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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 2021 jsme se starali o 633 lidí.
Naše zdravotní sestry ošetřily 329 pacien-
tů. Pečovatelky a osobní asistentky, které
pracují v terénních sociálních službách, 
pečovaly v domácím prostředí o 211 klientů.
Ambulantní sociální služby navštěvovalo 
93 uživatelů.

O CHARITĚ HRANICE

Tříkrálová sbírka 2021 skončila s výnosem 
747 684 Kč. Kvůli virové epidemii COVID-19 
mohli lidé přispívat pouze do statických 
pokladniček, kterých bylo v Hranicích, 
Lipníku n. B. a okolí celkem 140.

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

V roce 2021 měla Charita Hranice 59
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,
setkáváme se opět po roce při hodnocení roku 

2021. Za běžných okolností bychom se měli zabývat 
tím, jak se Charitě Hranice dařilo v loňském roce napl-
ňovat její poslání pomáhat potřebným. Okolnosti však 
běžné nebyly a nejsou. Poskytování sociálních i zdra-
votních služeb bylo podstatně narušeno důsledky další 
covidové vlny. Chci proto velmi poděkovat všem našim 
pracovníkům za zvládnutí tohoto nelehkého období. 

Naše  poslání pomáhat potřebným ovšem důsled-
kem současné invaze ruských vojsk na území Ukrajiny 
dostává zcela nový a dosud nepoznaný rozměr. Přímý 
střet pokojně žijících obyvatel Ukrajiny s okupantskou 
a barbarsky se chovající armádou Ruské federace za-
příčinil silnou a nevídanou uprchlickou vlnu po celé Ev-
ropě. Lidé přicházející takřka ze dne na den o všechny 
životní jistoty, hledají pomoc a útočiště také na našem 
území. A také tuto pomoc nacházejí!

Jsme svědky ohromné vlny solidarity napříč naší 
společností od samotného počátku invaze až doposud. 
Jednotliví lidé, firmy i organizace nám volají a ptají 
se, jak mohou pomoci. Z občanské iniciativy vzniká 
v Hranicích během týdne Centrum pomoci Ukrajině 
v bývalém Bonveru. Vše díky velkému nasazení dob-
rovolníků, dárců a podpory měst Hranice i Lipníku nad 

Bečvou a okolních obcí. Centrum pomoci umožnilo do-
posud během pouhých dvou měsíců provozu realizo-
vat 15 dodávek humanitárního materiálu na Ukrajinu 
v hodnotě téměř 2 mil. Kč a poskytlo pomoc více než 
500 uprchlíkům v celkové hodnotě přesahující 650 tis. 
Kč. Nabízí se jim náhradní ubytování, pro děti se zajiš-
ťují místa do škol a školek, pro dospělé pracovní místa, 
výuka češtiny a mnoho dalších aktivit.

Ukazuje se, že pomoc druhému člověku v nouzi 
vycházející z naší křesťanské historie je v našem ná-
rodu i v okolních zemích hluboce zakořeněný. A to je 
radostné zjištění, že nad sobectvím a nezájmem vítě-
zí nejen ochota, ale hlavně pomoc konkrétním činem. 
Toto poselství milosrdenství by mohlo být i do budouc-
na naší cestou i cílem.     

Přejme ukrajinskému lidu, aby v boji za svou svo-
bodu a budoucnost vytrval a zvítězil. Také si přejme, 
aby všechny národy dokázaly spolu žít v míru a vzá-
jemně si pomáhaly a podporovaly. Snad není jen ne-
splnitelný sen, aby součástí takového společenství byl 
v budoucnosti také ruský národ. 

Díky Vám všem! 

Jan Hegar
ředitel Charity Hranice

Milovaní farníci, klienti a pracovníci 
Charity,

opět s velkou vděčností se obracím na Vás pro-
střednictvím těchto řádků. Vím, že služba a práce, kte-
rou koná Charita, je velmi potřebná a často nedoceněná 
a také málo ohodnocená. Proto za vše upřímné: „Pán 
Bůh zaplať“.

