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Slovo úvodem 

Vážení přátelé, 

srdečně Vás zdravím a dovoluji si Vám předložit zprávu o činnosti a hospodaření 

Charity Odry za rok 2016.  

V roce 2016 se událo několik podstatných změn v naší práci. Přestěhování 

pečovatelské služby a sociální poradny do nových prostor. Předání pobočky 

kompenzačních pomůcek ve Světlé Hoře a území pro Tříkrálovou sbírku nově 

vzniklé Charitě sv. Martina z Malé Morávky. Rozšíření činnosti sociální poradny 

do Vítkova. Reorganizace rozvozu obědů v pečovatelské službě a v platbách od 

klientů. To vše obnášelo hodně komunikace, pracovitosti, obětavosti a nadšení všech pracovníků na 

všech úrovní, aby tyto stěžejní akce dopadly dobře. Tak se i stalo. 

Za to vše i za ty drobné a neviditelné práce patří všem pracovníkům Charity Odry velké poděkování a 

uznání. Poděkování patří také všem institucím a organizacím, které s námi spolupracují a pomáhají 

nám tvořit charitní dílo v celém našem regionu. Zároveň děkuji také našemu nebeskému otci, že nám 

žehná a je s námi. 

 

                       S vděčností a úctou 

 

 

                           Odry 1. 8. 2017                                                                           Bc. Petr Kučerka 

                                                                                                                                           ředitel  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

  



   
 

   
 

Historie Charity Odry 

Na sklonku roku 1994 začal místní farář P. Bohuslav Novák zvažovat možnost založení Charity v 
Odrách. Obrátil se s prosbou na skupinku oderských farníků a vše se začalo připravovat. K otci 
Bohuslavovi se připojila paní Ludmila Skalková, která se stala ředitelkou a duší celé Charity, dále 
vrchní sestra Marie Tomečková a ekonomická pracovnice Anežka Bazalová. Dalšími členy Charity 
se stali Jan Skalka, Josef Jakubík a Helena Bazalová.  

A tak byla 6. února 1995, na základě stanov Arcidiecézní Charity Olomouc zřízena Charita Odry. 
Svou činnost zahájili ve farní kanceláři v Odrách.  

Tato iniciativa byla velmi vstřícně přijatá na MÚ v Odrách, který Charitě poskytl prostory v Domě 

pečovatelské služby, aby zde mohla provádět svou činnost a plnit tak své poslání.    

Charita začínala v jediné kanceláři. Postupně vybudovala další dvě kanceláře, šatnu pro zdravotní 

sestry a ošetřovatelky a kulturní místnost. V počátcích charitní služby pracovnice pečovaly o sedm 

klientů, ale postupem času se počet klientů zvýšil až okolo 100. Problémem byla doprava za klienty v 

terénu. Charita nevlastnila žádné auto, tak se jezdilo na kolech a farní úřad vypomáhal svými 

vlastními auty. V roce 1997 byla zakoupena 2 starší auta a to Škoda 105 a 120. V roce 1998 přibyla 

starší Škoda Felicie.  

V prvním roce působení vystřídala vrchní sestru Marii Tomečkovou paní Věra Janurová a zástupkyní 

ředitelky se stala paní Růžena Lukšíková. Obě se staly velkými pomocnicemi paní ředitelky Ludmily 

Skalkové. 

V roce 1998 MÚ v Odrách dokončil rekonstrukci nového domu s pečovatelskou službou, kde vzniklo 

7 bytů. Charita přispěla finanční pomocí z povodňového konta. 

V roce 1999 dochází k velké obměně personálu oderské charity. Na místo ředitele nastoupil Petr 

Kučerka a vrchní sestrou se stala Jindřiška Stuhlová. Za období 1999 až 2001 došlo ještě k dalším 

změnám v personálu. Ale na konci roku 2001 můžeme konstatovat, že se podařilo personální 

obsazení stabilizovat na opravdu dobrý a schopný kolektiv. 

Za období 1999 až 2001 došlo i k výraznému technickému obnovení zařízení Charity Odry. 

V roce 2001 Charita Odry rozšířila svou působnost i na Fulnek a okolí, kde poskytuje jak 

ošetřovatelskou, tak pečovatelskou službu. 

V roce 2002 Charita Odry upevnila svou pozici v regionu Oder a Fulneku.  

Rok 2003 byl ve znamení pomoci Charitě Javorník a zabezpečení našich služeb na Odersku a 

Fulnecku. K závěru roku proběhly úspěšné jednání s MÚ ve Vítkově a v Budišově n. B., o provádění 

pečovatelské služby v těchto městech od začátku roku 2004. Neúspěšné jednání ohledně 

pečovatelské služby se vedly s OÚ v Suchdole n. O. a s MÚ ve Fulneku.  

V tomto roce také započala rekonstrukce DPS v Odrách, kterou provádí město Odry. I přes ztížené 

podmínky kvalita služeb byla zachována.  

V roce 2004 byla rekonstrukce DPS v Odrách ukončena. Na jejím konci bylo úspěšně zrekonstruováno 

13 bytů s vlastním sociálním zařízením a 13 nových bytů s vlastním sociálním zařízením. Dále byl do 

DPS nainstalován výtah. Podobné rekonstrukce proběhly i ve Vítkově, kde se získalo  7 bytů a v 

Budišově n. B. kde se získaly 4 bezbariérové byty větší velikosti i s výtahem. 



   
 

   
 

Od 1. ledna 2004 jsme zahájili pečovatelskou službu ve Vítkově a v Budišově nad Budišovkou, kde 

jsme navázali velmi dobrou spolupráci s Městskými úřady těchto měst. 

V květnu jsme ukončili pečovatelskou službu ve Fulneku z důvodu, že jsme se nedohodli s městem 

Fulnek na spolufinancování pečovatelské služby. 

Posledního března byla ukončena úzká pomoc Charitě Javorník, které přešla ve standardní spolupráci 

mezi dvěma charitami. 

Začátkem roku jsme obdrželi dar od soukromé osoby ve formě osobního automobilu značky Fiat 

Marea. 

V roce 2005 jsme zásadně obnovili autopark pro zdravotní sestry. Byl prodán Fiat Marea a 4 ks Škoda 

Felície a zakoupeny nové Fiaty Panda 4 ks. Tímto rozhodnutím jsme ušetřili provozní náklady na 

opravy aut a zvýšili kvalitu jízdních podmínek pro zdravotní sestry. 

Vyměnili jsme 8 ks PC i se softwary a zavedli PC síť z důvodu přechodu z Carolu na Wincarol. Činnost 

Carolu byla ukončena k 31. 12. 2005. 

