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o charitě hranice

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 uživatelé docházejí do našich zařízení.

Charita Hranice se v roce 2018 starala
o 628 lidí. Naše zdravotní sestry ošetřily
269 pacientů. Pečovatelky a osobní asistentky, které pracují v terénních sociálních
službách, pečovaly v domácím prostředí
o 238 klientů. Ambulantní sociální služby
navštěvovalo 121 uživatelů.

Sociální a zdravotní služby poskytujeme již 19 let. Staráme se o seniory, lidi
se zdravotním a tělesným postižením,
dlouhodobě a těžce nemocné, děti
a mládež.

Tříkrálová sbírka 2018 skončila s výnosem
1 278 026 Kč. Koledovali jsme s 226 pokladničkami. Počet dobrovolníků zapojených do Tříkrálové sbírky se opět přiblížil
k číslu 800.

Územní působnost Charity Hranice
zahrnuje 3 města, 1 městys, 44 obcí
a 27 místních části měst a obcí.

Charita Hranice v roce 2018 měla 55
zaměstnanců a 10 dlouhodobých dobrovolníků.
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úvodní slovo
Milí přátelé Charity,
předkládám Vám výroční zprávu za rok 2018 s cílem informovat Vás o činnosti Charity
Hranice v loňském roce.
Charita Hranice, ostatně jako všechny organizace Charity, vznikla a je nastavena za účelem pomoci lidem v nouzi. Naším záměrem a přáním je, aby každý člověk v tíživých životních situacích věděl, že se může kdykoliv na Charitu obrátit se žádostí o pomoc.
V současné době poskytujeme široký záběr sociálních a zdravotních služeb doplněných
o možnosti finanční i materiálové humanitární pomoci.
Úspěšná realizace všech deklarovaných služeb a pomoci je podmíněna potřebným materiálním vybavením a financemi. Neobešla by se ale především bez snahy, ochoty a obětavosti téměř šedesáti mých spolupracovníků.
Právě k nim směřuje mé velké poděkování, protože bez jejich obětavé snahy a laskavého
přístupu ke klientům a pacientům by nebyla Charita tím, čím je.
Nejedná se však jen o zaměstnance, ale také o dobrovolníky, bez kterých by nebylo možné
například uskutečnit Tříkrálovou sbírku nebo provozovat charitní šatník, či organizovat
potravinovou sbírku.
Přesto, že se daří počet dobrovolných spolupracovníků průběžně navyšovat, přivítali bychom velmi rádi další, především pro pomoc v sociálních službách. Pokud by někoho z vás
oslovila potřeba pomáhat druhým, rádi vás mezi sebou přivítáme.
Do budoucna mě povzbuzuje a těší vědomí, že stále přicházejí noví spolupracovníci ochotní darovat kus sebe sama pro druhého.

Jan Hegar
ředitel

Drazí muži a ženy, kteří jste plní dobré vůle!
Všichni se často ptáme – co v dnešní době potřebuje udělat člověk, aby měl jistotu, že
nepromarnil svůj život?
Receptů, které nám nabízí svět je spousta, ale Pán Ježíš nás upozorňuje, že opravdová
cesta, je praktický jedna: „Poznáte je po jejich ovocích“. Tedy – důležité je: co shromažďujeme ve svém životě – zda je to dobro, která trvá, či jen pomíjivé „cetky“? Skutečné
dobro, můžeme shromáždit jen ve svém srdci anebo v srdcích jiných lidi. Bude to dobro,
které bude celou věčnost vypovídat – kým opravdu jsme!
Všem pracovníkům a klientům Charity přeji a vyprošuji u Boha, aby jejich srdce přetékalo skutečným dobrem.

P. Janusz Łomzik
farář farnosti Hranice
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informace a  právní forma
Sídlo organizace:

Charita Hranice:

Charita Hranice
Purgešova 1399
753 01 Hranice
Česká republika

•• organizace římskokatolické církve
s vlastní právní subjektivitou,

Kontaktní informace:

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

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

•• zřízena olomouckým arcibiskupem
Mons. Janem Graubnerem,

•• organizační složka Arcidiecézní
charity Olomouc, Charity Česká
republika, Caritas Internationalis,

Bankovní spojení:
Komerční banka Hranice		
27-6448390227/0100

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

IČ: 45180326
IČZ: 92299000

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

Charita Hranice
středisko Lipník nad Bečvou
Křížkovského 68
751 31 Lipník nad Bečvou
telefon:
581 772 089
mobilní telefon:
777 238 520
e-mail: petra.sustalova@hranice.charita.cz

Na základě Rozhodnutí Jana Graubnera,
arcibiskupa olomouckého a metropolity moravského, ze dne 9. 10. 2008 došlo
k 1. lednu 2009 ke sloučení Charity Hranice s Oblastní charitou Lipník nad Bečvou.
Charita Hranice se tímto rozšířila o středisko Lipník nad Bečvou a okruh naší působnosti nyní zahrnuje hranický děkanát.

Poslání:
„Posláním Charity Hranice je poskytovat sociální a zdravotní služby, zejména seniorům, osobám se zdravotním postižením, dětem a mládeži ohroženým 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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Denní centrum
ARCHA

Charitní pečovatelská služba
středisko Hranice

adresa: Třída Čs. armády 211, 753 01 Hranice
vedoucí: Bc. Markéta Hriníková
mobil: 774 279 917
e-mail: marketa.hrinikova@hranice.charita.cz

adresa: Purgešova 1399, 753 01 Hranice
vedoucí: Lucie Kopecká
mobil: 733 755 986
e-mail: lucie.kopecka@hranice.charita.cz
sociální pracovnice: Mgr. Lucie Reková
mobil: 734 435 299
e-mail: lucie.rekova@hranice.charita.cz
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adresa: Purgešova 1399, 753 01 Hranice
vedoucí: Alena Pavelková
mobil: 739 245 989
e-mail: alena.pavelkova@hranice.charita.cz

adresa: Křížkovského 68, 751 31 Lipník n. B.
vedoucí: Bc. Petra Šustalová
tel.: 581 772 089, mobil: 777 238 520
e-mail: petra.sustalova@hranice.charita.cz

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

sociální pracovnice: Bc. Kateřina Vlasáková
mobil: 733 741 747
e-mail: katerina.vlasakova@hranice.charita.cz
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Charitní pečovatelská služba
středisko Lipník nad Bečvou
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Osobní asistence
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Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež
FÉNIX

Domácí zdravotní péče
středisko Hranice

adresa: Tř. Čs. Armády 211, 753 01 Hranice
vedoucí: Martina Olšová, DiS
mobil: 739 344 078
e-mail: martina.olsova@hranice.charita.cz