Zaujal mě verš z knihy Sirachovcovy: Neváhej na-
vštívit nemocného, neboť za to budeš v lásce. (7,35) 
Hned první sloveso „neváhej“ má v českém překladu 
květnatou podobu. Můžeme najít překlad třeba: nele-
nuj, neotálej, neboj se… Všechno to člověka povzbuzu-
je, aby konal službu pro nemocné, potřebné. Je k tomu 
dán i příslib, že za to budeš v lásce. Bůh je Láska. Tedy                
i skrze tuto pomoc jsme v Bohu, blízko Boha. I tady je 
bohatá různorodost překladů: budeš milován – jistě 
nejen lidmi, ale i Bohem samotným, tím budeš posílen 
v lásce – i to je moc důležité a potřebné, získáš si ná-
klonnost, budeš oblíben… Každý pracovník tím, že slou-
ží a pomáhá potřebným, je současně obdarován. Dosah 
je nejen zde na zemi, ale i s přesahem na věčnost. 

Zároveň každý, kdo pečuje o nemocné a trpící, stá-
vá se nástrojem Božím. Neboť právě skrze tohoto člově-
ka se Bůh může přiblížit k potřebnému. Může ho utěšit 
a dodat povzbuzení. Jak krásné a ušlechtilé to poslání! 
Setkal jsem se s výrazem, který je obrácen ke sladkému 
Srdci Ježíšovu, že je to medotoký pramen, z něhož vše 
dobré a líbezné na nebi i na zemi vždy a věčně vyplývá. 
Každý tedy, kdo se podílí na charitním díle církve, stává 
se zprostředkovatelem toho, že životní hořkost nemoc-
ného se může proměnit v něco sladkého, protože jedná 
v Boží lásce. Nechá onen medotoký pramen dotéci přes 
sebe až k tomu, kdo jej potřebuje.

Vyprošuji hojnost Božích milostí všem zaměst-
nancům i vedení Charity a všem klientům přeji trpěli-
vost s každodenním nesením osobního kříže. 

    
                Žehná

P. František Antonín Dostál
duchovní správce farnosti 

Hranice na Moravě    

ÚVODNÍ SLOVO

Neváhej navštívit nemocného, 
neboť za to budeš v lásce.
                     (Sir 7,35)



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, 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: Mgr. Terezie Vlčková, tel.:  581 772 089, mob.: 777 238 526
e-mail: terezie.vlckova@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
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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.
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

Pracovníci 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 Ing. Сarmen 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. 2021

 59 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 
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
Nevyléčitelně nemocným, umírajícím lidem 
poskytujeme hospicovou péči 24 hodin denně,           
7 dní v týdnu v jejich domácím prostředí. Podmín-
kou 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, sociál-
ních 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 Hra-
nice a Lipník nad Bečvou. Spolupracujeme s 24 
praktickými lékaři v těchto regionech. Zdravotní 
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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: Mgr. Terezie Vlčková
tel.:  581 772 089
mobil: 777 238 526
e-mail: terezie.vlckova@hranice.charita.cz



péči poskytuje tým 11 zdravotních sester, které pra-
cují samostatně bez odborného dohledu lékaře.  

COVID-19
V těžké covidové době dbáme na svůj zdravotní stav, 
protože musíme chránit naše pacienty, sebe a naše ro-
diny. Proto se pravidelně testujeme, neustále užíváme 
ochranné pomůcky - respirátory, rukavice, dezinfekci, 
někdy i ochranné kombinézy. 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 (Sko-
ky, Staměřice), Hlinsko, Horní Nětčice, Jezernice, 
Kladníky, Lhota, Oprostovice, Osek nad Bečvou, 
Radotín, Soběchleby, Týn nad Bečvou, Veselíčko 
vč. místní části Tupec, Žákovice

Statistika v roce 2021

Počet klientů ošetřovatelské služby:  304

Počet návštěv:  11 069

Počet výkonů:  9393

Počet pacientů hospicové péče:  25

Počet ujetých km:  53 164

Náklady na projekt 4 389  tis.  Kč
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středisko Hranice
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Domácí zdravotní péče 
středisko Lipník nad Bečvou
adresa: Křížkovského 68, 751 31 Lipník nad Bečvou
staniční sestra: Mgr. Terezie Vlčková
tel.:  581 772 089
mobil: 777 238 526
e-mail: terezie.vlckova@hranice.charita.cz



