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1. ÚVODNÍ SLOVO
Vážení přátelé!
Je tomu rok, co jsem vystřídal ve vedení Charity Hranice paní ředitelku Veroniku Polusovou.
Organizace, kterou během 12 let se svými spolupracovnicemi paní ředitelka vybudovala, je obdivuhodná.
Je obdivuhodná nejenom rozsahem služeb, ale především odborným a laskavým přístupem zaměstnanců
i dobrovolníků vůči všem svěřeným seniorům, osobám s postižením i dětem a mládeži ze sociálních
rodin. Nejen za to, ale i za velkou ochotu a vstřícnost při předávání řízení organizace jí velice děkuji!
Minulý rok uplynul velmi rychle a byl naplněn mnoha událostmi. Přesto, že jsme se po celý rok potýkali
s vážným nedostatkem financí a museli jsme částečně omezit provoz některých služeb, lze hodnotit
uplynulý rok jako úspěšný.
Na jaře proběhla v Pečovatelské službě v Hranicích inspekce Krajského úřadu Olomouckého kraje,
která skončila velmi kladným hodnocením. Výsledek je potvrzením vysoké míry profesionality
pracovníků organizace. Na přelomu května a června se přestěhovaly služby Denního centra Archa
a Nízkoprahového zařízení pro děti a mládež Fénix do nových prostor na Třídě Čs. Armády. Získaly tak
konečně důstojné podmínky pro svou činnost. Oficiální otevření a požehnání nových prostor se
uskutečnilo v září za účasti prezidenta Arcidiecézní charity Olomouc P. Bohumíra Vitáska a zástupců
města Hranic, farnosti a dalších hostů. Toto oficiální otevření bylo součástí projektu „Interaktivní týden
s Charitou“ jehož účelem bylo představení a přiblížení činnosti Charity Hranice a střediska v Lipníku nad
Bečvou veřejnosti. Na sklonku roku jsme převzali do užívání automobil Renault Kangoo, který byl
pořízen díky příspěvkům firem a dárců z Hranic a okolí. Tento vůz rozváží denně obědy téměř 30
uživatelům pečovatelské služby.
Vám všem, kteří jste se na činnosti Charity Hranice v loňském roce podíleli, srdečně děkuji. Vaše
podpora, ať je finanční, duchovní nebo jiného druhu, je pro nás velmi důležitá.
Přeji si, abychom i v následujícím roce společně rozvíjeli dílo, které nám bylo svěřeno.
Láska, milosrdenství a pokoj, ať nás na této cestě provází.
Jan Hegar
ředitel Charity Hranice

Vážení přátelé,
ze sdělovacích prostředků jsme často zváni k soucitu a pomoci mnoha potřebným na celém světě.
Hledejme však, jak se zapojit hlavně tam, kde žijeme. Tak se naše pomoc stane obohacením nejen
potřebných, ale také nám dárcům. Ve světě je velmi rozvinutá křesťanská dobrovolnická služba.
Kéž se naší službou šíří křesťanská láska a radost. Pomoc bližním v nás rozvíjí plamen lásky Boží
a rozšiřuje naše srdce radostí.
Všem pracovníkům i klientům Charity Hranice přeji hodně radosti z toho dobrého, co konají.
P. Jiří Doležel
farář farnosti Hranice
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2. ZÁKLADNÍ ÚDAJE ORGANIZACE
Poslání:
„Posláním Charity Hranice je poskytovat sociální a zdravotní služby, zejména seniorům, osobám se
zdravotním postižením, dětem a mládeži ohroženými 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.“
2.1 Vznik a začlenění
Charita Hranice je organizace římskokatolické církve s vlastní právní subjektivitou, zřízena olomouckým
arcibiskupem Mons. Janem Graubnerem.
Zaregistrováni jsme u Ministerstva kultury České republiky podle ustanovení § 22 ods. 1, zákona
308/1991 Sb., o svobodě náboženské víry, postavení církví a náboženských společností.
Jsme organizační složkou Arcidiecézní charity Olomouc, Charity Česká republika, Caritas Internacionalis
- mezinárodní společenství charit.
U Okresního úřadu v Přerově jsme byli zaregistrováni 1. srpna 1999 jako nestátní neziskové zdravotnické
zařízení.
U Krajského úřadu Olomouc jsme dle zákona o sociálních službách zaregistrováni od 1. 7. 2007 jako
poskytovatelé sociálních služeb.
Na základě Rozhodnutí Jana Graubnera, arcibiskupa olomouckého a metropolity moravského, ze dne
9.10.2008 došlo k 1. lednu 2009 ke sloučení Charity Hranice a Oblastní charitou Lipník nad Bečvou.
Charita Hranice se tímto rozšířila o středisko Lipník nad Bečvou a okruh naší působnosti nyní zahrnuje
celý hranický děkanát.
2.2 Sídlo a kontakty
Sídlo organizace : Charita Hranice
Purgešova 1399
753 01 Hranice
telefon:
581 606 615, 581 601 932
mobilní telefon: ředitel
731 619 883
ekonomka 739 526 263
e-mail:
hranice@hranice.charita.cz
reditel@hranice.charita.cz
webová stránka: www.charita-hranice.cz
Charita Hranice středisko Lipník nad Bečvou
28. října 36/7
751 31 Lipník nad Bečvou
telefon:
581 772 089, 777 238 520
e-mail:
lipnik@hranice.charita.cz
webová stránka: www.lipnik.charita.cz
Bankovní spojení:
Komerční banka Hranice
IČ: 45180326

27-6448390227/0100
IČZ. 92299000
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2.3 Organizační struktura

ŘEDITEL

CHARITNÍ RADA

REVIZNÍ KOMISE
EKONOMIKA, PERSONALISTIKA

PASTORAČNÍ ASISTENTKA
STŘEDISKO HRANICE
CHARITNÍ OŠETŘOVATELSKÁ SLUŽBA
STŘEDISKO LIPNÍK
NAD BEČVOU
CHARITNÍ PEČOVATELSKÁ SLUŽBA
STŘEDISKO HRANICE

CHARITNÍ PEČOVATELSKÁ SLUŽBA
STŘEDISKO LIPNÍK NAD BEČVOU

;

OSOBNÍ ASISTENCE

DENNÍ CENTRUM ARCHA

NÍZKOPRAHOVÉ ZAŘÍZENÍ
PRO DĚTI A MLÁDEŽ FÉNIX

CHARITNÍ ŠATNÍK
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2. 4 Statutární orgán organizace
ředitelka do 31.5.2011
Veronika Polusová
ředitel od 1.6.2011
Jan Hegar
2. 5 Správa
ekonomka, personalistika: Bc. Jana Jagošová
pokladní, účetní:
Kamila Růžičková
Jarmila Studená
pastorační asistentka:
Radmila Andrýsková
Podpora pracovníků, nezávislá pomoc, poradenství poskytují:
supervize:
Mgr. Piotr Wardecki,
lékařský garant:
MUDr. Lubica Víchová
2. 6 Charitní rada
Předseda:
Členové:

2. 7 Revizní komise
Předseda :
Členové:

