
tel.: 739 344 078

e-mail: dagmar.miksankova@hranice.charita.cz

OSOBNÍ ASISTENCE

POMÁHÁME
ZŮSTAT DOMA

Osobní asistence

adresa: Purgešova 1399, 753 01  hranice
vedoucí: Alena Pavelková

tel.: 739 245 989
e-mail: alena.pavelkova@hranice.charita.cz

sociální pracovnice: Mgr. lucie Reková
tel.: 734 435 299

e-mail: lucie.rekova@hranice.charita.cz
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Charitní pečovatelská služba 
středisko Hranice

adresa: Purgešova 1399, 753 01  hranice
vedoucí: Mgr. Kateřina laurencie Kocourková

tel.: 733 755 986
e-mail: katerina.kocourkova@hranice.charita.cz

sociální pracovnice: Mgr. lucie Reková
 tel.: 734 435 299

e-mail: lucie.rekova@hranice.charita.cz
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Pracovnice Charitní pečovatelské služby středisko HranicePracovníci Denního centra ARCHA

Pracovníci Osobní asistence

Pracovnice Charitní ošetřovatelské služby středisko HranicePracovníci Nízkoprahového zařízení 
pro děti a mládež Fénix

Pracovníci Charity Hranice střediska Lipník nad Bečvou
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ORGANiZAČNÍ StRUKtURA

ředitel chARitNÍ
RAdA

ReViZNÍ
KOMiSe

PAStORAČNÍ ASiSteNtKA

eKONOMiKA, PeRSONAliStiKA

chARitNÍ OšetřOVAtelSKÁ SlUžBA

chARitNÍ PeČOVAtelSKÁ SlUžBA

OSOBNÍ ASiSteNce

deNNÍ ceNtRUM ARchA

NÍZKOPRAhOVé ZAřÍZeNÍ PRO děti A MlÁdež féNix

chARitNÍ šAtNÍK
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�� Statutární orgán organizace  
 ředitel Jan Hegar

�� SPráva 
  pastorační asistentka Ing. Bc. Radmila Andrýsková
 ekonomka, personalistka Berenika Kubicová
 pokladní, účetní Kamila Růžičková

Jarmila Studená

 Podpora pracovníků, nezávislá pomoc, poradenstní poskytují:
 supervize Mgr. Piotr Wardecki, Mgr. et Mgr. Irena Smékalová
 lékařský garant MUDr. Ľubica Víchová

�� charitní rada 
 předseda Aleš Král
 členové Carmen Benedělová, Helena Burešová, Irena Kývalová, 

Anna Melanová, P. Jiří Doležel, Ludmila Pavelková, Veronika Polusová 
Mgr. Hana Radostová, Ing. Věra Saňková

�� revizní komiSe 
 předseda Irena Kývalová
 členové Ludmila Mynářová, Helena Zábranská

�� územní PůSobnoSt: 
 hranice (místní části: drahotuše, lhotka, Rybáře, Slavíč, Středolesí, Uhřínov, Valšovi-
ce, Velká) Bělotín (místní části: Kunčice, lučice, Nejdek), Býškovice, Černotín (hluzov), dolní 
těšice, horní těšice, horní Újezd, hrabůvka, hustopeče nad Bečvou (místní části: hranické 
loučky, Poruba, Vysoká), Jindřichov, Klokočí, Malhotice, Milenov, Milotice nad Bečvou, Ol-
šovec (Boňkov), Opatovice, Paršovice, Partutovice, Polom, Potštát (místní části: Boškov, Ko-
vářov, Kyžlířov, lipná) Provodovice, Radíkov, Rakov, Rouské, Skalička, Střítež nad ludinou, 
špičky, teplice nad Bečvou, Ústí, Všechovice, 
Zámrsky

�� LiPník nad bečvou
 lipník nad Bečvou (místní části: Nové 
dvory, Podhoří, loučka, trnávka), Bohuslávky, 
Bezuchov, dolní Nětčice, dolní Újezd (Skoky, 
Staměřice), hlinsko, horní Nětčice, Jezernice, 
Kladníky, lhota, Oprostovice, Osek nad Beč-
vou, Radotín, Soběchleby, týn nad Bečvou, Ve-
selíčko (tupec)

�� Počet zaměStnanců 
k 31. 12. 2016

 53 zaměstnanců, včetně žen na Md a Rd 
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SOciÁlNÍ A ZdRAVOtNÍ PROJeKty chARity hRANice

�� PoSLání SLužby
charitní zdravotní služba poskytuje 
odbornou zdravotní péči v sociálním 
prostředí- v domácnosti nemocného, což 
přispívá ke zlepšení psychiky, zdravot-
ního stavu, k celkovému uzdravení. Naše 
zdravotní péče zajišťuje bio-psycho-soci-
ální a duchovní potřeby klienta.  Ošetřu-
jeme krátkodobě i dlouhodobě nemocné 
bez omezení věku dle standardů kvality 
ošetřovatelské péče. Poskytujeme ošet-
řovatelskou a paliativní péči. Zdravotní 
péči provádíme v akutních, chronických 
i terminálních stadiích onemocnění.

�� Prováděné 
ošetřovateLSké výkony

 • podávání léků
 • měření fyziologické funkce
 • odběry biologického materiálu
 • aplikaci inzulínu, zaučení 

aplikace inzulínu

 • aplikace injekcí
 • klysma, výplachy, proplachy
 • cévkování žen 
 • převazy ran - dekubitů, 

bércových vředů

 • výměna stomií
 • ošetřovatelská rehabilitace 

s nácvikem sebeobsluhy 
a soběstačnosti.  

�� PaLiativní Péče 
Staráme se i o pacienty, kteří potřebují 
hospicovou péči. Poskytujeme kompletní, 
ale individuální péči těžce nemocným, 
umírajícím i jejich rodinám v domácím 
prostředí. tým se skládá ze zdravotních 
sester, pečovatelek, praktického lékaře, lé-
kaře pro léčbu bolesti, sociální, pastorační 
pracovnice a duchovního.

�� zajištění zdravotní 
SLužby

Zdravotní péči zajišťuje sedm kvalifikova-
ných zdravotních sester ve střediscích hra-
nice a lipník nad Bečvou, které spolupracují 
s praktickými lékaři nemocných a provádějí 
jejich ordinace. Zdravotní péče je v plné 
výši hrazena zdravotní pojišťovnou. 

�� doStuPnoSt SLužby
Služba je dostupná od 7 do 20 hodin každý  
den, 365 dní v roce
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Charitní ošetřovatelská služba 
středisko Hranice
adresa: Purgešova 1399, hranice, 753 01
vrchní sestra: Jana Kolářová
tel.:  581 601 932
mobil: 608 622 003
e-mail: jana.kolarova@hranice.charita.cz

Charitní ošetřovatelská služba 
středisko Lipník nad Bečvou
adresa: Křížkovského 68, lipník n./B., 751 31
staniční sestra: Pavla Smékalová, diS.
tel.:  581 772 089
mobil: 777 238 526
e-mail: pavla.smekalova@hranice.charita.cz
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�� PůSobnoSt
Působíme v regionech hranic a lipníka 
nad Bečvou (hranice, Bělotín, Boňkov, 
Býškovice, dolní těšice, hluzov, horní 
těšice, horní Újezd, hrabůvka, místní část 
hranic- drahotuše, lhotka, Rybáře, Slavíč, 
Středolesí, Uhřinov, Valšovice, Velká, 
hranice a místní části- hranické loučky, 
Jindřichov, Klokočí, Kovářov, Kunčice, 
Kyžlířov, lipná, luboměř, lučice, Malho-
tice, Milenov, Nejdek, Olšovec, Opatovice, 
Paršovice, Partutovice, Polom, Potštát, 
Provodovice, Radíkov, Rouské, Skalička, 
Střítež, špičky, Ústí, Všechovice, Zámrsky, 
lipník nad Bečvou, Nové dvory, Podhůra, 
Podhoří, lhota, trnávka a všechny spádo-
vé obce: Bohuslávky, dolní Nětčice, dolní 
Újezd, hlinsko, horní Nětčice, Jezernice, 
Kladníky, Oprostovice, Osek nad Bečvou, 
Radotín, Soběchleby, týn nad Bečvou, Ve-
selíčko, Skoky, dolní Újezd, Staměřice).