Ošetřovatelskou a pečovatelskou službu jsme stabilizovali a soustředili jsme se na zkvalitňování 

našich služeb. Zahájili jsme ve větší míře půjčování kompenzačních pomůcek. V průběhu roku 2006 

jsme začali pracovat na Standardech kvality a na Vnitřních pravidlech Charity Odry. Přechod na nový 

software Wincarol se podařil. Na konci roku 2006 jsme se přestěhovali do nového zázemí Charity 

Odry na Hranické 162/36 v Odrách. Tento dům zrekonstruovalo město Odry a Charitě Odry jí 

pronajalo za symbolickou cenu. Oceňujeme a děkujeme představitelům města Oder za tuto 

vstřícnost a podporu Charitě Odry. Dovybavili jsme střediska pečovatelské služby ve Vítkově a v 

Budišově n. B. potřebnou technikou.  

V roce 2007 jsme získali registraci pečovatelské služby dle zákona o sociálních službách. Naše 

pečovatelky zdárně absolvovali akreditovaný kurz MPSV pracovníka v přímé péči, čímž jsme naplnili 

jednu z podmínek zákona o sociálních službách za přispění MSK. Pokročili jsme ve tvorbě standardů 

kvality a na konci roku jsme je měli zpracované. Ke konci roku jsme začali poskytovat novou službu a 

to pedikúru a manikúru. Zakoupili jsme další kompenzační pomůcky pro naši půjčovnu, na které nám 

přispělo Ministerstvo zdravotnictví. 

Zároveň jsme se zabydleli v novém zázemí na Hranické ul. 162/36 v Odrách. 

V roce 2008 jsme pořídili 4 ks nových Dacia Logan pro pečovatelskou službu. Po jednom kusu 

obdržela střediska ve Vítkově a v Budišově nad Budišovkou a 2 ks středisko v Odrách. Zároveň jsme 

sešrotovali starou Felicii combi. V průběhu roku jsme takto obnovili PC sestavy pro zdravotní sestry. 

Znovu jsme také nakoupili kompenzační pomůcky, převážně el. polohovací postele. U pečovatelské 

služby jsme zavedli odpolední směny ve středisku Odry z důvodů, že naší uživatelé potřebovali naši 

službu ve večerních hodinách. 

V roce 2009 jsme rozdělili personálně vedení ošetřovatelské a pečovatelské služby. Zanikla funkce 

vrchní sestry, která měla na starost ošetřovatelskou a pečovatelskou službu a vznikla vedoucí 

zdravotního úseku (ošetřovatelská služba, kompenzační pomůcky) a vedoucí sociálního úseku 

(pečovatelská služba, doprava). Dále jsme zakoupili pro pečovatelskou službu středisko Odry1 ks 

Dacia Logan a 1 ks Fiat Panda a pro středisko Vítkov 1 ks Dacia Logan. V půli roku 2009 jsme ukončili 

činnost pedikúry a manikúry a tuto službu zajišťujeme externě. Charita Odry se podílela na finanční 

pomoci po povodních na Novojičínsku a rozvozem obědů zdarma v Jeseníku nad Odrou. V září v 

rámci DCHOO byla oceněna za dlouhodobou obětavou práci pro Charitu Odry paní Jindřiška 

Stuhlová. V říjnu byla provedena inspekce DCHOO na naplňování standardů kvality MPSV.  



   
 

   
 

V roce 2010 jsme nainstalovali internet do středisek ve Vítkově a v Budišově nad Budišovkou a v celé 

Charitě Odry jsme přešli na Windows Office professional 2007. V průběhu roku jsme do každé 

domácnosti dodali informační skládačku o našich službách. Z dotací Moravskoslezského kraje byly 

zakoupeny další kompenzační pomůcky, kontejner jako sklad pro kompenzační pomůcky a 1 ks Škoda 

Fabia pro pečovatelskou službu. V průběhu srpna 2010 byla u nás provedena inspekce kvality na 

standardy v pečovatelské službě. 

V roce 2011 se pracovalo na odstraňování neshod po inspekci kvality a na vylepšení standardů kvality 

v rámci pečovatelské služby. V první polovině roku jsme vyřadili poslední Škodu Felicii. Provedli jsme 

změnu bankovních služeb, kde jsme výrazně ušetřili na nákladech. Zároveň jsme se zaměřili na 

produktivitu práce v rámci ošetřovatelské služby a rekonstruovali jsme naše www stránky, aby byly 

uživatelsky vstřícné. Účastnili jsme se dne sociálních služeb v Odrách i ve Vítkově. V druhé polovině 

roku jsme otevřeli středisko Malá Morávka, která se zabývá půjčováním kompenzačních pomůcek. 

Zároveň jsme pracovali na otevření domácí hospicové péče v rámci ošetřovatelské služby. Což se 

podařilo a oficiálně jsme tuto službu zřídili k 1. lednu roku 2012. 

V roce 2012 jsme zahájili činnost domácí hospicové péče v regionu Oderska, Fulnecka a Suchdola n. 

O. V pečovatelské službě jsme provedli změnu dodavatele obědů, což přispělo k větší spokojenosti 

klientům a k lepší organizaci s novým dodavatelem. V daném roce jsme zahájili jednání s městem 

Fulnekem o převzetí pečovatelské služby ve Fulneku, což se k 1. lednu 2013 povedlo. Zároveň jsme 

zahájili práce s lidmi bez přístřeší, především z mapování situace v Odrách. V roce 2012 vznikla 

Charita Nový Jičín, které jsme předali část území, kde jsme organizovali Tříkrálovou sbírku. Jednalo se 

o Starý Jičín, Bernartice n. O., Šenov u Nového Jičína a Kunín. V duchovní oblasti jsme obnovili 

modlitební setkání pracovníků Charity Odry v intervalech co 14 dní v pátek a zároveň zabezpečujeme 

otevírání hlavního vchodu kostela sv. Bartoloměje v Odrách, abychom umožnili ostatním občanům 

setkání s Pánem. 

V roce 2013 jsme zahájili pečovatelskou službu ve Fulneku a v jeho místních částech. Pokračovali v 

práci s lidmi bez přístřeší, kde jsme přestěhovali Stanici pomoci na Nádražní ul. Charita Odry vyhrála 

výběrové řízení na zajišťování lokální asistence. Zakoupili jsme 3 ks Škoda Citygo. Město Odry 

zakoupilo 2 domy vedle pečovatelských domů. Jeden dům slouží jako kancelářské prostory pro 

pracovníky pečovatelské služby a půjčovny kompenzačních pomůcek a ve druhém domě jsme 

ubytovali lidi bez přístřeší, kteří spali u řeky Odry. Zároveň jsme navázali dobrou spolupráci s Úřadem 

práce v projektech "Vzdělávejte se pro růst" a "Odborná praxe do 30 let". 