Aleš Král
Carmen Benedělová
Helena Burešová
Irena Kývalová
Anna Melanová

Irena Kývalová
Ludmila Mynářová

Ludmila Pavelková
Hana Radostová
Pavlína Trpáková
Veronika Polusová

Helena Zábranská

2. 8 Územní působnost
Hranice, Bělotín, Boňkov, Boškov, Býškovice, Černotín, Dolní Těšice, Drahotuše, Hluzov, Heřmanice,
Horní Těšice, Hrabůvka, Hranické Loučky, Hustopeče nad Bečvou, Jindřichov, Klokočí, Kovářov,
Kunčice, Kyžlířov, Lhotka, Lipná, Lučice, Malhotice, Milotoce nad Bečvou, Milenov, Nejdek, Olšovec,
Opatovice, Paršovice, Partutovice, Polom, Poruba, Potštát, Provodovice, Radíkov, Rakov, Rouské,
Rybáře, Skalička, Slavíč, Střítež nad Ludinou, Špičky, Teplice nad Bečvou, Ústí, Valšovice, Velká,
Všechovice, Vysoká
Středisko Lipník nad Bečvou:
Lipník nad Bečvou včetně místních částí, Bohuslávky, Bezuchov, Dolní Nětčice, Dolní Újezd, Hlinsko,
Horní Nětčice, Jezernice, Kladníky, Lhota, Oprostovice, Osek nad Bečvou, Radotín, Soběchleby, Týn nad
Bečvou, Radostín, Soběchleby, Týn nad Bečvou,Veselíčko
2. 9 Počet zaměstnanců k 31. 12. 2011
43 zaměstnanců
3. PROJEKTY REALIZOVANÉ V ROCE 2011
Zdravotní
3.1 Charitní ošetřovatelská služba ( CHOS )
Sociální
3.2 Charitní pečovatelská služba ( CHPS ) středisko Hranice
3.3 Charitní pečovatelská služba středisko Lipník nad Bečvou
3.4 Osobní asistence ( OA )
3.5 Denní centrum Archa pro osoby s kombinovaným postižením ( DC Archa)
3.6 Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež Fénix ( NZDM Fénix)
Humanitární
3.7 Charitní šatník
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3.1 Charitní ošetřovatelská služba
Poslání služby:
Posláním Charitní ošetřovatelské služby je zajistit ošetřovatelskou péči v přirozeném prostředí,
v domácnosti pacienta. Naše ošetřovatelská péče je komplexní. Zajišťuje biologické, psychologické,
sociální potřeby klienta.
Cíl služby:
Cílem Charitní ošetřovatelské služby je poskytovat odbornou zdravotní péči všem nemocným v domácím
prostředí. Ošetřovatelskou péči zajišťují kvalifikované zdravotní sestry na základě ordinací praktického
lékaře. Ošetřovatelská péče je v plné výši hrazena zdravotní pojišťovnou.
Cílová skupina
Ošetřovatelskou péči provádíme u klientů v akutních, chronických i terminálních stadiích onemocnění.
Dostupnost služby
Služba je dostupná každý den, včetně sobot, nedělí, svátků
- 365 dní v roce.
Prováděné ošetřovatelské výkony
podávání léků
odběry biologického materiálu
aplikace inzulínu, zaučení aplikace inzulínu
aplikace injekcí sc.,im.,iv.
aplikace infuzní terapie
klysma, výplachy, laváže
ošetřování permanentních katetrů, cévkování
ošetřování dekubitů, bércových vředů, stomií, převazy ran
ošetřovatelská rehabilitace s nácvikem soběstačnosti a sebeobsluhy
sledování fyziologických funkcí
hospicová péče- ošetřování nemocných v terminálním stádiu onemocnění
Zapůjčování zdravotnických pomůcek
Ve střediscích Hranice a Lipník nad Bečvou půjčujeme kompenzační pomůcky- mechanické polohovací
postele, chodítka, pokojové WC, invalidní vozíky, sedačky do vany, jídelní stolky.
Oblast působení
středisko Hranice - město Hranice a spádové obce
počet uživatelů v roce 2011
158
počet výkonů v roce 2011
5788
náklady na projekt v roce 2011 1 278 183 Kč
středisko Lipník nad Bečvou
- město Lipník nad Bečvou a spádové obce
počet uživatelů v roce 2011:
89
počet výkonů v roce 2011:
6466
náklady na projekt v roce 2011: 854 208 Kč
Aktuální kontakt
Středisko Hranice
vrchní sestra: Jana Kolářová
adresa:
Purgešova 1399, Hranice
telefon:
581 601 932, 608 622 003
e-mail:
vrchni@hranice.charita.cz
Středisko Lipník nad Bečvou
staniční sestra: Simona Kimlerová
adresa:
28. října 36/7, Lipník nad Bečvou
telefon:
581 772 089, 777 238 526
e-mail:
simona.kimlerova@hranice.charita.cz
6
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3.2 Charitní pečovatelská služba středisko Hranice
Poslání služby:
Posláním Charitní pečovatelské služby je pomoci zajistit našim klientům vést plnohodnotný život
v podmínkách svého sociálního prostředí, podporovat soběstačnost v péči o svoji osobu, svých zájmů
a zajištění chodu domácnosti, pokud to jejich zdravotní stav nebo konkrétní životní situace vyžaduje
a dovolí.
Cíl služby:
Hlavním cílem Charitní pečovatelské služby je klient žijící dle svého přání co nejdéle v přirozeném
domácím prostředí.
Dílčím cílem je:
• klient, který má zajištěnou potřebnou míru podpory soběstačnosti
• aktivizace klienta na základě jeho individuálního plánu
• zachování sociálních vazeb a životního stylu klienta
• služba poskytovaná kvalifikovaným a profesionálním personálem
Cílova skupina:
Cílovou skupinu Charitní pečovatelské služby tvoří osoby s chronickým nebo tělesným postižením od 11
let věku a senioři z regionu Hranicka, kteří z důvodu svého zdravotního stavu, snížené soběstačnosti při
zajištění péče o svoji osobu, svých zájmů a chodu domácnosti službu nezbytně potřebují a nemohou si ji
zajistit v požadovaný čas jinak.
Zásady poskytování služby:
Zásada partnerství
Respektování klienta
Respektování soukromí
Empatický a vřelý přístup ke klientovi

Respektování a podpora soběstačnosti klienta
Spolupráce s blízkými osobami klienta
Zachování mlčenlivosti a důvěrnosti informací

Kapacita služby: Denní kapacita Charitní pečovatelské služby je 51 klientů, z toho je 30 dovoz jídla.
Počet klientů v roce 2011:

82

Počet návštěv v roce 2011:

10 000

Náklady na projekt v roce 2011: 2 140 193 Kč
Co se nám podařilo v roce 2011:
9 v naší službě proběhla v dubnu 2011 Inspekce kvality sociálních služeb, kde jsme získali 124 b.
9 přijali jsme sociální pracovnici do služby
9 realizovali jsme s klienty výlet na Sv. Hostýn v rámci týdne Charity
9 revidovali jsme metodiky v Charitní pečovatelské službě před i po inspekci
9 zavedli jsme individuální plánování služby klientů do praxe
9 získali jsme do služby nový sociální automobil Renault Kangoo
Výhled do roku 2012:
9 navýšit počet klientů do služby
Aktuální kontakt:
vedoucí:

