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Poskytujeme 1 zdravotní a 5 sociálních 
služeb. Čtyři služby jsou terénní, kdy 
navštěvujeme pacienty a klienty v je-
jich domácnostech a dvě služby jsou 
ambulantní – jejich uživatelé docházejí 
do našich zařízení.

V roce 2019 jsme se starali o 664 lidí. Naše 
zdravotní sestry ošetřily 313 pacientů. 
Pečovatelky a osobní asistentky, které 
pracují v terénních sociálních službách, pe-
čovaly v domácím prostředí o 239 klientů. 
Ambulantní sociální služby navštěvovalo 
112 uživatelů.

O CHARITĚ HRANICE

Tříkrálová sbírka 2019 skončila s výnosem 
1 355 291 Kč. Koledovali jsme s 245 po-
kladničkami. Počet dobrovolníků zapoje-
ných do Tříkrálové sbírky se opět přiblížil 
k číslu 800.

Sociální a zdravotní služby poskytuje-
me již 20 let. Staráme se o seniory, lidi 
se zdravotním a tělesným postižením, 
dlouhodobě a těžce nemocné, děti 
a mládež.

V roce 2019 měla Charita Hranice 63 
zaměstnanců a 10 dlouhodobých 
dobrovolníků.

Územní působnost Charity Hranice 
zahrnuje 3 města, 1 městys, 45 obcí 
a 27 místních částí měst a obcí.



 | 01

Milí přátelé charitního díla,
rok 2019 byl plný událostí, akcí, úkolů a výzev, souvisejících s 20letým výročím poskytování profe-
sionálních sociálních a zdravotních služeb Charity Hranice. Při zajištění provozu našich zdravotních 
a sociálních služeb jsme  pro veřejnost uspořádali červnové Setkání v Meditační zahradě v Lipníku nad 
Bečvou, srpnový benefiční koncert s ANNOU K., zářijovou výstavu v Galerii M+M „Charita Hranice 20 
let s vámi“.  Závěr roku byl pak opravdu slavnostní.  Za přítomnosti  otce biskupa Josefa Nuzíka se 
v sobotu 28. 12. uskutečnilo v hranickém kostele arcidiecézní požehnání tříkrálovým koledníkům. Tím 
odstartoval jubilejní dvacátý ročník Tříkrálové sbírky a koledníčci vyrazili do ulic s radostnou zvěstí 
o narození Pána Ježíše. 

Jednou z nejdůležitějších událostí loňského roku byla také petice za záchranu domácí zdravotní péče 
s názvem Doma je doma. V průběhu celého roku, ale i v letech předešlých, probíhala jednání se zdra-
votními pojišťovnami o důstojných podmínkách úhrad za domácí zdravotní péči. Dlouhou dobu tato 
jednání byla neúspěšná a hrozil tak kolaps systému terénní zdravotní péče. V krátké době se podařilo 
sesbírat více než 70 tisíc podporujících podpisů. Díky této petici se podařilo dostat tento problém na 
jednání petičního výboru poslanecké sněmovny. Nakonec se podařilo se zdravotními pojišťovnami, 
hlavně s VZP, dojednat nové podmínky úhrad pro další období a zažehnat alespoň částečně krizi, která 
hrozila segmentu domácí zdravotní péče. 

Důležitost zdravotní péče a její provázanost s péčí sociální je velká a zásadní. Přesvědčujeme se o  tom 
v letošním roce na vlastní kůži v souvislosti s probíhající pandemií onemocnění COVID 19. Díky obě-
tavým lékařům a zdravotním sestrám se daří náročnou situaci kontrolovaně zvládat. Bezesporu sem 
patří  i naše  zdravotní sestry, pečovatelky a osobní  asistentky, které po celou dobu plynule zajišťují   
terénní sociální služby potřebným klientům, nezalekly se ztížených podmínek  hlavně na počátku krize, 
kdy celá zdravotní péče bojovala s akutním nedostatkem ochranných pomůcek.

Všem, kteří se jakýmkoli způsobem podíleli a podílejí na zajištění provozu sociálních a zdravotních 
služeb, moc děkuji. Máte náš velký respekt a obdiv! 

Přeji nám všem,  aby nezištná  vzájemná lidská pomoc, kterou nyní společně zažíváme, s námi zůstá-
vala i nadále a stala se přirozenou součástí naší společnosti.

Jan Hegar
ředitel  

Drazí muži a ženy, rozdělující se o svou dobrotu!
V době, která přináší spoustu nových výzev a neklidu, snažíme se najit pro sebe tu nejlepší cestu, 
která nám dovolí zklidnit své srdce a najit jistotu, že náš život je opravdu naplněný. Svět nám sa-
mozřejmě nabízí spoustu možnosti, ale není třeba dlouho pozorovat, aby si člověk všimnul, že ty 
možnosti jsou velmi často velice pomíjivé a nedokážou naplnit naše srdce – někdy dokonce dokážou 
zvětšit jeho prázdnotu. 

Všem pracovníkům a klientům Charity přeji a vyprošuji u Boha, aby ve svém životě svou pozornost 
věnovali jen skutečnému dobru, tedy takovému, které nemizí, ale trvá věčně.

P. Janusz Łomzik
farář farnosti Hranice

ÚVODNÍ SLOVO



Sídlo organizace:  
Charita Hranice
Purgešova 1399 
753 01 Hranice 
Česká republika

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

Bankovní spojení: 
Komerční banka Hranice  
27-6448390227/0100

IČ: 45180326 
IČZ: 92299000

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

Charita Hranice: 
 • organizace římskokatolické církve 

s vlastní právní subjektivitou,

 • zřízena olomouckým arcibiskupem 
Mons. Janem Graubnerem,

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

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

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

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

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

INFORMACE A  PRÁVNÍ FORMA

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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Domácí zdravotní péče
adresa: Purgešova 1399, 753 01  Hranice
vrchní sestra: Jana Kolářová, tel.:  581 601 932, mob.: 608 622 003
e-mail: jana.kolarova@hranice.charita.cz
adresa: Křížkovského 68, 751 31 Lipník nad Bečvou
staniční sestra: Simona Kimlerová, tel.:  581 772 089, mob.: 777 238 526
e-mail: simona.kimlerova@hranice.charita.cz
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Charitní pečovatelská služba středisko Lipník nad Bečvou
adresa: Křížkovského 68, 751 31 Lipník nad Bečvou
vedoucí: Bc. Petra Šustalová
tel.: 581 772 089, mob.: 777 238 520
e-mail: petra.sustalova@hranice.charita.cz
sociální pracovnice: Bc. Kateřina Vlasáková, mob.: 733 741 747
e-mail: katerina.vlasakova@hranice.charita.cz

DENNÍ CENTRUM ARCHA

Denní centrum ARCHA
adresa: Třída Čs. armády 211, 753 01  Hranice
vedoucí: Bc. Markéta Hriníková
sociální pracovnice: Eva Sváková, DiS
mob.: 774 279 917
e-mail: archa@hranice.charita.cz
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Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež FÉNIX
adresa Hranice: Tř. Čs. Armády 211, 753 01  Hranice
adresa Lipník n. Bečvou: Zahradní 1330, 751 31  Lipník nad Bečvou
vedoucí: Martina Olšová, DiS, mob.: 739 344 078
e-mail: martina.olsova@hranice.charita.cz
sociální pracovnice: Bc. Ester Džurbanová, DiS. mob.: 739 344 078
e-mail: ester.dzurbanova@hranice.charita.cz