�� zaPůjčování 
zdravotnických Pomůcek

Ve střediscích hranice a lipník nad Beč-
vou půjčujeme kompenzační pomůcky- 
elektrické a  mechanické polohovací lůžka, 
chodítka, pokojové Wc, invalidní vozíky, 
sedačky do vany, jídelní stolky, rehabili-
tační šlapadla, francouzské hole, katapult, 
mechanický zvedák a další.

Platba za kompenzační pomůcku se řídí 
dle aktuálního ceníku, který je dostupný 
na našich webových stránkách www.
hranice.charita.cz

�� StatiStika za rok 2016
Zdravotn V loňském roce jsme ošetřili 
v hranicích 119 pacientů, a v lipníku 131 
pacientů. Provedli 10 556 návštěv celkem 
s 19 554 ošetřovatelskými výkony.

Charitní ošetřovatelská služba 
středisko Hranice
adresa: Purgešova 1399, hranice, 753 01
vrchní sestra: Jana Kolářová
tel.:  581 601 932
mobil: 608 622 003
e-mail: jana.kolarova@hranice.charita.cz

Charitní ošetřovatelská služba 
středisko Lipník nad Bečvou
adresa: Křížkovského 68, lipník n./B., 751 31
staniční sestra: Pavla Smékalová, diS.
tel.:  581 772 089
mobil: 777 238 526
e-mail: pavla.smekalova@hranice.charita.cz
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SOciÁlNÍ A ZdRAVOtNÍ PROJeKty chARity hRANice

�� PoSLání SLužby
Posláním charitní pečovatelské služby 
je pomoci zajistit našim klientům vést 
plnohodnotný život v podmínkách svého 
sociálního prostředí, podporovat sobě-
stačnost v péči o svoji osobu, svých zájmů 
a zajištění chodu domácnosti, pokud to je-
jich zdravotní stav nebo konkrétní životní 
situace vyžaduje a dovolí.

�� cíL SLužby
hlavním cílem charitní pečovatelské služ-
by je klient žijící dle svého přání co nejdéle 
v přirozeném domácím prostředí.

�� díLčí cíLe
 •  klient, který má zajištěnou potřebnou 

míru podpory soběstačnosti

 •  klient aktivizovaný na základě 
individuálního plánu

 •  zachování sociálních vazeb 
a životního stylu klienta

�� cíLová SkuPina
cílovou skupinu charitní pečovatelské 
služby tvoří osoby s chronickým nebo tě-
lesným postižením od 19 let věku, senioři 
a rodiny s dětmi z regionu hranicka, kteří 
z důvodu svého zdravotního stavu, sníže-
né soběstačnosti při zajištění péče o svoji 
osobu, svých zájmů a chodu domácnosti 
službu nezbytně potřebují a nemohou si ji 
zajistit v požadovaný čas jinak. 

�� kaPacita SLužby
denní kapacita charitní pečovatelské služ-
by je 51 klientů, z toho je 30 dovoz jídla.

statistika v roce 2016

počet klientů 91

Počet návštěv (včetně dovozu obědu)  10 694

náklady na projekt 2 688 928  kč

C
H

A
RITNÍ PEČOVATELSKÁ SL

UŽ
BA

Charitní pečovatelská služba 
středisko Hranice
adresa: Purgešova 1399, hranice, 753 01

vedoucí: Mgr. Kateřina laurencie Kocourková
mobil: 733 755 986
e-mail: katerina.kocourkova@hranice.charita.cz

sociální pracovník: Mgr. lucie Reková
mobil: 734 435 299
e-mail: lucie.rekova@hranice.charita.cz
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�� co Se nám PodařiLo v roce 
2016

 •  95% vyjádřilo spokojenost se 
službami charitní pečovatelské 
služby

 •  uskutečnili jsme s klientky OA a chps 
společný výlet na Sv. hostýn a Sv. 
Kopeček a také ZOO Olomouc

 •  podařilo se uskutečnit vzdělávání 
pro pracovníky chps dle jejich 
individuálních vzdělávacích plánů 
(„demence v obrazech“, „hranice mezi 
pracovníkem a klientem“)

 •  zakoupení dalších kompenzačních 
pomůcek

 •  zakoupení nových jídlonosičů 
s termoobaly

 •  náš tým posílila nová sociální 
pracovnice

�� výhLed do roku 2017
 • uskutečnění dalšího vzdělávání 

přínosného pro pracovníky

 • uskutečnění výletu na zajímavé místa 
v okolí (Rožnovský skanzen)

 • přijetí nové pracovnice do týmu chps
 • zajištěné poskytování služby pro 

trojčata

 • zakoupení dalších kompenzačních 
pomůcek

Charitní pečovatelská služba 
středisko Hranice
adresa: Purgešova 1399, hranice, 753 01

vedoucí: Mgr. Kateřina laurencie Kocourková
mobil: 733 755 986
e-mail: katerina.kocourkova@hranice.charita.cz

sociální pracovník: Mgr. lucie Reková
mobil: 734 435 299
e-mail: lucie.rekova@hranice.charita.cz
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SOciÁlNÍ A ZdRAVOtNÍ PROJeKty chARity hRANice

�� PoSLání SLužby
Posláním charitní pečovatelské služby 
středisko lipník nad Bečvou (chPS) je 
poskytovat sociální službu potřebným 
lidem v jejich životních podmínkách, tzn. 
podporovat jejich soběstačnost v péči 
o svoji osobu a zájmy a pomoci jim zajistit 
chod domácnosti, pokud to jejich zdra-
votní stav nebo konkrétní životní situace 
vyžaduje a dovolí.

�� cíL SLužby
hlavním cílem je umožnit našim uživa-
telům žít co nejdéle v jejich přirozeném 
domácím prostředí dle svého přání a za-
chovat či zlepšit kvalitu jejich života.