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

sociální pracovnice: Bc. Ester Džurbanová
mobil: 739 344 078
e-mail: ester.dzurbanova@hranice.charita.cz

adresa: Křížkovského 68, 751 31 Lipník n. B.
staniční sestra: Simona Kimlerová
tel.: 581 772 089, mobil: 777 238 526
e-mail: simona.kimlerova@hranice.charita.cz
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Pracovnice Denního centra ARCHA

Pracovnice Osobní asistence

Pracovníci Nízkoprahového zařízení
pro děti a mládež Fénix

Pracovnice Charitní pečovatelské služby středisko Hranice

Pracovnice Charity Hranice střediska Lipník nad Bečvou

Pracovnice Domácí zdravotní péče středisko Hranice
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organizační struktura

ŘEDITEL

charitní
rada

revizní
komise

ekonomika, personalistika

pastorační asistentka

projektový manažer

domácí zdravotní péče

charitní pečovatelská služba

osobní asistence

denní centrum archa

nízkoprahové zařízení pro děti a mládež fénix

charitní šatník

půjčovna kompenzačních pomůcek
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Statutární orgán organizace		
ředitel

správa
ekonomka, personalistka
pastorační asistentka
projektový manažer
pokladní, účetní

Jan Hegar

Berenika Kubicová
Ing. Bc. Radmila Andrýsková
Mgr. Martin Fujdl, Ph. D.
Kamila Růžičková
Jarmila Studená

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

Charitní rada

předseda
Aleš Král
členové
Ing. Carmen Benedělová, Helena Burešová, Irena Kývalová,
Anna Melanová, P. Janusz Łomzik, Ludmila Pavelková, Veronika Polusová
Mgr. Hana Radostová, Ing. Věra Saňková

Revizní komise
předseda
členové

Irena Kývalová
Ludmila Mynářová, Helena Zábranská

územní působnost:
Hranice (místní části: Drahotuše, Lhotka, Rybáře, Slavíč, Středolesí, Uhřínov, Valšovice, 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, Olšovec (Boňkov), Opatovice, Paršovice, Partutovice,
Polom, Potštát (místní části: Boškov, Kovářov,
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 Bečvou, Radotín,
Soběchleby, Týn nad Bečvou, Veselíčko (Tupec)

Počet zaměstnanců
k 31. 12. 2018
55 zaměstnanců, včetně žen na MD a RD
| 09

sociální a zdravotní projekty charity hranice
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Domácí zdravotní péče
středisko Hranice

Í Z D R VOT N Í
A

poslání služby
Charitní zdravotní služba je odborná
zdravotní péče, která udržuje, podporuje
a navrací zdraví. Rozvíjí soběstačnost,
zmírňuje utrpení nevyléčitelného člověka
a zajišťuje důstojné umírání.
Odbornou zdravotní péči poskytujeme
v domácím prostředí nemocného. Ošetřujeme krátkodobě i dlouhodobě nemocné
bez omezení věku dle standardů kvality
ošetřovatelské péče. Poskytujeme ošetřovatelskou 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 stomických podložek
•• ošetřovatelská rehabilitace
s nácvikem sebeobsluhy
a soběstačnosti.

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

Domácí zdravotní péče
středisko Lipník nad Bečvou
adresa: Křížkovského 68, Lipník n. B., 751 31
staniční sestra: Simona Kimlerová
tel.: 581 772 089
mobil: 777 238 526
e-mail: simona.kimlerova@hranice.charita.cz

Paliativní péče
Paliativní péče přináší nemocným a jejich
blízkým účinnou pomoc v závěrečných
fázích života. Cílem je umožnit pacientům
s vážným onemocněním, u kterých již
byla ukončena medicínská léčba, prožít
poslední etapu svého života důstojně,
v kruhu své rodiny a přátel. Náš tým se
skládá ze zdravotních sester, pečovatelek,
sociální pracovnice, pastorační pracovnice
a duchovního, kteří dle potřeb pacienta
poskytují svoji službu. Spolupracujeme
s paliativním lékařem.

Zajištění zdravotní
služby
Zdravotní péči zajišťuje tým zdravotních
sester (8 pracovnic) ve střediscích Hranice
a Lipník nad Bečvou, který spolupracuje
s praktickými lékaři nemocných a provádí
jejich ordinace.

Dostupnost služby
Služba je dostupná každý den, včetně víkendů
a svátků.
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Regionální působení
Působíme v regionech Hranic a Lipníka nad
Bečvou: Hranice vč. místních částí (Drahotuše,
Lhotka, Rybáře, Slavíč, Středolesí, Uhřinov,
Valšovice, Velká), Bělotín vč. místních částí
(Kunčice, Lučice, Nejdek), Býškovice, Černotín
vč. místní části Hluzov, Dolní Těšice, Horní
Těšice, Horní Újezd, Hrabůvka, Hustopeče nad
Bečvou vč. místních částí (Hranické Loučky,
Poruba, Vysoká), Jindřichov, Klokočí, Luboměř,
Malhotice, Milenov, Olšovec vč. místní části
Boňkov, Opatovice, Paršovice, Partutovice, Polom, Potštát vč. místních částí (Boškov, Kovářov,
Kyžlířov, Lipná), Provodovice, Radíkov, Rouské,
Skalička, Střítež, Špičky, Teplice nad Bečvou,
Ústí, Všechovice, Zámrsky, Lipník nad Bečvou
vč. místních částí (Loučka, Nové Dvory, Podhoří,
Trnávka) a všech spádových obcí: Bohuslávky, Dolní Nětčice, Dolní Újezd, Hlinsko, Horní
Nětčice, Jezernice, Kladníky, Lhota, Oprostovice,
Osek nad Bečvou, Radotín, Soběchleby, Týn nad
Bečvou, Veselíčko vč. místní části Tupec, Dolní
Újezd vč. místních částí (Skoky, Staměřice).

Statistika v roce 2018
Počet klientů
Počet návštěv
Počet ošetřovatelských úkonů
Náklady na projekt

269
10 654
19 394
2 976 tis. Kč

Zapůjčování zdravotních
pomůcek
Zdravotní kompenzační a rehabilitační
pomůcky zkvalitňují a usnadňují život klientů,
slouží jako doplněk při rehabilitačním cvičení.
V naší půjčovně je možné si zapůjčit např.
elektrická polohovací lůžka, chodítka různého
typu, invalidní vozíky, toaletní křesla, sedačky
do vany, rehabilitační šlapadla, francouzské
hole, katapulty, mechanické zvedáky a další.
Pronájem se provádí každé pondělí 12-17h
a čtvrtek 9-15h (středisko Hranice) a ve středu
8-13h (středisko Lipník n. B.) na základě písemné smlouvy o zapůjčení pomůcky a hradí
se podle aktuálního ceníku. Při dlouhodobější
potřebě pomůcky poskytujeme poradenství
v oblasti pořízení vlastní pomůcky.

