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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 2020 jsme se starali o 639 lidí. 
Naše zdravotní sestry ošetřily 311 pacientů. 
Pečovatelky a osobní asistentky, které 
pracují v terénních sociálních službách, pe-
čovaly v domácím prostředí o 229 klientů. 
Ambulantní sociální služby navštěvovalo 
99 uživatelů.

O CHARITĚ HRANICE

Tříkrálová sbírka 2020 skončila s vý-
nosem 1 476 949 Kč. Koledovali jsme 
s 251 pokladničkami. Počet dobrovolníků 
zapojených do Tříkrálové sbírky se přiblížil 
rekordnímu číslu 1 000.

Sociální a zdravotní služby posky-
tujeme již více než 20 let. Staráme se 
o seniory, lidi se zdravotním a tělesným 
postižením, dlouhodobě a těžce 
nemocné, děti a mládež.

V roce 2020 měla Charita Hranice 62 
zaměstnanců a 12 dlouhodobých 
dobrovolníků.

Územní působnost Charity Hranice 
zahrnuje 3 města, 1 městys, 45 obcí 
a 27 místních částí měst a obcí.
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Milí přátelé charitního díla,
opět vás po roce vítám u výroční zprávy Charity Hranice. Předloňský rok 2019 byl plný společenských událostí 

a setkání souvisejících s 20letým výročím poskytování profesionálních sociálních a zdravotních služeb Charity 
Hranice. Společně jsme uspořádali červnové Setkání v Meditační zahradě v Lipníku nad Bečvou, srpnový benefiční 
koncert s ANNOU K., zářijovou výstavu v Galerii M+M a v samotném závěru roku za přítomnosti otce biskupa 
Josefa Nuzíka se v sobotu 28. 12. uskutečnilo v hranickém kostele arcidiecézní požehnání tříkrálovým koledníkům.  

Loňský rok 2020 byl z hlediska těchto společenských setkání zcela odlišný. Z důvodů epidemie nemoci co-
vid-19 nebylo možné podobná setkání plánovat ani uskutečnit. A to nás velmi mrzí, protože Charita je postavena 
na setkávání lidí. Namísto toho jsme stejně jako naši kolegové v jiných sociálních službách a zařízeních bojovali 
po celý rok za to, abychom pro naše klienty zajistili nepřetržitý a bezpečný chod  všech sociálních a zdravotních 
služeb. Důsledné používání ochranných pomůcek a desinfekčních prostředků, zavedení pravidelného testování 
zaměstnanců a podle potřeby i klientů, upřednostnění individuální práce s klientem v Denním centru Archa nebo 
pomoc dětem s distanční školní výukou v NZDM Fénix. To vše jsou namátkou novinky a přizpůsobení služeb ak-
tuálnímu stavu. 

Podařilo se ale také pro nezbytný chod pečovatelských služeb zajistit dva nové  automobily a také jeden do-
dávkový pro půjčovnu kompenzačních pomůcek. Navíc jsme se zúčastnili celonárodní potravinové sbírky, kde jsme 
za pomoci dobrovolníků díky štědrým dárcům vybrali 2,5 tuny potravin a drogerie pro naši potravinovou pomoc.

Rád bych využil této příležitosti a poděkoval za spolupráci odcházejícímu panu děkanovi P. Januszi Łomzikovi 
a panu kaplanovi P. Jaroslavu Endlicherovi. Vítáme zároveň nového pana děkana P. Františka Dostála a pana 
kaplana P. Milana Mašteru a těšíme se na požehnanou spolupráci.

Děkuji všem, kteří se jakýmkoli způsobem podíleli a podílejí na zajištění poskytování sociálních a zdravotních 
služeb a všech ostatních činnostech Charity. Současná doba je příležitostí ukázat to nejlepší z nás a mě moc těší, 
že mohu být součástí tak skvělého pracovního týmu.

Jan Hegar
ředitel  

Milovaní farníci, klienti a pracovníci Charity,
nejprve bych rád vyslovil upřímné „Pán Bůh zaplať“ Vám, pracovníkům Charity, kteří nasazujete své síly, 

abyste pomohli těm, kteří potřebují pomoc, péči a projev lásky. To vše se snažíte dát svým klientům. Díky, že ani v 
době pandemie jste nepřestali se svou pomocí.

Velké „Pán Bůh zaplať“ patří také Vám všem podporovatelům charitního díla církve, kteří ho podpíráte svou 
modlitbou, či ho podporujete štědrou rukou.