Mgr. Kateřina Laurencie Manišová

sociální pracovnice: Mgr. Šárka Ptáčková
adresa:

Purgešova 1399, 753 01 Hranice

tel.:

733 755 986

e-mail:

katerina.manisova@hranice.charita.cz
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3.3 Charitní pečovatelská služba, středisko Lipník nad Bečvou
Poslání služby
Posláním charitní pečovatelské služby je pomoci zajistit našim uživatelům vést plnohodnotný život
v podmínkách svého sociálního prostředí, podporovat soběstačnost v péči o svoji osobu, svých zájmů
a zajištění chodu domácnosti, pokud to jejich zdravotní stav nebo konkrétní životní situace vyžaduje
a dovolí.
Cíle pečovatelské služby
Prvotní cíl
Umožnit našim uživatelům žít v přirozeném domácím prostředí
Dílčí cíl
•

Udržení schopnosti uživatele pečovat o svou osobu a domácnost

•

Naplňování individuálních cílů uživatele

• Služba poskytována kvalifikovaným personálem
Cílová skupina
•

osoby s chronickým onemocněním od 19 let
jsou to dospělé osoby se sníženou soběstačností, trpící dlouhodobým onemocněním.

•

osoby s tělesným postiženým od 19 let
jsou to dospělé osoby se sníženou soběstačností, jenž mají určitou odchylku ve zdravotním stavu,
která je omezuje v určité činnosti.

•

senioři
jsou osoby se sníženou soběstačností z důvodu věku a potřebují dopomoc v základních životních
dovednostech, zejména v péči o svou osobu a domácnost.

Počet uživatelů v roce 2011:
100
Počet výkonů v roce 2011:
17 047
Náklady na projekt v roce 2011: 1 815 605 Kč
Co se nám podařilo:
•

zakoupit nové elektrické polohovací postele

•

obnovit vozový park – Renault Kango a Fabie

Výhled do roku 2012
•

více prezentovat charitní služby ve městě a v okolních obcí

•

zakoupit nové termojídlonosiče pro naše uživatele

•

rozšiřovat individuální vzdělávání pracovníků

Aktuální kontakt:
vedoucí střediska a Charitní pečovatelské služby:
adresa:
telefon:
email:
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Naděžda Vrbíková
28. října 36/7, 751 31 Lipník nad Bečvou
777 238 520, 581 772 089
lipnik@hranice.charita.cz

3. 4 Osobní asistence
Poslání služby:
Posláním Osobní asistence Charity Hranice je individuální podpora člověku
při zvládání každodenních úkonů, které by za běžných 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 24 hodin denně.
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
Cílová skupina:
Cílovou skupinu Osobní asistence tvoří osoby se zdravotním postižením od 19 let a senioři, kteří vzhledem
ke svému zdravotnímu stavu tuto službu potřebují a nejsou schopni si ji sami nebo s dopomocí rodiny
v požadovaný čas zabezpečit.
Službu neposkytujeme osobám s psychickým onemocněním, osobám s těžkým kombinovaným postižením
a osobám, které se aktivně nepodílí na průběhu služby.
Zásady poskytování Osobní asistence:
Lidská důstojnost
Zastupitelnost pracovníků
Podpora při využívání běžných veřejných služeb

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Individuální přístup
Samostatnost klienta
Profesionální a odborný přístup

Kapacita služby:
15 klientů
Počet klientů v roce 2011:
21 (průměrný věk 75,6 let)
Průměrná vzdálenost našich klientů od Hranic v roce 2011:
6,56 km
Průměrný počet hodin u jednoho klienta za rok:
676 hodin
Náklady na projekt v roce 2011:
2 922 317 Kč
Co se nám v roce 2011 podařilo:
Přijali jsme novou sociální pracovnici
Pořídili jsme pomůcky pro klienty z projektu „Zapojíme všechny smysly“
Uspořádali jsme pro pracovníky dvě teambuildingové víkendové aktivity
V rámci týdne Charity se klienti zúčastnili poutě na Sv. Hostýn
Co nás v roce 2011 trápilo:
Z důvodu velmi nízkých dotací jsme byli nuceni snížit kapacitu z 18 na 15 klientů
Výhled do roku 2012:
Navzdory nepříznivé finanční situaci chceme zachovat stávající rozsah Osobní asistence
Uspořádat pro klienty pouť na některé ze svatých míst
Realizovat projekt „Vzpomínkový rámeček“
Více viz. Cíle Osobní asistence na rok 2012 k nahlédnutí v kanceláři
Aktuální kontakt:
vedoucí:
Bc. Petra Šustalová
sociální pracovnice: Mgr. Šárka Ptáčková
adresa:
Purgešova 1399, 753 01 Hranice
telefon:
739 245 989
e-mail:
petra.sustalova@hranice.charita.cz
9
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3.4 Denní centrum Archa
Denní centrum Archa je sociálním projektem Charity Hranice, poskytujícím sociální
služby dospělým osobám se zdravotním, zejména mentálním a kombinovaným
postižením.
Co je naším posláním?
Naším posláním je podporovat uživatele při začleňování do společnosti, při utváření jejich vlastního
samostatného života a vytváření životních hodnot.
Naším cílem je:
ª uživatel samostatný v sebeobslužných činnostech
ª uživatel schopný vhodně komunikovat s okolním prostředím
ª uživatel správně se orientující v prostředí (zvládající pohyb po ulici, vyřízení osobních záležitostí, …)
ª služba poskytovaná kvalifikovaným a profesionálním personálem
Co můžeme nabídnout?
• výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti (rozvoj rozumových
dovedností; výtvarné, hudební, pohybové a pracovní činnosti s prvky
arte-, muziko- a ergoterapie, …)
• zprostředkování kontaktu se společenským prostředím (návštěvy divadel,
muzeí, městské knihovny, restaurací, …)
• sociálně terapeutické činnosti (sociální učení; nácvik přípravy pokrmů;
nácvik nakupování; péče o domácnost, relaxační aktivity, …)
• pomoc při uplatňování práv a obstarávání osobních záležitostí (pomoc při
vyřizování příspěvku na péči, osobních dokladů, kompenzačních
pomůcek, asistence při úředních jednáních, ...)
• dopomoc při úkonech osobní hygieny a při použití WC
• poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy
Co se nám v roce 2011 podařilo?
přestěhovali jsme se do nových prostor a sjednotili obě střediska
obohatili jsme nabízené aktivity o canisterapii
9 zúčastnili jsme se festivalu tance a zpěvu Motýlek
v Kopřivnici
9 zabodovali jsme na jezdecké olympiádě na Ranči Hermelín
9 navštívili jsme Technické muzeum v Brně, přednášku
o Izraeli, a díky manželům Vlasákovým i areál a zázemí nově
zrekonstruovaného divadla Stará střelnice
9 prezentovali jsme se na několika letních a vánočních
výstavách v Lipníku nad Bečvou a v Hranicích
9 spolupodíleli jsme se na realizaci Týdne Charity