�� díLčí cíLe
 • zajistit uživateli potřebnou míru 

podpory a soběstačnosti 

 •  zachovat sociální vazby uživatele
 •  zachovat životní styl uživatele
 •  udržet vysokou míru spokojenosti 

uživatelů s naší službou

�� cíLová SkuPina
 • osoby s chronickým onemocněním 

od 19 let: dospělé osoby se sníženou 
soběstačností z důvodu dlouhodobého 
onemocnění (např.: srdeční choroby, 
mozková mrtvice, rakovina, onemocnění 
dýchacích cest nebo cukrovka)

 •  osoby s tělesným postižením věk 
od 19 let: dospělé osoby se sníženou 
soběstačností z důvodu tělesného 
postižení

 •  senioři: osoby se sníženou soběstačností 
z důvodu věku, které potřebují pomoc 
v základních životních dovednostech, 
zejména v péči o svoji osobu a domácnost

               C
H

A
RITNÍ PEČOVATELSKÁ SL

UŽ
BA

ST
ŘE

DISKO LIPNÍK NAD BEČVO
U

Charitní pečovatelská služba 
středisko Lipník nad Bečvou
adresa: Křížkovského 68, 751 31  lipník nad Bečvou

vedoucí: Mgr. Martin fujdl
mobil: 777 238 520, 581 772 089
e-mail: martin.fujdl@hranice.charita.cz

sociální pracovnice: Pavlína trpáková
mobil: 733 741 747
e-mail: pavlina.trpakova@hranice.charita.cz
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�� co Se nám PodařiLo v roce 
2016

 •  93% klientů vyjádřilo spokojenost 
s poskytovanými službami chPS

 •  zakoupili jsme nové kompenzační 
pomůcky

 • uskutečnili jsme pro klienty poutní 
výlety na sv. hostýn a Svatý Kopeček

��  výhLed do roku 2017
Udržet vysokou míru kvality poskytované 
služby a spokojenosti klientů.

�� kaPacita SLužby
denní kapacita charitní pečovatelské 
služby je 86 klientů (26 přímá péče, 60 
dovoz jídla).

statistika a kapacita služby v roce 2016:

denní kapacita počtu uživatelů 86

(26 přímá péče, 60 dovoz jídla)

Počet uživatelů v roce 2016:   104

Počet návštěv v roce 2016:  13 086

Počet úkonů v roce 2016:  17 602

náklady na projekt 3 408 592 kč

Charitní pečovatelská služba 
středisko Lipník nad Bečvou
adresa: Křížkovského 68, 751 31  lipník nad Bečvou

vedoucí: Mgr. Martin fujdl
mobil: 777 238 520, 581 772 089
e-mail: martin.fujdl@hranice.charita.cz

sociální pracovnice: Pavlína trpáková
mobil: 733 741 747
e-mail: pavlina.trpakova@hranice.charita.cz
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SOciÁlNÍ A ZdRAVOtNÍ PROJeKty chARity hRANice

�� PoSLání SLužby
Posláním Osobní asistence charity hrani-
ce je individuální podpora člověku při zvlá-
dání každodenních úkonů, které by za běž-
ných okolností zvládal sám bez dopomoci. 

Podporujeme klienty v soběstačnosti, 
samostatnosti a v aktivním začleňování 
do přirozeného prostředí. 

Službu poskytují kvalifikovaní pracovníci 
lidem žijícím v regionu hranicka  až 24 ho-
din denně.

�� kaPacita SLužby
 16 klientů.

�� cíLová SkuPina
cílovou skupinu Osobní asistence tvoří 
osoby se zdravotním postižením od 19 let 
a senioři, kteří vzhledem ke svému zdra-
votnímu stavu tuto službu potřebují a ne-
jsou schopni si ji sami nebo s dopomocí 
rodiny v požadovaný čas zabezpečit.

Službu neposkytujeme osobám s psy-
chickým onemocněním, osobám s těžkým 
kombinovaným postižením a osobám, kte-
ré se aktivně nepodílí na průběhu služby.

�� cíLe SLužby
 •  klient žijící plnohodnotným životem 

běžného vrstevníka

 •  spokojený klient, který je v rámci 
svých možností soběstačný

 •  služba Osobní asistence pružně 
reagující na aktuální potřeby svých 
klientů

 •  služba vykonávaná kvalifikovaným 
a profesionálním personálem

 •  personál pracující a smýšlející eticky, 
ekologicky a ekonomicky

OSOBNÍ ASISTENCE

POMÁHÁME
ZŮSTAT DOMA

Osobní asistence Hranice
adresa: Purgešova 1399, 753 01  hranice
vedoucí: Alena Pavelková
mobil: 739 245 989
e-mail: alena.pavelkova@hranice.charita.cz

sociální pracovnice: Mgr. lucie Reková
mobil: 734 435 299
e-mail: lucie.rekova@hranice.charita.cz

statistika za rok 2015

kapacita služby    16 klientů

počet klientů v roce 2016  24 (průměrný věk 79 let)

průměrná vzdálenost našich klientů od hranic v roce 2016  4,1  km

průměrný počet hodin u jednoho klienta za rok 2016  670 hod.

náklady na projekt v roce 2015    4 622 258  kč
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�� záSady PoSkytování 
oSobní aSiStence:

 • lidská důstojnost
 • individuální přístup
 • Zastupitelnost pracovníků
 • Samostatnost klienta
 • Podpora při využívání běžných 

veřejných služeb

 • Profesionální a odborný přístup

�� co Se nám v roce 2016 
PodařiLo

 • v rámci týdne charity se klienti 
zúčastnili poutě na Sv. hostýn

 •  společně s klienty jsme navštívili 
sv. Kopeček + návštěva ZOO

 •  zařídili jsme pro asistentky 
novou kancelář + vybavení

 •  zakoupení druhého služebního auta 
pro přepravu asistentek ke klientům

 •  uspořádali jsme pro pracovníky 2 
víkendové aktivity 

SOciÁlNÍ A ZdRAVOtNÍ PROJeKty chARity hRANice

Osobní asistence Hranice
adresa: Purgešova 1399, 753 01  hranice
vedoucí: Alena Pavelková
mobil: 739 245 989
e-mail: alena.pavelkova@hranice.charita.cz

sociální pracovnice: Mgr. lucie Reková
mobil: 734 435 299
e-mail: lucie.rekova@hranice.charita.cz

�� výhLed do roku 2017
 • uspořádat pro klienty pouť na některé 

ze svatých míst

 • zaškolit nové pracovníky
 • uskutečnění víkendového 

vzdělávacího setkání pracovníků 
na Rusavě
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SOciÁlNÍ A ZdRAVOtNÍ PROJeKty chARity hRANice

�� PoSLání SLužby
Naším posláním je podporovat uživatele 
při začleňování do společnosti, při utvá-
ření jejich vlastního samostatného života 
a vytváření životních hodnot.

�� cíL SLužby
 • uživatel samostatný 

v sebeobslužných činnostech

 • uživatel schopný vhodně 
komunikovat s okolním prostředím

 • uživatel správně se orientující 
v prostředí (zvládající pohyb po ulici, 
vyřízení osobních záležitostí, …)

 • služba poskytovaná kvalifikovaným 
a profesionálním personálem

�� co můžeme nabídnout?
 • výchovné, vzdělávací a aktivizační 

činnosti (výtvarné, hudební, 
pohybové a pracovní činnosti; nácvik 
péče o sebe, …)

 • zprostředkování kontaktu se 
společenským prostředím (návštěvy 
divadel, muzeí, městské knihovny, …)

 • sociálně terapeutické činnosti (nácvik 
přípravy pokrmů; nácvik nakupování; 
péče o domácnost, …)

 • pomoc při uplatňování práv 
a obstarávání osobních záležitostí 
(pomoc při vyřizování příspěvku 
na péči, osobních dokladů, ...)

 • dopomoc při úkonech osobní hygieny 
a při použití Wc

 • poskytnutí stravy nebo pomoc při 
zajištění stravy

�� cíLová SkuPina
 • denní centrum Archa je určeno pro 

dospělé osoby ve věku 18 – 64 let, 
které mají mentální postižení, popř. 
kombinaci mentálního a jiného typu 
postižení, a nemohou se pro svůj 
zdravotní stav začlenit do běžného 
pracovního procesu. 
 