OSOBNÍ ASISTENCE

POMÁHÁME
ZŮSTAT DOMA

Osobní asistence
adresa: Purgešova 1399, 753 01  Hranice
vedoucí: Alena Pavelková, mob.: 739 245 989
e-mail: alena.pavelkova@hranice.charita.cz
sociální pracovnice: Mgr. Lucie Reková, mob.: 734 435 299
e-mail: lucie.rekova@hranice.charita.cz
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Charitní pečovatelská služba středisko Hranice
adresa: Purgešova 1399, 753 01  Hranice
vedoucí: Lucie Kopecká, mob.: 733 755 986
e-mail: lucie.kopecka@hranice.charita.cz
soc. pracovnice: Mgr. Lucie Reková, mob.: 734 435 299
e-mail: lucie.rekova@hranice.charita.cz
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PRACOVNÍCI CHARITY HRANICE

Pracovnice Charitní pečovatelské služby středisko Hranice

Pracovnice Denního centra ARCHA

Pracovnice Osobní asistence

Pracovnice Domácí zdravotní péče středisko HranicePracovníci Nízkoprahového zařízení pro děti a mládež Fénix

Pracovnice Charity Hranice střediska Lipník nad Bečvou



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
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�� STATUTÁRNÍ ORGÁN ORGANIZACE  
 ředitel Jan Hegar

�� SPRÁVA 
 ekonomka, personalistka Ing. Zdeňka Nováková
 pastorační asistentka Ing. Bc. Radmila Andrýsková
 projektový manažer Mgr. Martin Fujdl, Ph.D. 
 pokladní, účetní 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 Carmen Benedělová, Helena Burešová, Irena Kývalová, 

Anna Melanová, P. Janusz Łomzik, Ludmila Pavelková, Veronika Polusová 
Mgr. Hana Radostová, Ing. Věra Saňková

�� REVIZNÍ KOMISE 
 předseda Irena Kývalová
 členové Ludmila Mynářová, Helena Zábranská

�� ÚZEMNÍ PŮSOBNOST:
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 pod Strážnou, Malhotice, Milenov, Milotice nad Bečvou, 
Olšovec vč. místní části Boňkov, Opatovice, Paršovice, Partutovice, Polom, Potštát vč. místních částí 
(Boškov, Kovářov, Kyžlířov, Lipná), Provodovice, 
Radíkov, Rakov, Rouské, Skalička, Střítež nad Lu-
dinou, Špičky, Teplice nad Bečvou, Ústí, Všecho-
vice, Zámrsky

Lipník nad Bečvou vč. místních částí (Loučka, 
Nové Dvory, Podhoří, Trnávka), Bohuslávky, Be-
zuchov, Dolní Nětčice, Dolní Újezd vč. místních 
částí (Skoky, Staměřice), Hlinsko, Horní Nětčice, 
Jezernice, Kladníky, Lhota, Oprostovice, Osek nad 
Bečvou, Radotín, Soběchleby, Týn nad Bečvou, 
Veselíčko vč. místní části Tupec, Žákovice

�� POČET ZAMĚSTNANCŮ 
K 31. 12. 2019

 63 zaměstnanců, včetně žen na MD a RD 

 | 07



SOCIÁLNÍ A ZDRAVOTNÍ PROJEKTY CHARITY HRANICE

�� POSLÁNÍ SLUŽBY
Charitní zdravotní služba zajišťuje odbornou péči 
pacientům, u kterých není nutná hospitalizace ve 
zdravotním zařízení a jejich zdravotní stav vyžaduje 
odbornou zdravotní péči.

�� CÍLOVÁ SKUPINA SLUŽBY:
Zdravotní péče je určena všem pacientům bez 
omezení věku, kteří jsou krátkodobě, dlouhodobě 
nemocní, v terminálním stadiu onemocnění.

�� VÝHODY SLUŽBY:
 •  možnost zůstat doma
 •  zkrácení doby hospitalizace na 

dobu nezbytně nutnou
 •  pozitivní působení na psychiku pacienta 

– hojení, zlepšení zdravotního stavu
 •  pacient nemusí absolvovat přepravu sanitou 

či komplikovaný převoz rodinou na vyšetření 
(odběry krve, převazy, apl. injekcí)

 • domácí péče je mnohem levnější 
než hospitalizace

�� FINANCOVÁNÍ SLUŽBY: 
Je zajištěno veřejným zdravotním pojištěním. 
Naši smluvní partneři jsou: Všeobecná zdravotní 
pojišťovna, Vojenská zdravotní pojišťovna, Revírní 
bratrská zdravotní pojišťovna, Pojišťovna minister-
stva vnitra, Česká průmyslová zdravotní pojišťovna, 
Oborová zdravotní pojišťovna zaměstnanců bank, 
pojišťoven a stavebnictví 

�� HOSPICOVÁ PÉČE
 Péče podporuje rodinu, která se rozhodla 
doprovázet svého blízkého a umožnit mu 
zemřít důstojně v domácím prostředí. Náš tým 
se skládá ze zdravotních sester, pečovatelek, 
sociální a pastorační pracovnice a duchovního, 
kteří dle potřeb pacienta poskytují svoji službu. 
Spolupracujeme s paliativním lékařem.

�� ZAJIŠTĚNÍ ZDRAVOTNÍ SLUŽBY
Zdravotní péči zajišťuje tým osmi zdravotních 
sester ve střediscích Hranice a Lipník nad 
Bečvou, který spolupracuje s praktickými lékaři 
nemocných a provádí jejich ordinace.  

�� PROVÁDĚNÉ OŠETŘOVATELSKÉ 
VÝKONY

 • podávání léků
 • měření fyziologické funkce
 • odběry biologického materiálu
 • aplikace 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

D
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E

Domácí zdravotní péče  
středisko Hranice
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

Domácí zdravotní péče 
středisko Lipník nad Bečvou
adresa: Křížkovského 68, 751 31 Lipník nad Bečvou
staniční sestra: Simona Kimlerová
tel.:  581 772 089
mobil: 777 238 526
e-mail: simona.kimlerova@hranice.charita.cz
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�� PŮSOBENÍ SLUŽBY:
Působíme v regionech Hranic a Lipníka nad 
Bečvou: 

Hranice vč. místních částí (Drahotuše, Lhotka, Ry-
báře, 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, Lu-
boměř pod Strážnou, Malhotice, Milenov, Milotice 
nad Bečvou, Olšovec vč. místní části Boňkov, Opa-
tovice, Paršovice, Partutovice, Polom, Potštát vč. 
místních částí (Boškov, Kovářov, Kyžlířov, Lipná), 
Provodovice, Radíkov, Rakov, Rouské, Skalička, 
Střítež nad Ludinou, Špičky, Teplice nad Bečvou, 
Ústí, Všechovice, Zámrsky

Lipník nad Bečvou vč. místních částí (Loučka, Nové 
Dvory, Podhoří, Trnávka), Bohuslávky, Bezuchov, 
Dolní Nětčice, Dolní Újezd vč. místních částí (Sko-
ky, Staměřice), Hlinsko, Horní Nětčice, Jezernice, 
Kladníky, Lhota, Oprostovice, Osek nad Bečvou, 
Radotín, Soběchleby, Týn nad Bečvou, Veselíčko 
vč. místní části Tupec, Žákovice

Domácí zdravotní péče  
středisko Hranice
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

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

Statistika v roce 2019

Počet klientů Hranice 313

Počet návštěv 10 243

Počet ošetřovatelských úkonů 19 277

Ujetá vzdálenost 40 085 km

Náklady na projekt 2 758 tis.  Kč
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SOCIÁLNÍ A ZDRAVOTNÍ PROJEKTY CHARITY HRANICE