9
9

Počet uživatelů v roce 2011:
Náklady projektu v roce 2011:

12
1 924 615,- Kč

Aktuální kontakt:
vedoucí: Bc. Markéta Tabačková
adresa: Třída Čs. armády 211, Hranice
tel:
774 279 917
email:
archa@hranice.charita.cz
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3.6 Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež Fénix

Zařízení poskytuje služby dle zákona č.108/2006 o sociálních službách, a to výchovné, vzdělávací
a aktivizační činnosti.
Poslání projektu
Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež Fénix je ambulantní sociální služba, poskytovaná dětem a mládeži
z Hranic, Potštátu a okolí. Předchází možnému sociálnímu vyloučení a vzniku či rozvoji rizikového chování.
Poskytuje potřebné informace, pomoc a podporu v nepříznivé životní situaci.
Omezit působení patologického vlivu prostředí na děti a mládež, a tím eliminovat zvyšující
Cíl
se růst kriminality u dětí a mládeže
•
Podporovat sociální začlenění uživatelů sociální služby do společnosti, chránit uživatele
služby před sociálním vyloučením a zlepšit tak kvalitu jejich života
Dílčí cíle
•
zajistit nezbytnou psychickou, fyzickou, právní a sociální ochranu během využívání služby NZDM
Fénix
•
zmírňovat rizika související se způsobem života cílové skupiny uživatelů
•
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
•
poskytovat uživateli potřebné informace, podporu a pomoc při zvládání obtížných životních
událostí
•
zabezpečit rozvoj sociálních schopností a dovedností, podporovat při jejich zvládání, učit
komunikačním dovednostem a způsobům řešení různých životních situací
•
podporovat sociální začleňování uživatelů do skupiny vrstevníků i do širší společnosti
•
rozšiřovat životní příležitosti k získání vlastních pozitivních zkušeností uživatelů
•
nabízet další alternativní způsoby volnočasového vyžití k neorganizovanému či pasivnímu trávení
volného času
Cílová skupina
Cílovou skupinou NZDM Fénix jsou děti a mládež ve věku od 7 do 20 let z Hranic, Potštátu a okolí, které
zažívají nepříznivé sociální situace, jsou ohroženy 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.
Otvíračka:
Klub Potštát:
pondělí až čtvrtek: 13:15 - 18:00
pátek: 13:00 – 14:00
Klub Hranice:
pondělí až čtvrtek: 13:15 - 18:00
pátek: 13:00 – 14:00 – po předchozí domluvě
Počet uživatelů v roce 2011:
76
Náklady na projekt v roce 2011:
1 388 731 Kč
Co se nám v roce 2011 podařilo:
Klub se rozrostl o dva nové pracovníky a byl přestěhován do nových prostor. Zvýšil se počet uživatelů
v zařízení. Vystavovali jsme výrobky dětí na velikonočních a vánočních jarmarcích v Hranicích, Potštátě
a Lipníku nad Bečvou. Podnikli jsme poznávací akci do hranických kasáren. I tento rok proběhly outdoorové
aktivity podobné jako loni. Nově jsme vyzkoušeli jízdu na Bobové dráze. V rámci eliminování rasových či
jiných sociálních předsudků jsme se účastnili akce Den Soužití v Přerově, v rámci které proběhl turnaj ve
stolním fotbálku, kde jsme vybojovali první a druhé místo.
Aktuální kontakt:
vedoucí:
Martina Uřinovská, DiS.
adresa:
Hranice: Tř. Čs. Armády 211, 753 01 Hranice
Potštát: Zámecká 1, 753 62 Potštát
tel.:
739 344 078
email:
nizkoprahovka@hranice.charita.cz,
nizkoprahovka@seznam.cz
11

11

3.7 Humanitární projekty
Charitní šatník
Cíl projektu:
Charitní šatník poskytuje materiální pomoc - především ošacení občanům, kteří se ocitli v hmotné nouzi
(sociálně slabým rodinám, bezdomovcům).
Charitní šatník je otevřen každé úterý od 8:00 do 12.00 hodin.
První úterý v měsíci také odpoledne od 14:00 do 17:00 hodin.
Provoz Charitního šatníku zajišťují čtyři dobrovolnice, které od dárců přijímají ošacení - pánské, dámské
i dětské oděvy, bundy, rifle, kalhoty, sukně, mikiny, košile a trika. Vše čisté, vyprané, kompletní a pouze
sezónní - naše skladové prostory jsou značně omezené. Dobrovolnice oblečení třídí a vydávají
potřebným.
Pětkrát ročně dodáváme přebytky oděvů občanskému sdružení Diakonie Broumov, které si oděvy odváží
k dalšímu třídění. Použitelné ošacení slouží v rámci humanitární pomoci v České republice i v zahraničí pomoc pro sociálně slabé a potřebné v krizových situacích. Ostatní se využívá k průmyslovému
zpracování.
V roce 2011 přineslo do Charitního šatníku obnošené oděvy přibližně 580 dárců a pro oblečení si přišlo
asi 410 potřebných. Diakonii Broumov jsme naložili na nákladní auto 12 000 kg baleného a roztříděného
ošacení.
Náklady na projekt: 5 585 Kč
Děkujeme našim dobrovolnicím, díky kterým není tento projekt ztrátový a všem dárcům, kteří
přinesli ošacení pro potřebné.
Aktuální kontakt:
koordinátorka: Radka Andrýsková
adresa:
Purgešova 1399 Hranice - suterén - bezbariérový vchod ze dvora
telefon:
733 755 881
email:
radka.andryskova@hranice.charita.cz

Velké sbírky ošacení středisko Lipník nad Bečvou

V květnu a v listopadu se již pravidelně konají Velké sbírky ošacení na faře v Lipníku nad Bečvou.
Spoluobčané přináší zimní, letní ošacení a pánské boty, deky, přikrývky, povlečení, ručníky, utěrky a
hračky. Převážně všechny věci si odváží Diakonie Broumov.
Aktuální kontakt:
vedoucí střediska Lipník nad Bečvou :
adresa:
telefon:
email:

Naděžda Vrbíková
28. října 36/7, 751 31 Lipník nad Bečvou
777 238 520, 581 772 089
lipnik@hranice.charita.cz