DENNÍ CENTRUM ARCHA

Denní centrum ARCHA
adresa: třída Čs. armády 211, 753 01  hranice
vedoucí: Bc. Markéta hriníková
mobil: 774 279 917
e-mail: marketa.hrinikova@hranice.charita.cz

sociální pracovnice: eva hynčicová, diS
mobil: 774 279 917
e-mail: eva.hyncicova@hranice.charita.cz
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�� co Se nám PodařiLo v roce 
2016

 • zúčastnili jsme se přátelského turnaje 
v Boccii ve Jsme tady, o. s., Přerov

 • přebudovali jsme náš prostor 
ve fotoateliér a několikrát si 
vyzkoušeli práci fotomodelů 
a fotomodelek pod vedením 
profesionálního fotografa

 • navštívili jsme ZOO v lešné, Rajnochovice 
i výstavy v hranických muzeích

 • několikrát jsme se vydali na činohru či 
balet do divadel v Olomouci

 • nechali jsme se provést účastníky 
kurzu lesní pedagogiky polesím 
Valšovice

 • rozšiřovali jsme své ekologické 
znalosti v ekocentru hostětín

 • zúčastnili jsme se festivalu tance 
a zpěvu Motýlek v Kopřivnici

 • prezentovali jsme se na několika 
vánočních výstavách v lipníku nad 
Bečvou a v hranicích

 • spolupodíleli jsme se na realizaci 
týdne charity

statistika za rok 2016

počet uživatelů 18

náklady na projekt x xxx xxx kč

Denní centrum ARCHA
adresa: třída Čs. armády 211, 753 01  hranice
vedoucí: Bc. Markéta hriníková
mobil: 774 279 917
e-mail: marketa.hrinikova@hranice.charita.cz

sociální pracovnice: eva hynčicová, diS
mobil: 774 279 917
e-mail: eva.hyncicova@hranice.charita.cz
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SOciÁlNÍ A ZdRAVOtNÍ PROJeKty chARity hRANice

�� PoSLání SLužby
Nízkoprahové zařízení pro děti a mlá-
dež fénix je ambulantní sociální služba, 
poskytovaná dětem a mládeži z hranic, 
lipníku nad Bečvou a okolí. Předchází 
možnému sociálnímu vyloučení a vzniku 
či rozvoji rizikového chování. Poskytuje 
potřebné informace, pomoc a podporu 
v nepříznivé životní situaci.

�� cíL SLužby
 • Omezit působení patologického 

vlivu prostředí na děti a mládež 
a tím eliminovat zvyšující se růst 
kriminality.

 • Podporovat sociální začlenění 
uživatelů sociální služby 
do společnosti, chránit uživatele 
služby před sociálním vyloučením 
a zlepšit tak kvalitu jejich života.

�� díLčí cíLe
 • Nabídnout a pomoci zabezpečit 

uživateli odbornou pomoc orgánů, 
vykonávajících sociálně právní 
ochranu dětí a odborných institucí 
a pracovišť v případě potřeby.

 • Poskytovat bezpečný prostor 
pro osobní růst a seberealizaci, 
podporovat sociální začleňování 
uživatelů do skupiny vrstevníků 
i do širší společnosti.

 •  Poskytovat uživateli potřebné 
informace, podporu a pomoc při 
zvládání obtížných životních událostí, 
rozšiřovat životní příležitosti k získání 
vlastních pozitivních zkušeností.

 •  Zabezpečit rozvoj sociálních 
schopností a dovedností, podporovat 
při jejich zvládání, učit komunikačním 
dovednostem a způsobům řešení 
různých životních situací.

 •  Nabízet další alternativní 
způsoby volnočasového vyžití 
k neorganizovanému či pasivnímu 
trávení volného času.

N Í Z K O P R A H O

V
K

A
F É N I X

Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež 
FÉNIX
adresa Hranice: 
tř. Čs. armády 211, 753 01  hranice
vedoucí: Martina Olšová, diS.
mobil: 739 344 078
e-mail: martina.olsova@hranice.charita.cz

sociální pracovnice: dagmar Mikšánková, diS.
mobil: 739 344 078
e-mail: dagmar.miksankova@hranice.charita.cz

adresa Lipník nad Bečvou: 
Zahradní 1330, 751 31  lipník nad Bečvou
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�� cíLová SkuPina
cílovou skupinou NZdM fénix jsou děti 
a mládež ve věku od 7 do 20 let z hranic, 
lipníku nad Bečvou a okolí, které zažívají 
nepříznivé sociální situace, jsou ohro-
ženy sociálně patologickými jevy nebo 
se u nich projevují známky rizikového 
chování. K naší cílové skupině patří také 
děti a mládež, které neumí nebo nemohou 
adekvátně využívat svůj volný čas, jež 
převážně tráví na ulici, a tím je narušen 
jejich sociální vývoj.

�� co Se nám v roce 2016 
PodařiLo

 • Obměna a doplnění pracovního týmu. 
 • Uspořádání 1. přátelského 

fotbalového utkání mezi 
zařízeními obdobného typu.

 • Umístění uživatelů na prvních 
pozicích v pingpongovém 
turnaji v Odrách

�� výhLed do roku 2017
 • Stabilizace stávajícího prac. týmu.
 • Navázání spolupráce s externí 

dobrovolnickou vzdělávací agenturou.

 • Návštěva protidrogového vlaku 
Revolution train.

 • Uspořádat poznávací vzdělávací 
výjezdní akci do hlavního města 
Praha a do bývalého koncentračního 
tábora v Osvětimi. 

statistika za rok 2016

počet uživatelů 96

náklady na projekt x xxx xxx   kč

Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež 
FÉNIX
adresa Hranice: 
tř. Čs. armády 211, 753 01  hranice
vedoucí: Martina Olšová, diS.
mobil: 739 344 078
e-mail: martina.olsova@hranice.charita.cz

sociální pracovnice: dagmar Mikšánková, diS.
mobil: 739 344 078
e-mail: dagmar.miksankova@hranice.charita.cz

adresa Lipník nad Bečvou: 
Zahradní 1330, 751 31  lipník nad Bečvou
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dOBROVOlNicKÁ ČiNNOSt

�� cíL Projektu
Provoz dobrovolnického projektu charity 
hranice je zajišťován obětavými a trpělivý-
mi dobrovolnicemi, které od dárců přijímají 
ošacení, třídí jej, vydávají potřebným – so-
ciálně slabým rodinám, lidem bez domova, 
lidem v nouzi. Nepoužitelné oděvy připra-
vují pro odvoz firmě dimatex.  

�� charitní šatník je otevřen každé úterý:
 • v hranicích od 8:00 do 12:00 hodin 
 • první úterý v měsíci také odpoledne od 14:00 do 17:00 hodin
 • v lipníku nad Bečvou od 9:00 do 12:00 hodin

Oblečení do šatníku přijímáme kompletní, funkční, čistě vyprané a použitelné. Mimo ote-
vírací dobu charitního šatníku můžete ošacení dát do kontejnerů, které máme v hrani-
cích i lipníku nad Bečvou na adrese sídla. Kontejnery na oblečení, které jsou umístěny 
na různých místech v našich městech a obcích, využívají komerční firmy. Oděvy, které dáte 
do těchto kontejnerů, se do charitního šatníku nedostanou a neslouží potřebným v našem 
regionu. 