Charita poskytuje spoustu služeb a přináší pomoc všem potřebným a nemocným. Naše lidské síly a schopnosti 
mají své hranice. Tam, kde už člověk nestačí, přichází Boží pomoc. Také je nám velmi nápomocná Matka Boží, Pan-
na Maria, kterou v litaniích loretánských nazýváme Uzdravení nemocných. Zde na tomto světě je kolem nás spoustu 
utrpení. Není člověka, který by nějak netrpěl – nepohoda, zajištění obživy a nemoci… To vše má počátek u prvního 
člověka – je to následek dědičného hříchu. U každého jednotlivce mají potíže svou příčinu: něco zdědí po rodičích, 
jiné si přivodí vlastní vinou, lehkomyslností, ale i neřestí. Lékař léčí, ale Bůh uzdravuje. Jestliže vzýváme Pannu 
Marii jako Uzdravení nemocných, nemyslíme tím, že by svatá Panna mohla někoho uzdravit vlastní mocí, protože to 
může pouze Bůh. Nýbrž věříme, že Matka Boží může dosáhnout uzdravení nemocného skrze svou mocnou přímluvu 
u Boha. Panna Maria je i naší matkou. Snesla by nějaká matka, aby její dítě vážně trpělo? Mnoho lidí bylo uzdraveno 
ze svých nemocí na přímluvu svaté Panny. Obracejme se k ní s důvěrou i my.Vyprošuji hojnost Božích milostí všem 
zaměstnancům i vedení Charity a všem klientům přeji trpělivost s každodenním nesením osobního kříže.

     Žehná

P. František Antonín Dostál
duchovní správce farnosti 

Hranice na Moravě    

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.“

02 | CHARITA HRANICE _ Výroční zpráva 2020



OBSAH

00 O Charitě Hranice
01 Úvodní slovo
02 Informace a právní forma

03  Obsah

04 Kontakty

06 Organizační struktura

08   SOCIÁLNÍ A ZDRAVOTNÍ PROJEKTY 
 CHARITY HRANICE
08 Domácí zdravotní péče, 
 Domácí hospicová péče

10 Půjčovna kompenzačních pomůcek

12   Charitní pečovatelská služba 
 středisko Hranice

14   Charitní pečovatelská služba 
 středisko Lipník nad Bečvou

16   Osobní asistence

18   Denní centrum Archa

20   Nízkoprahové zařízení pro děti 
 a mládež Fénix 

22   DOBROVOLNICKÁ ČINNOST
22   Charitní šatník

23   Dobrovolnice pletařky

23   Potravinová sbírka

24   Tříkrálová sbírka

26   Vánoční dárky pro Ukrajinu

27   OSTATNÍ PROJEKTY
27   Humanitární pomoc při mimoř. událostech

27   Vzdělávání zaměstnanců

28   PASTORAČNÍ ČINNOST
28 Spolupráce s farnostmi děkanátu

30 Farní středisko Všechovice

31   FINANČNÍ ZPRÁVA
31   Rozvaha v plném rozsahu 

34   Výkaz zisků a ztráty v plném rozsahu

36   Příloha v účetní závěrce

41 Přehled výnosů v členění podle zdrojů

42 Přehled nákladů - podrobné členění

43 Zpráva nezávislého auditora

46 PODĚKOVÁNÍ
47 Partneři

48 Galerie fotografií



KONTAKTY

D
O

M
ÁCÍ ZDRAVOTNÍ P

ÉČ
E

Domácí zdravotní péče, Domácí hospicová 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. Radka Machurová, mob.: 733 741 747
e-mail: radka.machurova@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

N Í Z K O P R A H O
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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 středisko Lipník nad Bečvou



ORGANIZAČNÍ STRUKTURA

ŘEDITEL CHARITNÍ
RADA

REVIZNÍ
KOMISE

EKONOMIKA, PERSONALISTIKA

PASTORAČNÍ ASISTENTKA

PROJEKTOVÝ MANAŽER

DOMÁCÍ ZDRAVOTNÍ PÉČE, DOMÁCÍ HOSPICOVÁ 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. et Mgr. Irena Smékalová, Mgr. Veronika Vymětalová,  

Mgr. Jiří Vlček DiS., Mgr. et Mgr. Martina Friedlová
 lékařský garant MUDr. Norbert Cibiček Ph.D. 

�� CHARITNÍ RADA 
 předseda Aleš Král
 členové Carmen Benedělová, Helena Burešová, Irena Kývalová, 

Anna Melanová, P. František Dostál, 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), Bě-
lotín 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, Ko-
vářov, Kyžlířov, Lipná), Provodovice, Radíkov, Ra-
kov, Rouské, Skalička, Střítež nad Ludinou, Špičky, 
Teplice nad Bečvou, Ústí, Všechovice, 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. 2020

 62 zaměstnanců, včetně žen na MD a RD 
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SOCIÁLNÍ A ZDRAVOTNÍ PROJEKTY CHARITY HRANICE

�� POSLÁNÍ SLUŽBY
Posláním Domácí zdravotní péče je zajistit odbornou 
a kvalitní zdravotní péči pacientům v jejich vlastním 
domácím prostředí, oddálit hospitalizaci nebo 
zkrátit dobu pobytu v nemocnici. Naší snahou je 
zlepšení zdravotního stavu pacienta a jeho mobility, 
soběstačnosti, zhojení defektů, snížení rizika vzniku 
komplikací, a tím zlepšení kvality života. 