Humanitární pomoc při mimořádných událostech

Ve spolupráci z Arcidiecézní charitou Olomouc jsme připraveni domácnostem postiženým mimořádnou
událostí (povodně) poskytnout bezprostřední materiální pomoc – ochranné pomůcky, úklidové prostředky
a zapůjčit vysoušeče. Následně rodiny dále navštěvujeme – poskytujeme psychosociální, případně
materiální pomoc
V roce 2011 jsme finančně pomáhali při likvidaci následků přívalových dešťů ve Všechovicích. V měsíci
srpnu došlo k zaplavení obytných prostor dvougeneračního domu.
Aktuální kontakt:
koordinátorka pro mimořádné události:: Radka Andrýsková
adresa:
Purgešova 1399 Hranice
telefon:
733 755 881
email:
radka.andryskova@hranice.charita.cz
12
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3.8 Tříkrálová sbírka
V prvních lednových dnech roku 2011 vyšly skupinky koledníků do ulic měst a vesnic Hranického
děkanátu již po jedenácté. Tříkráloví koledníci každoročně přinášejí do vašich domovů radostnou zvěst
o narození Ježíše Krista. Získané finanční dary jsou využity na podporu charitních projektů, přímou
pomoc rodinám a lidem v nouzi a zahraniční humanitární pomoc.
V roce 2011 jsme ve středisku Hranice organizovali 101 skupinek Tříkrálových koledníků
v Hranicích, Bělotíně, Boňkově, Boškově, Černotíně, Dolních Těšících, Dubu, Drahotuších, Heřmanicích,
Hluzově, Horních Těšících, Hrabůvce, Hranických Loučkách, Hustopečích nad Bečvou, Jindřichově,
Klokočí, Kovářově, Kunčicích, Kyžlířově, Lipné, Milenově, Miloticích nad Bečvou, Olšovci,
Opatovicích, Paršovicích, Partutovicích, Porubě, Potštátě, Radíkově, Rakově, Slavíči, Skaličce,
Středolesí, Stříteži nad Ludinou, Špičkách, Uhřínově, Ústí, Vysoké a Zámrskách.
Ve středisku Lipník nad Bečvou koledovalo 69 skupinek v Lipníku nad Bečvou, Bohuslávkách, Dolních
Nětčicích, Dolním Újezdě, Hlinsku, Jezernici, Kladníkách, Lhotě,
Oldřichově, Oprostovicích, Oseku nad Bečvou, Soběchlebích, Týně nad
Bečvou a Veselíčku
Celkový výnos
středisko Hranice
středisko Lipník nad Bečvou

795 679 Kč
526 248 Kč
269 431 Kč

Rozdělení vykoledované částky v %:
Charita ČR
¾ projekty
¾ zahraniční pomoc
¾ režie
Arcidiecézní charita Olomouc
¾ koordinační činnost, projekty
¾ krizový fond ACHO
¾ nouzový fond ACHO
Charita Hranice

5%
10 %
5%
15 %
5%
2%
58 %

Využití podílu Charitou Hranice
částka využitá Charitou Hranice
Přímá pomoc především rodinám s dětmi v nouzi
Nákup automobilu pro pečovatelskou službu středisko Lipník nad Bečvou
Denní centrum Archa zařízení nových prostor
Podpora Nízkoprahového zařízení pro děti a mládež

455 000 Kč
60 000 Kč
120 000 Kč
135 000 Kč
120 000 Kč

Charita Hranice pořádala pro malé i velké koledníky tyto akce:
¾ výjezd na Tříkrálový koncert v Městském divadle v Brně – 46 koledníků
¾ společná hodinová návštěva na Plovárně v Hranicích – 200 koledníků
¾ promítání filmu Fimfárum do třetice všeho dobrého v Letním kině v Hranicích - 300 koledníků
¾ Den plný her a soutěží - karaoke ve Všechovicích - 95 koledníků