Zdravotní péče je
hrazena zdravotní
pojišťovnou.
Naši smluvní partneři jsou: Všeobecná
zdravotní pojišťovna, Vojenská zdravotní pojišťovna, Revírní bratrská zdravotní pojišťovna,
Pojišťovna ministerstva vnitra, Česká průmyslová zdravotní pojišťovna, Banky a pojišťovny.
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sociální a zdravotní projekty charity hranice
Charitní pečovatelská služba
středisko Hranice
adresa: Purgešova 1399, Hranice, 753 01
vedoucí: Lucie Kopecká
mobil: 733 755 986
e-mail: lucie.kopecka@hranice.charita.cz
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sociální pracovnice: Mgr. Lucie Reková
mobil: 734 435 299
e-mail: lucie.rekova@hranice.charita.cz
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dílčí cíle
•• klient, který má zajištěnou potřebnou
míru podpory soběstačnosti
•• klient aktivizovaný na základě
individuálního plánu

poslání služby

•• zachování sociálních vazeb
a životního stylu klienta

Posláním Charitní pečovatelské služby je
pomoci zajistit našim klientům vést plnohodnotný život v podmínkách svého sociálního prostředí, podporovat soběstačnost
v péči o svoji osobu, své zájmy 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.

Statistika v roce 2018
Počet klientů

101

Počet návštěv (včetně dovozu obědu)
Náklady na projekt

10 589

3 543 tis. Kč
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Cílová skupina
Cílovou skupinu Charitní pečovatelské
služby tvoří osoby s chronickým nebo tělesným postižením od 19 let věku, senioři,
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
a rodiny s vícerčaty z regionu Hranicka.

kapacita služby
Denní kapacita Charitní pečovatelské služby je 51 klientů, z toho je 30 dovoz jídla.

Co se nám podařilo v roce
2018
•• většina klientů vyjádřila spokojenost
se službami Charitní pečovatelské
služby
•• uskutečnili jsme s našimi klienty
společné výlety na poutní místa
Panna Maria ve Skále (Mariastein)
a Sv. Hostýn
•• podařilo se uskutečnit vzdělávání
pro pracovníky Chps dle jejich
individuálních vzdělávacích plánů
(„Etika v obrazech“) a vzdělávací
víkend na Rusavě
•• zakoupení dalších kompenzačních
pomůcek
•• uspořádali jsme Den Charity
v zámecké zahradě (seznámení
veřejnosti s činností Charity Hranice)
•• zajištění pečovatelské služby u rodiny
s trojčaty

výhled do roku 2019
•• uskutečnění dalšího víkendového
vzdělávání přínosného pro
pracovníky
•• uskutečnění výletu na zajímavá
místa v okolí (např. kostel sv. Mořice
a Podzámecká zahrada v Kroměříži)
•• uspořádání akce 20 let s Charitou
Hranice
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sociální a zdravotní projekty charity hranice
BE
LIP N Í K N A D
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adresa: Křížkovského 68, 751 31 Lipník nad Bečvou
vedoucí: Bc. Petra Šustalová
mobil: 777 238 520, 733 741 747
e-mail: petra.sustalova@hranice.charita.cz
sociální pracovnice: Bc. Kateřina Vlasáková
mobil: 733 741 747
e-mail: katerina.vlasakova@hranice.charita.cz
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Charitní pečovatelská služba
středisko Lipník nad Bečvou

EČO
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poslání služby
Posláním Charitní pečovatelské služby
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 zdravotní stav
nebo konkrétní životní situace vyžaduje
a dovolí.

cíle naší služby
•• hlavním cílem Charitní pečovatelské
služby středisko Lipník nad Bečvou je
umožnit našim klientům žít co nejdéle
v přirozeném domácím prostředí dle
svého přání a zachovat či zvyšovat
kvalitu jejich života

dílčí cíle služby
•• 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
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Cílová skupina
•• osoby s chronickým onemocněním
od 19 let: dospělé osoby se sníženou
soběstačností, které trpí dlouhodobým
onemocněním
•• 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 svou osobu a domácnost

Co se nám podařilo v roce
2018
•• uskutečnili jsme pouť s klienty na Sv.
Hostýn
•• setkání s klienty v Meditační zahradě
•• jeli jsme s klienty na poutní místo
Panna Maria ve Skále (Mariastein)
•• zapojili jsme se do evropského
projektu Arcidiecézní charity
Olomouc Ke kvalitě v Charitě II
•• služba vzrostla o více jak 100% přímé
péče a rozrostla se o 3 pečovatelky
na plný úvazek

 výhled do roku 2019
•• nadále chceme udržet vysokou
kvalitu poskytovaných služeb
•• plánujeme přijmout nového
sociálního pracovníka
•• v rámci projektu Ke kvalitě v Charitě
II proběhne série metodických
konzultací
•• zajistit pracovníkům odpovídající
profesní vzdělávání
•• uspořádat setkání pro klienty
v Meditační zahradě
•• uskutečnit pouť na Sv. Hostýn

kapacita služby
Denní kapacita Charitní pečovatelské
služby je 86 klientů (26 přímá péče, 60
dovoz jídla).

Statistika služby v roce 2018
Počet klientů

111

Počet hodin v přímé péči

5 734

Počet dovozu obědů

11 889

Průměrný věk klientů
Náklady na projekt

79 let
5 954 tis. Kč
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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

POMÁHÁME
ZŮSTAT DOMA

sociální pracovnice: Mgr. Lucie Reková
mobil: 734 435 299
e-mail: lucie.rekova@hranice.charita.cz
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cíle služby
•• klient žijící plnohodnotným životem
běžného vrstevníka

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 až 24 hodin denně.

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.

•• 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

Zásady poskytování
Osobní asistence
•• lidská důstojnost
•• zastupitelnost pracovníků
•• podpora při využívání běžných
veřejných služeb
•• individuální přístup
•• samostatnost klienta
•• profesionální a odborný přístup

Statistika za rok 2018
Kapacita služby				
Počet klientů		

16 klientů

26 (průměrný věk 77 let)

Průměrná vzdálenost našich klientů od Hranic			

7 km

Průměrný počet hodin u jednoho klienta za rok			

428 hod.