�� 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 pojiš-
ťovna, Vojenská zdravotní pojišťovna, Revírní bra-
trská zdravotní pojišťovna, Pojišťovna ministerstva 
vnitra, Česká průmyslová zdravotní pojišťovna, 
Oborová zdravotní pojišťovna zaměstnanců bank, 
pojišťoven a stavebnictví

�� HOSPICOVÁ PÉČE
Nevyléčitelně nemocným, umírajícím lidem po-
skytujeme hospicovou péči 24 hodin denně, 7 dní 
v týdnu v jejich domácím prostředí. Podmínkou 
pro přijetí do péče v konečné fázi nemoci je, aby 
hospicový pacient měl u sebe nejméně jednu 
blízkou osobu, která se může o něho celodenně 
starat. Péče o umírající spočívá v tišení fyzických 
příznaků nemoci a v řešení psychických, soci-
álních i duchovních obtíží. Náš multidisciplinární 
tým potom pečuje o pacienta, podporuje a pomá-
há jeho blízkým. Je složen ze zdravotních sester, 
které spolupracují s praktickým a paliativním 
lékařem, dále z pečovatelek, sociální a pastorační 
pracovnice a duchovního, kteří dle potřeb umíra-
jícímu poskytují svoji službu. Vždy respektujeme 
přání pacienta a jeho blízkých, rozmanitost život-
ních stylů a jedinečnost každého člověka!

�� DOSTUPNOST SLUŽBY
Služba je dostupná každý den, včetně víkendů 
a státních svátků.  

�� ZAJIŠTĚNÍ ZDRAVOTNÍ SLUŽBY
Zdravotní službu zajišťujeme ve střediscích 
Hranice a Lipník nad Bečvou. Spolupracujeme 
s 24 praktickými lékaři v těchto regionech. 
Zdravotní péči poskytuje tým 9 zdravotních 
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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



sester, které pracují samostatně bez odborného 
dohledu lékaře.  

COVID-19
V této těžké covidové době dbáme na svůj zdravotní 
stav, protože musíme chránit naše pacienty, sebe 
a naše rodiny. Proto se pravidelně vždy po 5 dnech 
testujeme, neustále užíváme ochranné pomůcky - re-
spirátory, rukavice, dezinfekci, někdy i ochranné kom-
binézy. Zdravotní sestry jsou chráněné naočkovanou 
vakcínou nebo protilátkami po prodělaném covidu. 

�� 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 

�� PŮSOBENÍ SLUŽBY
Působíme v regionech Hranice a Lipník 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 
(Skoky, Staměřice), Hlinsko, Horní Nětčice, Jezerni-
ce, Kladníky, Lhota, Oprostovice, Osek nad Bečvou, 
Radotín, Soběchleby, Týn nad Bečvou, Veselíčko 
vč. místní části Tupec, Žákovice

Statistika v roce 2020

Počet klientů Hranice 311

Celkový počet návštěv 11 404

Počet návštěv o víkendech a st. svátcích 2 402

Celkový počet ošetřovatelských úkonů 6 871

Počet najetých kilometrů 49 470 km

Náklady na projekt 3 576 tis.  Kč
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SOCIÁLNÍ A ZDRAVOTNÍ PROJEKTY CHARITY HRANICE

�� POPIS PROJEKTU
Součástí služby Domácí zdravotní péče je i zapůj-
čovaní zdravotních a kompenzačních pomůcek. Na-
šim klientům i široké veřejnosti nabízíme pomůcky, 
které 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 instala-
ci 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 2020

Počet typů zapůjčovaných pomůcek    16

Celkový počet zapůjčovaných pomůcek   více než 450

Počet nově zapůjčených pomůcek v roce 2020   198

Celkový počet zapůjčených pomůcek v roce 2020  323

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 
ceníku. Při dlouhodobější potřebě pomůcky poskytujeme poradenství v oblasti pořízení vlastní po-
můcky.

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

Děkujeme! 



SOCIÁLNÍ A ZDRAVOTNÍ PROJEKTY CHARITY HRANICE

Statistika v roce 2020

Počet klientů 111

Počet návštěv (bez dovozu obědu)  5 845

Počet hodin v přímé péči 3 660

Počet  dovozů obědů 6 918

Průměrný věk klientů 80  let

Náklady na projekt 4 098 tis.  Kč
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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, pod-
porovat soběstačnost v péči o svoji osobu, své 
zájmy a zajištění chodu domácnosti, pokud to jejich 
zdravotní stav nebo konkrétní životní situace vyža-
duje 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 zdravotní-
ho stavu, snížené soběstačnosti při zajištění péče 
o svoji osobu, své zájmy a chod domácnosti službu 
nezbytně potřebují a nemohou si ji zajistit v poža-
dovaný čas jinak a rodiny z regionu Hranicka, ve kte-
rých 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 2020
 • většina klientů vyjádřila spokojenost se 

službami Charitní pečovatelské služby

 • proběhla revize metodik CHPS

 • uskutečnili jsme 4 akreditované vzdělávací 
semináře (dva na téma paliativní péče, dále 
Gerontooblek - proměny stáří a Umění 
motivace, jak motivovat sám sebe)