Děkujeme ještě jednou všem štědrým dárcům i všem obětavým koledníkům !
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3.9 Týden Charity
Charita Hranice pořádala v týdnu od 19. září do 24. září 2011 Interaktivní týden s Charitou Hranice.
Prezentační akce se konala u příležitosti svátku patrona charitního díla svatého Vincence z Paula.
Zaměstnanci zorganizovali pestrou nabídku akcí, které byly určeny uživatelům a dobrovolníkům Charity
Hranice a také zájemcům z řad široké veřejnosti.
Celotýdenní maratón jsme v pondělí zahájili mší svatou v Hranicích i v Lipníku nad Bečvou, která byla
obětována za klienty a zaměstnance Charity Hranice.
V úterý jsme zorganizovali semináře v Zámeckém klubu. Ing. Petr Mynář ze sociálního odboru MěÚ
Hranice si připravil zajímavý seminář na téma Příspěvek na péči a problematika osob omezených nebo
zbavených ve způsobilosti k právním úkonům. Následovalo představení Charity Hranice, jednotlivých
charitních služeb a projektů.
Středu jsme věnovali našim klientům z řad seniorů, pro které jsme připravili pouť na Svatý Hostýn.
Klienti Charitní pečovatelské služby, Osobní asistence a dobrovolnice z Charitního šatníku společnou
pouť zahájili v autobuse modlitbou, kterou vedl Otec Josef Altman, jehož přítomnost byla pro všechny
zúčastněné velkým povzbuzením. Před společnou mší svatou jsme se ještě stihli seznámit s historií místa
ve Svatohostýnském muzeu.
Čtvrteční odpoledne patřilo prezentační akci Den Charity, která se již tradičně konala ve dvoraně
hranického zámku. Zájemci si mohli nechat změřit tlak i glykémii, nebo využít nabídku sociálního
poradenství. Z doprovodného programu zaujala dětská cimbálová muzika, vystoupení klientů DC Archa
i ukázka práce a výcviku vodících psů. Po skončení akce proběhlo setkání zaměstnanců a dobrovolníků
Charity Hranice.
V pátek dopoledne jsme slavnostně otevřeli nové prostory Denního centra Archa a Nízkoprahového
zařízení pro děti a mládež Fénix. Vzácným hostem byl Otec Bohumír Vitásek - prezident Arcidiecézní
charity Olomouc, který nové prostory posvětil a požehnal naší práci. Společně se zástupci měst Hranice
a Lipník nad Bečvou nové prostory slavnostně otevřeli. V DC Archa a NZDM Fénix jsme měli pro
zájemce z řad veřejnosti otevřené dveře až do odpoledních hodin.
V sobotu jsme zorganizovali výjezd na Svatý Hostýn pro klienty střediska Lipník nad Bečvou.
Odpoledne na faře v Lipníku nad Bečvou na setkání seniorů jsme všem přítomným představili činnost
střediska Lipník nad Bečvou.
Na realizaci Interaktivního týdne s Charitou Hranice finančně přispěl Olomoucký kraj a město Hranice.
Děkujeme všem sponzorům, kteří svými dary Interaktivní týden s Charitou Hranice podpořili:
VÁHALA a spol. s.r.o. výroba a prodej mastných a lahůdkových výrobků
GASTPRO PEKÁRNA Teplice nad Bečvou - Libor Mrkva
PEKAŘSTVÍ ILLÍK Bílovec – Lhotka
PEKÁRNA WELLART v.o.s. Hranice
LAHŮDKY POLA Hranice - Miroslav Bouda
PETR MARTINÁT - společné stravování
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4. Pravidelné a jednorázové akce
Postní almužna 2011
Dobrovolná duchovní formace, kterou Charita Hranice pořádá ve spolupráci se všemi farnostmi
Hranického děkanátu, připomíná věřícím třetí důležitý prvek postního snažení, kterou vedle modlitby
a postu je almužnu pro potřebné. V postních schránkách, kterých se vrátilo do Charity Hranice celkem
279, bylo dobrovolníky z řad farnosti, kněžími a zaměstnanci spočítáno celkem 60 149,- Kč. Tyto peníze
byly použity přímou pomoc rodinám v nouzi a posílení všech sociálních služeb Charity Hranice.
Všem dárcům upřímné Pán Bůh zaplať!
Vzdělávací víkendy
Jarní i podzimní vzdělávací víkend jsme společně prožili v Březinách u Kateřinic. Pod vedením lektorů
jsme se věnovali aktivitám, které vedly k posílení týmového ducha. Při teambuildingových aktivitách
a psychosociálním výcviku každá z nás nejen lépe poznala své spolupracovnice, ale všechny jsme se také
dobře pobavily.
Vánoční dárky pro Ukrajinu
Akce Vánoční balíček, při které Arcidiecézní charita Olomouc dopravila na Ukrajinu 235 dárků, se
Charita Hranice účastnila již po třetí. Díky obětavým rodinám z Hranic, Bělotína, Černotína, Špiček a
Všechovic, skupince studentek Gymnázia a čtyřem charitním pracovním kolektivům jsme obdarovali 18
dětí ve věku od dvou do patnácti let. Vánoční balíčky v hodnotě 1 000 Kč putovaly k 11 děvčatům a 7
chlapcům z dětských domovů a sociálních center ve městech Ternopil, Lopatyn a Kolomyja.
Prezentace výrobků našich klientů
Klienti Denního centra Archa a Nízkoprahového zařízení Fénix prezentovali Charitu Hranice se svými
výrobky na velikonočních a vánočních jarmarcích a výstavách v Hranicích, v Lipníku nad Bečvou a na
Den Charity.
Májové hraní v zámeckém parku v Lipníku nad Bečvou
Akce se konala v sobotu dopoledne 21. května 2011. Program byl určen především pro seniory
a zdravotně znevýhodněné spoluobčany, které jsme přivezli i z okolních obcí – bylo přítomno asi 60 osob.
Vystoupily děti ze Základní a mateřské školy Loučka, dětský folklorní soubor HANÁCKÉ PROSÉNEK,
občanské sdružení MAPAJ Přerov a studentská hudební skupina BLUES BAND.
Cílem bylo společné setkání a seznámení s novými lidmi a propagace Charity Hranice, střediska Lipník
nad Bečvou.
Výjezdy seniorů a zdravotně znevýhodněných na poutní místa osobním autem
Výjezdy na Svatý Hostýn v měsících květen a září jsou velmi oblíbené. Senioři navštíví mši svatou
a okolí Svatého Hostýna. Vyjíždíme osobními auty v 9 hodin a vracíme se kolem 14 hodiny zpět do
Lipníku nad Bečvou. Pro seniory přijedeme domů a opět jich domů i odvezeme.
Cílem je podpořit samostatnost uživatelů a možnost kontaktu s vrstevníky.
Mše svatá pro nemocné se vzpomínkou na zemřelé
Stalo se již tradicí, že ve středisku Lipník nad Bečvou nabízíme na začátku listopadu seniorům
a zdravotně znevýhodněným spoluobčanům možnost prožít společnou mši svatou se vzpomínkou na
zemřelé v kostele svatého Jakuba. Dopravu nám pomohli zajistit sponzoři. Součástí bylo i posezení při
čaji a kávě na faře.
Nabídka akcí pro zaměstnance a dobrovolníky
• pravidelné duchovní hodiny s panem kaplanem Otcem Josef Altman
• společně setkávání při zamyšlení nad Písmem Svatým
• postní křížová cesta
• adorace u Božího hrobu na Velký pátek
• Adventní zastavení – čtyři setkání u adventního věnce
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5. Finanční zpráva 2011
5.1 Rozvaha k 31.12.2011
AKTIVA
A. Dlouhodobý hmotný majetek celkem
A.II.3. Stavby1
Samostatné movité věci a soubory
A.II.4.
movitých věcí2
Drobný dlouhodobý hmotný
A.II.7.
majetek3
A.III.5. Ostatní dlouhodobé půjčky
A.IV.6. Oprávky ke stavbám
Oprávky k samostatným movitým
A.IV.7.
věcem a souborům movitých věcí
Oprávky k drobnému
A.IV.10.
dlouhod.hmotnému majetku3
B. Krátkodobý majetek celkem
B.II.1. Odběratelé
B.II.4. Poskytnuté provozní zálohy4
B.II.5. Ostatní pohledávky
B.II.6. Pohledávky za zaměstnanci
B.II.17. Jiné pohledávky
B.III.1. Pokladna
B.III.2 Ceniny
B.III.3. Účty v bankách
B.IV.1. Náklady příštích období
AKTIVA CELKEM
PASIVA
A.

Vlastní zdroje celkem

A.I.1. Vlastní jmění
A.I.2. Fondy
A.II.1. Účet výsledku hospodaření
A.II.2.

B.

Cizí zdroje celkem

B.III.1. Dodavatelé
B.III.3.
B.III.5.
B.III.6.
B.III.7.

PASIVA CELKEM

Výsledek hospodaření ve
schvalovacím řízení

B.III.8.
B.III.9.
B.III.11.
B.III.17.
B.III.22.

přijaté
zálohy
Zaměstnanci
Ostatní závazky vůči zaměstnancům
Závazky k institucím sociálního a
zdrav. pojištění
daň z příjmu
Ostatní přímé daně
ostatní daně a poplatky5
Jiné závazky
Dohadné účty pasivní6

1) stavby - koupený byt ve vlastnictví organizace
2) v organizaci tvoří tuto položku osobní automobily a motomed
3) movité věci spadající přímo do nákladů účtované do 31.12.2002 jejich odpis oprávkami
4)pohledávky/závazky za služby vykonané/věcně příslušné v roce2011 fakturované až v roce 2012
5) silniční daň za rok 2011
6) DÚP - náklady související z rokem 2011, které budou vyfakturované v roce 2012
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(vybrané údaje
v tis. Kč)

(vybrané
údaje
v
tis. Kč)