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 2021

Počet typů zapůjčovaných pomůcek     23

Celkový počet zapůjčovaných pomůcek    více než 450

Počet nově zapůjčených pomůcek v roce 2021    261

Celkový počet zapůjčených pomůcek v roce 2021   466

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! 
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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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Statistika v roce 2021

Počet klientů 107

Počet návštěv (bez dovozu obědu)  6 338

Počet hodin v přímé péči 3 096

Počet  dovozů obědů 5 320

Průměrný věk klientů 85  let

Náklady na projekt 4  296 tis.  Kč



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 2021
 • většina klientů vyjádřila spokojenost se 

službami Charitní pečovatelské služby

 • proběhla revize metodik CHPS

 • uskutečnili jsme 4 akreditované vzdělávací 
semináře (Seznámení s možností péče 
o pečující, Rodina jako významný 
partner podpory, Jak to s tím stresem 
je?, Nemotivovaný klient, přemotivovaný 
pracovník)

 • došlo k zakoupení dalších kompenzačních 
pomůcek (chodítka, pokojové WC, pojízdné 
židle)

 • uskutečnili jsme pouť na Sv. Hostýn

�� VÝHLED DO ROKU 2022
 • uskutečnění víkendového vzdělávání 

přínosného pro pracovníky

 • uskutečnění výletu na zajímavé místa v okolí 

 • uspořádání prezentační akce pro veřejnost

 • zakoupení kompenzačních pomůcek

 • přijmout a zaškolit nového pracovníka na 
pozici pečovatelky



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 2021
 • zvládli jsme poskytovat pečovatelskou službu 

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

 • uspořádali jsme charitní pouť klientů                
na Sv. Hostýn

�� VÝHLED DO ROKU 2022
 • i nadále chceme udržet vysokou kvalitu 

poskytovaných služeb

 • uskutečnit setkání klientů v Meditační zahradě

 • uskutečnit pouť klientů na Sv. Hostýn

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

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

Statistika služby v roce 2021:

Počet klientů  76

Počet návštěv (bez dovozu obědů) 6 013

Počet hodin v přímé péči 5 913

Počet dovozu obědů 9 673

Průměrný věk klientů 81 let

Náklady na projekt 7 257 tis.  Kč



SOCIÁLNÍ A ZDRAVOTNÍ PROJEKTY CHARITY HRANICE

�� 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.

�� 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 2021

Počet klientů    28

Průměrný věk  klientů    78 let

Počet návštěv    3356

Průměrný počet hodin u jednoho klienta za rok   389

Náklady na projekt    8 807 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 2021 PODAŘILO
 • proběhlo 5 školících akcí pro pracovníky – 

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

 • v rámci Týdne Charity se klienti 
zúčastnili poutě na Sv. Hostýně

 • přijmout a zaškolit nové pracovníky 
na pozici osobní asistentky  

�� VÝHLED DO ROKU 2022
 •  uspořádat pro klienty pouť na některé ze 

svatých míst
 • vzdělávací semináře a setkání pro pracovníky
 • zaškolit nové 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 2021 PODAŘILO
 • navštěvovali jsme zemědělskou 

usedlost Bludička v Bludovicích

 • muzikoterapie se stala pravidelnou 
součástí našeho programu

 • zdokonalili jsme výrobu svíček 
a glycerinových mýdel

 • podnikli jsme vzdělávací výjezd do Rybího 
tunelu a Archeoskanzenu v Modré

 • 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 2021

počet uživatelů 13

Náklady na projekt 3 938 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 

opatřeních 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.. Pomáhali jsme 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 2021 PODAŘILO
 • proběhly besedy s externisty a experty na 

Canisterapii a záchranu života Prví pomoci

 • absolvování výletu do Tošovic do 
zábavného lanového parku, adrenalinový 
zážitek v podobě Paintballu, návštěva 
hlavního města Prahy, ZOO v Lešné 
nebo Lanového parku na Helfštýně, aj.

 • během léta proběhla renovace 
elektřiny a výstavba nového 
kuchyňského koutu v klubu LnB. 