Náklady na projekt				

6 260 tis. Kč
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sociální a zdravotní projekty charity hranice
Co se nám v roce 2018
podařilo
•• v rámci Týdne s Charitou Hranice se
klienti zúčastnili poutě na Sv. Hostýn
•• výlet s klienty na poutní místo
Panna Maria ve Skále (Mariastein)

•• pořídit do služby nový automobil
na přesun asistentek ke klientům
•• v srpnu proběhne oslava k 20. výročí
Charity Hranice – na Staré střelnici
v Hranicích

•• uspořádali jsme pro pracovníky
7 vzdělávacích seminářů a 1
vzdělávací víkend (Škola zad)
•• charitní den strávený v hranické
zámecké zahradě – kde probíhala
informovanost o naší službě

výhled do roku 2019
•• uspořádat pro klienty výlet
do Kroměříže (prohlídka Podzámecké
zahrady, mše v kostele sv. Mořice)
•• uskutečnění víkendového
vzdělávacího setkání pracovníků
v Bystřici pod Hostýnem
•• přijmout a zaškolit nové pracovníky
na pozici osobní asistentka
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sociální a zdravotní projekty charity hranice
Denní centrum ARCHA
adresa: Třída Čs. armády 211, 753 01 Hranice
vedoucí: Bc. Markéta Hriníková
mobil: 774 279 917
e-mail: archa@hranice.charita.cz
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poslání služby
Naším posláním je podporovat uživatele
při začleňování do společnosti, při utváření jejich vlastního samostatného života
a vytváření životních hodnot.

cílem 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 s prvky
arte-, muziko- a ergoterapie; pobyt
na zemědělské usedlosti, nácvik péče
o sebe, …)
•• zprostředkování kontaktu se
společenským prostředím (návštěvy
divadel, muzeí, městské knihovny,
restaurací, prezentace hudebních
a divadelních vystoupení, …)
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•• 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

Statistika za rok 2018
Počet uživatelů
Náklady na projekt

16
3 180 tis. Kč

Cílová skupina
•• Denní centrum Archa je sociálním
projektem Charity Hranice,
poskytujícím sociální služby
dospělým osobám s mentálním
postižením, popř. s kombinací
mentálního a jiného typu postižení.

Co se nám podařilo v roce
2018
•• za finanční podpory Města Hranice
jsme zrealizovali návštěvu mobilní
salaše
•• ve spolupráci se Zemědělskou
usedlostí Bludička a aktivačním
centrem Jsme tady, o.p.s. jsme
uspořádali Živý betlém
•• navštívili jsme Pevnost poznání
v Olomouci a ZOO Brno
•• zúčastnili jsme se přátelského turnaje
v Boccii ve Jsme tady, o.p.s. v Přerově
•• obměnili jsme náš pracovní tým
•• prezentovali jsme se na několika
vánočních výstavách v Lipníku nad
Bečvou a v Hranicích
•• spolupodíleli jsme se na realizaci
Prázdninového setkání v zámecké
zahradě v Hranicích a Setkání
v Meditační zahradě v Lipníku nad
Bečvou
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sociální a zdravotní projekty charity hranice
Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež
FÉNIX
adresa Hranice:
Tř. Čs. armády 211, 753 01 Hranice
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adresa Lipník nad Bečvou:
Zahradní 1330, 751 31 Lipník nad Bečvou

O

poslání služby
Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež 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
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vedoucí: Martina Olšová, DiS.
mobil: 739 344 078
e-mail: martina.olsova@hranice.charita.cz
sociální pracovnice: Ester Džurbanová
mobil: 739 344 078
e-mail: ester.dzurbanova@hranice.charita.cz

•• 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

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 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.

výhled do roku 2019
•• uspořádat poznávací vzdělávací akci
za historií Olomouce a Valašského
muzea v přírodě
•• zajistit externistu pro tvořivé dílny
a stabilního lektora tance
•• pokračovat v pořádání úspěšně
zaběhlých sportovních akcí

Co se nám v roce 2018
podařilo
•• uspořádání 3. přátelského
fotbalového a 2. pingpongového
turnaje mezi podobnými zařízeními
•• umístění uživatelů na stupních
vítězů v pingpongových turnajích
v Odrách a v Hranicích
•• proběhl výlet do dolů Landek park
Ostrava, za poznáním těžké práce
horníků, výšlap za krásami našich hor
- hostýnsko, hra O klíč města Lipník
n. B. a návštěva výstavy České dějiny
•• zapojení se do aktivity Kraslicovník
hranický a do úklidu našich měst
Statistika za rok 2018
Počet uživatelů
Náklady na projekt

105
3 398 tis. Kč
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dobrovolnická činnost

charitní šatník

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

cíl projektu
Provoz dobrovolnického projektu Charity
Hranice je zajišťován obětavými a trpělivými dobrovolnicemi, které od dárců přijímají
ošacení, třídí jej, vydávají potřebným – sociálně slabým rodinám, lidem bez domova,
lidem v nouzi. Nepoužitelné oděvy dobrovolnice připravují pro odvoz firmě Dimatex.

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 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 otevírací dobu Charitního šatníku můžete ošacení dát do kontejnerů, které máme v Hranicích 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.

Děkujeme našim trpělivým
dobrovolnicím!
Děkujeme všem dárcům, kteří nám
darovali ošacení pro potřebné!
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dobrovolnická činnost

dobrovolnice
pletařky
Naše dobrovolnice - pletařky (z Lipníka nad Bečvou, z Hranic, z Drahotuš, z Opatovic, z Potštátu, ze Stříteže nad Ludinou, z Ústí) v roce 2018 upletly celkem 414 kusů obvazů. Charita
Hranice zajišťuje pletařkám přízi a odvoz upletených obvazů. Občanské sdružení Omega
plus Kyjov odesílá obvazy malomocným v leprosáliích 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 22 soupraviček dětských čepiček,
ponožeček a dětských rukaviček. Nemocniční kaplani zajišťují distribuci dětských soupraviček do nemocnic pro kojence v inkubátorech. Pro dospělé pacienty a klienty domovů
seniorů upletly naše dobrovolnice 16 párů teplých ponožek.
Velmi děkujeme všem dobrovolnicím,
které díky svému pletařskému umění pomáhají lidem u nás i v zahraničí.