978

1131

stav k
1.1.
990
280

stav k
31.12.
605
280

30

10

300
-5

0
-23

-563

-783

-30

-10

2 625
129
124
6
9
0
173
44
2 124
16
3 615
stav k
1.1.
2 352
539
384
1 766

3 375
116
177
0
9
75
132
7
2833
26
3 980
stav k
31.12.
1 976
467
398
1 429

-337

-318

1 263
63

2 004
180

0

4

110
407

131
467

211

578

0
32
20
-20
440
3 615

0
137
20
-43
530
3 980

5.2 Výkaz zisků a ztrát za rok 2011
(vybrané údaje v tis.Kč)

A.
I.

Náklady
Spotřebované nákupy celkem
A.I.1.
Spotřeba materiálu
A.I.2.
Spotřeba energie
A.I.3.
Spotřeba ostatních neskladovatelných dodávek
A.I.4.
Prodané zboží1
II.
Služby celkem
A.II.5.
Opravy a udržování
A.II.6.
Cestovné
A.II.7.
Náklady na reprezentaci
A.II.8.
Ostatní služby2
III.
Osobní náklady celkem
A.III.9.
Mzdové náklady
A.III.10. Zákonné sociální pojištění
A.III.12. Zákonné sociální náklady
A.III.13. ostatní sociální náklady
IV.
Daně a poplatky celkem
A.IV.14. daň silniční
V.
Ostatní náklady celkem
A.V.18.
ostatní pokuty a penále
A.V.22.
dary
A.IV.24. Jiné ostatní náklady
Odpisy, prodaný majetek, tvorba rezerv a opravných
VI.
položek celkem
A.VI.25. Odpisy dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku
A.VIII.
daň z příjmu
Náklady celkem
B.
Výnosy
I.
Tržby za vlastní výkony a za zboží celkem
B.I.2.
Tržby z prodeje služeb
B.I.3.
Tržby za prodané zboží
IV.
Ostatní výnosy celkem
B.IV.15. úroky
B.IV.17. zúčtování fondů3
B.IV.18
Jiné ostatní výnosy
V.
Tržby z prodeje majetku, zúčtování rezerv
B.V.21.
Tržby z prodeje dlouhodobého hmotného majetku
B.V.24.
Výnosy z dlouhodobého finančního majetku
VI.
Přijaté příspěvky celkem
B.VI.27. Přijaté příspěvky (dary)
VII.
Provozní dotace celkem
B.VII.29. Provozní dotace
Výnosy celkem
C.
Výsledek hospodaření

hlavní činnost

1 650
707
200
345
398
1 140
166
84
0
890
9 623
7 101
2 343
179
0
20
20
100
11
4
85
239
239
0
12 772
4 652
4 283
369
256
0
190
66
0
0
0
943
943
6 603
6 603
12 454
-318

1) nakupované obědy pro uživatele Pečovatelské služby
2) patří sem např. nájemné, platba za pravidelné služby (ACHO, údržba PC,…)
3) zúčtování majetku pořízeného z dotace
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5.3 Přehled výnosů v členění podle zdrojů
VÝNOSY
v tis. Kč
Dotace a příspěvky s účastí státního rozpočtu
6 602
a rozpočtu krajských a obecních úřadů
MPSV -sociální projekty
5 835
Olomoucký kraj - Pečovatelská služba, Denní centrum Archa
126
Úřad práce - příspěvky na nově vytvořená místa
264
Městský úřad Hranice, Obecní úřady
377
ostatní provozní dotace
0
PROVOZNÍ DOTACE CELKEM
6 602
dary od organizací
365
dary fyzických osob
161
Tříkrálová sbírka -podpora sociálních projektů
402
DARY CELKEM
928
služby klientů v domácnosti
2 009
příjmy od ZP - zdravotní služby klientům v domácnosti
1 775
služby klientům v zařízení charity
376
za zapůjčené kompenzační pomůcky
123
za prodané obědy klientům
369
PŘÍJMY OD ODBĚRATELŮ SLUŽEB CELKEM
4 652
tržby z prodeje majetku
0
ostatní výnosy-vyplacená pojistka, úroky..
82
aktivace majetku
190
OSTATNÍ VÝNOSY CELKEM
272
VÝNOSY CELKEM
12 454
__________________________________________________________________

18
18

%
53,01
46,85
1,01
2,12
3,03
0,00
53,01
2,93
1,29
3,23
7,45
16,13
14,25
3,02
0,99
2,96
37,35
0,00
0,66
1,53
2,18
100,00

5.4 Přehled o peněžních příjmech a výdajích
STAV FINANČNÍCH PROSTŘEDKŮ
k 1.1.2011
Pokladny
172 647
ceniny (stravenky)
44 500
Bankovní účty
2 123 743
2 340 890
Celkem
PŘÍJMY A VÝDAJE Z PROVOZNÍ ČINNOSTI
Provozní dotace
Přijmy z poskytnutých služeb
Finanční dary
Ostatní příjmy (bez aktivace, bez úrokových výnosů)
Příjmy z provozní činnosti celkem
Výdaje na materiál
výdaje na energie a ost.nesklad.dodávky
výdaje na služby
výdaje na mzdy
ostatní výdaje (bez odpisů)
Výdaje na provozní činnost celkem
Čistý peněžní tok z provozní činnosti
PŘÍJMY A VÝDAJE Z INVESTIČNÍ ČINNOSTI
tržba z prodeje investičního majetku
Příjmy na investice celkem
Výdaje na investice celkem
Čistý peněžní tok z investiční činnosti
FINANČNÍ ČINNOSTI
faktury vystavené -přírůstek/úbytek
ostatní pohledávky
úrokové výnosy z půjčky
přijaté zálohy (324.000) +přírůstek/-úbytek
DÚA - finance z faktur zdravotních pojišťoven (+přírůstek/-úbytek) FV
fond přímé pomoci TKS,účelové dary (911.200,300,500) +přír/-úbytek
Příjmy z finanční činnosti celkem - přírůstek finančních prostředků
faktury přijaté-+přírůstek/-úbytek peněžních prostředků
mzdy vyplacené v lednu -+přírůstek/-úbytek
spoření zaměstnanců
ZP, SP zaměstnanců, kooperativa
daně zálohové,srážkové, silniční, z přijmu
vyplacené zálohy (Ekoltes+ ostatní..)
jiné závazky dlouhodobé
DÚP - nevyfakturované služby související z r. 2011
vnitřní zúčtování (395.000)
náklady příštích období (381.000) přírůstek/úbytek
Výdaje z finanční činnosti celkem -úbytek finančních prostředků
Čistý peněžní tok z finanční činnosti
PŘÍJMY CELKEM
VÝDAJE CELKEM
ČISTÉ ZVÝŠENÍ RESP. SNÍŽENÍ PENĚŽNÍCH PROSTŘEDKŮ

k 31.12.2011

131 866
7 250
2 834 269
2 973 385

6 602 527
4 283 493
927 992
435 654
12 249 666
708 294
535 899
1 148 449
9 623 040
517 747
12 533 429
-283 762
v celých Kč
0
120 000
0
120 000
12 004
55 824
15 000
4 510
0
17 516
104 854
-116 699
-21 539
-59 440
-366 870
-104 951
26 468
-23 500
-90 312
75 401
-9 961
-691 403
796 257
12 474 520
11 842 026
632 495
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5.5 Přehled nákladů - podrobné členění
NÁKLADY
v tis. Kč

50 - Spotřebované nákupy
501 - DHM (do 40 tis)
501 - Ostatní materiál
502 - Spotřeba energie
503 - Spotřeba ostatní (PHM)
504 - Prodané zboží
51 - Služby
511 - Opravy a udržování
512 - Cestovné
513 - Náklady na reprezentaci
518 - Nájemné
518 - Školení
518 - Ostatní služby
52 - Osobní náklady
521 - Mzdové náklady (+odměny)
521 - OON (DPP, DPC)
524 - Zákonné sociální pojištění
527 - Stravné
528 - Ostatní sociální náklady
53 - daně a poplatky
54 - ostatní náklady (včetně darů)
55 - Odpisy, prodaný majetek
58 - Poskytnuté příspěvky
59 - daň z příjmu
NÁKLADY CELKEM