�� VÝHLED DO ROKU 2022
 • 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

 • návštěva středních a učňovských škol

 • zajištění lektora tance, 
breakdance a parkourista 

 • zajištění externisty pro besedu 
na téma Holocaust

Statistika za rok 2021

počet uživatelů 80

Náklady na projekt 4 207 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, lidem v nouzi, a také uprchlíkům z Ukrajiny. 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 Opatovic v roce 2021 uplet-
ly celkem 205 kusů obvazů. Charita Hranice zajišťuje pletařkám přízi a odvoz upletených obvazů. Ručně 
pletené obvazy z čisté bavlny používají malomocní v leprosáliích k ochraně před infekcí u antibiotiky 
zhojených ran na končetinách. Občanské sdružení Omega plus Kyjov ukončilo činnost a odesíláním ob-
vazů malomocným do Afriky a Indie se začali zabývat dobrovolníci z Valašské Polanky. 

Dobrovolnice také upletly pro miminka do nemocnic 86 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 v hypermarketu Albert 
ve Zborovské ulici, do které se Charita Hra-
nice v sobotu 20. listopadu zapojila, byla 
velmi úspěšná. Díky štědrosti oslovených 
nakupujících a příkladnému nasazení devíti 
zúčastněných dobrovolníků se nám podařilo 
vybrat 1 363 kg potravin a 155 kg drogistické-
ho zboží. Děkujeme všem nakupujícím, kteří 
vyslyšeli prosby našich dobrovolníků a do 
charitní sbírky přispěli zakoupeným zbožím. 
Děkujeme také zúčastněným rodičům dětí 
z mateřské školy Klíček Hranice, kteří se Po-
travinové sbírky zúčastnili přímo v jejich ma-
teřské škole a darovali pro potřebné trvanlivé 
potraviny. 

A zde je poděkování jedné z prvních obdaro-
vaných maminek samoživitelek, které jsme 
mohli díky vámi nakoupeným a darovaným 
potravinám a drogistickému zboží pomoci: 
„Chtěla bych moc poděkovat za sebe i mé 
děti za neskutečně nádherný dárek. Jsem 
strašně šťastná a dojatá za vaši štědrost a 
pomoc. Děkuji Bohu, že mám ve svém okolí 
tak hodné lidi, kterým na mně záleží.  Oprav-
du moc si toho vážím a ze srdce všem hrozně 
moc děkuji!“
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DOBROVOLNICKÁ ČINNOST

Tříkrálová sbírka je největší dobrovolnickou 
akcí, která každoročně začátkem ledna umož-
ňuje zapojení veřejnosti do pomoci potřebným 
lidem. Dvacátý první ročník probíhal z důvodu 
coronavirové epidemie naprosto netradičně, po-
prvé v historii sbírky se do ulic nevydali předsta-
vitelé třech králů a skupinky koledníků neobchá-
zely naše města ani obce dům od domu. Dárci si 
museli najít cestu k našim stacionárním pokladničkám, které byly umístěny na obecních úřadech, v pro-
dejnách potravin, v lékárnách a v provozovnách firem.

V celém hranickém děkanátu se do 140 pokladniček podařilo díky štědrosti dárců získat 747 684 Kč.

Tříkrálová koleda měla premiéru ve virtuálním prostoru. Díky aplikaci Charity ČR, která byla až do dubna 
přístupna na webových stránkách www.trikralovasbirka.cz, měli naši dárci možnost požádat o virtuální 
návštěvu koledníčků ustrojených za tři krále, kterým mohli přispět do online pokladničky. Ve prospěch 
Charity Hranice se podařilo získat částku 72 724 Kč.

Děkujeme všem našim dárcům za finanční příspěvek, který je určen na pomoc potřebným a rozvoj cha-
ritního díla.