potravinová sbírka
Potravinová sbírka v hranickém obchodním domě Kaufland se konala v sobotu 8. září.
Za deset hodin se nám díky štědrosti nakupujících a nadšení dobrovolníků podařilo sesbírat 530 kg trvanlivých potravin a 50 kg drogistického zboží. Nejčastěji darovanou potravinou byly bezesporu těstoviny.
Všechny darované věci byly odvezeny do prostor Charity Hranice a budou využity v Hranicích a Lipníku nad Bečvou na pomoc lidem v nouzi, neúplným rodinám, osamělým seniorům a uživatelům charitních služeb.
Děkujeme všem štědrým dárcům, kteří do Potravinové sbírky pro Charitu Hranice darováním zakoupeného zboží přispěli. Velký dík patří našim skvělým a spolehlivým dobrovolníkům, kteří tentokrát vynaložili velké úsilí. Je bezesporu jejich zásluhou, že se tato
akce vydařila.
V Olomouckém kraji se vybralo 5 247 kilogramů potravin a drogerie.
V celé republice pak 57 600 kilogramů.
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tříkrálová
sbírka 2018
Celkový vykoledovaný výnos

1 278 026 Kč

Středisko Hranice

836 057 Kč

Středisko Lipník nad Bečvou

348 269 Kč

Farní středisko Všechovice

93 700 Kč

Tříkrálová sbírka je největší dobrovolnickou akcí, která každoročně začátkem ledna umožňuje zapojení
veřejnosti do pomoci potřebným lidem.
Skupinky představitelů tří králů předávají spoluobčanům radostnou zvěst o Bohu, který nám skrze Kristovo narození ukázal svou lásku k člověku. Koledníčci vzbuzují v lidech solidaritu, připomínají jim vnímání potřeb druhých a prosí o finanční příspěvek (do úředně zapečetěné pokladničky), který je určen
na pomoc potřebným a rozvoj charitního díla.
V roce 2018 jsme na hranicku organizovali 141 skupinek koledníků Tříkrálové sbírky v Hranicích (a místních částech: v Drahotuších, ve Lhotce, Slavíči, Středolesí, Uhřínově a Velké) v Bělotíně (místních částech:
v Kunčicích, Lučicích, Nejdku), v Černotíně (i Hluzově), v Dolních a Horních Těšicích, v Dubu, Heřmanicích,
Hrabůvce, Hustopečích nad Bečvou (a místních částech: v Hranických Loučkách, Porubě, Vysoké), v Jindřichově, Klokočí, Malhoticích, Milenově, Miloticích nad Bečvou, Olšovci (i na Boňkově), v Opatovicích,
Paršovicích, Partutovicích, na Potštátě (i v místních částech: Boškově, Kovářově, Kyžlířově, Lipné) v Radíkově, Rakově, ve Skaličce, Stříteži nad Ludinou, Špičkách, v Teplicích nad Bečvou, Ústí a Zámrskách.
V Lipníku nad Bečvou a v okolí koledovalo 80 skupinek v Lipníku nad Bečvou (a jeho místních částech:
v Nových Dvorech, Podhoří, Loučce a Trnávce), v Bezuchově, Bohuslávkách, Dolní Nětčicích, Dolním
Újezdě (v Skocích i Staměřicích), v Hlinsku, Horních Nětčicích, Jezernici, Kladníkách, Lhotě, Oprostovicích, v Oseku nad Bečvou, Radotíně, Soběchlebech, Týně nad Bečvou, Veselíčku (i Tupci).
Farní středisko Všechovice organizovalo koledování 15 skupinek ve Všechovicích, Horním Újezdě,
v Rouském, Malhoticích, Býškovicích a Provodovicích.
Děkujeme všem štědrým dárcům i všem obětavým koledníkům!
Využití podílu Charitou Hranice
Částka využitá Charitou Hranice				

763 837 Kč

Přímá pomoc především rodinám s dětmi v nouzi 		

150 000 Kč

Farní středisko Všechovice - přímá pomoc			

50 000 Kč

Domácí hospicová péče - nákup automobilu Renault Clio		

177 400 Kč

Nákup kompenzačních pomůcek				

160 000 Kč

Odkup automobilu RENAULT KANGOO - dovoz obědů		

96 800 Kč

Domácí hospicová péče - vybavení pracovišť			

71 000 Kč

Nákup nových jídlonosičů				

33 637 Kč

Spoluúčast na nákupu automobilu středisko Lipník nad Bečvou		

25 000 Kč
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Rozdělení vykoledované částky v %:
Charita ČR
Projekty		5 %
Zahraniční pomoc 		

10 %

Režie sbírky		

5%

Arcidiecézní charita Olomouc
Projekty diecézního střediska ACHO				

15 %

Krizový fond ACHO společná pomoc charitním projektům v existenční krizi		

5%

Nouzový fond ACHO společná pomoc potřebným lidem v nouzi 		
Charita Hranice			

2%
58 %

Charita Hranice pořádala pro malé i velké koledníky tyto akce:
Výjezd na Žehnání tříkrálových koledníků v Olomouci		

40 koledníků

Výjezd na tříkrálový koncert v Městském divadle v Brně		

50 koledníků

Promítání filmu ZOOTROPOLIS: město zvířat v Lipníku nad Bečvou		

200 koledníků

Společná hodinová návštěva na Plovárně Hranice ve dvou termínech		

275 koledníků

Promítání filmu COCO v Letním kině v Hranicích			

450 koledníků
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VÁNOČNÍ DÁRKY PRO UKRAJINU
Vánoční balíček realizuje každoročně od roku 2008 Arcidiecézní charita Olomouc, která
má na Ukrajině vytipované děti z dětských domovů a sociálně slabých rodin, kterým se
věnuje ukrajinská charita. Před vánočními svátky putovalo na Ukrajinu 416 balíčků, z toho
56 balíčků pro ukrajinské děti připravili dárci, kteří spolupracují s Charitou Hranice. Společně jsme obdarovali 30 dívek a 26 chlapců ve věku 3 až 16 let, většina obdarovaných dětí
byla z Ternopilu, pouze dvě děvčata z města Lopatynu.
Děkujeme všem dárcům za jejich štědrost, obětavost a dochvilnost – všichni dodali pečlivě
zabalené balíčky včas. Vánoční balíčky s dárečky jsme před cestou za pomoci dobrovolníků
zabalili ještě nepromokavou fólií, aby snáze přežily dlouhou cestu k obdarovaným dětem.
V pátek 7. prosince jsme všechny dárky předali organizátorům Arcidiecézní charity Olomouc, kteří zajišťují převoz dárků a jejich předání dětem ve čtyřech městech na Ukrajině.
Našimi dárci v roce 2018 byli jednotlivci a rodiny z Hranic, Lipníka nad Bečvou, Potštátu,
Soběchleb, Hlinska, Jindřichova, Heřmanic, Malhotic, společenství maminek z modliteb
matek ve Stříteži nad Ludinou, skupinka maminek z Ústí a dva nemocniční pracovní kolektivy z Nového Jičína a Olomouce. Charitní farní středisko Všechovice organizovalo obdarování 27 dětí, pro které připravily dárky rodiny ze Všechovic, Rouského a Horního Újezda
a zaměstnanci Charity Hranice společnými silami připravili vánoční překvapení pro 3 děti.