�� POPIS PROJEKTU
Součástí služby Domácí zdravotní péče je i zapůjčo-
vaní zdravotních a kompenzačních pomůcek. Našim 
klientům i široké veřejnosti nabízíme pomůcky, kte-
ré pomáhají v udržení nebo zlepšení jejich tělesné 
kondice. Zdravotní kompenzační a rehabilitační po-
můcky slouží jako doplněk při rehabilitačním cvičení 
a zkvalitňují a usnadňují život. Ve spojení s posky-
tovanými sociálními a zdravotními službami pomá-
háme našim klientům v lepší rekonvalescenci, popř. 
v tom, aby se jejich aktuální zdravotní stav udržel co 
nejdéle (polohování nemocného na lůžku, podpora 
pohybu v domácím prostředí i venku, antidekubitní 
programy, podpora dýchacího ústrojí apod.). Některá 
zařízení obnášejí nutnou odbornost při jejich insta-
laci a pravidelném servisu. Pracovník zajišťující jejich 
převoz, instalaci a bezpečný provoz je tak nezbytnou 
součástí odborné přímé péče našich klientů.
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Statistika za rok 2019

Počet typů zapůjčovaných pomůcek    16

Celkový počet zapůjčovaných pomůcek   více než 450

Počet nově zapůjčených pomůcek v roce 2019   236

Celkový počet zapůjčených pomůcek v roce 2019   445

Půjčovna kompenzačních pomůcek
adresa Hranice: Purgešova 1399, 753 01  Hranice
adresa Lipník nad Bečvou: Křížkovského 68, 751 31  Lipník n. B.
odpovědný pracovník: Kamil Král
mobil: 731 688 755
e-mail: kamil.kral@hranice.charita.cz
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�� JAKÉ POMŮCKY ZAPŮJČUJEME
Zapůjčujeme např. elektricky polohovatelná lůžka, chodítka různého typu, invalidní vozíky, toaletní 
křesla, sedačky do vany, rehabilitační šlapadla, antidekubitní matrace, katapulty, mechanické zvedáky, 
oxygenátory a další.

�� OTEVÍRACÍ DOBA
 • v Hranicích v pondělí od 12:00 do 17:00 hodin, ve čtvrtek od 09:00 do 15:00 hodin

 • v Lipníku nad Bečvou ve středu od 08:00 do 13:00 hodin

�� PODMÍNKY ZAPŮJČENÍ:
Pronájem se provádí na základě písemné smlouvy o zapůjčení pomůcky a hradí se podle aktuálního ce-
níku. Při dlouhodobější potřebě pomůcky poskytujeme poradenství v oblasti pořízení vlastní pomůcky.

Tento projekt je dlouhodobě podporován 
Výborem dobré vůle - Nadace Olgy Havlové. 

Děkujeme! 



SOCIÁLNÍ A ZDRAVOTNÍ PROJEKTY CHARITY HRANICE

Statistika v roce 2019

Počet klientů 97

Počet návštěv (včetně dovozu obědu)  10 348

Náklady na projekt 3 735 tis.  Kč
C
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Charitní pečovatelská služba 
středisko Hranice
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

�� POSLÁNÍ SLUŽBY
Posláním Charitní pečovatelské služby je pomoci 
zajistit našim klientům vést plnohodnotný život 
v podmínkách svého sociálního prostředí, podpo-
rovat soběstačnost v péči o svoji osobu, své zájmy 
a zajištění chodu domácnosti, pokud to jejich zdra-
votní 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 domá-
cím prostředí.

�� DÍLČÍ CÍLE
 •  klient, který má zajištěnou potřebnou míru 

podpory soběstačnosti
 •  klient aktivizovaný na základě individuálního 

plánu
 •  zachování sociálních vazeb a životního stylu 

klienta

�� CÍLOVÁ SKUPINA
Cílovou skupinu Charitní pečovatelské služby tvoří 
osoby s chronickým nebo tělesným postižením od 19 
let věku, senioři, kteří z důvodu svého zdravotního 
stavu, snížené soběstačnosti při zajištění péče o svoji 
osobu, své zájmy a chod domácnosti službu nezbyt-
ně potřebují a nemohou si ji zajistit v požadovaný 
čas jinak a rodiny z regionu Hranicka, ve kterých se 
narodily současně tři a více dětí.

�� KAPACITA SLUŽBY
Denní kapacita Charitní pečovatelské služby 
je 51 klientů, z toho je 30 dovoz jídla.
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Charitní pečovatelská služba 
středisko Hranice
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

�� CO SE NÁM PODAŘILO V ROCE 2019
 •  většina klientů vyjádřila spokojenost se 

službami Charitní pečovatelské služby

 •  uskutečnili jsme s klienty CHPS společný výlet 
do Kroměříže (farnost Sv. Mořice, Podzámecká 
zahrada) a na Sv. Hostýn

 •  podařilo se uskutečnit vzdělávání pro 
pracovníky CHPS dle jejich individuálních 
vzdělávacích plánů „Prvky kinestetiky 
v každodenní péči o klienty s poruchou 
hybnosti“ a vzdělávací víkend na Chvalčově na 
téma „Seznámení s možnostmi péče o pečující 
- Zvládání stresu a relaxační techniky“

 •  zakoupení dalších kompenzačních pomůcek

 •  uspořádali jsme benefiční koncert u příležitosti 
oslav 20 let Charity Hranice, kde se mohla 
veřejnost seznámit s činností Charity v čase

�� VÝHLED DO ROKU 2020
 • uskutečnění dalšího víkendového vzdělávání 

přínosného pro pracovníky

 • uskutečnění výletu na zajímavá místa v okolí 

 • uspořádání prezentační akce pro veřejnost



SOCIÁLNÍ A ZDRAVOTNÍ PROJEKTY CHARITY HRANICE

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

vedoucí: Bc. Petra Šustalová
telefon: 777 238 520, mobil: 777 238 520
e-mail: petra.sustalova@hranice.charita.cz

sociální pracovnice: Bc. Kateřina Vlasáková
mobil: 733 741 747
e-mail: katerina.vlasakova@hranice.charita.cz

�� 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 středis-
ko Lipník nad Bečvou je umožnit našim klientům žít 
co nejdéle v přirozeném domácím prostředí dle své-
ho 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

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

vedoucí: Bc. Petra Šustalová
telefon: 777 238 520, mobil: 777 238 520
e-mail: petra.sustalova@hranice.charita.cz

sociální pracovnice: Bc. Kateřina Vlasáková
mobil: 733 741 747
e-mail: katerina.vlasakova@hranice.charita.cz

�� CO SE NÁM PODAŘILO V ROCE 2019
 • uskutečnili jsme pouť s klienty na Sv. Hostýn
 • setkání s klienty v Meditační zahradě 

v Lipníku nad Bečvou
 • v rámci evropského projektu Arcidiecézní 

charity Olomouc Ke kvalitě v Charitě II   
probíhaly po celý rok metodické konzultace

 • přijali jsme novou sociální pracovnici

��  VÝHLED DO ROKU 2020
 • nadále chceme udržet vysokou kvalitu 

našich služeb

 • dokončit sérii metodických konzultací v rámci 
evropského projektu Arcidiecézní charity 
Olomouc

 • zajistit pracovníkům odpovídající profesní 
vzdělání

 • uskutečnit s klienty pouť na Sv. Hostýn

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

Statistika služby v roce 2019:

Počet klientů:   110

Počet hodin v přímé péči:  5 196

Počet dovozu obědů:  10 497

Průměrný věk klientů: 78 let

Celkové náklady na projekt 6 211 tis.  Kč
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�� POSLÁNÍ SLUŽBY
Posláním Osobní asistence Charity Hranice je indi-
viduální podpora člověku při zvládání každodenních 
úkonů, které by za běžných okolností zvládal sám bez 
dopomoci.  Podporujeme klienty v soběstačnosti, sa-
mostatnosti 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 one-
mocněním, osobám s těžkým kombinovaným posti-
žením a osobám, které se aktivně nepodílí na průbě-
hu služby.

