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Výroční zpráva za rok 2007 – základní údaje o organizaci
Vznik organizace
Charita Krnov vznikla 25.1.1992 jako účelové zařízení Římskokatolické církve ve smyslu § 6. písm. H)
zákona 308/91 Sb. V roce 1993 byla Charitě Krnov delegována právní subjektivita. Zřizovací dekret vydal
mons. Jan Graubner, arcibiskup olomoucký. Charita Krnov tvoří základní složku Diecézní charity ostravskoopavské, která jako součást Sdružení české katolické charity je členem mezinárodního svazku Caritas
internationalis.

Registrace
Charita Krnov je registrována v Rejstříku právnických osob podle ustanovení § 22 odst.l zákona 308/91 Sb.u
Ministerstva kultury České republiky jako součást Římskokatolické církve dnem 30.10.1996. Je neziskovou,
nestátní organizací. U Finančního úřadu v Krnově je Charita Krnov zaregistrována pod DIČ: 359-48806510.
U Okresního úřadu Bruntál (převedeno na Krajský úřad Moravskoslezského kraje) byla činnost registrována jako
ošetřovatelsko-pečovatelská služba v rodinách ( typ home-care) dne 29.10.1992 č.j.29/160/92
Od r. 2007 má organizace zaregistrovány u Krajského úřadu Moravskoslezského kraje 2 typy poskytování sociálních služeb:
1540602 – pečovatelská služba ( CHOPS Krnov)
7877713 - nízkoprahové zařízení pro děti a mládež („Zvídálek“ – středisko pro mimoškolní činnost romských
dětí v Krnově)

Statutární orgán
Statutárním orgánem Charity Krnov je od r. 1999 ředitelka Silvia Mičková.

Poradní orgán
Poradním orgánem Charity Krnov je Rada Charity Krnov. V roce 2007 pracovala v tomto složení:
Předseda:
Členové:

Šmíd Josef
Ing. Kubiková Brigita
Ivanov Boris
Osadníková Dagmar
Buchta Vladimír
Vinklárková Karla
MUDr. Soukupová Marcela
MUDr
Škrlová Jana
ThLic
P. Slíva Karel

Při charitní radě pracovala revizní komise ve složení: Vinklárková Karla, Sajlerová Zuzana, ing. Kubiková
Brigita.

Poslání
Posláním Charity Krnov je pomáhat lidem v hmotné, sociální, duševní a duchovní nouzi bez
ohledu na rasu, náboženství nebo národnost, s vědomím zodpovědnosti před Bohem i před
lidmi.
Posláním Charity Krnov je především pomáhat těm nejpotřebnějším, a to na základě vědomí rovnosti a
neopakovatelné hodnoty lidství. Charita chce vždy podporovat lidskou důstojnost a právo na rozvoj osobnosti.
Není jejím cílem vytváření jakékoliv konkurence, ale naopak spolupráce a snaha doplňovat péči, která někde
chybí, nebo je nedostačující. Proto nabízí své služby a snaží se zaměřit pozornost společnosti tam, kde je utrpení
a nouze a kde je ohrožena důstojnost člověka. Charita Krnov vyvíjí svoji činnost především v oblasti sociálních
služeb, zdravotní péče, humanitární pomoci v tuzemsku i v zahraničí a v podporování základních lidských práv a
svobod.

Předmět činnosti
Předmětem činnosti je nezisková charitativní činnost ve prospěch lidí v nouzi:
1. charitní ošetřovatelská a pečovatelská služba CHOPS
2. charitní jídelna
3. charitní šatník
4. humanitární zásilky do zahraničí
5. pomoc v nouzi
6. zapůjčování zdravotnických pomůcek
7. „Zvídálek“ - středisko pro mimoškolní činnost romských dětí v Krnově

l.