V roce 2014 jsme registrovali dvě sociální služby a to: denní stacionář pro seniory a nízkoprahové 

zařízení pro děti a mládež Manhattan Odry. V prosinci jsme aktivně začali pracovat v denním 

stacionáři se seniory a činnost NZDM jsme spustili začátkem roku 2015. V projektu Úřadu práce 

"Odborná praxe do 30 let" se nám podařilo získat 6 pracovních míst a v projektu "Vzdělávejte se pro 

růst II" se 14 pečovatelek proškolilo v kurzu bazální stimulace. Z důvodu rekonstrukce se ukončilo 

přespávání lidí bez přístřeší v domě na Hranické ulici v Odrách a přesunuli se do náhradních prostor 

od Oderské městské společnosti. A také jsme přestěhovali do náhradních prostor i celou 

pečovatelskou službu. Dokoupili jsme 2 služební automobily a část jich předělali na LPG. Zároveň 

jsme rozvíjeli všechny ostatní služby. 

V roce 2015 se plně rozběhla činnost NZDM Manhattan Odry určená pro děti a mládež ve věku 12 – 

22 let. V průběhu roku jsme se přestěhovali do nově rekonstruovaných prostor na Nádražní ulici. 

Rekonstrukci prostor provedlo město Odry. Zároveň město Odry úplně zrekonstruovalo dům na 

Hranické ulici a vznikl 3 podlažní nový dům Denní stacionář pro seniory. V přízemí je zázemí pro 

pečovatelskou službu a první a druhé patro slouží dennímu stacionáři pro seniory. I v tomto roce 



   
 

   
 

spolupracujeme s Agenturou pro sociální začleňování. Na konci roku začala svou činnost naše nová 

služba a to Odborné sociální poradenství zaměřené na dluhovou problematiku. Ostatní služby se 

rozvíjeli v rámci svých možností.  

Na začátku roku 2016 došlo k přestěhování pečovatelské služby a sociální poradny do nových a 

krásnějších prostor v rámci budovy denního stacionáře. Pracovníci získali podstatně lepší zázemí pro 

svoji práci. Hned na to jsme po jednáních s nově vzniklou Charitou sv. Martina jim předali pobočku 

kompenzačních pomůcek ve Světlé Hoře a přešlo pod ně zbytek území okresu Bruntál v organizaci 

Tříkrálové sbírky. Zároveň jsme zahájili činnost sociální poradny ve Vítkově a spolupráci s Agenturou 

pro sociální začleňování na Vítkovsku a Budišovsku. V polovině roku 2016 jsme začínali uskutečňovat 

potravinovou pomoc lidem bez přístřeší a rodinám v nouzi. Taktéž se nám podařilo získat dotaci z 

KPSVL na sociální poradnu v Odrách a dotaci na školního asistenta při NZDM Manhattan Odry. Na 

podzim jsme provedli rozsáhlou reorganizaci v rozvozu obědů. Obědy u kterých nebyla žádná sociální 

práce jsme předali jiným rozvozcům a my jsme si nechali jen obědy se sociální prací a také jsme 

reorganizovali platby, aby do budoucna uživatelé používali v co největší míře bezhotovostní platbu. 

Personalistika 

V roce 2016 měla Charita Odry 33 zaměstnanců. Z toho 4 zdravotní sestry, 13 pracovnic v sociálních 

službách, vedoucí zdravotního úseku, vedoucí sociálního úseku, 1 sociální pracovnici, účetní, mzdová 

účetní, sociální pracovnici denního stacionáře a pracovnici v sociálních službách denního stacionáře, 

sociální pracovnici NZDM a pracovnici v sociálních službách v NZDM, koordinátora TKS a pracovníka 

tech. úseku, vedoucí sociální poradny a sociální pracovnici poradny, pracovnici pro práci s lidmi bez 

přístřeší, 2 pracovnice pro úklid a ředitele.   

 

Ošetřovatelská služba 

Ošetřovatelskou péči a Mobilní hospicovou péči poskytujeme na 

Odersku, Fulnecku a Suchdolsku. Mobilní hospicová péče 

umožňuje nemocnému (s chronickým onemocněním, s 

nevyléčitelnou chorobou v pokročilém stadiu) strávit poslední dny 

života doma v kruhu svých blízkých, péče je zajištěna dle indikace 

lékaře 24hod. denně. Ošetřovatelská péče byla poskytnuta 231 

klientům (jednorázová i dlouhodobá péče), z toho 2 klientům 

hospicová péče. Počet návštěv u klientů - 11885.  

Ošetřovatelské návštěvy se skládají z různorodých činností. Jedná se o: kontrola zdravotního stavu, 

sledování fyziologických funkcí pacienta, odběrů biologického materiálu, prevence a lokální ošetření 

kožních lézí, pooperačních ran, dekubitů a bércových vředů, péče o PICC a PEG, aplikace parenterální 

terapie, doplnění a kontrola exspirace léčiv, edukace a reedukace k udržení či navození schopnosti 

sebeobsluhy a soběstačnosti, aktivace pacienta, zácvik rodinných příslušníků ke zvládnutí 

jednoduchých ošetřovatelských intervencí, nácvik aplikace inzulínu, komplexní hygienická péče, 

klysma, výplachy, cévkování a ošetření permanentních katétrů.  

Zároveň poskytujeme pomoc ve snížení či tlumení bolesti a dalších doprovodných příznaků 

konečných stádií (nevolnost, zvracení, dušnost, deprese). 



   
 

   
 

Při provádění zdravotních úkonů a pro zvýšení kvality života nemocného používáme moderní formy 

aplikace léčiv (lineární dávkovač, infuzní pumpy) při dušnosti nemocného (oxygenátor, odsávačku). 

Ošetřovatelská péče je poskytována na základě potvrzení praktického lékaře a ošetřujícího lékaře při 

hospitalizaci a je hrazena zdravotní pojišťovnou. Služba je poskytována 7 dní v týdnu, dle 

individuálních potřeb pacientů. 

Provádíme konzultace a předávání informací o zdravotním stavu pacienta s ošetřujícími lékaři. Úzce 

spolupracujeme s Městskou nemocnicí v Odrách a se sociálním odborem MÚ v Odrách a se všemi je 

velmi dobrá spolupráce.  

Cílem této služby je poskytnout našim klientům odbornou zdravotní péči, kterou poskytují 

registrované, kvalifikované všeobecné sestry, tak aby jim bylo umožněno zůstat v domácím 

prostředí. Není opomenuto ani na duchovní a sociální potřeby pacientů. 

Zdravotní sestry si samostatně obohacují své znalosti formou e-learningových kurzů, vzdělávají se na 

odborných seminářích, konferencích – Rehabilitační ošetřování v Brně (vzdělávací akce), XXI. Zlínský 

geriatrický den (konference), Hojení ran v Ostravě (konference), Rodina, zdraví, nemoc ve Zlíně, 

Univerzita Tomáše Bati (mezinárodní konference). 