Charitní šatník HRANICE
adresa: Purgešova 1399, hranice 
- suterén - bezbariérový vchod ze dvora

koordinátorka: Radka Andrýsková
mobil: 733 755 881
e-mail: radka.andryskova@hranice.charita.cz

Charitní šatník LIPNÍK NAD BEČVOU
adresa: Křížkovského 68, lipník nad Bečvou

koordinátorka: Jarmila Studená
tel.: 581 772 089
e-mail: jarmila.studena@hranice.charita.cz

chARitNÍ šAtNÍK

Děkujeme našim trpělivým
 dobrovolnicím!

Děkujeme všem dárcům, kteří nám 
darovali ošacení pro potřebné!
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Naše dobrovolnice - pletařky (z lipníka nad Bečvou, z hranic, z drahotuš, z Opatovic, z Po-
tštátu, ze Stříteže nad ludinou, z Olšovce a z Rakova) v roce 2016 upletly celkem 730 kusů 
obvazů. charita hranice zajišťuje pletařkám přízi a odvoz upletených obvazů. Prostřed-
nictvím občanského sdružení Omega plus Kyjov pomáhají obvazy malomocným v Africe 
a indii. Ručně pletené obvazy z čisté bavlny používají malomocní po vyléčení antibiotiky 
k ochraně zhojených ran na končetinách před infekcí. 

dobrovolnice také upletly pro miminka do nemocnic 110 kompletů dětských čepiček, pono-
žeček a dětských rukaviček. Nemocniční kaplani zajišťují distribuci dětských soupraviček 
do nemocnic pro kojence v inkubátorech.

Velmi děkujeme všem dobrovolnicím, 
které díky svému pletařskému umění pomáhají lidem u nás i v zahraničí.

dOBROVOlNicKÁ ČiNNOSt

OStAtNÍ PROJeKty

Charitní šatník HRANICE
adresa: Purgešova 1399, hranice 
- suterén - bezbariérový vchod ze dvora

koordinátorka: Radka Andrýsková
mobil: 733 755 881
e-mail: radka.andryskova@hranice.charita.cz

Charitní šatník LIPNÍK NAD BEČVOU
adresa: Křížkovského 68, lipník nad Bečvou

koordinátorka: Jarmila Studená
tel.: 581 772 089
e-mail: jarmila.studena@hranice.charita.cz

Humanitární pomoc 
při mimořádných událostech
adresa: Purgešova 1399, 753 01  hranice

koordinátorka pro mimořádné události: Radka Andrýsková
mob.: 733 755 881
e-mail: radka.andryskova@hranice.charita.cz

Ve spolupráci s Arcidiecézní charitou Olomouc jsme připraveni domácnostem postiže-
ným mimořádnou událostí (povodně, požár) poskytnout bezprostřední materiální pomoc 
– ochranné pomůcky, úklidové prostředky a zapůjčit vysoušeče. Následně rodiny dále 
navštěvujeme – poskytujeme psychosociální, případně materiální pomoc. Máme vyško-
lený tým sociálních pracovnic se specializací na terénní sociální práci při mimořádných 
událostech. 

dOBROVOlNice
PletAřKy

hUMANitÁRNÍ POMOc 
Při MiMOřÁdNÝch UdÁlOStech
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tříkrálová sbírka každoročně začátkem ledna umožňuje zapojení veřejnosti do pomoci 
potřebným lidem u nás i v zahraničí je naší největší dobrovolnickou akcí.

Úkolem tříkrálových koledníků je předávat všem obyvatelům měst a vesnic radostnou zvěst 
o Bohu, který nám skrze Kristovo narození ukázal svou lásku k člověku. Koledníci vzbuzují 
v lidech solidaritu, připomínají jim vnímání potřeb druhých a prosí do úředně zapečetěné po-
kladničky o finanční příspěvek, který je určen na pomoc lidem v nouzi a rozvoj charitního díla.

V roce 2016 jsme na hranicku organizovali 126 skupinek koledníků tříkrálové sbírky v hra-
nicích (a v místních částech: drahotuších, lhotce, Slavíči, Středolesí, Uhřínově, ve Velké) 
v Bělotíně (místních částech: Kunčicích, lučicích, Nejdku), v Černotíně (i hluzově), dolních 
a horních těšicích, dubu, v heřmanicích, v hrabůvce, v hustopečích nad Bečvou (a místních 
částech: hranických loučkách, Porubě, Vysoké), v Jindřichově, Klokočí, Malhoticích, Mileno-
vě, Miloticích nad Bečvou, v Olšovci (i na Boňkově), v Opatovicích, Paršovicích, Partutovicích, 
na Potštátě (i v místních částech: Boškově, Kovářově, Kyžlířově, lipné) v Radíkově, Rakově, 
ve Skaličce, ve Stříteži nad ludinou, špičkách, teplicích nad Bečvou, v Ústí a v Zámrskách.

V lipníku nad Bečvou a v okolí koledovalo 72 skupinek v lipníku nad Bečvou (a jeho místních 
částech: Nové dvory, Podhoří, loučka, trnávka), v Bohuslávkách, dolní Nětčicích, dolním Újezdě 
(v Skocích i Staměřicích), v hlinsku, horních Nětčicích, Jezernici, Kladníkách, lhotě, Oprostovi-
cích, Oseku nad Bečvou, Radotíně, Soběchlebech, týně nad Bečvou, Veselíčku (i tupci)

Děkujeme všem štědrým dárcům i všem obětavým koledníkům!

třÍKRÁlOVÁ 
SBÍRKA

využití podílu charitou hranice

Částka využitá charitou hranice    579 985 Kč

Přímá pomoc především rodinám s dětmi v nouzi   250 000 Kč

chPS hranice - nákup kompenzačních pomůcek   130 000 Kč

chPS hranice - nákup nových jídlonosičů     21 200 Kč

Osobní asistence - nákup automobilu    108 785 Kč

chPS lipník nad Bečvou - nákup kompenzačních pomůcek  70 000 Kč

Pomoc z nouzového fondu AchO pro rodinu po požáru domu  100 000 Kč

celkový výnos 975 575 Kč

středisko hranice 683 669 Kč 

středisko lipník nad Bečvou 291 906 Kč
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charita hranice pořádala pro malé i velké koledníky tyto akce:

 výjezd na setkání s otcem arcibiskupem Janem v Zábřehu  45 koledníků

 výjezd na tříkrálový koncert v Městském divadle v Brně  50 koledníků

 společná hodinová návštěva na Plovárně v hranicích ve dvou termínech  428 koledníků

 promítání filmu Pat & Mat v letním kině v hranicích  410 koledníků

rozdělení vykoledované částky v %:
charita čr

projekty charity ČR 5 % 

zahraniční pomoc  10 %

režie sbírky 5 %

arcidiecézní charita olomouc

koordinační činnost, projekty  AchO    15 %

krizový fond AchO  společná pomoc charitním projektům v existenční krizi  5 % 

nouzový fond AchO společná pomoc potřebným lidem v nouzi   2 %

charita hranice   58 %
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Týden s Charitou Hranice jsme pořádali od 12. do 17. září k oslavě svátku patrona cha-
ritního díla svatého Vincence z Paula. Cílem bylo představení celého spektra služeb, 
které našim klientům poskytujeme a vytvoření několika příležitostí k setkání veřej-
nosti s našimi zaměstnanci.  

Akci podpořilo MĚSTO HRANICE

tÝdeN S chARitOU hRANice

�� PonděLí
V pondělí se setkali zaměstnanci, dobrovol-
níci, klienti a naši příznivci při společném sla-
vení mše svaté v hranicích, která byla oběto-
vaná za živé a zemřelé klienty a za všechny, 
kteří jim v charitě hranice slouží. V lipníku 
nad Bečvou byla sloužena mše za charitní 
dílo – za uživatele, zaměstnance, charitní 
dobrovolníky a příznivce.