Charitní ošetřovatelská a pečovatelská služba CHOPS

Předmětem této činnosti je poskytování komplexní ošetřovatelsko-pečovatelské služby nemocným,
bezmocným, starým a potřebným lidem v domácím prostředí ve spolupráci s ošetřujícími lékaři a rodinnými
příslušníky. Ošetřující lékaři indikují tuto službu přednostně u pacientů osamělých, z komplikovaných sociálních
poměrů a dlouhodobě nemocných pacientů, kde příbuzní jsou již péči při svém zaměstnání vyčerpáni. Na
středisku CHOPS pracuje 8 zdravotních sester, 6 pečovatelek a jeden řidič pod jednotným vedením vrchní
sestry Petry Šafaříkové za metodického vedení lékaře – metodika MUDr. Jany Škrlové . Středisko má
k dispozici 7 automobilů, z toho 2 osobní, používané ošetřovatelkami (zdravotními sestrami) k návštěvám
klientů do vzdálenějších míst Krnova a okolí, třetí vůz slouží k zabezpečení ošetřovatelských služeb v Bruntále
a okolí, čtvrtý slouží k zabezpečení ošetřovatelských služeb na Osoblažsku, pátý osobní vůz slouží k zabezpečení
pečovatelských služeb na Osoblažsku, šestý vůz PicUP slouží k zabezpečení CHOPS v Krnově a odvozu
humanitární pomoci, převozům zdravotnických pomůcek apod., sedmý – vůz slouží k rozvozu obědů
v Krnově.
Oblasti působnosti CHOPS je město Krnov a okolí , včetně Albrechticka a Osoblažska a od 1.10.2005 i
Bruntálska. Charitní ošetřovatelská a pečovatelská služba v rodinném prostředí je spojována i v psychologické a
duchovní oblasti , někdy ošetřovatelky a pečovatelky zastupují rodinné příslušníky klientů . Na přání klienta
zajišťují návštěvu kněze, účast na mši svaté, v případě úmrtí zabezpečují účast u umírajícího až do doby skonání
a také následně zařizují všechny potřebné záležitosti.

Charitní ošetřovatelská služba
Charitní ošetřovatelská služba je poskytována na základě potvrzení ošetřujícího lékaře a je hrazena
zdravotní pojišťovnou. Ošetřovatelská služba je prováděna odborným zdravotnickým personálem 7 dní v
týdnu. V rámci této služby je prováděno např. sledování zdravotního stavu klienta, odběry krve, ošetření a
prevence proleženin, ošetření bércových vředů, převazy, injekce a jiné. Léčba ve vlastním domácím prostředí
působí blahodárně na psychiku nemocného a pomáhá výrazně ke zlepšení zdravotního stavu.

Charitní pečovatelská služba
Charitní pečovatelská služba zahrnuje služby nezdravotnického charakteru, např. rozvoz obědů, podávání
obědů, nákupy, různé pochůzky, běžný úklid, pracní a žehlení prádla, doprovod k lékaři a na vycházky,
vyřizování úřadních záležitostí apod. Pečovatelské služby jsou prováděny za částečnou úhradu nákladů
klientem dle ceníku služeb stanoveného dle vyhl. 108/2006 Sb. vč. dodatků . Na tuto neziskovou – ztrátovou
činnost přispívá místní samospráva a jiné státní orgány a dárci . Charitní pečovatelská služba je prováděna na
Krnovsku, Albrechticku a Osoblažsku.

2. Charitní jídelna
Charitní jídelna je provozována celoročně – 5 dní v týdnu od 12,00 – 13,00 hod. Vydávány jsou polévky a
chléb těm nejpotřebnějším lidem v nouzi. Denně zde dochází okolo 13 lidí. Polévka i chléb jsou poskytovány
ze sponzorských darů – z jídelny p. Holínkové , z pekárny ASPEC Krnov, dále od jiných drobných dárců a
z Tříkrálové sbírky.

3. Charitní šatník
Zásluhou šesti dobrovolných pracovníků Charity Krnov a dárců oděvů z řad občanů města Krnova a okolí je
provozován charitní šatník dvakrát týdně v době od 13,30 do 15,30 hod. Každé úterý je prováděn sběr, třídění,
skládání a balení oděvů, každou středu je pak prováděn výdej oděvů potřebným. V období letních prázdnin je
činnost šatníku pozastavena.