Děkujeme Moravskoslezskému kraji za příspěvek 25 tisíc korun na zakoupení lednic pro nebezpečný 

odpad, pulzní oxymetry, infračervené teploměry pro měření tělesné teploty všeobecným sestrám do 

terénu. Z příspěvku byl také hrazen certifikovaný kurz – Hojení ran ve Zlíně.  

 

Poděkování: 

Vážený pane řediteli, 

 mám k Vám velkou prosbu. Poděkujte, prosím, mým jménem pečovatelkám a sestřičkám, které se 

staraly o moji maminku paní Annu Heinrichovou z Kostelce po dobu její nemoci, zejména v posledních 

dvou měsících, kdy po návratu z nemocnice byla upoutána na lůžko. Jsem jim za to velmi vděčná.                                                                                                

Poděkování patří i sestřičkám paní Silvii Breitenbacherové, paní Daně Šustkové, paní Ludmile 

Glogarové a paní Pavle Drexlerové. O tom, že jsou profesionálky ve svém oboru, není pochyb. Oceňuji 

jejich příjemné vystupování. Paní Silvii děkuji také za velmi vstřícný přístup a pomoc, kdykoliv jsem ji 

telefonicky kontaktovala, a to i v době jejího osobního volna. 

Jsem velmi ráda, že se společnými silami podařilo zajistit služby Charity i ve Fulneku a jeho částech.  

Věřím, že potřební občané a jejich rodiny Vaši službu oceňují.  Já sama si práce všech zaměstnanců 

Charity nesmírně vážím. Moc děkuji za vše. 

 

 S pozdravem 

 Jana Mocová 

 Fulnek, část Kostelec 9 

 

 

 

 



   
 

   
 

Pečovatelská služba 

V roce 2016 využilo pečovatelskou službu v regionech Oderska, 

Fulnecka, Budišovska, Vítkovska a v Suchdole nad Odrou průběžně 

502 uživatelů, z tohoto počtu celkem 348 žen a 154 mužů. Ve 

srovnání s rokem 2015 došlo k nárůstu počtu uživatelů 

pečovatelské služby. Za sledované období bylo uskutečněno v 

rámci pečovatelské služby 157 688 pečovatelských výkonů. 

Největší zájem o pečovatelskou službu dlouhodobě sledujeme na 

Odersku a Fulnecku. Na Vítkovsku a Budišovsku stále přetrvává stav, kdy ve velké míře pečují o své 

blízké rodinní příslušníci či známí.  

Počty uživatelů, výkonů a návštěv pečovatelské služby jsou ovlivněny hospitalizacemi uživatelů, jejich 

zdravotním stavem a aktuální mírou soběstačnosti. U pečovatelských výkonů Pomoc při zvládání 

běžných úkonů péče o vlastní osobu a Pomoc při osobní hygieně zaznamenáváme nárůst časové 

náročnosti a frekvence návštěv v závislosti na soběstačnosti uživatele. Při plné nesoběstačnosti 

uživatele až ve frekvenci tři či více návštěv v čase ranním, poledním a večerním.  

Pečovatelská služba může být poskytována krátkodobě, dlouhodobě, nebo formou jednorázové 

výpomoci, dle individuálních potřeb uživatelů. Při zhoršení zdravotního stavu kontaktujeme rodinné 

příslušníky nebo praktického lékaře, kde se po domluvě může doporučit ošetřovatelské péče v rámci 

návštěv zdravotní sestry v domácím prostředí uživatele. Abychom zabránili sociální izolaci uživatelů, 

nabízíme rovněž v rámci Charity Odry sociální službu Denní stacionář, kde se senioři mohou setkávat 

se svými vrstevníky a trávit zde smysluplně svůj volný čas.  

Pečovatelská služba je poskytována na Odersku, Fulnecku a v Suchdole nad Odrou v celé své šíři 

vyhláškových a fakultativních výkonů v časové frekvenci od 6.00 hod. do 20.00 hod. v rozsahu celého 

týdne včetně sobot, nedělí a svátků. V rámci zajištění návštěv u uživatelů ve frekvenci 3x denně a 

návštěv v sobotu, neděli a o svátcích je nastavena odpolední a víkendová služba, kdy dochází ke 

střídání pracovníků v přímé péči Charity Odry. Pečovatelská služba na Vítkovsku a Budišovsku je 

poskytována od PO do PA v časovém rozsahu od 6.00 hod. do 14.30 hod. Individuálně se snažíme 

vyjít vstříc potřebám uživatelů pečovatelské služby.  

Spolupráce se sociálními odbory MěÚ v Odrách, od roku 2013 ve Fulneku, ve Vítkově, v Budišově nad 

Budišovkou a se zástupci městyse Suchdolu nad Odrou, Vražného i Mankovic je velmi dobrá a 

oboustranně vstřícná.  

V rámci poskytování pečovatelských úkonů provádíme vyhláškové úkony: Pomoc při zvládání 

běžných úkonů péče o vlastní osobu (např. pomoc při oblékání a svlékání, při prostorové orientaci, 

při přesunu na lůžko a vozík), Pomoc při osobní hygieně, nebo poskytnutí podmínek pro osobní 

hygienu, Poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy (např. pomoc při přípravě jídla a pití, 

dovoz obědů, podání stravy), Pomoc při zajištění chodu domácnosti (např. běžný úklid a údržba 

domácnosti, nákupy a pochůzky, praní a žehlení prádla), Zprostředkování kontaktu se společenským 

prostředím (např. doprovázení k lékaři, na instituce) a fakultativní úkony, které zahrnují: Dopravu 

vozidlem Charity Odry na vlastní žádost uživatele, Fyzickou asistenci druhé osoby při provádění 

výkonu hygieny či úklidu, Dopravu vozidlem Charity Odry po městě Vítkov (Senior doprava) a 

Dopravu vozidlem Charity Odry po místních částech Vítkova nebo z místních částí do Vítkova.  

K 30. 9. 2016 zrušila Charita Odry dovoz obědů bez následné asistence u uživatele (příprava jídla na 

talíř nebo podání stravy). Na základě doporučení Moravskoslezského kraje, abychom dbali, aby 

pečovatelská služba byla vykonávaná dle zákona o sociálních službách č. 108/2006 Sb. a jen osobám 



   
 

   
 

v nepříznivé sociální situaci, jsme došli k závěru, že pečovatelskou službu nelze zaměňovat za pouhý 

rozvoz obědů v rámci kterého pečovatelka uživatele mnohdy ani nevidí a pouze vymění prázdný 

jídlonosič za plný. Dle výše uvedeného a po důkladném zvážení jsme se rozhodli, že obědy, u kterých 

neprobíhá žádná asistence (příprava jídla na talíř nebo podání stravy) předáme jiným rozvozcům 

obědů, aby uživatelé měli i nadále zajištěný dovoz stravy tak, jak jsou zvyklí. 