V roce 2021 bylo možno přispět do 66 stacionárních pokladniček Tříkrálové sbírky v Hranicích (a míst-
ních částech: v Drahotuších, ve Lhotce, Velké) v Bělotíně (místní části: v Kunčicích), v Černotíně, v Dol-
ních a Horních Těšicích, v Dubu, Heřmanicích, Hrabůvce, Hustopečích nad Bečvou (a místních částech:    
v Hranických Loučkách, Porubě, Vysoké), v Jindřichově, Klokočí, Milenově, Miloticích nad Bečvou, Ol-
šovci, v Opatovicích, Paršovicích, Partutovicích, na Potštátě, v Radíkově, Rakově, ve Skaličce, Stříteži 
nad Ludinou, Špičkách, v Teplicích nad Bečvou, Ústí a Zámrskách.

TŘÍKRÁLOVÁ 
SBÍRKA 2021
Celkový vykoledovaný výnos ze                       
stacionárních pokladniček 747 684 Kč

Středisko Hranice 463 499 Kč 

Středisko Lipník nad Bečvou 219 925 Kč

Farní středisko Všechovice 64 260 Kč
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Děkujeme všem, kteří umožnili umístění sbírkových pokladniček na obecních 
úřadech, ve svých prodejnách nebo provozovnách! 

Děkujeme všem štědrým dárcům!

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    558 597 Kč

Nákup kompenzačních pomůcek    154 597 Kč

Automobil pro Domácí hospicovou péči   134 000 Kč

Vybavení klubu NZDM Fénix v Lipníku nad Bečvou  100 000 Kč

Nákup průmyslových odvlhčovačů    70 000 Kč

Pomoc lidem z jihu Moravy po ničivém tornádu   50 000 Kč

Pomoc lidem na Haiti    50 000 Kč
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V Lipníku nad Bečvou a v okolí bylo rozmístěno 64 stacionárních pokladniček 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, Klad-
níkách, Lhotě, Oprostovicích, v Oseku nad Bečvou, Radotíně, Soběchlebech, Týně nad Bečvou, Veselíčku 
(i Tupci).

Farní středisko Všechovice organizovalo 10 stacionárních pokladniček ve Všechovicích, Horním Újezdě, 
v Rouském, Malhoticích, Býškovicích a Provodovicích.



DOBROVOLNICKÁ ČINNOST

VÁNOČNÍ DÁRKY PRO UKRAJINU

Arcidiecézní charita Olomouc akci Vánoční balíček organizuje již od roku 2008 a také v roce 2021 
vybrala 388 dětí z pěti ukrajinských měst. Pro každé z těchto dětí ze sociálně slabých rodin nebo 
dětských domů připravili dobrovolní dárci vánoční balíček plný krásných dárků v maximální 
hodnotě okolo 2 000 Kč. Vánoční přání ukrajinských dětí byly předány také 30 dárcům, kteří se 
akce zúčastnili prostřednictvím Charity Hranice. Dalších 16 dárců reagovalo na oslovení charitní-
ho Farního střediska Všechovice.

Letos poprvé měli zájemci možnost si ze seznamu jmen vybrat obdarované dítě sami. Nejvíce 
balíčků poputuje tradičně do městečka Ternopil, ale balíčky z hranicka udělají radost také dětem 
z Kolomyje, Lopatynu, Berežan i Bortnyk. Věk obdarovaných dětí byl od dvou do třinácti let, 21 
balíčků bylo určeno chlapcům a 25 balíčků bylo připraveno pro děvčátka. A kdo byli letošní dárci, 
kteří balíčky s oblečením, obuví, hračkami, hygienickými, výtvarnými a školními potřebami při-
pravili? Rodiny z Hranic, Lipníka nad Bečvou, Hustopečí nad Bečvou, Heřmanic, Soběchleb, Ústí, 
Loučky a Černotína. Již tradičnímu účastníky jsou modlící se maminky ze Stříteže nad Ludinou, 
farnice z Opatovic a mladé maminky z Ústí. Zaměstnanci Charity Hranice společnými silami ob-
darovali čtyři děti. Farní středisko Všechovice soustředí dárce z Všechovic, Rouského a Horního 
Újezdu, kteří připravili 16 dárkových balíčků.

Děkujeme všem štědrým dárcům, většinou se akce účastní opakovaně. Velký dík za jejich štěd-
rost, obětavost, vstřícnost, pečlivost a dochvilnost! 

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. 