�� CÍLE SLUŽBY
 •  klient žijící plnohodnotným životem 

běžného vrstevníka

 •  spokojený klient, který je v rámci svých 
možností soběstačný

 •  služba Osobní asistence pružně reagující 
na aktuální potřeby svých klientů

 •  služba vykonávaná kvalifikovaným 
a profesionálním personálem

 •  personál pracující a smýšlející eticky, 
ekologicky a ekonomicky

�� ZÁSADY POSKYTOVÁNÍ OSOBNÍ 
ASISTENCE:

 • lidská důstojnost
 •  zastupitelnost pracovníků
 • podpora při využívání běžných 

veřejných služeb
 • individuální přístup
 • samostatnost klienta
 • profesionální a odborný přístup
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OSOBNÍ ASISTENCE

POMÁHÁME
ZŮSTAT DOMA

Statistika za rok 2019

Kapacita služby    16 klientů

Počet klientů v roce 2019    32 (průměrný věk 78 let)

Počet návštěv u klientů    3343

Průměrný počet hodin u jednoho klienta za rok   329 hod.

Náklady na projekt v roce 2019    6 972 tis.  Kč

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

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



�� CO NÁS POTĚŠILO
 •  velký zájem a spokojenost klientů

�� CO SE NÁM V ROCE 2019 PODAŘILO
 • v rámci Týdne Charity se klienti 

zúčastnili poutě na Sv. Hostýn

 • výlet s klienty do Kroměříže 
(prohlídka Podzámecké zahrady, 
mše v kostele sv. Mořice)

 •  koupili jsme auto pro potřeby 
projektu Osobní asistence

 •  setkání k oslavě 20 let Charity Hranice – 
kde probíhala informovanost o naší službě, 
oslava začala benefičním koncertem, 
hlavní hvězda večera byla Anna K.

 •  přijmout a zaškolit nové pracovníky 
na pozici osobní asistentky   

�� VÝHLED DO ROKU 2020
 •  uspořádat pro klienty výlet 
 •  vzdělávací semináře a setkání pro pracovníky

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

sociální pracovnice: Mgr. Lucie Reková
mobil: 734 435 299
e-mail: lucie.rekova@hranice.charita.cz
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�� POSLÁNÍ SLUŽBY
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 JE NAŠÍM POSLÁNÍM?
Naším posláním je podporovat uživatele při začle-
ňování do společnosti, při utváření jejich vlastního 
samostatného života a vytváření životních hodnot.

�� NAŠÍM CÍLEM JE:
 • 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, …)

 •  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
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DENNÍ CENTRUM ARCHA

Denní centrum ARCHA
adresa: Třída Čs. armády 211, 753 01  Hranice

vedoucí: Bc. Markéta Hriníková
sociální pracovnice: Eva Sváková, DiS
mobil: 774 279 917
e-mail: archa@hranice.charita.cz



�� CO SE NÁM V ROCE 2019 PODAŘILO
 •  za finanční podpory Města Hranice jsme 

se intenzivně věnovali muzikoterapii 
a práci v keramické dílně

 •  podnikli jsme výjezdy do Památníku 
II. světové války v Hrabyni, Muzea 
času a Vincentina Šternberk

 •  vydali jsme se na muzikál i balet do 
Moravského divadla Olomouc

 •  vyzkoušeli jsme si návštěvu multikina

 •  zúčastnili jsme se festivalu tance 
a zpěvu Motýlek v Kopřivnici

 •  nechali jsme se provést účastníky kurzu 
Lesní pedagogiky polesím Valšovice

 •  obměnili jsme náš pracovní tým

 •  prezentovali jsme se na několika vánočních 
výstavách v Lipníku nad Bečvou a v Hranicích

 •  spolupodíleli jsme se na oslavách 
20 let Charity Hranice

Denní centrum ARCHA
adresa: Třída Čs. armády 211, 753 01  Hranice

vedoucí: Bc. Markéta Hriníková
sociální pracovnice: Eva Sváková, DiS
mobil: 774 279 917
e-mail: archa@hranice.charita.cz

Statistika za rok 2019

Počet uživatelů 11

Náklady na projekt 3 493 tis.  Kč
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�� 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 nepříz-
nivé životní situaci.

�� CÍL SLUŽBY
 •  omezit působení patologického vlivu 

prostředí na děti a mládež, a tím eliminovat 
zvyšující se růst kriminality

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

�� DÍLČÍ CÍLE:
 •  nabídnout a pomoci zabezpečit uživateli 

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

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

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

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

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

�� 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.
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Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež FÉNIX
adresa Hranice: Tř. Čs. armády 211, 753 01  Hranice
adresa Lipník nad Bečvou: Zahradní 1330, 751 31  Lipník n. B.

telefon: 739 344 078

vedoucí služby: Martina Olšová, DiS.
e-mail: martina.olsova@hranice.charita.cz

sociální pracovník: Bc. Ester Džurbanová, DiS.
e-mail: ester.dzurbanova@hranice.charita.cz



�� CO SE NÁM V ROCE 2019 PODAŘILO
 •  uspořádání sportovního dne 

a 3. pingpongového turnaje mezi 
podobnými zařízeními

 • umístění uživatelů na stupních 
vítězů v pingpongových turnajích 
v Odrách a v Hranicích

 • absolvování výletu do Olomouce na 
historickou a poznávací plavbu, do Laser 
arény v Novém Jičíně, návštěvy Aquaparku 
v Olomouci a Hranicích a návštěva 
strašidelného domu v Olomouci

 • realizace dvoudenního výletu do 
Rožnova pod Radhoštěm a s tím 
spojený poznávací výšlap k Radegastovi 
a prohlídka dřevěného skanzenu

 • první veřejné vystoupení kapely 
v Meditační zahradě v Lipníku nad 
Bečvou a vánočním večírku

 • založení taneční skupiny a zajištění 
ušití tanečních krojů a oblečení 
v romském stylu pro tanečníky

Statistika za rok 2019

Počet uživatelů 101

Náklady na projekt 3 603 tis.  Kč



DOBROVOLNICKÁ ČINNOST

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

�� CHARITNÍ ŠATNÍK JE OTEVŘEN KAŽDÉ ÚTERÝ:
 • v Hranicích od 8:00 do 12:00 hodin 
 • první úterý v měsíci také odpoledne od 14:00 do 17:00 hodin
 • v Lipníku nad Bečvou od 9:00 do 12:00 hodin

Do Charitního šatníku přijímáme oděvy, které musí být čistě vyprané, funkční, kompletní a nositelné. 
Mimo otevírací dobu Charitního šatníku můžete ošacení zabalené do pytlů či krabic dát do kontejnerů, 
které máme v Hranicích i Lipníku nad Bečvou na adrese sídla.  

Kontejnery na oblečení, které jsou umís-
těny na různých místech v našich měs-
tech a obcích, využívají komerční firmy. 
Oděvy, které dáte do těchto kontejnerů, 
se do Charitního šatníku nedostanou 
a neslouží potřebným v našem regionu.

Charitní šatník HRANICE
adresa: Purgešova 1399, 753 01  Hranice 
- suterén - bezbariérový vchod ze dvora

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

Charitní šatník LIPNÍK NAD BEČVOU
adresa: Křížkovského 68, 751 31  Lipník nad Bečvou

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

Děkujeme našim trpělivým
 dobrovolnicím!