 •  došlo k zakoupení dalších kompenzačních 
pomůcek

�� VÝHLED DO ROKU 2021
 • uskutečnění víkendového vzdělávání 

přínosného pro pracovníky

 •  uskutečnění výletu na zajímavá místa v okolí 

 • uspořádání prezentační akce pro veřejnost



SOCIÁLNÍ A ZDRAVOTNÍ PROJEKTY CHARITY HRANICE

�� 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
mobil: 777 238 520
e-mail: petra.sustalova@hranice.charita.cz

sociální pracovnice: Bc. Radka Machurová
mobil: 733 741 747
e-mail: radka.machurova@hranice.charita.cz



�� CO SE NÁM PODAŘILO V ROCE 2020
 • zvládli jsme poskytovat pečovatelskou službu 

bez větších omezení i v době nouzového stavu 
z důvodu onemocnění Covid-19

 • zavedli jsme a dodržovali protipandemická 
pravidla, která účinně chránila klienty 
i pracovníky

 • uskutečnili jsme pouť s klienty na Sv. Hostýn
 • dokončili jsme sérii metodických konzultací 

v rámci evropského projektu Arcidiecézní 
charity Olomouc

�� VÝHLED DO ROKU 2021
 • i nadále chceme udržet vysokou kvalitu 

poskytovaných služeb

 • zajistit pracovníkům odpovídající profesní 
vzdělávání 

 • uskutečnit pouť na Sv. Hostýn

�� KAPACITA SLUŽBY
Denní kapacita Charitní pečovatelské služby 
je 75 klientů.

Statistika služby v roce 2020:

Počet klientů:   86

Počet návštěv (bez dovozu obědů):  8 006

Počet hodin v přímé péči 5 493

Počet dovozu obědů:  8 269

Průměrný věk klientů: 79 let

Náklady na projekt 6 608 tis.  Kč

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

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

sociální pracovnice: Bc. Radka Machurová
mobil: 733 741 747
e-mail: radka.machurova@hranice.charita.cz



SOCIÁLNÍ A ZDRAVOTNÍ PROJEKTY CHARITY HRANICE

�� POSLÁNÍ SLUŽBY
Posláním Osobní asistence Charity Hranice je indivi-
duální 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 přiro-
zeného prostředí. Službu poskytují kvalifikovaní pra-
covníci 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.

�� KAPACITA SLUŽBY
Denní kapacita služby je 16 klientů.

�� 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 2020

Počet klientů    32

Průměrný věk  klientů    78 let

Počet návštěv    3724

Průměrný počet hodin u jednoho klienta za rok   338

Náklady na projekt    7 861 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 SE NÁM V ROCE 2020 PODAŘILO
 • proběhly 4 školící akce pro pracovníky – 

poznatky ve vzdělávání si pracovníci předávali 
na pracovních poradách nebo mezi sebou

 • přijmout a zaškolit nové pracovníky 
na pozici osobní asistentky

 • aktualizace metodik služby a následné 
proškolení pracovníků  

�� VÝHLED DO ROKU 2021
 •  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 2020 PODAŘILO
 • tradičně jsme se podíleli 

na realizaci Tříkrálové sbírky

 • věnovali jsme se muzikoterapii 
a práci v keramické dílně

 • podnikli jsme vzdělávací výjezdy 
na Rusavu, Helfštýn i do ZOO Ostrava

 • navštívili jsme Stezku Valaška 
na Pustevnách a zámek Kunín

 • vzhledem k nepříznivé situaci pandemie 
covid-19 jsme do následujících let odložili 
účast na festivalu tance a zpěvu Motýlek 
v Kopřivnici i prezentaci na vánočních 
výstavách v Lipníku nad Bečvou a v Hranicích

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 2020

počet uživatelů 11

Náklady na projekt 3 378 tis.  Kč



SOCIÁLNÍ A ZDRAVOTNÍ PROJEKTY CHARITY HRANICE

�� POSLÁNÍ SLUŽBY
Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež Fénix je 
ambulantní sociální služba, poskytovaná dětem 
a mládeži z Hranic, Lipníku nad Bečvou a oko-
lí. 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 uživatele, 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 uli-
ci, 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



�� COVID-19
 • Během tohoto roku plného změn, vládních 

opatření a vyhlášením nouzového stavu 
se musela služba NZDM Fénix přizpůsobit 
stávající situaci. Z větší části roku 
fungovala návštěva klienta individuálně, 
a to v omezeném čase na dobu nezbytně 
nutnou. Krátké kontakty sloužily např. 
k rozhovorům, k rozvoji motorických 
dovedností, vyhledávání zaměstnání, 
socializaci, aj.. Nově jsme pomáhali 
s distanční školní přípravou. Částečně byla 
upravena provozní doba klubů, kdy byla 
služba otevřena i v dopoledních hodinách. 
Vše fungovalo za zvýšených hygienických 
podmínek. To vše však mělo dopad 
na snížení počtu uživatelů v tomto roce.