Tradiční vzdělávací víkend jsme z důvodu uzavřených ubytovacích a stravovacích zařízení 
v obvyklém květnovém termínu nemohli realizovat.
V průběhu roku 2021 jsme pro naše zaměstnance realizovali tyto vzdělávací semináře:

• Vliv emocí na náš pracovní a soukromý život (lektorka z organizace Další vzdělávání 
dospělých)

• Rodina jako významný partner podpory a péče (lektorka Institutu vzdělávání APSS ČR)

• Jak to s tím stresem vlastně je? (lektorka Institutu vzdělávání APSS ČR)

• Nemotivovaný klient – přemotivovaný pracovník (lektorka Institutu vzdělávání APSS 
ČR)

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 prohloubení svého vztahu s Kristem a využit 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 v podmínkách pandemie covid-19 opět netradiční, neboť 
byl na minimum omezen počet účastníků na  mších svatých. Postní almužnu jsme ukončili až 
po velikonočních svátcích.

Farníci Hranického děkanátu, kteří při prožívání postní doby střádali almužnu pro bližní, sesbí-
rali ve více než 265 pokladničkách částku 130 560 Kč. Farnosti ve spolupráci s Charitou mají 
společný úkol - vytipovat potřebné lidi ve svém okolí, kterým výnos Postní almužny pomůže. 
Výtěžek této pastorační akce je vždy určen rodinám s postiženými dětmi, osamělým seniorům, 
vícedětným rodinám, osamělým rodičům s dětmi a lidem, kteří jsou v těžké životní situaci v dů-
sledku probíhající koronavirové pandemie.

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

Děkujeme všem kněžím hranického děkanátu za výbornou spolupráci, materiální a duchovní 
podporu při realizaci Tříkrálové sbírky a Postní almužny. Děkujeme také za pomoc při vyhledá-
vání rodin a jednotlivců, které potřebují naši pomoc a finanční podporu. 

Děkujeme za možnost a 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 říze-
na 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 pracovníky Charity, péčí o du-
chovní potřeby klientů a péčí o věrnost křesťanským hodnotám a zásadám v sociální a zdra-
votní 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 mís-
tech nebo situacích, ve kterých by to nečekal.
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�� PRÁZDNINOVÉ SETKÁNÍ V ZÁMECKÉM 
KLUBU

Nepříznivá předpověď počasí i zatažené nebe ve 
čtvrtek 26. srpna 2021 přispěly k rozhodnutí pře-
sunout letošní prázdninové setkání do Zámeckého 
klubu. Netradičně poměrně nevlídné deštivé srp-
nové počasí se podepsalo na malé návštěvnosti, což 
nám bylo opravdu líto.
Přesto v Zámeckém klubu vládla dobrá nálada             
a návštěvníci, pořadatelé i účinkující si to opravdu 
užili. Děti prožily interaktivní pohádku o dvou prin-
ceznách a hrozivém draku s protagonisty Studia Bez 
Kliky. Koncert hranické úderky Gentleman’s Club se 
změnil  v taneční show.

�� TRADIČNÍ POUŤ LIPENSKÝCH KLIENTŮ A 
PRACOVNÍKŮ NA SVATÝ HOSTÝN

Druhou zářijovou sobotu sluníčko od rána krásně sví-
tilo a slibovalo den jako malovaný. Ideální počasí pro 
pouť na Svatý Hostýn.  Nahlášeno bylo 14 klientů a 6 
pracovníků. Z Lipníka jsme vyráželi osobními auty po 
půl osmé a na Hostýn dorazili kolem půl deváté.
Téměř všichni z nás se zúčastnili bohoslužby o de-
váté v bazilice Nanebevzetí Panny Marie.  Kdo chtěl, 
dostal příležitost ke svátosti smíření. Poutníci se se 
zájmem zaposlouchali do kázání. Po mši svaté byl 
prostor pro nákup suvenýru, návštěvu muzea, kří-
žovou cestu nebo cestu světla. Většina z nás si zašla 
na skvělý oběd do poutního domu č. 2. V jednu ho-
dinu 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 vyprá-
vění cestou zpět. Už nyní se těšíme, že příští rok pouť 
opět zopakujeme.