K 30. 9. 2017 došlo také ke zrušení dovozu obědů o víkendech a svátcích z důvodu, že Dělnický dům v 

Odrách, který vařil stravu o víkendech a svátcích zrušil tuto svou službu a jiný dodavatel obědů, který 

by vařil stravu o víkendech a svátcích v našem okolím není. Všem uživatelům, kterým byla dovážena 

strava o víkendu, a kteří si nejsou schopni stravu zajistit sami nebo za pomoci rodiny, dopomáháme s 

nákupem hotových jídel a jejich podáním. 

Zájemce o službu může Charitu Odry kontaktovat telefonicky, elektronicky na webových stránkách 

Charity Odry, e-mailem nebo osobně na pracovišti Charity Odry. Vše začíná individuálním 

rozhovorem a domluvou se zájemcem o službu, sociálním šetřením v domácnosti zájemce a následně 

podpisem Smlouvy o poskytování činností a úkonů pečovatelské služby. Služba je plánována dle 

individuálních potřeb a cílů uživatele na podkladě individuálního plánu. Tuto službu hradí uživatel na 

základě Seznamu úkonů a cen pečovatelské služby Charity Odry, který je přílohou Smlouvy o 

poskytování činností a úkonů pečovatelské služby.  

Pečovatelskou službu zajišťuje zkušený tým pracovníků v přímé péči s odbornou způsobilostí k této 

profesi v čele s vedoucí sociálního úseku a sociální pracovnicí.  

V roce 2016 v rámci dalšího vzdělávání pracovníků v sociálních službách jsme se dle našich potřeb 

účastnili vzdělávacích akcí. Pracovníci v přímé péči se účastnili akreditovaných kurzů: Demence v 

obrazech, Jak na emoce – klienta nebo i vlastní (rozvoj emoční inteligence). Sociální pracovnice se 

zúčastnila kurzů: Principy charitní sociální služby a Demence v obrazech a Vedoucí pečovatelské 

služby absolvovala kurzy: Validace podle Naomi Feil a Demence v obrazech. Během roku 2016 

probíhaly v rámci sociálního úseku také školící schůzky s tématy kapitol Vnitřních pravidel Charity 

Odry a školící schůzky dodržování Listiny základních práv a svobod. V rámci školení proběhly také 

školící akce: Školení řidičů, školení bezpečnosti práce a požární ochrany a školení o odpadech. 

 

Kompenzační pomůcky 

V tomto roce došlo k předání pobočky půjčovny kompenzačních 

pomůcek ve Světlé u Bruntálu nově vzniklé Charitě sv. Martina a to 

na základě dohody mezi oběma Charitami a jednání s Diecézní 

charitou ostravsko-opavskou. Ke dni 1. 5. 2016 tak převzala Charita 

sv. Martina 1 ks obytný skladový kontejner, 1 ks el. polohovací 

lůžko (původně dar farnosti Vrbno p. P.) a dále kompenzační 

pomůcky v hodnotě 140.000,-Kč dle výběru Charity sv. Martina, 

které byly součástí skladu nebo byly zapůjčeny na Bruntálsku 

(např. 8 ks elektricky polohovacích lůžek, 2 ks oxygenerátorů, 3 ks 

invalidních vozíčků a další). Tento úbytek pomůcek v půjčovně se 

nám následně podařilo částečně doplnit díky získané dotaci z Moravskoslezského kraje a z části 

výtěžku Tříkrálové sbírky, nakoupili jsme další elektricky polohovatelné postele, oxygenerátory a 

vysoké chodítka. Během celého roku byl o pomůcky stálý zájem. V tomto roce jsme měli celkem 314 

klientů a 474 zapůjčených pomůcek.  



   
 

   
 

Tříkrálová sbírka 

Při Tříkrálové sbírce 2016 Charita Odry vykoledovala částku  

1 029.881 Kč. Což je o 44.420 Kč více než v roce 2015. Tato částka 

byla rozdělena podle předem dohodnutého rozdělovníku. Charita 

Odry získala 686.166 Kč a ta byla využita, dle schválených záměrů: 

Rozšíření půjčovny kompenzačních pomůcek, Podpora letních 

aktivit pro děti a mládež, Podpora péče o seniory a handicapované 

osoby.  

Nad miliónovou hranicí se Charita Odry pohybovala naposledy 

před čtyřmi roky, než došlo k předání části kolednického území nově vzniklé Charitě Nový Jičín. V 

únoru 2016 vznikla také na opačné straně kolednického území Charity Odry nová Charita sv. Martina, 

proto opět rozhodnutím Diecézní charity ostravsko-opavské došlo k novému přerozdělení 

kolednického území platné od roku 2017. Tato změna se týkala všech obcí a měst na Bruntálsku a 

Charitě Odry se tak velmi citelně zmenšilo kolednické území. V Bruntále proběhlo setkání a 

poděkování asistentům Tříkrálové sbírky z Bruntálska s informováním o plánovaných změnách a 

představením paní ředitelky Charity sv. Martina.  

V rámci tohoto ročníku byla uspořádána Charitou Odry soutěž pro koledníky.   

Také tímto děkujeme našim asistentům, koledníkům i všem ostatním, kteří nám nějakým způsobem 

pomáhali při organizování Tříkrálové sbírky. A zároveň velké poděkování patří všem dárcům za jejich 

dobrotu a velkorysost, se kterou nás finančně při Tříkrálové sbírce podpořili. Této pomoci a podpory 

si velice vážíme. 

  

Oblastní sklad humanitární pomoci 

Během roku 2016 byly zapůjčeny ze skladu 4 kusy vysoušečů pro 

pomoc s vysoušením po místních bleskových záplavách v 

Tošovicích, dále 1 pro vysoušení domu po zatečení a 1 pro 

odvlhčení školy. Tento sklad byl zřízen v rámci efektivní pomoci při 

mimořádných událostech (např. povodně) v říjnu 2012 Diecézní 

charitou ostravsko-opavskou jako jeden ze čtyř oblastních 

humanitárních meziskladů, které doplňují centrální sklad v 

Ostravě. Z těchto může být při mimořádných událostech 

poskytnuta okamžitě a cíleně pomoc ve spádové oblasti. Humanitární sklad Charity Odry, je určen 

pro spádovou oblast Oderska, Fulnecka, Novojičínska, Vítkovska a Budišovska. 

Oblastní mezisklad obsahuje převážně úklidový materiál prvního zásahu pro cca 100 lidí (jary, 

rukavice, kyblíky, lopaty, smetáky…), ale také základní vybavení pro 20 lidí pro přenocování v polních 

podmínkách (spací pytle, deky, vařiče…). Pro následnou pomoc je také připraveno k zapůjčení 

několik vysoušečů vlhkého zdiva. Podle potřeby bude sklad průběžně doplňován z centrálního skladu 

v Ostravě. 