�� úterý
V úterý jsme umožnili zájemcům prohléd-
nout si prostory, ve kterých poskytujeme 
naše ambulantní služby denní centrum 
Archa na třídě ČSA 211 a Nízkopraho-
vého zařízení pro děti a mládež fénix 
v klubovnách v hranicích a v lipníku nad 
Bečvou na Zahradní 1330. V lipníku nad 
Bečvou jsme poskytli veřejnosti možnost 
nahlédnout na Křižkovského 68 do záze-
mí terénních služeb, které v tomto městě 
charita hranice poskytuje. 

�� Středa
Ve středu zaměstnanci charity hranice do-
provodily klienty Osobní asistence a cha-
ritní pečovatelské služby na pouť na Svatý 
hostýn. Klienti si sami určili program, 
kterého se na Svatém hostýně zúčastni-
li. V nabídce bylo společné slavení mše 
svaté, prohlídka svatohostýnského muzea, 
procházka přírodou nebo posezení u kávy 
či chutného oběda v místních restauracích. 
Všechny klienty jsme spokojené a unavené 
dopravili odpoledne do jejich domovů.

�� Pátek a Sobota
V pátek a v sobotu zaměstnanci cha-
rity hranice prožili vzdělávací víkend 
na chvalčově.

Děkujeme sponzorům, kteří akci Týden s Charitou Hranice podpořili:

VAhAlA a spol. s r.o. výroba a prodej masných a lahůdkových výrobků
GAStPRO PeKÁRNA teplice nad Bečvou - libor Mrkva

PeKÁRNA WellARt v.o.s. hranice 
lAhŮdKy POlA hranice - Miroslav Bouda 
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VZdělÁVAcÍ VÍKeNdy
Zaměstnanci charity hranice vyjíždějí dvakrát ročně na vzdělávací víkendy. Na květno-
vém výjezdu na Rusavě se v pátek v podvečer zaměstnanci zamýšleli nad skutky du-
chovního a tělesného milosrdenství s otcem Vratislavem Kozubem. Následovalo společné 
slavení mše svaté za klienty a zaměstnance charity hranice. K sobotnímu vzdělávání si 
zaměstnanci mohli vybrat z nabídky dvou seminářů. Paní eva Uherková ze vzdělávací 
agentury Schola Medica hovořila o individuálním plánování v sociálních službách a zamě-
řila se především na nekomunikující klienty. hranice mezi pracovníkem a klientem v po-
máhajících profesích jsme mapovali s paní lektorkou Phdr. Mgr. ivanou Maráškovou.
Na víkendové setkání v září na chvalčově na chatě Pod Obřany jsme v pátek rozjímali nad 
podobenstvím o Marnotratném synu. Na sobotu si lektorka Phdr. Jarmila daxnerová Kva-
pilová z organizace Schola Medica připravila seminář na téma Zvládání zátěžových situací 
pro pomáhající profese
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PRÁZdNiNy V ZÁMecKé ZAhRAdě
Ve čtvrtek 25. srpna se v Zámecké zahradě setkali zaměstnanci charity hranice s charitními 
dobrovolníky, koledníky tříkrálové sbírky a se všemi zájemci z řad široké veřejnosti. V prů-
běhu odpoledne se prezentovaly zdravotní a sociální služby charity hranice, zájemci dostali 
informace nejen o poskytovaných službách a projektech, ale také mohli otestovat svůj zdra-
votní stav a seznámit se s činností organizace sdružující české stomiky ilcO.

Setkání ve 14 hodin zahájil ředitel charity hranice pan Jan hegar společně se starostou měs-
ta hranice panem Jiřím Kudláčkem. Následovala akční loutková pohádka v podání protago-
nistů divadelního spolku Bez kliky. Zdravotní klauni si ve svých barevných kufrech dovezli 
spoustu zábavných věciček, se kterými si nejen děti užily po celé odpoledne spoustu legrace. 

Účastníky setkání v proběhu odpoledne přijel pozdravit také prezident Arcidiecézní charity 
Olomouc otec Bohumír Vitásek, který povzbudil přítomné, aby se nenechali zdeptat stále se 
rozšiřujícím špatnými zprávami. Vyzval je k zasévání semínek dobra, které spočívají v po-
chvale druhého, v úsměvu, v dobrém slově a v pozornosti k tomu, co druhý potřebuje. 

Po celé odpoledne vylétávali vyrobení pestrobarevní motýlci z dílničky Nízkoprahovky fénix 
a skákací hrad byl permanentně v obležení dětí. Úderné hity hranické skupiny Gentlemen‘s 
club v průběhu odpoledne roztančily některé z návštěvnic. 

Mezi nejspokojenější účastníky Prázdninového setkání v Zámecké zahradě patřily bezespo-
ru děti, ale věříme, že každý z návštěvníků si v pestrém programu našel něco, co jej zaujalo 
a obohatilo.
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ZAhR. SlAVNOSt V liPNÍKU
Malá zahradní slavnost charitní ošetřovatelské a pečovatelské služby v lipníku nad Beč-
vou se konala sobotního dopoledne 1. října za krásného slunečného počasí. Pestré byly 
nejen květinové záhony Meditační zahrady, ale také záhorské kroje cimbálové muziky 
Kosénka a hanácké kroje muzikantů cimbálovky Krušpánek. děvčata ze scholy Josefky 
pobavily účastníky muzikálovou pohádkou dvanáct měsíčků a malí tanečníci ze souboru 
W-fit předvedli své taneční umění. 
O bylinkách a jejich místě v našem životě vyprávěla paní aromaterapeutka Veronika Ju-
rečková. Povídání o vzniku a desetileté existenci Meditační zahrady u kostela sv. Jakuba 
připravila členka Okrašlovacího spolku paní Pavla šaňková, která obdarovala účastníky 
malými květináči s pestrými pokojovými rostlinkami a bylinkovou poduškou. charitní 
zdravotní sestřičky všem zájemcům změřily tlaku a hladiny cukru. 
Všichni účinkující se zasloužili dobrou náladu návštěvníků Meditační zahrady. Mezi charit-
ními zaměstnanci, dobrovolníky, uživateli a pacienty našich služeb, jejich přáteli i známý-
mi, vládla skutečně rodinná atmosféra.
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POUŤ KlieNtŮ NA SVAtÝ KOPeČeK

POUŤ SeNiORŮ NA SVAtÝ hOStÝN
Senioři z lipníka nad Bečvou jezdí tradičně v září charitními automobily na pouť na Svatý 
hostýn. Senioři navštíví mši svatou a okolí Svatého hostýna. Výjezd v sobotu ráno v 9 
hodin a návrat kolem 14 hodiny zpět do lipníku nad Bečvou. Pro klienty přijedeme domů 
a zpět domů je i odvezeme.

Pouť klientů charity hranice do baziliky Navštívení Panny Marie na Svatém Kopečku se ten-
tokrát konala v den titulární slavnosti 31. května. Společně s klienty putovali na Kopeček ne-
jen jejich rodinní příslušníci, pečovatelky, ošetřovatelky a osobní asistentky, ale také farníci 
z  hranic a z lipníka nad Bečvou. Autobusem cestovalo 35 účastníků a čtyřmi charitními 
automobily přijelo 19 poutníků.