�� TÝDEN S CHARITOU HRANICE
U příležitosti svátku svatého Vincence z Pauly, 
zakladatele a patrona charitního díla jsme slavili 
v úterý 21. září ve 14 hodin mši svatou v Lipníku nad 
Bečvou ve farním kostele Svatého Jakuba staršího  
a ve středu 22. září v 17:30 hodin v Hranicích v kos-
tele Stětí svatého Jana Křtitele. Obě mše obsahova-
ly společnou přímluvnou modlitbu za charitní dílo, 
za živé a zemřelé klienty, za charitní zaměstnance     
a jejich rodiny, za dobrovolníky a donátory.
Tradiční zářijová pouť našich klientů na Svatý Hos-
týn je vždy součástí Týdne s Charitou Hranice. Ter-
mín letošní pouti byl s ohledem na dobrovolnice 
z Charitního šatníku stanoven na čtvrtek 23. září. 
Vždy zveme ke společnému putování seniory z far-
nosti, letos se více než třicet farníků z Hranic, Ústí 
a Opatovic vydalo autobusem společně s panem 
děkanem Františkem Dostálem. Cesta autobusem 
nám všem při společné modlitbě a za zpěvu mari-
ánských písní utekla velmi rychle a na Svatém Hos-
týně nás přivítalo krásné slunečné počasí. Klienti 
a zaměstnanci Charity Hranice doputovali čtyřmi 
osobními automobily.
Někteří poutníci si prošli Jurkovičovu křížovou cestu 
nebo Cestu světla, pokochali se hostýnskou příro-
dou, některé velmi zaujalo  Svatohostýnské muze-
um, jiní si poseděli u chutné kávy či polévky, nebo 
využili čas do začátku mše svaté v bazilice k tiché 
modlitbě či přijali svátost smířeni. Středem dopo-
ledne bylo společné slavení mše svaté, kterou cele-
broval náš otec František, který se ve svém kázání 
inspiroval invokací loretánských litanií věži z kosti 
slonové. Následovaly přímluvy za charitní dílo, naše 
klienty, zaměstnance a jejich rodiny, dobrodince              
i dobrovolníky. Mši svatou zakončila společná pole-
dní modlitba Anděl Páně.
Většina z 50 účastníků poutě se sešla v restauraci 
u Sanitráků u chutného oběda. Po svátostném po-
žehnání a nákupu malých pozorností z pouti pro 
naše blízké jsme se spokojeni s úsměvem na rtech 
vydali na cestu domů. Po loňské přestávce nám 
společné putování na Svatý Hostýn přineslo hodně 
radosti a všichni poutníci se vraceli domů s dobrou 
náladou.
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FARNÍ STŘEDISKO VŠECHOVICE
V každé farnosti hranického děkanátu může 
vzniknout pod Charitou Hranice její farní stře-
disko, které sdružuje dobrovolníky a lidi ochotné 
udělat něco pro druhé. Hlavním úkolem farních 
středisek, která fungují na základě dobrovolnic-
tví, 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 cha-
rity Všechovice. Úzce spolupracuje s Charitou Hranice a římskokatolickou farností Všecho-
vice a hlavním předmětem její činnostmi je práce s dětmi a podpora sociálně znevýhodně-
ných rodin.

�� HLAVNÍ AKCE FARNÍHO STŘEDISKA VŠECHOVICE V ROCE 2021
 • organizace Tříkrálové sbírky ve Všechovicích, Rouském, Horním Újezdě, Malhoticích 

Provodovicích a Býškovicích. Na veřejně přístupných místech jsme v obcích umístili      
10 statických pokladniček, vykoledovaná částka byla  64 260,- Kč.

 • Farní letní tábor příměstského typu se uskutečnil od 26. do 30. července. O tyto děti se 
staralo 12 dobrovolníků a již tradičně byl o něj velký zájem. Čas jsme trávili převážně 
v přírodě a na farské zahradě.

 • Vánoční balíčky na Ukrajinu – připravili jsme 16 vánočních balíčků dětem z ukrajinských 
městeček Kolomyja, Ternopil, Lopan, Bortníky.