�� CO SE NÁM V ROCE 2020 PODAŘILO
 • Uspořádání sportovního dne 

pro uživatele obou klubů

 • Absolvování výletu do Tošovic 
do zábavného lanového parku, adrenalinový 
zážitek v podobě Paintballu, návštěva 
strašidelného domu v Olomouci, aj.

 • Během léta proběhla realizace dvoudenního 
výletu na Prostřední Bečvu a s tím 
spojený poznávací výšlap na Pustevny

�� VÝHLED DO ROKU 2021
 • Návrat k původnímu smyslu 

služby - k původní nabídce, cílům, 
kapacitě, aktivitám, aj.

 • Návrat stávajících uživatelů a oslovení 
nových dětí a mladých lidí

 • Návštěva řemeslnické dílny

 • Zajištění lektora tance a aerobiku

Statistika za rok 2020

počet uživatelů 88

Náklady na projekt 3 536 tis.  Kč



DOBROVOLNICKÁ ČINNOST

�� POPIS 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. V době 
nouzového stavu byl Charitní šatník uzavřen, ošacení bylo potřebným vydáváno pouze na vyžádání 
mimo provozní hodiny Charitního šatníku. 

�� CHARITNÍ ŠATNÍK JE OTEVŘEN KAŽDÉ ÚTERÝ
 • v Hranicích od 8 do 12 hodin, první úterý v měsíci také odpoledne od 14 do 17 hodin 
 • v Lipníku nad Bečvou od 9 do 12 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 2020 uplet-
ly celkem 850 kusů obvazů. Charita Hranice zajišťuje pletařkám přízi a odvoz upletených obvazů. Ob-
čanské sdružení Omega plus Kyjov ukončilo odesílání obvazů malomocným do 35 leprosálií v Africe 
a Indii. Ručně pletené obvazy z čisté bavlny tam používají malomocní k ochraně před infekcí  u antibio-
tiky zhojených ran na končetinách. 

Dobrovolnice také upletly pro miminka do nemocnic 76 soupraviček dětských čepiček, ponožek a dět-
ských rukaviček. Nemocniční kaplani zajišťují distribuci dětských soupraviček do nemocnic pro novo-
rozence 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 21. listopadu vybrat rekordních 2 072 kg potravin a 92 kg drogistického 
zboží. Nejčastěji darovanou potravinou byly opět těstoviny.

Z důvodu covidové pandemie se dobrovolníci střídali po 2,5 hodinových směnách a sbírky se zúčastni-
lo 12 dobrovolníků.

Lidé byli velmi štědří a milí. Všechno získané zboží zůstalo v Charitě Hranice, je využíváno 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 zakou-
peného zboží přispěli. Velký dík patří našim skvělým a spolehlivým dobrovolníkům, kteří vynaložili 
velké úsilí a šířili kolem sebe dobrou náladu.
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DOBROVOLNICKÁ ČINNOST

Tříkrálová sbírka je největší dobrovolnickou akcí, která každoročně začátkem ledna umožňuje zapojení 
veřejnosti do pomoci potřebným lidem. Jubilejní dvacátý ročník začal slavnostně, již v sobotu 28. prosin-
ce 2019 v děkanském kostele Stětí Jana Křtitele v Hranicích. Přivítali jsme dobrovolníky tříkrálové sbírky 
z Charit z celé olomoucké arcidiecéze. Královská veličenstva přijela s doprovodem a všem požehnal 
na jejich cestě k lidským srdcím a příbytkům otec biskup Mns. Josef Nuzík. Po mši svaté byli všichni účast-
níci zváni do Sokolovny Hranice, kde k poslechu hrála Faťa Erorr, své žonglérské umění předvedl se svou 
show Cirkus Levitare a nechybělo ani královské občerstvení.

Skupinky představitelů tří králů předávají spoluobčanům radostnou zvěst o Bohu, který nám skrze Kris-
tovo narození ukázal svou lásku k člověku. Koledníčci vzbuzují v lidech solidaritu, připomínají jim vnímání 
potřeb druhých a prosí do úředně zapečetěné pokladničky o finanční příspěvek, který je určen na pomoc 
potřebným a rozvoj charitního díla.

V roce 2020 jsme na hranicku organizovali 151 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, Heřmani-
cích, 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 Opatovi-
cích, Paršovicích, 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 84 skupinek v Lipníku nad Bečvou (a jeho místních částech: 
v Nových Dvorech, Podhoří, Loučce a Trnávce), v Bezuchově, Bohuslávkách, Dolních Nětčicích, Dolním 
Újezdu (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 Újezdu, v Rous-
kém, Malhoticích, Býškovicích a Provodovicích.

Děkujeme všem štědrým dárcům i všem obětavým koledníkům!