4. Pomoc v nouzi
Finanční pomoc v nouzi je prováděna ve výjimečných situacích – řešeno individuelně. K věcné pomoci je
využíván charitní šatník a charitní jídelna, dále pak věcné dary spon zorů (zprostředkování předání skříněk,
postelí, ledniček apod. mezi dárcem a potřebným).
1 x přímá úhrada cestovného pro soc. potřebnou osobu do místa bydliště
23 x finanční pomoc (bezhotovostní úhrada nocležného v Armádě spásy za potřebné občany)
l x přímá věcná pomoc : pomoc prostřednictvím Fondu ohrožených dětí – vydáno 9 ks dětského oblečení
(ostatní – viz Šatník)

5. Humanitární zásilky odeslané
Přebytky charitního šatníku jsou baleny a na vlastní náklady Charity Krnov odváženy do centrálního
charitního skladu Sv.Alexandra v Ostravě, kde je zprostředkován vývoz humanitární pomoci - oděvů do
zahraničí (povodně,zemětřesení, země s velkou chudobou...), nebo pro pomoc v uprchlických táborech v ČR.
v roce 2007

246 balíků tříděných oděvů

6. Zapůjčování zdravotnických pomůcek
Na Charitě Krnov je možno ( v omezeném množství) si zapůjčit zdravotnické pomůcky : polohovací
postele, přenosné WC, invalidní vozíky, servírovací stolky, chodítka . Půjčování je prováděno po dohodě
s vrchní sestrou , nutný vlastní odvoz klientem.

7. „Zvídálek“ - středisko pro mimoškolní činnost romských dětí v Krnově
Středisko pro mimoškolní činnost romských dětí „Zvídálek“ bylo Charitou Krnov převzato dne
1.8.2002 z Charity Ostrava-pracoviště Krnov-Salvátor.
Cílem projektu je program integrace menšin – využití volného času dětí zabezpečením mimoškolní činnosti
dětí romské menšiny.
Konkrétní náplni této činnosti je péče o školní děti v odpoledních hodinách – pomoc při domácích úkolech,
zvládání učiva, zvládání základních návyků společenského chování . Takto je zabezpečován i volný čas dětí
a tím snižována možnost konání nepřípustné činnosti.
Středisko Zvídálek je provozováno v uvolněném bytě v místě soustředěné romské komunity v Krnově na
Vrchlického ll. Byt je pronajat Charitě Krnov pro tento účel Městským úřadem za symbolickou cenu l,- Kč.
Středisko má kapacitu 35 dětí a bylo využíváno ve dnech školního vyučování pravidelně i nepravidelně 55
dětmi. Denní průměr byl 22 dětí romského etnika.
V roce 2006 - 2007 byly na činnost střediska získány finanční prostředky ze zahraničního grantu USAID
prostřednictvím Partners Czech Praha, které rozšířily možnosti činnosti tohoto projektu. Finanční prostředky z USAID byly v r. 2007 využity na:
- částečné krytí mzdových nákladů spojených s činností tohoto střediska
- krytí nákladů dvoudenního motivačního zájezdu dětí ze Zvídálku a partnerských škol. Děti se zúčastnily
půlroční soutěže, po jejímž vyhodnocení byl proveden výběr dětí, které jely na zájezd zdarma. Vyzkoušely
si restaurační stravování, včetně samostatné objednávky nápojů, přespaly v hotelu a prohlédly si Muzeum
romské kultury v Brně, jeskyni Balcárka v Moravském Krasu, ZOO na Svatém Kopečku. Tento projekt také
financovalo Město Krnov a MPSV, MŠMT (údaje uvedeny v Příjmů a výdajů – dále).