Děkujeme našim štědrým dárcům, kteří připravili
ukrajinským dětem vánoční překvapeni!
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HUMANITÁRNÍ POMOC
PŘI MIMOŘÁDNÝCH UDÁLOSTECH
Ve spolupráci s Arcidiecézní charitou Olomouc jsme připraveni domácnostem postiženým
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 vyškolený tým
sociálních pracovnic se specializací na terénní sociální práci při mimořádných událostech.

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

VZDĚLÁVÁNÍ ZAMĚSTNANCŮ
Zaměstnanci Charity Hranice vyjeli v pátek 8. června na vzdělávací víkend na Rusavu.
V podvečer se setkali s prezidentem ACHO Mons. Bohumírem Vitáskem, který si pro ně
připravil povídání o vděčnosti, slavili společně mši svatou a využili možnost přátelského rozhovoru u ohně. Sobotní vzdělávání probíhalo ve dvou skupinách – osmihodinový
seminář pro zaměstnance připravil Institut vzdělávání Asociace poskytovatelů sociálních
služeb na téma Syndrom vyhoření pro pracovníky v sociálních službách. Metody školy zad
a správné postupy péče o hybný aparát představila vzdělávací agentura Seduca.
V průběhu roku 2018 jsme ve spolupráci s Institutem vzdělávání APSS ČR realizovali semináře Základy manipulace a rehabilitace s klienty, Jak lépe komunikovat v pomáhajících
profesích, Etika v obrazech ve službách sociální péče a vzdělávací agentura Seduca si pro
zaměstnance připravila seminář Základy manipulace s imobilním klientem v podmínkách
sociálních služeb.
Ve spolupráci se vzdělávacím střediskem VOŠ sociální Caritas jsme realizovali seminář
Individuální plánování v ambulantních sociálních službách, ve kterém se věnovali individuálnímu plánování pracovníci z nízkoprahových zařízení pro děti a mládež.
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setkání v meditační zahradě
Klienti charitního střediska v Lipníku nad Bečvou, jejich rodinní příslušníci i široká veřejnost prožili s pečovatelkami a zdravotními sestřičkami krásné červnové čtvrteční odpoledne v rozkvetlé Meditační zahradě u farního kostela svatého Jakuba Staršího.
Meditační zahradou se nesly krásné tóny cimbálu, houslí, flétniček a kytar. K poslechu nám
zahrály a zazpívaly nejen místní dětské hudební a pěvecké soubory (ZŠ Hranická, ZUŠ Antonína Dvořáka), ale také hudební seskupení Triangl pod vedením P. Petra Utíkala a z Velké
Bystřice k nám opět zavítala známá cimbálová muzika Krušpánek. Pro návštěvníky měly
pracovnice místního charitního střediska připravené drobné občerstvení. Počasí nám přálo, a tak nebylo divu, že i po posledním vystoupení někteří účastníci ještě velmi rádi poseděli a užívali si příjemného času s přáteli v krásném prostředí zahrady.
Všem, kteří se na této nádherné akci podíleli, patří velké poděkování a již nyní se těšíme
na milé setkání u hudby a zpěvu v příštím roce.
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PRÁZDNINOVÉ SETKÁNÍ
V ZÁMECKÉ ZAHRADĚ
Konec srpna patří tradičně Prázdninovému setkání v hranické zámecké zahradě – charitní
akci, na které nám jde především o společné setkání s vámi.
V srpnovém parném odpoledni všechny přítomné pobavila loutková pohádka O králi, kterému bylo zima v podání herců Divadla Tilia. Nejen děti, ale i dospělé zapojily do zábavných
soutěží dvě klaunky Olina s Jožinou, které měly pro soutěžící připravené i malé odměny. Kdo
se dostatečně nevydováděl s nimi, mohl se proskočit na skákacím hradě. Pro tvořivé ručičky
byl připraven stánek s dílničkou nízkoprahovky Fénix, pro starší byl k dispozici koutek pro
seniory, ve kterém si mohli vyzkoušet různé aktivizační pomůcky, a nepřehlédnutelnou byla
obří hra Člověče, nezlob se!, se kterou přijeli zástupci dobrovolného sdružení stomiků České
Ilco. Velký zájem byl také o měření krevního tlaku a glykemie, které na místě zdarma nabízely naše zdravotní sestřičky. K poslechu hrála v průběhu celého odpoledne známá hranická
skupina H-Band. Již nyní se můžeme těšit na příští setkání, které se ponese v duchu oslav
20. výročí Charity Hranice.
Akce proběhla za finanční podpory Města Hranice. Děkujeme!
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TÝDEN S CHARITOU HRANICE
Poslední zářijový týden jste mohli prožít Týden s Charitou Hranice, který má již tradičně
na programu mše svaté v Hranicích i Lipníku nad Bečvou, pouť seniorů na Svatý Hostýn
a od loňského roku také promítání v Zámeckém klubu. K velmi zajímavým okamžikům patřilo
setkání s lipenským rodákem Jonášem Vackem, režisérem a scénáristou dokumentárního seriálu Církev za oponou v Zámeckém klubu v Hranicích. Tento seriál dokumentů získal uznání
poroty za originální přístup k evangelizaci na Festivalu dobrých zpráv. Režisér Jonáš Vacek
se snaží tímto dokumentárním seriálem bojovat s předsudky a ukazuje církev jako otevřené
společenství lidí, které má co nabídnout. Vždy mezi promítnutím jednotlivých dílů dokumentárního seriálu s názvy Křesťanské hodnoty, Život kněze, Celibát a Předmanželský sex následovala diskuze publika s režisérem dokumentu. Všechny velmi zaujala osoba moderátora
dokumentu herce Ondřeje Dvořáka, který se v prvním díle označil za věřícího ateistu, pro kterého je církevní prostředí cizí. Rozhovory s protagonisty seriálu vedl se zvídavostí, respektem
a obrovskou otevřeností. Zajímavé bylo povídání režiséra dokumentu Jonáše Vacka o tom, jak
probíhá hledání témat jednotlivých dílů, jak oslovují jednotlivé protagonisty, jak dlouho trvá
natočení jednoho dílu a jak je to s financováním natáčení.
Ke společnému čtvrtečnímu putování na Svatý Hostýn přijali pozvání klienti Osobní asistence a Charitní pečovatelské služby v doprovodu svých asistentek a pečovatelek, dobrovolnice
z Charitního šatníku a hraničtí farníci. Společná cesta autobusem za zpěvu mariánských písní
rychle utekla, při mši svaté se ti, kteří přijeli autobusem, setkali s těmi, kteří připutovali auty
a připomněli si památku svatého Vincence z Paula, patrona charitního díla. Po polední modlitbě Anděl Páně se poutníci přesunuli do salonku restaurace, kde se jednotliví účastníci poutě
blíže seznámili a popovídali si při společném stolování. Po svátostném požehnání opouštěli
spokojení poutníci prosluněný Svatý Hostýn.
Akci finančně podpořilo Město Hranice.
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PASTORACE V CHARITĚ
Pastorační asistentka je zaměstnancem Arcibiskupství olomouckého, je podřízena řediteli
Charity, pracuje v jeho týmu a zastupuje ho ve skupině děkanových spolupracovníků. Metodicky je 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 rozvíjí 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.