  

 



   
 

   
 

Práce s lidmi bez přístřeší 

Stanice pomoci pro lidi bez přístřeší sídlí na Nádražní ulici v budově 

Úřadu práce v I. patře. Provozní doba jsme v průběhu roku 2016 

upravili na dvakrát za týden pondělí a čtvrtek od 12.00 do 14.00. Za 

rok 2016 využilo stanici pomoci 27 klientů z toho 13 pravidelně. 

Bylo uskutečněno celkem 455 kontaktů z toho 435 pravidelných a 

20 jednorázových. V roce 2016 jsme lidem bez přístřeší a rodinám 

v nouzi rozdávali potravinovou pomoc, kterou využili i ti, kteří na 

stanici pomoci normálně nechodí. 

Zájem klientů je převážně o osobní hygienu, praní osobního prádla a poradenské rozhovory s 

pracovníkem stanice pomoci. Klienti mají jedno jídlo za týden zdarma, pokud se zapojí do 

aktivizačního programu např. úklid stanice pomoci, vaření aj. mají na základě plnění těchto činností 

polévku zdarma. Ve Stanici pomoci také funguje mini šatník, kde si můžou klienti vzít ošacení nebo 

ho vyměnit. 

 Stanice pomoci spolupracuje s MěÚ Odry odborem sociálních věcí, Oderskou městskou společností 

a Úřadem práce. Spolupráce spočívá zejména se zajištěním sociálních dávek, bydlením a hledáním 

zaměstnání. 

 

Sociální poradna  

Odborná sociální poradna se zaměřením na dluhové poradenství 

zahájila svůj provoz v prosinci 2015 v Charitě Odry jako reakce na 

zvýšený počet exekucí a zadlužených občanů města Oder a 

místních částí. Na absenci pomoci v této oblasti reagovalo město 

Odry a ředitel Charity Odry, který zřídil v této organizaci odbornou 

sociální poradnu se zaměřením na dluhové poradenství pro občany 

Oder a místních částí.  

Cílovou skupinu klientů tvoří osoby z Oder, Vítkova a místních částí města, starší 18 let, kteří se ocitli 

v tíživé sociální situaci způsobené dluhy a potřebují radu či pomoc. 

Poradna se zaměřuje na pomoc a podporu lidem s exekucemi, splátkovými kalendáři, zastavením 

exekuce, sestavením insolvenčního návrhu, ale také pomáhá lidem se zpracováním různých odvolání 

k soudům. Dále je klientům pomáháno v oblasti finanční gramotnosti se sestavením rodinného 

rozpočtu, radí s možnostmi zvyšování příjmů a také pomáhá klientům s tvorbou rezerv. Klienti se 

mohou na poradnu obracet o pomoc se základním i odborným sociálním poradenstvím např. řešení 

sociální situace rodiny, s výběrem úvěru, vypsání složenky, hledáním zaměstnání, hledáním nebo 

udržením bydlení, ale také poradna pomůže s různými smlouvami i odvoláními. 

Sociální poradna pomohla klientům v nepříznivé situaci způsobené dluhy především mladým lidem, 

rodinám s dětmi, seniorům ad. zpracováním insolvenčního návrhu, který jim umožnil splácet své 

závazky bez nátlaků věřitelů, zajistit cestu z dluhové pasti a začít znovu.   



   
 

   
 

Další činností Odborné sociální poradny Charity Odry je pořádání seminářů pro občany, studenty, 

žáky, firmy z této oblasti, které jsou zaměřené na prevenci zadluženosti a na seznámení s finanční 

gramotnosti.  

Poradna má za dobu svého provozu 136 klientů, kteří se na poradnu obrátili většinou z důvodu více 

exekucí, předlužení a také s žádostí sestavení insolvenčního návrhu. Do budoucna poradna počítá s 

rozšířením svých služeb v oblasti zdraví, zaměstnání, sociálního zabezpečení a vzdělávání.  

Zájemci o služby sociální poradny nás mohou kontaktovat telefonicky, elektronicky na webových 

stránkách Charity Odry, e-mailem, facebookem nebo osobně na pracovišti Charity Odry. Služby 

sociální poradny jsou poskytovány zcela zdarma. 

Vznik této poradny byl podpořen z projektu Operačního programu Zaměstnanost, městem Odry a 

Moravskoslezským krajem 

 

Denní stacionář pro seniory 

Rok 2016 se nesl v duchu zabydlování nových prostor. Při tvořivých 

aktivitách jsme společně s našimi uživateli vyráběli dekorace k 

zútulnění místností, ve kterých trávíme většinu času. V březnu jsme 

uspořádali nultý bál denního stacionáře, který měl velký úspěch. 

Zorganizovali jsme dva celodenní výlety. Na jaře jsme s našimi 

uživateli navštívili Arboretum Nový Dvůr u Opavy a na podzim jsme 

si užili prohlídku Valašského Muzea v přírodě Rožnov pod 

Radhoštěm. Mezi další akce jsme nezapomněli zařadit tradiční letní 

opékání, přednášku Městské policie, Mikulášské posezení, Vánoční 

besídku, Den matek. Také jsme si vybudovali malou zahrádku, kde pěstujeme bylinky a ovoce. 

Kapacita denního stacionáře se v tomto roce naplnila z 80 %. 

Denní stacionář je bezpečné, klidné místo zařízené tak, aby se v něm uživatelé cítili co nejvíce jako 

doma, bylo jim příjemně a užili si každý den s péčí a podporou, kterou potřebují. Součástí péče a 

podpory jsou každodenní programy aktivit, tzv. denní program, které jim pomáhají zůstat psychicky a 

fyzicky aktivní. Ráno vždy cvičíme tělo a paměť a poté se věnujeme tvoření, zpívání, pečení/vaření, 

vycházkám nebo výstavám. Denní stacionář také od listopadu 2015 pravidelně co 14 dní navštěvuje v 

dopoledních hodinách místní duchovní.  

Odpoledne se nese spíše v odpočinkovém duchu – hrajeme společenské hry, sledujeme filmy a 

dokumenty nebo si povídáme u kávy. Aktivity jsou různorodé, ale vždy je jejich cílem zajistit 

uživatelům takovou podporu a péči, aby se u nás cítili dobře, účastnili se aktivit podle svých potřeb, 

přání a zájmů a aby udržovali či rozvíjeli své schopnosti ve společnosti vrstevníků. 

Tuto službu hradí uživatelé na základě Ceníku denního stacionáře. Služby denního stacionáře 

zajišťuje zkušená pracovnice v přímé péči spolu s vedoucí denního stacionáře a sociální pracovnicí. V 

roce 2015 se obě pracovnice v rámci dalšího vzdělávání pracovníků v sociálních službách zúčastnily 

dvou vzdělávacích akcí, a to kurzů Trénink paměti a Seznámení s využitím metody arteterapie v 

sociálních službách. V roce 2016 pracovnice DS absolvovaly kurz Validační terapie a Demence v 

obrazech. 