Tříkrálová sbírka r.2007
Tříkrálové sbírky, která probíhala ve dnech 3.1. - 14.1.2007 se zúčastnilo v Krnově a okolí celkem 106
skupinek a celkem bylo vykoledováno 329 155,50 Kč. Přehled výběru podle obcí:
Krnov
89 884,Úvalno
9 224,Lichnov
7 691,Dubnice
3 108,50
Sosnová
656,Brantice
7 236,Radim
2 878,Zátor
13 287,Město Albrechtice
15 035,Třemešná
18 717,50
Osoblažsko
33 646,50
Krasov
5 630,50
Heřmanovice
2 578,50
Bruntálsko
119 583,Celkem:
329 155,50

Přidělené zdroje:
Výnosy této sbírky byly rozděleny následovně: 15 % bylo zasláno na Sdružení České katolické charity v Praze
na účely humanitární pomoci doma i v zahraničí (povodně, zemětřesení….) a režii spojenou s pořádáním sbírky,
20 % na soc. projekty Diecézní Charity Ostrava a 65 % (tj. 213 951,- Kč v tom Bruntálsko 54 220 Kč ) bylo
použito na plnění sociálních programů Charity Krnov.

Použití získaných zdrojů:
Konkrétně byla přidělená částka 213 951,- Kč použita na:
potraviny + náklady na provoz hum.jídelny a šatníku vč. přepravy hum. zásilek
noclehy pro bezdomovce
pracovní pomůcky
pomoc sociálně potřebným rodinám
nákup kompenzačních pomůcek

118 856,50
810,43 502,50
33 720,20 500,-

C e l k e m ( 213 951,- + příspěvek na režii z centr.zdrojů ve výši 3 348,-)
Příspěvek na re

217 389,- Kč

Dárci podporující činnost Charity Krnov:
Přijaté finanční dary
Bogl a Krýsl – Silnice Morava s.r.o.
150 000,SILNICE.CZ, s.r.o. Staré Purkartice
100 000,Vendolský Josef, Ing. Bohušov
5 000,Štefelová Marie, Hrozová
4 000,Mička Václav, Krnov
1 000,Ostatní drobní dárci:
41 006,Přijaté věcné dary
Pekárna ASPEC, spol. s.r.o. (denně bochník chleba v hodnotě za r. 2007): 5 000,- Kč

Všem dárcům upřímně děkujeme, dary byly použity ve prospěch sociálně-zdravotních
služeb a humanitární pomoci sociálně potřebným občanům.

Závěrečná zpráva o činnosti Charity Krnov za r. 2007
l.)
Organizace vykázala za rok 2007 ztrátu ve výši 153 tis. Kč ( z toho nefinanční – odpisy
91 tis.). Ke snížení rozpočtových příjmů došlo zejména u ošetřovatelských výkonů, jelikož
došlo k neplánovaným úbytkům pracovníků - riziková těhotenství a odchody na mateřskou
dovolenou. Jelikož současně došlo ke snížení požadavků na ošetřovatelské výkony
(metodická změna v proplácení některých zdrav.výkonů), nebyly přijímány nové pracovní
síly. Proto došlo v nákladových položkách převážně k úsporám oproti původnímu rozpočtu,
nákladové položky, na které nemá počet pracovníků vliv však byly čerpány podle původního
rozpočtu, čímž došlo k překročení – finanční ztrátě ve výši 62 tis. Kč. Táto ztráta byla kryta
opožděnými platbami zdrav. pojišťoven z r. 2006.

2.) Opravy, údržba a investice v r. 2007: V roce 2007 byly velmi omezené finanční
prostředky, proto byly prováděny jen běžné provozní opravy v celkové výši 83 tis.Kč.

3.)
V roce 2007 byly naplněny zdroje financování: z příspěvků a darů celkem 518 tis. Kč
(12%), vlastní výkony činily 2209 tis. Kč (50%) a z dotací bylo poskytnuto 1700 tis. Kč
(38%). Celkové zdroje činily 4436 tis. Kč.
Všem, kteří Charitě Krnov finančně či dobrovolnickou prací pomáhali patří vřelý dík
nejen zaměstnanců Charity Krnov , ale zejména našich klientů, kteří jsou pro své stáří a
nemoc na poskytování sociálních služeb závislí .

Za Charitu Krnov zpracovala: Mičková Silvia – ředitelka
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