POUŤ KLIENTŮ TERÉNNÍCH
SLUŽEB NA SPÁLOVSKO
Za slunečného počasí jsme s klienty terénních služeb Charity Hranice vydali osobními automobily na putování na Spálov a poutní místo Panna Maria ve Skále (Mariastein). Jeli jsme
společně čtyřmi osobními automobily a osmimístným tranzitem. Putování se zúčastnilo 14
klientů a seniorů z hranicka a Lipníka nad Bečvou, čtyři z nich se pohybovali pomocí invalidního vozíčku. Doprovod tvořilo 7 zaměstnanců Charity Hranice – pečovatelky, osobní asistentky
a zaměstnanci správy včetně pana ředitele.
Po příjezdu na Spálov nás v místním farním kostele, který je zasvěcený svatému Jakubu Staršímu, přivítal duchovní správce farnosti otec Zdenko Vavro. Společně s domácími farníky jsme
slavili mši svatou. V promluvě nás otec Zdenko vyzval, abychom si uvědomili, že nám Bůh
dává všechno, co potřebujeme, nic z toho, co od něj dostáváme, není zbytečné, jen musíme
mít otevřené oči a srdce naplněné vděčností. Po mši svaté nás otec Zdenko seznámil s historií kostela, jehož interiér od naší poslední návštěvy nabyl změn, kvůli neblahému působení
dřevomorky. Naší pozornosti neušla nová čistě bílá výmalba a osazení prostoru novými chrámovými lavicemi. V pravé poledne jsme doputovali na poutní místo Mariastein k Panně Marii
ve Skále, která je u břehu řeky Odry. Ke společné modlitbě Anděl Páně a mariánským modlitbám jsme přidali modlitbu za spálovskou farnost, jak jsme slíbili otci Zdenkovi. Místo mělo
podmanivou atmosféru, blízkost řeky Odry, vlhkost skály a útočiště pod vzrostlými stromy
vytvořily úžasné osvěžující klima.
Společný chutný oběd v restauraci U Maria skály, krátké posezení u zlatavého moku bylo náhle
přerušeno blížící se bouřkou, která uspíšila náš odjezd i návrat klientů domů.
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POUŤ SENIORŮ NA SVATÝ HOSTÝN
V sobotu 8. září, na svátek Narození Panny Marie, jsme prožili krásnou pouť na Svatém
Hostýně.
Tentokrát byl o pouť obrovský zájem, a to nejen z řad našich klientů, ale i farníků a ostatních
občanů Lipníka nad Bečvou a okolí. Rádi jsme proto oslovili obec Dolní Újezd s prosbou
o zapůjčení vícemístného automobilu. Pan starosta byl tak velmi laskav, že nám dal k dispozici i řidiče. Svým vstřícným jednáním nám tak značně usnadnil organizaci pouti a patří
mu za to velké poděkování.
Nakonec nás bylo více jak 40 poutníků, kteří jsme v ranních hodinách vyjeli směr Sv. Hostýn.
I když bylo pod mrakem, přivítalo nás na místě přívětivé počasí. Po mši svaté jsme měli dostatek času a klidu na projití krásného poutního místa, pro nákup suvenýrů, na občerstvení
nebo i pro načerpání výborné svatohostýnské pramenité vody. V poledne nás potěšilo sluníčko, které nás příjemně prohřálo a po slavnostním požehnání provázelo i na zpáteční cestě.
Jsme velmi rádi, že jsme společně mohli prožít krásnou pouť a již teď se těšíme na další
v příštím roce.
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SPOLUPRÁCE S FARNOSTMI
V DĚKANÁTU
Postní almužna
Postní almužna má podpořit duchovní prožívání postního období a není v pravém slova smyslu sbírkou. Almužna je dáváním sebe - ať už svého zájmu, tak hmotných prostředků, těm kteří
to potřebují. Zřeknutím se něčeho ve prospěch bližních realizujeme základní přikázání lásky
a ztotožňujeme se s Kristem.
Farníci Hranického děkanátu, kteří při prožívání postní doby střádali almužnu pro bližní, sesbírali v 397 pokladničkách částku 111 670 Kč. Farnosti ve spolupráci s Charitou mají společný úkol - vytipovat potřebné lidi ve svém okolí, kterým výnos Postní almužny pomůže. Vaše
almužna pomohla rodinám s postiženými dětmi, osamělým seniorům, vícedětným 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
Na začátku listopadu již tradičně nabízíme uživatelům našich služeb v Lipníku nad Bečvou
možnost slavit mši svatou v kostele svatého Jakuba. Společně vzpomínáme na naše zemřelé.

Nabídka duchovních akcí pro zaměstnance a dobrovolníky
••
••
••
••

hovory o víře 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 – jednodenní nebo třídenní

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, Setkání v Meditační zahradě v Lipníku nad Bečvou a propagaci akcí pro
tříkrálové koledníky.
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fotografie - spálov, potravinová sbírka
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pastorační činnost

FARNÍ STŘEDISKO VŠECHOVICE
V každé farnosti hranického děkanátu může vzniknout pod Charitou Hranice její farní středisko, 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 reagovat na ně ve spolupráci s profesionální Charitou, se kterou se vzájemně doplňují.
Farní středisko Všechovice vzniklo k 1. červenci 2016 transformací z dobrovolné Farní
charity Všechovice. Úzce spolupracuje s Charitou Hranice a římskokatolickou farností
Všechovice a hlavním předmětem její činnosti je práce s dětmi a podpora sociálně znevýhodněných rodin.