Radostnou mši svatou za klienty charity 
hranice a za všechny charitní zaměstnance 
s poutníky slavil o. Petr Utíkal, který zaujal 
svou promluvou o podobnosti setkání Marie 
s Alžbětou s každodenními návštěvami cha-
ritních zaměstnanců u klientů v jejich domo-
vech. Po mši svaté se poutníkům věnoval 
zkušený pan průvodce, který je seznámil 
s historií poutního místa, architekturou mo-
numentálního chrámu a jeho bohatou ba-
rokní výzdobou. Pobyt na Svatém Kopečku 
bylo možno zakončit příjemným posezením 
na letní zahrádce v restauraci U Macků.

Někteří klienti se rozhodli krásný slunečný den využít k návštěvě ZOO, jiní zvolili místo obě-
da v restauraci tiché spočinutí ve vlídném stínu kaštanů.
. 
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fARNÍ StřediSKO VšechOVice
V každé farnosti hranického děkanátu může vzniknout pod charitou hranice její farní středis-
ko, které sdružuje dobrovolníky a lidi ochotné udělat něco pro druhé. hlavním úkolem farních 
středisek, která fungují na základě dobrovolnictví, je všímat si potřeb lidí ve farnosti a reago-
vat na ně ve spolupráci s profesionální charitou, se kterou se vzájemně doplňují. farní středis-
ko Všechovice vzniklo k 1. červenci 2016 transformací z dobrovolné farní charity Všechovice. 
Úzce spolupracuje s charitou hranice a římskokatolickou farností Všechovice a hlavním před-
mětem její činnostmi je práce s dětmi.

Hlavní akce Farního střediska Všechovice
 • organizace tříkrálové sbírky ve Všechovicích, Rouském, horním Újezdě, Malhoticích 

Provodovicích a Býškovicích – minimálně 15 vedoucích skupinek a maximálně 60 
koledníků – koledovali jsme 9. ledna 2016 a vykoledovaná částka byla 84 518 Kč

 •  organizace Noci kostelů - program pro děti od pátečního odpoledne do sobotního 
poledne, zaměřený na vědomosti o historii místního kostela proběhl na faře 
a v kostele 10. června 2016

 •  farní letní tábor příměstského typu na faře ve Všechovicích – pět dní od 11. do 15. 
července prožilo 24 dětí za dozoru 6 dospělých dobrovolníků v přírodě a na farské zahradě 

 •  Setkání dětí – výroba křížků z provázků, sportovní aktivity, malování na sklo – 28. 
října 2016

 •  Vánoční balíčky na Ukrajinu – připravili jsme 13 vánočních balíčků plných dárků pro 
děti z ukrajinských měst ternopil a Kolomyja

 •  Ve spolupráci s charitou hranice se účastníme požehnání tříkrálových koledníků, 
tříkrálového koncertu v Brně, setkání koledníků na Plovárně v hranicích, promítání 
filmu pro koledníky v letním kině
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PAStORAce V chARitě hRANice
Pastorační asistentka je zaměstnancem Arcibiskupství olomouckého, je podřízena řediteli 
charity, pracuje v jeho týmu a zastupuje ho ve skupině děkanových spolupracovníků. Me-
todicky ji řízena prezidentem Arcidiecézní charity Olomouc.

hlavním cílem práce pastorační asistentky je péče o duchovní rozměr charity, spolupráce 
s farnostmi děkanátu a péče o dobrovolníky charity. duchovní rozměr charity se rozví-
jí pastorační péči o pracovníky charity, péči o duchovní potřeby klientů a péči o věrnost 
křesťanským hodnotám a zásadám v sociální a zdravotní práci. Pastorační péče je součástí 
charitní činnosti a věnuje se člověku jako duchovní bytosti, která touží po lásce a přijetí, 
hledá smysl svého života a mnohdy nachází Boha v místech nebo situacích, ve kterých by 
to nečekal.

VÁNOČNÍ dÁRKy PRO UKRAJiNU
Vánoční balíčky s dárky v hodnotě 1 000 – 1 200 Kč připravovali dárci pro 35 dětí. do měs-
ta ternopilu putovalo 25 vánočních balíčků pro děti z chudých rodin, které jsou zařazeny 
do charitního projektu děti ulice, nebo pro děti z dětského domova caritas ternopil. do měs-
ta Kolomyja bylo odesláno 10 balíčků pro děti ze sociálně slabých rodin, kterým poskytuje 
zázemí caritas Kolomyja. Obdarované děti byly ve věku 3 až 15 let, 22 děvčat a 13 chlapců. 

dárky pro děti na Ukrajině připravili zaměstnanci charity hranice, rodiny z hranic, lipníka 
nad Bečvou, Černotína, Soběchleb, Jindřichova, Ústí, Kelče, ženy z Modliteb matek ze Stří-
teže nad ludinou a 13 dětí obdarovali farníci z farnosti Všechovice.

Děkujeme všem, kteří se podíleli na rozzáření dětských očí 
pod vánočním stromečkem na Ukrajině!!!!
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SPOlUPRÁce S fARNOStMi 
V děKANÁtU

�� PoStní aLmužna 
farníci hranického děkanátu, kteří při prožívání postní doby střádali almužnu pro bližní 
v nouzi, sesbírali částku 79 549 Kč. Vaše almužna prostřednictvím charity hranice ve spo-
lupráci s farnostmi pomohla rodinám s postiženými dětmi, osamělým seniorům, vícedět-
ným rodinám, osamělým rodičům s dětmi a lidem, kteří jsou v těžké životní situaci. . 

Děkujeme za spolupráci všem kněžím našeho děkanátu 
a za štědrost všem zúčastněným. 

�� mše Svatá Pro nemocné Se vzPomínkou na zemřeLé
V lipníku nad Bečvou již tradičně nabízíme na začátku listopadu uživatelům našich služeb 
možnost slavit mši svatou v kostele svatého Jakuba. Společně vzpomínáme na naše ze-
mřelé. Setkání je zakončeno posezením při čaji a kávě na faře.  

�� nabídka duchovních akcí Pro zaměStnance a dobrovoLníky
 • hovory o víře s otcem ladislavem Sovadinou a s otcem Jaroslavem endlicherem
 • charitní postní křížová cesta 
 • charitní adorace u Božího hrobu na Velký pátek
 • společná modlitba novény před slavností Seslání ducha Svatého, a novény k Panně 

Marii rozvazující uzly

 • Adaptační kurz pro nové zaměstnance, duchovní cvičení pro zaměstnance charit, 
Setkání ve Stanovnici pro hledající 

Děkujeme všem kněžím hranického děkanátu za výbornou spolupráci, materiální 
a duchovní podporu při realizaci Tříkrálové sbírky a Postní almužny

Děkujeme také za pomoc při vyhledávání rodin a jednotlivců, které potřebují naši 
pomoc a finanční podporu.