Děkujeme všem dárcům, 
kteří nám darovali ošacení 

pro potřebné!
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DOBROVOLNICE - PLETAŘKY
Naše dobrovolnice - pletařky z Lipníka nad Bečvou, Hranic, Ústí, Drahotuš a Potštátu v roce 2019 uplet-
ly celkem 586 kusů obvazů. Charita Hranice zajišťuje pletařkám přízi a odvoz upletených obvazů. Ob-
čanské sdružení Omega plus Kyjov odesílá obvazy malomocným do 35 leprosálií 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 50 soupraviček dětských 
čepiček, ponožek a dětských rukaviček. Nemocniční kaplani zajišťují distribuci dětských soupraviček do 
nemocnic pro novorozence v inkubátorech.

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

DOBROVOLNICKÁ ČINNOSTCharitní šatník HRANICE
adresa: Purgešova 1399, 753 01  Hranice 
- suterén - bezbariérový vchod ze dvora

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

Charitní šatník LIPNÍK NAD BEČVOU
adresa: Křížkovského 68, 751 31  Lipník nad Bečvou

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

POTRAVINOVÁ SBÍRKA
Potravinová sbírka byla opět velmi úspěšná. Za deset hodin se díky štědrosti dárců a nadšení třinácti 
dobrovolníků podařilo v sobotu 23. listopadu vybrat rekordních 1 248 kg potravin a 75 kg drogistického 
zboží. Nejčastěji darovanou potravinou byly opět těstoviny. Lidé byli velmi štědří a milí – jeden z dárců 
věnoval nákup v hodnotě 6 000 Kč a darovaného zboží byl opravdu vrchovatý nákupní vozík. Někteří 
dárci velmi spěchali a zanechali našim dobrovolnicím peníze na zakoupení potravin. Potraviny naše 
dobrovolnice vybíraly s velkou pečlivostí. Všechno získané zboží zůstalo v Charitě Hranice, je využívá-
no v Hranicích i v 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 zakoupe-
ného zboží přispěli. Velký dík patří našim skvělým a spolehlivým dobrovolníkům, kteří vynaložili velké 
úsilí a šířili kolem sebe dobrou náladu.
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Tříkrálová sbírka je největší dobrovolnickou akcí, která každoročně začátkem ledna umožňuje zapojení ve-
řejnosti 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 2019 jsme na hranicku organizovali 147 skupinek koledníků Tříkrálové sbírky v Hranicích (a míst-
ních 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 Jindři-
chově, Klokočí, Malhoticích, Milenově, Miloticích nad Bečvou, Olšovci (i na Boňkově), v Opatovicích, Paršo-
vicích, Partutovicích, na Potštátě (i v místních částech: Boškově, Kovářově, Kyžlířově a 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 82 skupinek v Lipníku nad Bečvou (a jeho místních částech: 
v Nových Dvorech, Podhoří, Loučce a Trnávce), v Bezuchově, Bohuslávkách, Dolních 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 16 skupinek ve Všechovicích, Horním Újezdě, v Rous-
kém, Malhoticích, Býškovicích a Provodovicích.

Děkujeme všem štědrým dárcům i všem obětavým koledníkům!

TŘÍKRÁLOVÁ 
SBÍRKA 2019

Využití podílu Charitou Hranice

Částka využitá Charitou Hranice    802 000 Kč

Osobní asistence – nákup nového automobilu   174 000 Kč

Nákup kompenzačních pomůcek    160 000 Kč

Přímá sociální pomoc    150 000 Kč

Studie proveditelnosti rekonstrukce objektu Komenského 219  100 000 Kč

Nákup automobilu pro Osobní asistenci   88 000 Kč

Farní středisko Všechovice – přímá sociální pomoc  50 000 Kč

Domácí hospicová péče – podpora distančního pracoviště  50 000 Kč

Nákup termo jídlonosičů a košů na dovoz obědů   30 000 Kč

Celkový vykoledovaný výnos 1 355 291 Kč

Středisko Hranice 871 458 Kč 

Středisko Lipník nad Bečvou 384 812 Kč

Farní středisko Všechovice 99 021 Kč
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Charita Hranice pořádala pro malé i velké koledníky tyto akce:

výjezd na Žehnání tříkrálových koledníků v Prostějově 5 koledníků

promítání filmu Čertoviny město zvířat v Lipníku nad Bečvou 200 koledníků

společná hodinová návštěva na Plovárně Hranice ve dvou termínech 370 dobrovolníků

promítání filmu Kouzelný park v Letním kině Hranice 450 koledníků

 organizace Arcidiecézního žehnání tříkrálových koledníků v sobotu 28. prosince 2019

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  2 %

Charita Hranice 58 %
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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 381 balíčků, z toho 46 balíčků pro ukrajinské děti připravili dárci, 
kteří spolupracují s Charitou Hranice. Společně jsme obdarovali 31 dívek a 15 chlapců ve věku 2 až 14 let, 
většina obdarovaných dětí bylo z Ternopilu, pět dětí bylo z Kolomyje, jedno děvče z Bortnik a jeden chlapec 
z města Lopatynu.
Děkujeme všem dárcům za jejich štědrost, obětavost a dochvilnost – všichni dodali pečlivě zabalené balíčky 
včas. Vánoční balíčky s dárečky před dlouhou cestou k obdarovaným dětem spolehliví dobrovolníci pečlivě 
zabalili nepromokavou fólií. V pondělí 9. 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 2019 byli jednotlivci a rodiny z Hranic, Lipníka nad Bečvou, Loučky, Soběchleb, Jind-
řichova, Heřmanic, společenství maminek z modliteb matek ve Stříteži nad Ludinou, skupinka maminek 
z Ústí a Hranic. Charitní farní středisko Všechovice organizovalo obdarování 19 dětí, pro které připravily 
dárky rodiny ze Všechovic, Rouského a Horního Újezda a zaměstnanci Charity Hranice společnými silami 
připravili vánoční balíčky pro 4 děti.

Děkujeme našim štědrým dárcům, kteří připravili 
ukrajinským dětem vánoční překvapení! 
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HUMANITÁRNÍ POMOC 
PŘI MIMOŘÁDNÝCH UDÁLOSTECH

VZDĚLÁVÁNÍ ZAMĚSTNANCŮ

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. 

Vzdělávací víkend začal na středisku SOLA GRATIA v pátek 17. května 2019 školící akcí, kterou si pro své 
kolegyně připravily zdravotní sestry na téma první pomoc. Páteční večer jsme si v krásném prostředí 
na úpatí hory Hostýn prožili v přátelské a družné atmosféře – pozorovali jsme západ slunce, pochutnali 
si na skvělém grilovaném mase, sýrech a zelenině a vydrželi jsme být spolu do pozdních nočních hodin. 
Sobotní ráno jsme si někteří přivstali na mši svatou, za kterou moc děkujeme o. Petru Utíkalovi, který za 
námi na Solu ráno přijel. Otec Petr nám připomněl, že nemusíme dělat velké věci, ale i maličkostí, kterou 
uděláme ve správný okamžik, můžeme lidem změnit život. Po chutné snídaní jsme se s lektorkou Blan-
kou Pevnou z institutu Další vzdělávání dospělých věnovali zvládání stresu a relaxačním technikám. 
Zájemci měli možnost dopřát svému tělu půlhodinovou masáž. Z krásného prostředí vrcholícího jarního 
prostředí hostýnských hor jsme odjížděli odpočinutí a v dobré náladě.