TŘÍKRÁLOVÁ 
SBÍRKA 2020
Celkový vykoledovaný výnos 1 476 949 Kč

Středisko Hranice 968 356 Kč 

Středisko Lipník nad Bečvou 408 193 Kč

Farní středisko Všechovice 100 400 Kč
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Charita Hranice pořádala pro malé i velké koledníky tyto akce:

Promítání filmu Tajný život mazlíčků 2 v Lipníku nad Bečvou 200 koledníků

Společná hodinová návštěva na Plovárně Hranice ve dvou termínech v únoru 185 dobrovolníků

promítání filmu Mia a bílý lev v Letním kině v Hranicích 350 koledníků

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 %

Využití podílu Charitou Hranice

Částka využitá Charitou Hranice    874 685 Kč

Nákup nového automobilu do terréních služeb   260 000 Kč

Charitní pečovatelské služba - nákup automobilu pro rozvoz obědů  204 685 Kč

Finanční pomoc lidem v nouzi    150 000 Kč

Spoluúčast na nákupu automobilu pro převoz kompenzačních pomůcek  100 000 Kč

Charitní pečovatelská služba - nákup kompenzačních pomůcek  60 000 Kč

Farní středisko Všechovice – přímá sociální pomoc  50 000 Kč

Podpora Domácí hospicové péče Caritas   50 000 Kč
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DOBROVOLNICKÁ ČINNOST

VÁNOČNÍ DÁRKY PRO UKRAJINU

Vánoční balíček realizuje každoročně od roku 2008 Arcidiecézní charita Olomouc. Ukrajinští 
partneři mají vytipované děti z dětských domovů a sociálně slabých rodin, kterým se věnuje 
ukrajinská charita. Před vánočními svátky putovalo na Ukrajinu 363 balíčků, z toho 54 balíčků 
pro ukrajinské děti připravili dárci, kteří spolupracují s Charitou Hranice. Společně jsme obdaro-
vali 36 dívek a 18 chlapců ve věku 1 až 15 let, většina obdarovaných dětí bylo z Ternopilu, devět 
děvčat bylo z Kolomyje, pět dětí z Bortnik a jedno děvče z města Lopatynu.

Děkujeme všem dárcům za jejich štědrost, obětavost a dochvilnost – všichni dodali pečlivě za-
balené balíčky včas. Díky zavřeným obchodům byl nákup dárků ještě dobrodružnější než v pře-
dešlých letech. Vánoční balíčky s dárečky před dlouhou cestou k obdarovaným dětem spolehliví 
dobrovolníci pečlivě zabalili nepromokavou fólií. V pátek 4. prosince jsme všechny dárky předali 
organizátorům Arcidiecézní charity Olomouc, kteří zajišťují převoz dárků na Ukrajinu. Z důvo-
du coronaviru se předávání dárků na Ukrajině nemohli zúčastnit olomoučtí organizátoři. Od dětí 
Ukrajiny zaznělo velké poděkovaní, dárky byly moc pěkné a udělaly hodně radosti jak dětem, tak 
i rodičům.

Našimi dárci v roce 2020 byli jednotlivci a rodiny z Hranic, Lipníka nad Bečvou, Loučky, 
Soběchleb, Jindřichova, Heřmanic, společenství farníků z Opatovic, skupinka maminek z Ústí 
a Hranic a společenství maminek modliteb matek ve Stříteži nad Ludinou, paní učitelka z Lipníka 
nad Bečvou se svojí přerovskou třídou. Charitní farní středisko Všechovice organizovalo obda-
rování 25 dětí, pro které připravily dárky rodiny ze Všechovic, Rouského a Horního Újezdu a za-
městnanci Charity Hranice společnými silami připravili vánoční balíčky pro 4 děti.

Děkujeme našim štědrým dárcům, kteří připravili 
ukrajinským dětem vánoční překvapeni! 
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OSTATNÍ PROJEKTY

HUMANITÁRNÍ POMOC 
PŘI MIMOŘÁDNÝCH UDÁLOSTECH

VZDĚLÁVÁNÍ ZAMĚSTNANCŮ

Ve spolupráci s Arcidiecézní charitou Olomouc jsme připraveni domácnostem postiženým mi-
mořádnou událostí (povodně, požár) poskytnout bezprostřední materiální pomoc – ochranné 
pomůcky, úklidové prostředky a zapůjčit vysoušeče. Následně rodiny dále navštěvujeme – po-
skytujeme psychosociální, případně materiální pomoc. Máme vyškolený tým sociálních pra-
covnic se specializací na terénní sociální práci při mimořádných událostech. 

Plánovaný tradiční vzdělávací víkend jsme z důvodu uzavřených ubytovacích a stravovacích 
zařízení v obvyklém květnovém termínu nemohli realizovat.

V průběhu roku 2020 mohli zaměstnanci Charity Hranice prožít unikátní a interaktivní semi-
nář Proměny stáří a gerontooblek, který jsme realizovali ve spolupráci s Institutem vzdělá-
vání APSS ČR. Problematikou hospicové péče se pečovatelky a osobní asistentky zabývaly 
v seminářích Paliativní péče v souvislostech (Institut vzdělávání APSS ČR) a Úvod do proble-
matiky doprovázení umírajících. (vzdělávací  agentura Eduform). Semináře Umění motivace: 
Jak motivovat sám sebe se zúčastnili zaměstnanci napříč spektrem našich služeb.