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

 • Rok 2021 byl ovlivněn nemocí 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. 

Farní středisko Všechovice
adresa: Všechovice 12

vedoucí: Irena Kývalová
telefon: 608 222 904
e-mail: ikyv@seznam.cz
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VÝNOSY 2021 v tis. Kč %
Dotace a příspěvky s účastí státního rozpočtu a rozpočtu 
krajských a obecních úřadů 21 224 62,93
MPSV - sociální projetky 18 660 55,32
Olomoucký kraj 1 655 4,91
Úřad práce - příspěvky na nově vytvořená místa 105 0,31
Městský úřad Hranice, Obecní úřady 804 2,38
Ostatní 2 347 6,96
PROVOZNÍ DOTACE CELKEM 23 571 69,88
Dary od obcí, organizací 140 0,42
Dary od fyzických osob 138 0,41
TKS - podpora sociálních projektů 324 0,96
Nadace 0 0,00
Sbírky 0 0,00
DARY CELKEM 602 1,78
Služby klientům v domácnosti 6 683 19,81
Služby klientům v zařízení charity 252 0,75
Za prodané obědy klientům 956 2,83
Ostatní tržby za služby 301 0,89
PŘÍJMY OD ODBĚRATELŮ ZA SLUŽBY CELKEM 8 192 24,29
Tržby z prodeje majetku 30 0,09
Ostatní výnosy 1 334 3,96
Aktivace majetku 0 0,00
OSTATNÍ VÝNOSY CELKEM 1 364 4,04
VÝNOSY CELKEM 33 729 100,00

Přehled výnosů v členění podle zdrojů

69,88

1,78

24,29

4,04

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 2021 v tis. Kč %
DHM (do 40 tis. Kč) 336 1,01
Ostatní materiál 828 2,48
Spotřeba energie 497 1,49
Spotřeba ostatní (PHM) 466 1,40
Prodané zboží 0 0,00
Spotřebované nákupy 2 127 6,37
Opravy a udržování 271 0,81
Cestovné 187 0,56
Náklady na reprezentaci 18 0,05
Nájemné 515 1,54
Školení 103 0,31
Obědy pro klienty 956 2,86
Ostatní služby 775 2,32
Služby 2 825 8,46
Mzdové náklady (včetně odměn) 20 243 60,65
OON (DPP, DPČ) 203 0,61
Zákonné sociální pojištění 6 805 20,39
Stravné 462 1,38
Ostatní sociální náklady 0 0,00
Osobní náklady 27 713 83,03
Daně a poplatky 38 0,11
Ostatní náklady (včetně darů) 152 0,46
Odpisy, prodaný majetek 523 1,57
Poskytnuté příspěvky 0 0,00
Daň z příjmů 0 0,00
NÁKLADY CELKEM 33 378 100,00

Přehled nákladů - podrobné členění

6,37 8,46

83,03

0,11 0,46 1,57

Přehled nákladů - podrobné členění

Spotřebované nákupy Služby

Osobní náklady Daně a poplatky

Ostatní náklady (včetně darů) Odpisy, prodaný majetek
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�� 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.
 • 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
 • 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.
 • SSI Schäfer s.r.o.
 • STROJEASTAVBY Tvrdoň, s.r.o.
 • STROJÍRNY OLŠOVEC s.r.o.
 • Traweko 96, s.r.o.
 • 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. �� SOUKROMÍ DÁRCI

 • p. Šindler
 • p. Slánský
 • p. Szabó
 • p. Oravová
 • p. Hladiš
 • p. Ondra 
 • p. Tylichová
 • p. Tkachenko
 • p. Fridrišek
 • atd.

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

�� NADACE A NADAČNÍ FONDY
 • Výbor dobré vůle - Nadace Olgy Havlové
 • Nadace rozvoje občanské 

společnosti – v rámci grantového 
programu Tesco Stores ČR a.s.

 • MONETA Money Bank, a. s.

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

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



PARTNEŘI

Děkujeme všem našim partnerům 
za jejich významnou a dlouhodobou

podporu a spolupráci!

Město
HRANICE

Město
LIPNÍK NAD BEČVOU

U rybníka 231   753 56 Opatovice

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