V průběhu roku 2019 jsme ve spolupráci s Institutem vzdělávání APSS ČR realizovali seminář Konflikt 
a jeho řešení a vzdělávací agentura Seduca si pro zaměstnance připravila seminář Škola zad pro pracov-
níky v sociálních službách. S lektorkou agentury SCHOLA MEDICA jsme se zabývali Prvky kinestetiky 
v každodenní péči o klienty s poruchou hybnosti a interaktivní seminář Slovní sebeobrana pro sociální 
služby jsme organizovali se vzdělávací institucí AKADEMIA CZ.

Ve spolupráci se vzdělávacím střediskem  CARITAS - VOŠ sociální Olomouc jsme realizovali pro pracov-
níky z nízkoprahových zařízení pro děti a mládež seminář Individuální plánování v ambulantních sociál-
ních službách.

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
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SETKÁNÍ 
V MEDITAČNÍ 
ZAHRADĚ
Ve čtvrtek dne 13. června se za krásného letního počasí uskutečnilo již tradiční Setkání v Meditační za-
hradě v Lipníku nad Bečvou. Do rozkvetlé zahrady přijali pozvání naši klienti, jejich rodinní příslušníci, 
příznivci Charity a široká veřejnost. 

Úvodního slovo pronesl ředitel Charity Hranice pan Jan Hegar, dále promluvil místostarosta Lipníka 
nad Bečvou pan Mgr. Ondřej Vlček. Společným tématem byla vzájemná spolupráce při pomoci potřeb-
ným lidem. Následovalo žehnání nových charitních automobilů, kterého se ujal místní pan farář otec 
Stanislav Suchánek. Nákup dvou nových automobilů pro charitní terénní sociální služby v Lipníku nad 
Bečvou byl financován Evropským fondem pro regionální rozvoj v rámci Integrovaného regionálního 
operačního programu vyhlášeného MAS Moravská brána s názvem Zvýšení kvality a dostupnosti so-
ciálních služeb. Zbytek odpoledne naplnila hudba, zpěv, tanec a také dobrá nálada, ke které přispě-
li všichni účinkující. Obdiv sklidily taneční vystoupení majetínských seniorek, které si říkají Báječný 
ženský a vystoupení dětí z taneční skupiny Progress Mini. U dětí jednoznačně zabodovalo pohádkové 
představení Divadla Tilia. K poslechu zahrála cimbálová muzika Kločének, kroužek fléten ZŠ Hranická 
Lipník nad Bečvou, duo sester Plachkých a děti z Nízkoprahovky Fénix. Zpestřením bylo vystoupení 
členů SK Karate Lipník nad Bečvou. Po celou dobu si mohli návštěvníci nechat zdarma změřit krevní 
tlak, glykémii, využít poradenství charitních zdravotních sester a dobrovolného sdružení stomiků České 
ILCO, vyrobit něco pěkného ve tvořivé dílničce Nízkoprahovky Fénix nebo zakoupit výrobky uživatelů 
charitních ambulantních služeb. 
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ANNA K. ZAZPÍVALA 
K VÝROČÍ CHARITĚ HRANICE
Skvělá atmosféra vládla ve čtvrtek 22. srpna v areálu Staré střelnice, kde Charita Hranice slavila dvacet 
let svého působení. Celá akce začala v 17 hodin a po celou dobu byly připraveny aktivity pro děti i dospě-
lé, tvořivé dílničky Nízkoprahového zařízení pro děti a mládež Fénix. Prostřednictvím výstavy s názvem 
„Charita Hranice - 20 let s vámi“ se návštěvníci seznámili s fotografiemi a texty dokumentujícími celou 
historii působení organizace. Malí i velcí návštěvníci měli možnost si vyrobit upomínkový předmět, za-
koupit si některý z výrobků klientů Denního centra Archa nebo uživatelů Nízkoprahovky Fénix. Charitní 
zdravotní sestřičky zájemcům ochotně změřily krevní tlak a glykémii. Návštěvníci měli možnost připojit 
svůj podpis k petici Doma je doma za záchranu domácí zdravotní péče.

Od 18 hodin Charitě k narozeninám hrála známá hranická ska skupina Gentlemen’s Club. Hlavním hos-
tem večera byla jedna z nejpopulárnějších českých zpěvaček Anna K., která roztančila návštěvníky zpě-
vem svých největších hitů. V závěru koncertu Anna K. popřála Charitě Hranice do dalších let.

Cílem benefičního koncertu bylo setkání s veřejností a představení celého rozsahu činnosti Charity Hra-
nice. Součástí akce bylo poděkování všem zaměstnancům za jejich obětavou práci a zástupcům měst 
Hranice a Lipníku nad Bečvou za dlouholetou podporu činnosti Charity Hranice.
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VERNISÁŽ VÝSTAVY V GALERII M + M
V srdečné atmosféře za přítomnosti více než 50 hostů proběhlo pondělní odpoledne v Galerii M + M při 
vernisáži výstavy „Charita Hranice 20 let s vámi“.

Hostitelka paní Musilová přivítala v prostorách výstavní galerie všechny přítomné. Pan ředitel Jan 
Hegar po krátkém přivítání požádal paní Veroniku Polusovou, aby zavzpomínala na počátky Charity 
Hranice. Dobrovolná charita vznikla v Hranicích již v roce 1992 – dobrovolnice v ulici Na Náspech pro-
vozovaly Charitní šatník. Charita Hranice zahájila své profesionální působení v srpnu 1999 v kanceláři 
v prostorách hranické fary, právě pod vedením ředitelky paní Polusové. Po půl roce se pečovatelky a 
zdravotní sestry stěhovaly do suterénu budovy na Purgešově ulici. Začátky nebyly jednoduché, Charita 
Hranice začala působit v provizorních podmínkách, bez finančního zajištění. Bez pevné víry a velké 
dávky nadšení by Charita Hranice nevznikla.

Také paní Naďa Vrbíková zavzpomínala na rok 2004, kdy se svými kolegyněmi zakládaly Oblastní 
charitu v Lipníku nad Bečvou. Lipenská Charita provozovala Charitní ošetřovatelskou a pečovatelskou 
službu a v roce 2009 se na základě rozhodnutí otce arcibiskupa Jana Graubnera stala součástí Charity 
Hranice. Po poděkování pana ředitele přítomné pozdravil pan místostarosta Vladimír Juračka, který 
zdůraznil potřebu charitních služeb pro obyvatele města. 

Po slavnostním přípitku malé i velké diváky pobavilo loutkové divadlo Tilia. Děti byly vtaženy do děje 
pohádky o princezně, kterou před drakem zachraňoval udatný princ Rupert. Také při prohlídce bylo na 
děti pamatováno, mohly si vyzkoušet kostýmy králů, vyrobit si vlastní papírovou korunu, vybrat outfit 
pro skutečnou i papírovou panenku. 

Jádro výstavy tvořila fotografická výstava Charita Hranice – 20 let s vámi, která zachycovala proměny 
a změny v Charitě Hranice v uplynulých letech. Na výstavě se představily jednotlivé služby – Denní 
centrum Archa ateliérovými fotografiemi svých klientů a také jejich výrobky a obrazy, Domácí zdra-
votní péče vybavením zdravotních sester, se kterým vyjíždějí do terénu, Osobní asistence pomůckami 
pro aktivizaci klientů, se kterými pracují naše osobní asistentky, uživatelé Nízkoprahovky Fénix svými 
výrobky.