   
 

   
 

Zájemci o službu Denní stacionář pro seniory nás mohou kontaktovat telefonicky, elektronicky na 

webových stránkách Charity Odry, e-mailem nebo osobně na pracovišti Charity Odry. Denní 

stacionář je otevřen od pondělí do pátku od 7.00 hodin do 15.00 hodin. 

 

Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež Manhattan Odry 

Nízkoprahové zařízení je zaměřeno na práci s dětmi se stiženou 

sociální adaptibilitou, ohrožených sociálním vyloučením a zároveň 

pro děti a mládež, které se potýkají s různými problémy, které je 

třeba řešit. Služba je poskytována ambulantní formou v pracovní 

dny od pondělí do čtvrtka od 12:00-18:00 hod, v pátek od 6 hod do 

15 hod. V době letních prázdnin změna provozní dle 

naplánovaných aktivit. Je otevřen všem dětem, které o činnost v 

tomto zařízení projeví zájem. Posláním tohoto zařízení, je  působit 

jako nástroj prevence sociálně patologických jevů ve městě Odry a 

spádových obcí, služba je poskytována dětem od 7 do 22 let, dle § 

62 zákona č. 108/2006 Sb. Služba je poskytována anonymně a bez úhrady.  

Činnost služby byla zahájena v roce 2015, nejdříve jsme začínali v provizorních prostorech a následně 

v srpnu 2015 jsme svou činnost zahájili v  nově zrekonstruované budově na ulici Nádražní 698/28, 

Odry. Nové prostory poskytly i mnoho nových možností při práci s klienty, kteří jsou ohroženy 

společenskými nežádoucími jevy, nacházejí se v nepříznivé sociální situaci nebo vedou rizikový 

způsob života. Děkujeme Městu Odry za poskytnuté prostory a možnost aktivně s těmito klienty 

pracovat. Od září 2016 NZDM Manhattan Odry začalo spolupracovat se Základní školou Komenského 

Odry v projektu " Od Integrace k Inkluzi".  

Služby NZDM zajišťují dva pracovnicí. 

Zařízení se velmi rychle dostalo do podvědomí cílové skupiny a zájem ze strany klientů velmi vzrostl. 

Klientům zde nabízíme nejen pomoc s řešením jejich životní situace, pomoc s přípravou do školy, 

poskytnutí možnosti si popovídat, ale zároveň nabízíme smysluplné trávení volného času. Klienti zde 

mají k dispozici biliard, stolní tenis, hudební nástroje, Pc s internetem, vzdušný hokej, ruské kuželky, 

velkoplošnou projekci, stolní fotbálek, taneční zrcadlová stěna, x-box one, venkovní posezení, 

odpočinkové sedací vaky a mnoho dalšího.  

Během roku 2015 jsme toho zažili opravdu spousty. Pro velký zájem dívek jsme se začaly setkávat a 

trénovat street dance a i nadále díky velkému zájmu v tom pokračujeme. S dívkami jsme absolvovaly 

vystoupení na předvečeru Oderského dne, které se jim opravdu povedlo, dívky vystupovaly na 

Pivních slavnostech v Bělotíně a mladší i starší skupina dívek se zúčastnily taneční soutěže v 

Hranicích. Uskutečnili jsme jarní příměstský tábor. Dvakrát jsme uskutečnili pingpongový turnaj, kde 

byli pozvání i nízkoprahové zařízení z okolních měst. Dvakrát jsme uspořádali soustředění pro dívky z 

tanečních aktivit.  Ve spolupráci s Odborem sociálních věcí MěÚ Odry jsme uspořádali akci na 

ukončení školního roku s vystoupením klauna. Díky grantu Města Oder a grantu z 

Moravskoslezského kraje, se nám podařilo uskutečnit dva letní tábory ve Vlkovicích, kterých se 

účastnilo celkem 42 dětí ze sociálně znevýhodněného prostředí, pěstounských rodin a dětí, které se 

potýkají s různými problémy, s kterými je potřeba spolupracovat. Pro základní školy byla 

uskutečněna beseda s bývalým vězněm, který nám pohovořil o tom, co zažil ve vězení, jak se tam 

dostal a jaký byl návrat. Základní školy měly přichystané besedy v našem centru a všechny třídy 

absolvovaly exkurzi. V říjnu jsme opět nocovali v centru a udělali si Hallowenský večer s výrobou dýní 



   
 

   
 

a noční procházkou. V prosinci jsme připravili Mikulášskou nadílku, naše mládež nám pomohla s 

přípravou a organizací. Na Štědrý den jsme se s dětmi také sešli, vyzkoušeli jsme si nejrůznější tradice 

a zvyky a strávili s dětmi příjemný den.  

Během celého roku jsme několikrát tvořili a vyráběli, učili jsme se péct nebo vařit a samozřejmě v 

našem centru probíhala také příprava do školy. Klienti si zde mohou napsat domácí úkoly s naší 

pomocí, připravit se do školy popřípadě poskytneme pomoc s doučováním, máme zde jak 

individuální, tak kolektivní přípravu do školy. Díky projektu, do kterého jsme se zapojila vznikla v 

našem centru učebna, kterou využívá náš školní asistent pro práci s dětmi a mládeží při přípravě do 

školy. Bohužel jsme museli řešit několikrát i případy šikany či drogové závislosti. V roce 2016 jsme 

řešili zejména problém a zneužití internetu u nezletilých.  

Mnoha klientům se nám podařilo pomoci v jejich životní situaci, mnoha klientům jsme poskytli 

materiální pomoc, jako je oblečení či pomůcky do školy. Podpořili jsme čtyři nezletilé matky, kterým 

se nám podařilo sehnat veškerou materiální pomoc, která byla potřeba. V roce 2016 se nám podařilo 

podpořit klienty i potravinovou pomocí.  

Kapacita zařízení se nám podařila zcela naplnit. Zájem klientů v letošním roce byl větší, než jsme 

očekávali.  

 

Dobrovolnictví 

V Charitě Odry působí dobrovolníci již dlouho dobu, od roku 2015 dostalo dobrovolnictví nový 

rozměr. Byl stanoven pracovník, který se stará o všechny dobrovolníky, sepisuje s nimi dohody, školí 

je a seznamuje se vším potřebným. Vznikla vnitřní příručka pro dobrovolníky a praktikanty působící v 

naší organizaci.  