Hlavní akce Farního střediska Všechovice
•• organizace Tříkrálové sbírky ve Všechovicích, Rouském, Horním Újezdě, Malhoticích
Provodovicích a Býškovicích – 15 vedoucích skupinek a maximálně 60 koledníků –
koledovali jsme 6. ledna 2018 a vykoledovaná částka byla 93 700 Kč
•• farní letní tábor příměstského typu na faře ve Všechovicích – pět dní od 23. do 27.
července prožilo 32 dětí za dozoru 14 dospělých dobrovolníků v přírodě a na farské
zahradě. Spolupracovali jsme se sdružením Sankander Olomouc
•• setkání dětí – manuální tvoření, vycházka do přírody, pohybové hry v tělocvičně
a na hřišti – v průběhu roku 2018
•• uspořádali jsme dětskou Noc kostelů
•• vánoční balíčky na Ukrajinu – připravili jsme 27 vánočních balíčků plných dárků pro
děti z ukrajinských měst Ternopil a 1 balíček do Lopatynu
•• 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
•• svou činnost jsme zaměřili na děti ze sociálně slabých rodin:
- doučovali jsme celkem 6 dětí
- organizovali jsme sbírku ošacení, bot a kuchyňského vybavení pro rodinu se
6 dětmi.

Farní středisko Všechovice
adresa: Purgešova 1399, 753 01 Hranice
vedoucí: Irena Kývalová
mobil: 608 222 904
e-mail: ikyv@seznam.cz
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finanční zpráva 2018 - rozvaha
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finanční zpráva 2018 - výkaz zisku a ztráty
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Přehled výnosů v členění podle zdrojů 2018
VÝNOSY 2018

v tis. Kč

%

Dotace a příspěvky s účastí státního rozpočtu a rozpočtu krajských
a obecních úřadů

17 389

69,11

MPSV - sociální projekty
Olomoucký kraj - projekty sociální začleňování
Úřad práce - příspěvky na nově vytvořená místa
Městský úřad Hranice, Obecní úřady
Ostatní provozní dotace - Ministerstvo kultury ČR
PROVOZNÍ DOTACE CELKEM

15 580
1 279
25
505
220
17 609

61,92
5,08
0,10
2,01
0,87
69,99

198
75
265
0
0
538

0,79
0,30
1,05
0
0
2,14

5 057
362
1 193
59
6 671

20,10
1,44
4,74
0,23
26,51

Dary od organizací
Dary fyzických osob
Tříkrálová sbírka -podpora sociálních projektů
Nadace, granty
Sbírky
DARY CELKEM
Služby klientů v domácnosti
Služby klientům v zařízení charity
Za prodané obědy klientům
Ostatní tržby za služby - byt
PŘÍJMY OD ODBĚRATELŮ SLUŽEB CELKEM
Tržby z prodeje majetku
Ostatní výnosy - vyplacená pojistka, úroky..
Aktivace majetku
OSTATNÍ VÝNOSY CELKEM
VÝNOSY CELKEM

0

0

342

1,36

0

0

342

1,36

25 160

100,00

Přehled výnosů v členění podle zdrojů

2,14%
26,51%

1,36%
69,99%

Příjmy od odběratelů celkem

Dary celkem

Provozní dotace celkem

Ostatní výnosy celkem
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Přehled nákladů - podrobné členění 2018
NÁKLADY 2018

v tis. Kč

%

2 174

8,56

DHM (do 40 tis)
Ostatní materiál
Spotřeba energie
Spotřeba ostatní (PHM)
Prodané zboží

800
431
536
407
0

3,15
1,70
2,11
1,60
0

Služby
Opravy a udržování
Cestovné
Náklady na reprezentaci
Nájemné
Školení
Ostatní služby

2 794
184
169
33
263
131
705
2 014
20 004
13 913
798
4 953
280
60

11,00
0,72
0,67
0,13
1,04
0,52
3,64
7,93
78,79
54,80
3,14
19,51
1,10
0,24

28
105
285
0
0

0,12
0,41
1,12
0
0

25 390

100

Spotřebované nákupy

Osobní náklady
Mzdové náklady (+odměny)
OON (DPP, DPC)
Zákonné sociální pojištění
Stravné
Ostatní sociální náklady
Daně a poplatky
Ostatní náklady (včetně darů)
Odpisy, prodaný majetek
Poskytnuté příspěvky
Daň z příjmu
NÁKLADY CELKEM

Přehled nákladů - podrobné členění

11%

8,56%
0,12%
1,12%
78,79%

Osobní náklady

0,41%

Ostatní náklady (vč. darů)
Spotřebované nákupy
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Odpisy, prodaný majetek
Služby

Daně a poplatky

Příloha k účetní uzávěrce
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Příloha k účetní uzávěrce
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Příloha k účetní uzávěrce
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Zpráva nezávislého auditora
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Zpráva nezávislého auditora
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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
Město Potštát
Obec Dolní Újezd
Úřad práce Olomouc – pracoviště Přerov

FINANČNÍMI DARY PŘISPĚLI:
••
••
••
••
••
••
••
••
••
••
••
••
••
••
••
••

Cement Hranice, a.s.
Antoňů s.r.o.
Ekoltes Hranice, a.s.
Ing. Michal Ondra, Hranice
Obec Bělotín
Obec Bohuslávky
Obec Býškovice
Obec Černotín
Obec Hlinsko
Obec Horní Nětčice
Obec Horní Těšice
Obec Horní Újezd
Obec Hustopeče nad Bečvou
Obec Jezernice
Obec Kladníky
Obec Lhota

••
••
••
••
••
••
••
••
••
••
••
••
••
••
••
••

Obec Malhotice
Obec Milenov
Obec Milotice nad Bečvou
Obec Olšovec
Obec Osek nad Bečvou
Obec Polom
Obec Provodovice
Obec Radotín
Obec Rouské
Obec Skalička
Obec Soběchleby
Obec Střítež nad Ludinou
Obec Špičky
Obec Týn nad Bečvou
Obec Ústí
Obec Zámrsky

MATERIÁLNÍMI DARY PŘISPĚLI:
•• VÁHALA a spol. s r.o., výroba a prodej masných a lahůdkářských výrobků
•• GASTPRO PEKÁRNA Libor Mrkva
•• Pekárna WELLART v.o.s., Hranice

VELKÝ DÍK VŠEM DÁRCŮM A SPONZORŮM!
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galerie fotografií
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partneři

Město
LIPNÍK NAD BEČVOU

Město
HRANICE
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