Velký prostor byl věnován aktivitám charitních dobrovolníků – Tříkrálové sbírce, Charitnímu šatníku 
a pletařkám, které pletou obvazy pro malomocné. Také bylo možné zhlédnout vybavení pracovníka, 
který pomáhá při mimořádných událostech. Výstavu zpestřil kvíz pro návštěvníky a kreslené vtipy 
s charitní tématikou, jejichž autorem byl pan Kamil Král. Největším exponátem výstavy bylo elektro-
kolo, které používají k dopravě ke klientům osobní asistentky. Naopak nejmenším vystavenou věcí byla 
jehla, kterou používají zdravotní sestry u svých pacientů k odběrům krve. 
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�� POUŤ KLIENTŮ TERÉNNÍCH SLUŽEB DO KROMĚŘÍŽE
Ve čtvrtek 30. května jsem se společně s našimi klienty, dobrovolnicemi z Charitních šatníků, hranic-
kými a lipenskými farníky vydali na pouť ke svatému Mořici do Kroměříže. Jeli jsme třemi auty a auto-
busem. Poutníci podle vlastního zájmu měli různý program. Většina z nás slavila mši v chrámu svaté-
ho Mořice za všechny naše blízké s otcem Josefem Lamborem. Po mši svaté se nás ujal pan kostelník 
a provedl nás nejen chrámem svatého Mořice, ale také barokní a křtící kaplí. Jedna z klientek se se svou 
osobní asistentkou vydala do Květné zahrady, někteří klienti si dali skvělou kávu v čokoládovně na zám-
ku, jiní si užili romantickou procházku Podzámeckou zahradou. Po chutném obědě u Vodního melounu 
nebo v restauraci U zeleného stromu jsme se společně vydali na cestu domů. Všichni se vraceli spoko-
jeni, přestože jsme na naší pouti tentokrát trošku zmokli.

�� Z LIPNÍKA AŽ NA SVATÝ HOSTÝN
Jedna ze zářijových sobot patří již tradičně pouti na Svatý Hostýn s klienty a dalšími zájemci z Lip-
níka nad Bečvou. Tentokrát jsme se vydali v den svátku apoštola a evangelisty, svatého Matouše. Již 
od časného rána bylo zřejmé, že nás čeká krásný slunečný den na oblíbeném poutním místě. A nic na 
tom nemohlo změnit ani množství uzavírek a objížděk, které jsme cestou potkali. Vyjeli jsme brzy ráno, 
abychom stihli mši svatou v 9 hodin. Z ní jsme odcházeli s myšlenkou na modlitbu svatého růžence, 
který je pro nás všechny, ve spojení s Pannou Marií, velkou posilou a pomocí. Po mši svaté byl prostor 
na procházky po okolí, modlitby křížové cesty, růžence či další duchovní aktivity. Mnozí z nás jsme jako 
vždy rádi využili možnost načerpání a osvěžení výbornou svatohostýnskou pramenitou vodou. Stejně 
tak jsme uvítali nabídku teplého oběda v místní restauraci. Po příjemně a poklidně prožitém dopoledni 
a přijetí požehnání jsme se ve 14 hodin vydali zpět na cestu. Na tvářích a úsměvech všech poutníků 
bylo vidět velké spokojení a radost z takto prožitého dne. Jsme za to velmi rádi a těšíme se opět na další 
setkání a poutě v příštím roce.

�� POUŤ SENIORŮ NA SVATÝ HOSTÝN
Klienti terénních služeb Charity Hranice oslavili Den Charity společnou poutí na Svatý Hostýn. Kaž-
doroční zářijová pouť klientů Charitní pečovatelské služby a Osobní asistence se konala v den svátku 
svatého Vincence de Paul v pátek 27. září. Většina klientů již nezvládla nástup do autobusu, proto jsme 
je vyvezli čtyřmi charitními auty. Volná místa v autobuse doslali k dispozici hraničtí a všechovičtí far-
níci a také naše pečlivé dobrovolnice z Charitního šatníku. Cesta autobusem z Hranic na vrchol Hostýna 
poutníkům rychle utekla při zpěvu známých mariánských písní. Do začátku mše svaté se poutníci ro-
zeběhli po Svatém Hostýně – někteří zamířili ke svátosti smíření, jiní stihli projít některou z křížových 
cest nebo cestu světla, jiní se svými asistentkami dojeli na vozíčku až k místnímu hřbitůvku a někteří se 
běželi posilnit teplou polévkou nebo lahodnou kávou do restaurace. Všichni účastníci nadšeně uvítali, 
že mši svatou koncelebroval společné s otcem Ježíkem také náš hranický pan děkan Janusz Łomzik. Při 
mši svaté byl zdůrazněn velký úkol starší generaci, kterým je modlitba za celou rodinu. Po polední mod-
litbě Anděl Páně se všichni poutníci přesunuli ke společnému obědu. V salonku restaurace u Sanitráků 
nám ještě před jídlem požehnal otec děkan. Po obědě a nákupu pozorností z pouti pro naše nejbližší 
jsme se opět za zpěvu písní vydali na cestu domů. Všichni poutníci, ať už na Svatý Hostýn jeli auty či 
autobusem, se z pouti vraceli radostní a spokojení.
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SPOLUPRÁCE S FARNOSTMI 
V DĚKANÁTU

�� POSTNÍ ALMUŽNA 
Postní doba nabízí v životě každého křesťana možnost znovu pocítit Boží blízkost, příležitost k prohloubení 
svého vztahu s Kristem a novou šanci k obrácení. Během čtyřicetidenní přípravy nabízíme možnost zapojit  
se do postní výzvy nazvané Postní almužna. Do papírových krabiček, tzv. „postniček“, můžete během po-
stní doby odkládat prostředky – almužnu – za drobnosti, které si odepřete. Farníci Hranického děkanátu, 
kteří při prožívání postní doby střádali almužnu pro bližní, sesbírali ve více než 350 pokladničkách částku 
111 927 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, osamě-
lým 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.

�� NABÍDKA DUCHOVNÍCH AKCÍ PRO ZAMĚSTNANCE A DOBROVOLNÍKY
 • Hovory o víře s otcem Jaroslavem Endlicherem
 • Charitní postní křížová cesta 
 • Společná ranní modlitba a modlitba novény před slavností Seslání Ducha Svatého 
 • Adaptační kurz pro nové zaměstnance, Duchovní cvičení pro 

zaměstnance Charit – jednodenní nebo třídenní

Děkujeme všem kněžím hranického děkanátu za výbornou spolupráci, materiální a duchovní podpo-
ru při realizaci Tříkrálové sbírky a Postní almužny. Děkujeme také za pomoc při vyhledávání rodin a 
jednotlivců, kteří potřebují naši pomoc a finanční podporu. Děkujeme za možnost prezentace na Noci 
kostelů a za pomoc při propagaci charitních akcí a akcí pro dobrovolníky Tříkrálové sbírky.

�� PASTORACE V CHARITĚ HRANICE
Pastorační asistentka je zaměstnancem Arcibiskupství olomouckého, je podřízena řediteli Charity, 
pracuje v jeho týmu. 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 péčí o její pracovníky, péčí o du-
chovní potřeby klientů a péčí 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.
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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 Všechovi-
ce. Úzce spolupracuje s Charitou Hranice a římskokatolickou farností Všechovice a hlavním předmětem 
její činnostmi 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. Celkem jsme vytvořili 16 skupinek s celkovým počtem maximálně 60 
koledníků – koledovali jsme 5. ledna 2019 a vykoledovaná částka byla 99.021 Kč. Vždy v pátek před 
samotným koledováním probíhá požehnání koledníků ve farním kostele ve Všechovicích.

 • Farní letní tábor příměstského typu na faře ve Všechovicích jsme uspořádali v roce 2019 pod 
záštitou První hranické rozvojové, z.s. Hranice, a to v období od 22. do 26. července. O tyto děti se 
staralo 12 dobrovolníků a čas jsme trávili převážně v přírodě a na farské zahradě.