V průběhu roku 2015 jsme také zahájili přípravy na zahraniční dobrovolnickou službu Erasmus +, 

první dobrovolníky ze zahraničí plánujeme na rok 2018. Z administrativních důvodů bylo zahájení 

Erasmu + posunuto na rok 2018.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   
 

   
 

Dotace, příspěvky a dary 

 V roce 2016 jsme obdrželi provozní dotaci z měst Oder, Fulneku, Vítkova, Budišova nad Budišovkou, 

s městysů Suchdola nad Odrou a Spálova, Heřmánek, Heřmanic u Oder, Hladkých Životic, Jakubčovic 

nad Odrou, Kujav, Luboměř.  Z města Oder a Moravskoslezského kraje jsme obdrželi dotaci (MPSV – 

kap. 313) na provoz pečovatelské služby, denního stacionáře a NZDM Manhattan Odry a sociální 

poradny. Město Odry nám přispělo i na práci s lidmi bez přístřeší a grant na tábor pořádaný NZDM 

Manhattan Odry.  Z Moravskoslezského kraje jsme obdrželi dotaci pro zdravotní ošetřovatelskou 

péči Charity Odry na její rozvoj a na tábor.  V roce 2016 jsme obdrželi provozní dotaci na 

pečovatelskou službu i z ostatních měst a obcí: Fulneku, Vítkova, Budišova nad Budišovkou, s 

městysů Suchdola nad Odrou a Spálova, Heřmánek, Heřmanic u Oder, Hladkých Životic, Jakubčovic 

nad Odrou, Kujav, Luboměř. Město Fulnek přispělo i na denní stacionář a město Vítkov na sociální 

poradnu ve Vítkově. Získali jsme také dotaci z Úřadu práce v rámci projektu "Příležitost dělá 

zaměstnance". Dále jsme získali dotaci ve spolupráci ze ZŠ Komenského v Odrách na školního 

asistenta pro NZDM Manhattan Odry.  Také jsme obdrželi dar od firmy Semperflex a firmy 

DDesinger, manželů Kovářových a p. Liemanové, p. Bardoňové, p. Čelůstky, p. Jurgy a p. Hájka. 

Všem výše uvedeným patří velké díky za finanční podporu naší činnosti ve prospěch našich 

spoluobčanů. Zároveň děkujeme také všem kteří nám pomohli jiným způsobem (dobrovolnou prací, 

materiálně či modlitbou). 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   
 

   
 

Hospodaření v roce 2016 

 V roce 2016 jsme měli kladný hospodářský výsledek ve výši 213 153,90 Kč při celkových výnosech   

14 115 864,09 Kč a celkových nákladech 13 902 710,19 Kč. Daň z příjmu 90 250 Kč. 

  

Výsledovka (v celých tisících Kč)  

Náklady                                                                           13 903                      100 %                    

Mzdy                                                                                  8 080                         58 % 

Soc. a zdr. Pojištění                                                          3 031                         22 % 

Spotřeba materiálu                                                          1 689                         12 % 

Náklady na služby                                                                595                            4 % 

Ostatní náklady                                                                    363                             3 % 

Odpisy                                                                                    145                             1 % 

 

  

 

 

Výnosy                                                                               14 116                     100%                        

Zdravotní pojišťovny                                                          3 043                       21 % 

Pečovatelská služba                                                           3 166                       22% 

Zapůjčení kompenzačních pomůcek                                 596                          4 % 

Denní stacionář                                                                     126                          1 % 

NZDM                                                                                        45                       0,3 % 

Městské úřady                                                                    4 058                        28 %                     

MPSV                                                                                    2 076                        14 % 

ÚP                                                                                             212                          6 % 

TKS a dary                                                                                762                          2 % 

Ostatní výnosy                                                                          32                       0,2 % 

Hospodářský výsledek                                                          213 

 

 

 



   
 

   
 

Rozvaha (v celých tisících Kč) 

  

Aktiva                                                                 stav k prvnímu dni                             stav k poslednímu dni  

                                                                               účetního období                                   účetního období 

  

Dlouhodobý majetek celkem                                                  612                                              467         

Dlouhodobý nehmotný majetek celkem                                118                                              118      

Dlouhodobý hmotný majetek celkem                                  6 453                                          6 296 

Dlouhodobý finanční majetek celkem                                         0                                                  0 

Oprávky k dlouhodobému majetku celkem                     -  5 959                                         -5 947 

Krátkodobý majetek celkem                                                 2 153                                           3 431 

Zásoby celkem                                                                                91                                              112 

Pohledávky celkem                                                                      631                                              894 

Krátkodobý finanční majetek celkem                                    1 244                                           2 333    

Jiná aktiva celkem                                                                         187                                                92 

Aktiva celkem                                                                             2 765                                          3 898 

  

Pasiva 

  

Vlastní zdroje celkem                                                              1 145                                            1 358 

Jmění celkem                                                                                256                                                150 

Výsledek hospodaření celkem                                                   889                                             1 208   

Cizí zdroje celkem                                                                    1 620                                             2 540       

Rezervy celkem                                                                                 0                                                    0  

Dlouhodobé závazky celkem                                                      310                                                180 

Krátkodobé závazky celkem                                                     1 305                                            1 514  

Jiná pasiva celkem                                                                             5                                                846 

Pasiva celkem                                                                             2 765                                             3 898     

 

 

 



   
 

   
 

 



   
 

   
 

 



   
 

   
 

 



   
 

   
 

Aktuální informace k 25. 8. 2017:        

 Sídlo /adresa/:                  Charita Odry 

                                             Hranická 162/36 

                                             742 35 Odry 

Telefon:                               556 731 947 

E-mail:                                 info@odry.charita.cz 

WWW stránky:                  http://odry.charita.cz 

IČO:                                      62351052 

Bankovní spojení:             Komerční banka a. s.  

 Číslo účtu:                          43-889 178 0237/0100 

  

Statutární zástupce (ředitel):                                                  Bc. Petr Kučerka 

Vedoucí pečovatelské služby:                                                       Martina Hezinová 

Vedoucí ošetřovatelské služby a mobilního hospice:         Bc. Renata Sedláková 

Koordinátor TÚ a TKS a vedoucí půjčovny:                                   Jiří Rosenstein 

Odborné sociální poradenství:                                              Ing. Michaela Dlabajová 

Denní stacionář pro seniory:                                                         Michaela Tomášková 

NZDM Manhattan Odry:                                                      Mgr. Monika Bednárková    

Stanice pomoci:                                                                         Bc. Petr Kučerka    

Účetní:                                                                                               Irena Osadníková 

 

Charitní rada:                    p. Bc. J. Herzogová 

                                            p. A. Mik 

                                            p. A. Rosensteinová 

  

Činnost:                             Ošetřovatelská služba s hospicovou péči 

                                            Pečovatelská služba 

                                            Půjčování kompenzačních pomůcek 

                                            Tříkrálová sbírka 

                                            Stanice pomoci 

                                            Humanitární sklad 

                                            Denní stacionář pro seniory 

                                            NZDM Manhattan Odry 

                                               

                               

  

  

 

http://www.odry.charita.cz/