20

20

náklady na
plnění
sociálních
služeb
1 511
157
462
166
327
399
1 074
170
84
0
347
10
463
8 237
5 810
271
1 995
161
0
21
98
239
0
0
11 180

vlastní
správa
132
35
54
35
8
0
74
4
0
0
16
54
1 386
1 020
0
347
19
0
0
0
0
0
0
1 592

5.6 Stav a pohyb majetku

A. Dlouhodobý majetek
Samostatné movité věci
Osobní automobil Š Felicia
Osobní automobil Š Felicie c.
Osobní automobil Š Felicie
Osobní automobil Š Felicie
Osobní automobil Citroen
Osobní automobil Ford Fiesta
Osobní automobil Peugeot
osobní automobil Š Fabia
motomed-převeden ze stř.Lipník
bytová jednotka
Osobní automobil Š Fabia
Osobní automobil Š Fabia

stav k 1.1.
900 801
45 000
120 000
85 000
95 000
70 210
80 000
125 000
280 591
0
0
0
0

přírůstek
632 507
0
0
0
0
0
0
0
0
99 525
280 000
126 491
126 491

úbytek
275 210
0
120 000
85 000
0
70 210
0
0
0
0
0
0
0

k 31.12.
1 258 098
45 000
0
0
95 000
0
80 000
125 000
280 591
99 525
280 000
126 491
126 491

HIM v nájmu
Ode dne 26.6.07 máme v nájmu osobní auto Renault Kangoo od firmy Kompakt s.r.o.(Hranice)
Ode dne 5.3.09 máme v nájmu osobní auto Renault Kangoo od firmy Kompakt s.r.o.(Lipník)
DDHM
B. Drobný dlouhodobý
stav k 1.1.
přírůstek
úbytek
k 31.12.
majetek
ks / Kč
ks / Kč
ks / Kč
ks / Kč
DDHM v majetku Hranice
1 029/1 727 739
166/234 168 50/20 066
1 145/1 941 841
DDHM v majetku Lipník
368/858 197
31/51 462
0
399/909 659
pozn. Zpracováno dle Inventárních karet a inventárních seznamů.
stav k 1.1.
přírůstek
úbytek
k 31.12.
C. Krátkodobý fin. majetek
2 340 890 15 392 562 14 652 730
3 080 722
Pokladna 1
37 798
1 819 853 1 801 380
56 271
Pokladna 2
50 414
1 515 559 1 514 476
51 497
Pokladna 3
84 435
621 195
681 532
24 098
Bankovní účet 1
2 014 850 11 146 955 10 329 092
2 832 713
sbírkový účet
108 893
0
108 893
ceniny-stravenky
44 500
289 000
326 250
7 250
____________________________________________________________________________

5.7. Stav a pohyb vlastního jmění a fondů

1. Vlastní jmění
Počáteční stav k 1.1.2011
Konečný stav k 31.12.2011
Do základního jmění se účtují i dary na dlouhodobý majetek.
2. Fondy - rezervní
Počáteční stav k 1.1.2011
Konečný stav k 31.12.2011
3. Fondy - účelová sbírka na nemovitost
Počáteční stav k 1.1.2011
Konečný stav k 31.12.2011
Fond rozpuštěn na nákup nemovitosti - byt.

v tis. Kč

539
467

384
398
109
0
21

21

22

23

Chtěli bychom poděkovat všem, kteří v roce 2011 podpořili činnost
Charity Hranice.
DOTACE A JINÉ FINANČNÍ PROSTŘEDKY POSKYTLI:
Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR
Obec Dolní Újezd
Olomoucký kraj
Obec Hlinsko
Město Hranice
Obec Jezernice
Město Lipník nad Bečvou
Obec Kladníky
Úřad práce Přerov pobočka Hranice
Obec Lhotka
Město Potštát
Obec Osek nad Bečvou
Obec Bělotín
Obec Radotín
Obec Horní Těšice
Obec Týn nad Bečvou
Obec Bohuslávky
Obec Veselíčko
FINANČNÍMI DARY PŘISPĚLI:
Cement Hranice a.s. Farnost Hranice

Václav a Karla Vlasákovi

MATERIÁLNÍMI DARY PŘISPĚLI:
Výbor dobré vůle – Nadace Olgy Havlové
VÁHALA a spol. s r.o. výroba a prodej mastných a lahůdkových výrobků
Petr Martinát – společné stravování
GASTPRO PEKÁRNA Libor Mrkva
Pekařství ILLÍK BÍLOVEC Lhotka
Lahůdky POLA Hranice – Miroslav Bouda
FINANČNÍ ÚČELOVOU POMOC PRO LIDI POSTIŽENÉ POVODNÍ POSKYTLI:
Arcidiecézní charita Olomouc
NA PROJEKTU „SOCIÁLNÍ AUTOMOBIL“ SE PODÍLELI:
Cemdest s.r.o.
VÁHALA a spol. s. r.o.
AUTO- DREI s.r.o.
autodoprava FORTE
KBS Hranice s.r.o.
VACULA s.r.o. Lipník nad Bečvou
SVÁŘECÍ POTŘEBY - STODŮLKA PETR
Level Pro a.s.
TZB TECHNIK, s.r.o.
VaK Přerov
AQ PUMPY, s.r.o.
SSI –SCHAFER s.r.o.
CEMLOG -Cement-Logistika k.s.
Stami Hranice s.r.o.
Roman Klabačka- dřevěné podlahy
Stavby a stroje - Jaroslav Tvrdoň
BAVYKO – Radovan Zatloukal
Farma Zdeňka – Zdeňka Horníková
MB DOMUS SE Hranice
Josef Velocha- prodej pevných paliv
PROBI Inženýring s.r.o.
Vladímír Zámorský ZV okna
Sklenářství VIOL
Jan Lesák- Malby-Nátěry Drahotuše
Strojírny Olšovec s.r.o
AB Andrys s.r.o.
KUNST, spol.s r.o.
CIDEMAT Hranice s.r.o.
Radim Raček vodo- topo- plyn
SMOOS,s.r.o.
PROJEKTY VODAM s.r.o.
RENETRA,s.r.o.
Šobora- GARDEN Technik Hranice
Tiskárna GRAFEMA
Elektroprogres Hranice spol. s r.o.
Sportskotelna Hranice
KLEMPÍŘSTVÍ Jan Kahánek
OMO Jaroslav Číhal
Střešní a výškové práce – SaVP Kobliha,
Ing. Hanousek Leoš s.r.o.
Vláčil Stanislav- kontejnerová doprava a
Perfoplast s.r.o.
zemní práce
PONY AUTO Trend s.r.o.
HROMOSVODY - Ing. Otakar TOMEK Vítonice
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VELKÝ DÍK VŠEM DÁRCŮM A SPONZORŮM !