 • Noc kostelů – pro veřejnost jsme uspořádali besedy s přímými účastníky zájezdu do Svaté země 
a   umožnili prohlídku farního kostela. Další besedy s videoprodukcí proběhly v obcích Rouské 
a Horní Újezd během prvního pololetí. 

 • Vánoční balíčky na Ukrajinu – připravili jsme 19 vánočních balíčků.

 • Ve spolupráci s Charitou Hranice se účastníme setkání koledníků na Plovárně v Hranicích 
a promítání filmu pro koledníky v Letním kině.

 • Celoročně nás kontaktovali lidé, kteří zdarma věnovali ošacení, které jsme předávali potřebným, 
popřípadě odevzdávali do Charitního šatníku.

 • Využili jsme charitní potravinové balíčky pro 2 rodiny.

Farní středisko Všechovice
adresa: Všechovice 12

vedoucí: Irena Kývalová
telefon: 608 222 904
e-mail: ikyv@seznam.cz
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GALERIE OSTATNÍCH PROJEKTŮ

Na pouti v Kroměříži

Počítání Tříkrálové sbírky ve Stříteži nad Ludinou

Benefiční koncert

Mladí dobrovolníci při potravinové sbírce

Zahájení vernisáže v Galerii M+M

Benefiční koncert

Vánoční balíček na Ukrajinu
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FINANČNÍ ZPRÁVA 2019 - VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY
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PŘEHLED VÝNOSŮ V ČLENĚNÍ PODLE ZDROJŮ
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VÝNOSY 2019 v tis. Kč %
Dotace a příspěvky s účastí státního rozpočtu a rozpočtu 
krajských a obecních úřadů 19 614 70,16
MPSV - sociální projetky 16 563 59,25
Olomoucký kraj 2 460 8,80
Úřad práce - příspěvky na nově vytvořená místa 26 0,09
Městský úřad Hranice, Obecní úřady 565 2,02
Ostatní 10 0,04
PROVOZNÍ DOTACE CELKEM 19 624 70,20
Dary od obcí, organizací 145 0,52
Dary od fyzických osob 94 0,34
TKS - podpora sociálních projektů 265 0,95
Nadace 107 0,38
Sbírky 0 0,00
DARY CELKEM 611 2,19
Služby klientům v domácnosti 5 191 18,57
Služby klientům v zařízení charity 330 1,18
Za prodané obědy klientům 1 147 4,10
Ostatní tržby za služby 392 1,40
PŘÍJMY OD ODBĚRATELŮ ZA SLUŽBY CELKEM 7 060 25,25
Tržby z prodeje majetku 40 0,14
Ostatní výnosy 621 2,22
Aktivace majetku 0 0,00
OSTATNÍ VÝNOSY CELKEM 661 2,36
VÝNOSY CELKEM 27 956 100,00

Přehled výnosů v členění podle zdrojů

70,20

2,19

25,25

2,36

Přehled výnosů v členění podle zdrojů

PROVOZNÍ DOTACE CELKEM

DARY CELKEM

PŘÍJMY OD ODBĚRATELŮ ZA
SLUŽBY CELKEM

OSTATNÍ VÝNOSY CELKEM
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NÁKLADY 2019 v tis. Kč %
DHM (do 40 tis. Kč) 542 1,99
Ostatní materiál 679 2,49
Spotřeba energie 505 1,85
Spotřeba ostatní (PHM) 429 1,57
Prodané zboží 0 0,00
Spotřebované nákupy 2 155 7,90
Opravy a udržování 217 0,80
Cestovné 203 0,74
Náklady na reprezentaci 35 0,13
Nájemné 263 0,96
Školení 136 0,50
Ostatní služby 2 634 9,66
Služby 3 488 12,79
Mzdové náklady (včetně odměn) 15 068 55,23
OON (DPP, DPČ) 454 1,66
Zákonné sociální pojištění 5 194 19,04
Stravné 315 1,15
Ostatní sociální náklady 5 0,02
Osobní náklady 21 036 77,11
Daně a poplatky 31 0,11
Ostatní náklady (včetně darů) 270 0,99
Odpisy, prodaný majetek 300 1,10
Poskytnuté příspěvky 0 0,00
Daň z příjmů 0 0,00
NÁKLADY CELKEM 27 280 100,00

Přehled nákladů - podrobné členění

7,90
12,79

77,11

0,11 0,99 1,10

Přehled nákladů - podrobné členění

Spotřebované nákupy Služby

Osobní náklady Daně a poplatky

Ostatní náklady (včetně darů) Odpisy, prodaný majetek
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PODĚKOVÁNÍ

�� FIRMY
 • ABPLAST s.r.o.
 • AQ PUMPY s.r.o.
 • AUTO-DREI, s.r.o.
 • Autoskla Vejmola, s.r.o.
 • AVIAN – M.Z. s.r.o.
 • BADEN s.r.o.
 • Behr Bircher Cellpack BBC Czech s.r.o.
 • Cement Hranice, akciová společnost
 • D1 EXIT 330 s.r.o.
 • ELEKTRO-LUMEN, s.r.o.
 • ELEKTROPROGRES Hranice, spol. s r.o.
 • Ing. Otakar Tomek
 • Jan Kahánek
 • Jaromír Foltas - FORTE
 • Jiří Škandera - SARA
 • Lear Corporation Czech Republic, s.r.o.
 • Level Pro a.s
 • MEDMES, spol. s r.o. 
 • MM NEM s.r.o.
 • OSA - Ochranný svaz autorský pro 

práva k dílům hudebním, z.s.
 • Petr Stodůlka
 • Probi inženýring s.r.o.
 • Radim Raček
 • RENETRA s.r.o.
 • SIBOM s.r.o.
 • SSI Schäfer s.r.o.
 • STROJEASTAVBY Tvrdoň, s.r.o.
 • STROJÍRNY OLŠOVEC s.r.o. 
 • TEPLICKÁ PEKÁRNA Libor Mrkva
 • VÁHALA a spol. s r.o.
 • VELOX-WERK s.r.o.
 • Vodovody a kanalizace Přerov, a.s.
 • Wambex, spol. s r.o.
 • Wellart v.o.s.

�� OBCE
 • Bohuslávky
 • Černotín
 • Dolní Nětčice
 • Hlinsko
 • Horní Nětčice
 • Horní Těšice
 • Horní Újezd
 • Hustopeče
 • Jezernice
 • Jindřichov
 • Kladníky
 • Klokočí
 • Lhota
 • Malhotice
 • Milotice nad Bečvou
 • Olšovec
 • Osek nad Bečvou
 • Paršovice
 • Polom
 • Radotín
 • Skalička
 • Soběchleby
 • Špičky
 • Týn nad Bečvou
 • Ústí
 • Veselíčko

�� SOUKROMÍ DÁRCI
 • p. Pavlíková 
 • p. Klabačka
 • p. Trojnarová 
 • p. Tylichová 
 • p. Dostál
 • p. Michal Ondra 

�� DOTACE, PŘÍSPĚVKY A JINÉ FINANČNÍ PROSTŘEDKY POSKYTLI:
 • Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR
 • Olomoucký kraj
 • Město Hranice
 • Město Lipník nad Bečvou
 • Město Potštát
 • Úřad práce Olomouc – pracoviště Přerov

�� NADACE A NADAČNÍ FONDY
 • Výbor dobré vůle - Nadace Olgy Havlové
 • Nadační fond Tesco 

DĚKUJEME VŠEM NAŠIM PARTNERŮM ZA PODPORU A SPOLUPRÁCI!
Společně pomáháme těm, kteří to potřebují.
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