Děkujeme za možnost prezentace na Noci kostelů a  za pomoc při propagaci  
Týdne s Charitou Hranice, Setkání v zámecké zahradě, Zahradní slavnosti 

a propagaci akcí pro tříkrálové koledníky.
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�� rozvaha v zjednodušeném rozSahu k 31. 12. 2015

�� výkaz ziSku a ztráty v zjednodušeném rozSahu k 31. 12. 2015

AKtiVA Stav  k prvnímu dni 
účetního období

Stav k poslednímu dni 
účetnímu období

dlouhodobý majetek celkem 485.041 Kč 1.166.674 Kč
dlouhodobý nehmotný majetek celkem 0 Kč 0 Kč
dlouhodobý hmotný majetek celkem 1.925.586 Kč 2.759.385 Kč
dlouhodobý finanční majetek celkem 27.193 Kč 40.693 Kč
Opravy k dlouhodobému majetku celkem -1.467.738 Kč -1.633.404 Kč
Krátkodobý majetek celkem 4.011.485 Kč 3.953.985 Kč
Zásoby celkem 0 Kč 0 Kč
Pohledávky celkem 363.237 Kč 359.593 Kč
Krátkodobý finanční majetek celkem 198.295 Kč 174.076 Kč
Jiná aktiva celkem 3.449.953 Kč 3.420.316 Kč
Aktiva celkem 4.496.526 Kč 5.120.659 Kč

PASiVA Stav  k prvnímu dni 
účetního období

Stav k poslednímu dni 
účetnímu období

Vlastní zdroje celkem 2.097.169 Kč 2.998.264 Kč
Jmění celkem 473.062 Kč 1.200.792 Kč
Výsledek hospodaření celkem 1.624.107 Kč 1.797.472 Kč
cizí zdroje celkem 2.399.357 Kč 2.122.395 Kč
Rezervy celkem 343.139 Kč 322.010 Kč
dlouhodobé závazky celkem 0 Kč 0 Kč
Krátkodobé závazky celkem 101.574 Kč 117.836 Kč
Jiná pasiva celkem 1.954.644 Kč 1.682.549 Kč
Pasiva celkem 4.496.526 Kč 5.120.659 Kč

NÁKlAdy

Spotřebované nákupy celkem 2.326.686 Kč
Služby celkem 1.099.498 Kč
Osobní náklady celkem 11.899.637 Kč
daně a poplatky celkem 24.009 Kč
Ostatní náklady celkem 81.790 Kč
Odpisy, prodaný majetek, tvorba rezerv a opravných položek celkem 370.666 Kč
Poskytnutné příspěvky celkem 0 Kč
dan z příjmů celkem 0 Kč
Náklady celkem 15.802.286 Kč

VÝNOSy

tržby za vlastní úkony a zboží celkem 5.421.533 Kč
Změna stavu vnitroorganizačních zásob celkem 0 Kč
Aktivace celkem 336.937 Kč
Ostatní výnosy celkem 61.619 Kč
tržby z prodeje majetku, zúčtování rezerv a opravných položek celkem 0 Kč
Přijaté příspěvky celkem 520.062 Kč
Provozní dotace celkem 9.635.500 Kč
Výnosy celkem 15.975.651 Kč

Výsledek hospodaření před zdaněním 173.365 Kč
Výsledek hospodaření po zdanění 173.365 Kč
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�� PřehLed výnoSů v čLenění PodLe zdrojů

VÝNOSy 2015 v tis. Kč %

dotace a příspěvky s účastí státního rozpočtu a rozpočtu krajských 
a obecních úřadů 9 636 60,32

MPSV - sociální projekty 8 698 54,44
Olomoucký kraj - projekty sociální začleňování 93 0,58
Úřad práce - příspěvky na nově vytvořená místa 399 2,50
Městský úřad hranice, Obecní úřady 446 2,79
Ostatní provozní dotace - Ministerstvo kultury ČR 0 0
PROVOZNÍ dOtAce celKeM 9 636 60,32

dary od organizací 146 0,91
dary fyzických osob 66 0,41
tříkrálová sbírka -podpora sociálních projektů  308 1,93
Nadace 0 0
Sbírky 0 0
dARy celKeM 520 3,25

Služby klientů v domácnosti                   4187 26,21
Služby klientům v zařízení charity 342 2,14
Za prodané obědy klientům 810 5,07
Ostatní tržby za služby - byt 83 0,52
PřÍJMy Od OdBěRAtelŮ SlUžeB celKeM 5 422 33,94

tržby z prodeje majetku 0 0

Ostatní výnosy - vyplacená pojistka, úroky.. 61 0,38

Aktivace majetku 337 2,11

OStAtNÍ VÝNOSy celKeM 398 2,49

VÝNOSy celKeM 15 976 100,00
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�� PřehLed nákLadů  - Podrobné čLenění

NÁKlAdy 2015 v tis. Kč %

 Spotřebované nákupy 2 326 14,72

 dhM (do 40 tis) 323          2,04
 Ostatní materiál 379 2,40
 Spotřeba energie 488 3,09
 Spotřeba ostatní (PhM) 341 2,16
 Prodané zboží 795 5,03

 Služby 1 100 6,96
 Opravy a udržování 134                �� 0,85
 cestovné 133 0,84
 Náklady na reprezentaci 15 0,09
 Nájemné 235 1,49
 školení 48 0,30
 Ostatní služby 535 3,39

 Osobní náklady                 11000 75,30
 Mzdové náklady (+odměny) 8 406 53,19
 OON (dPP, dPc) 329 2,08
 Zákonné sociální pojištění 2 970 18,79
 Stravné 195 1,23
 Ostatní sociální náklady 0 0

 daně a poplatky 24 0,15
 Ostatní náklady (včetně darů) 82 0,52
 Odpisy, prodaný majetek 371 2,35
 Poskytnuté příspěvky 0 0
 daň z příjmu 0 0

NÁKlAdy celKeM 15 803           100
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Přehled nákladů  - podrobné členění

Přehled výnosů v členění podle zdrojů

�� grafoLogie z odkazů finanční zPrávy

 Příjmy od odběratelů celkem       dary celkem      Provozní dotace celkem     ostatní výnosy

33,94%

60,32%

75,30%

6,96%

14,72%

0,15%

2,35%

0,52%

3,25%

2,49%

 osobní náklady       ostatní náklad (vč. darů)      odpisy, prodaný majetek     daně a poplatky

     Spotřebované nákupy       Služby
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�� zPráva nezáviSLého auditora - 1. Strana
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�� zPráva nezáviSLého auditora - 2. Strana
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POděKOVÁNÍ

�� dotace, PříSPěvky a jiné finanční ProStředky PoSkytLi:
 • Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR
 • Olomoucký kraj
 • Město hranice
 • Město lipník nad Bečvou
 • Obec dolní Újezd
 • Obec Osek nad Bečvou
 • Obec Střítež nad ludinou
 • Úřad práce Olomouc – pracoviště Přerov

 • cement hranice, a.s.
 • dAKR spol. s r. o.
 • ing. libuše Kopecká
 • ing. Michal Ondra, hranice 
 • Marie Pavlíková
 • Městys hustopeče nad Bečvou
 • Obec Bělotín
 • Obec Bohuslávky
 • Obec Černotín
 • Obec dolní Nětčice
 • Obec hlinsko
 • Obec horní Nětčice
 • Obec horní těšice
 • Obec Jezernice
 • Obec Jindřichov
 • Obec Kladníky

 • Obec Malhotice
 • Obec Milenov
 • Obec Milotice nad Bečvou
 • Obec Olšovec
 • Obec Paršovice
 • Obec Polom
 • Obec Provodovice
 • Obec Radotín
 • Obec Rouské
 • Obec Soběchleby
 • Obec špičky
 • Obec teplice nad Bečvou
 • Obec týn nad Bečvou
 • Obec Ústí 
 • Obec Veselíčko 

 

�� materiáLními dary PřiSPěLi:
 • VÁhAlA a spol. s r.o. výroba a prodej masných a lahůdkových výrobků
 • GAStPRO PeKÁRNA libor Mrkva
 • Pekárna WelARt v.o.s., hranice
 • Jarmila Pšeničková
 • Miroslav špalek 

VELKÝ DÍK VŠEM DÁRCŮM A SPONZORŮM!

�� finančními dary PřiSPěLi:
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GAleRie fOtOGRAfiÍ
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