Ve spolupráci se vzdělávací agenturou Seduca jsme realizovali pro pracovníky z níz-
koprahových zařízení pro děti a mládež seminář Přehled poruch osobnosti se zaměřením 
na sociální služby.

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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PASTORAČNÍ ČINNOST

SPOLUPRÁCE S FARNOSTMI 
V DĚKANÁTU
�� POSTNÍ ALMUŽNA 

Postní doba nabízí v životě každého křesťana možnost znovu pocítit Boží blízkost, příležitost k prohlou-
bení svého vztahu s Kristem a využít novou šanci k obrácení. Během čtyřicetidenní přípravy každoročně 
nabízíme možnost zapojit se do Postní almužny. Do papírových krabiček, tzv. „postniček“ můžete během 
postní doby odkládat prostředky – almužnu – za drobnosti, které si odepřete. Postní období bylo tento-
krát naprosto výjimečné, po Popeleční středě jsme čtyřicetidenní postní období i velikonoční svátky prožili 
v podmínkách začínající pandemie covid-19, bez možnosti společného slavení mší svatých. Postní almuž-
nu jsme ukončili až po našem návratu ke společně prožívanému slavení – v období Svatodušních svátků.

Farníci hranického děkanátu, kteří při prožívání postní doby střádali almužnu pro bližní, sesbírali ve více 
než 220 pokladničkách částku 98 137 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 po-
stiženými dětmi, osamělým seniorům, vícedětným rodinám, osamělým rodičům s dětmi a lidem, kteří jsou 
v těžké životní situaci v důsledku probíhající koronavirové pandemie.

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, po jeho odchodu s otcem Petrem Utíkalem
 • Charitní postní křížová cesta 
 • Společná ranní motlitba 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 podporu 
při realizaci Tříkrálové sbírky a Postní almužny. Děkujeme také za pomoc při vyhledávání rodin a jed-
notlivců, kteří potřebují naši pomoc a finanční podporu. Děkujeme za možnost prezentace na Noci kos-
telů a za pomoc při propagaci charitních akcí a akcí pro dobrovolníky Tříkrálové sbírky.

�� PASTORACE V CHARITĚ HRANICE
Pastorační asistentka je podřízena řediteli Charity, pracuje v jeho týmu. Metodicky je řízena preziden-
tem Arcidiecézní charity Olomouc. Hlavním cílem práce pastorační asistentky je péče o duchovní roz-
měr Charity, spolupráce s farnostmi děkanátu a péče o dobrovolníky Charity. Duchovní rozměr Charity 
se rozvíjí pastorační péči o pracovníky Charity, péčí o duchovní potřeby klientů a péčí o věrnost křes-
ťanským hodnotám a zásadám v sociální a zdravotní práci. Pastorační péče je součástí charitní čin-
nosti 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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�� S LIPNICKÝMI KLIENTY A FARNÍKY JSME PUTOVALI NA SVATÝ HOSTÝN
V sobotu 12. září, v den památky Jména Panny Marie, jsme se vydali s klienty a farníky z Lipníka nad 
Bečvou na tradiční charitní pouť na Svatý Hostýn. Sešlo se nás celkem 24 poutníků.

Z Lipníka jsme odjížděli osobními auty po půl osmé a na Svatý Hostýn jsme přijeli kolem půl deváté. Větši-
na z nás se zúčastnila bohoslužby o deváté v bazilice Nanebevzetí Panny Marie. Poutníci se se zájmem za-
poslouchali do kázání o lidských a křesťanských hodnotách dnešní doby. Kdo chtěl, mohl využít příležitost 
ke svátosti smíření. Po mši svaté většina využila krásného slunečného počasí k procházce po nádherném 
okolí, jiní si zašli na skvělý oběd do poutního domu, prošli se ke stánkům na nákup suvenýrů nebo si zašli 
na dobrou kávu. V jednu hodinu jsme měli možnost zajít na svátostné požehnání a poté jsme se již vydali 
na zpáteční cestu domů. Velká spokojenost a radost ze společně prožité pouti byla u všech účastníků znát 
z jejich úsměvů a vyprávění cestou zpět. Už nyní se těšíme, že příští rok pouť zopakujeme.

�� DEN CHARITY HLEDAL ODPOVĚĎ NA OTÁZKU JAK JE TO S EUTANÁZIÍ?
Každoročně v září při příležitosti svátku svatého Vincence z Paula, který je patronem charitního díla, 
pořádají Charity v celé naší republice oslavu Dne Charity. Cílem této akce je představit veřejnosti roz-
sah poskytovaných zdravotních a sociálních charitních služeb a nabídnout vzájemné setkávání. Charita 
Hranice se připojila k oslavám organizací filmového večera s názvem „Jak je to s eutanázií?“

Hledání odpovědi na tuto otázku přivedlo ve středu 30. září do Zámeckého klubu v Hranicích asi 30 
zájemců. Promítaný film Klamstvá o eutanázii zachytil autentické zkušenosti lékařů, duchovních a ro-
dinných příslušníků pacientů, kteří eutanázii podstoupili v zemích, kde již byla legalizována.

Problematickým tématem nás provedl MUDr. Pavel Žvak - lékař, který promítání filmu doplnil příběhy 
pacientů, které doprovází při svém působení v Hospici na Svatém Kopečku.

Zastánci eutanázie často argumentují slovy - soucit, nesnesitelná bolest. Účastníci hledali skutečné 
důvody, kvůli kterým se lidé rozhodují ukončit svůj život, a jaká zranění zanechává na příbuzných euta-
názie, kterou vlastně nikdo nechtěl. 

Akce se konala ve spolupráci s městem Hranice a Městskými kulturními zařízeními Hranice.
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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. Hlav-
ním úkolem farních středisek, která fungují na základě 
dobrovolnictví, je všímat si potřeb lidí ve farnosti a re-
agovat 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, koledovali jsme 4. ledna 2020 a vykoledovaná 
částka byla  100.400,- Kč. Vždy v pátek před samotným koledováním probíhá požehnání koledníků 
ve farním kostele ve Všechovicích.

 • Farní letní tábor příměstského typu byl ovlivněn již coronavirovou situací, přesto se nám ho 
podařilo pod záštitou První hranické rozvojové, z.s. Hranice uspořádat, a to v období od 20. do 24. 
července. O tyto děti se staralo 12 dobrovolníků a čas jsme trávili převážně v přírodě a na farské 
zahradě.

 • Noc kostelů se nám v r. 2020 nepodařilo uskutečnit.

 • Vánoční balíčky na Ukrajinu – připravili jsme 22 vánočních balíčků dětem z ukrajinského městečka 
Ternopil a 3 balíčky jsme poslali do charitního střediska  Bortníky.

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

Farní středisko Všechovice
adresa: Všechovice 12

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

 • Rok 2020 byl ovlivněn nástupem nemoci 
Covid-19, což částečně ochromilo naši činnost 
s dětmi a mládeží. Zajišťovali jsme nákupy 
potravin, léků, hygienických prostředků, 
popř. zorganizovali spojení s lékaři, a to 
převážně přestárlým občanům.  Koncem 
roku jsme poskytli nejvíce postiženým 
rodinám finanční i materiální pomoc, zajistili 
potravinové balíčky. Z postní almužny byl 
věnován finanční příspěvek na zakoupení el. 
vozíčku pro postiženou osobu.
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FINANČNÍ ZPRÁVA 2020 - VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY
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PŘÍLOHA V ÚČETNÍ UZÁVĚRCE
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PŘEHLED VÝNOSŮ V ČLENĚNÍ PODLE ZDROJŮ
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PŘEHLED NÁKLADŮ - PODROBNÉ ČLENĚNÍ
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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.
 • GardenTechnik ŠOBORA 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.
 • Petr Stodůlka
 • Probi inženýring s.r.o.
 • Radim Raček
 • RENETRA s.r.o.
 • SIBOM s.r.o.
 • SKD - stavební Lipník nad Bečvou 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.
 • ZAPE spol. s r.o.

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

�� SOUKROMÍ DÁRCI
 • p. Pavlíková
 • p. Matulová
 • p. Tylichová
 • p. Hofman
 • p. Tomek
 • p. Slánský
 • p. Hlavinka
 • p. Střelcová
 • p. Michal Ondra

�� DOTACE, PŘÍSPĚVKY A JINÉ FINANČNÍ PROSTŘEDKY POSKYTLI:
 • Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR
 • Olomoucký kraj
 • Město Hranice
 • Město Lipník nad Bečvou
 • Obec Rakov 

�� NADACE A NADAČNÍ FONDY
 • Výbor dobré vůle - Nadace Olgy Havlové
 • Nadace Karel Komárek Family Foundation
 • MONETA Money Bank, a. s. 

DĚKUJEME VŠEM NAŠIM PARTNERŮM ZA PODPORU A SPOLUPRÁCI!
Společně pomáháme těm, kteří to potřebují.
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V roce 2020 byla i naše organizace zasažena pandemickou situací způsobenou virem COVID-19, což se 
projevilo hned v několika rovinách (onemocnění pracovníků, omezení nebo dočasné uzavření někte-
rých služeb, zvýšené náklady především na hygienické a desinfekční prostředky atd.). Jsme velmi rádi, 
že nám v té době výrazným způsobem pomohly nadační společnosti a také místní firmy, abychom celou 
situaci zvládli a mohli dále pomáhat nejen našim klientům, ale i všem, kteří naše služby potřebovali.  
Celkem jsme takto získali finanční příspěvky ve výši 356 000 Kč.

Děkujeme všem nadacím a sponzorům za jejich mimořádnou podporu  
v době pandemie COVID-19 a našim partnerům za jejich významnou 

dlouhodobou spolupráci!

Město
HRANICE

Město
LIPNÍK NAD BEČVOU

PARTNEŘI
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U rybníka 231   753 56 Opatovice

www.zapesro.czw w w. z a p e s r o . c z
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