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Výroční zpráva za rok 2004 – 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 tomtéž roce 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 je její činnost registrována jako ošetřovatelsko-pečovatelská služba v rodinách typ
home-care.

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 2004 pracovala v tomto složení:
Předseda:
Členové:

Šmíd Josef
Ing. Kubiková Brigita
Ivanov Boris
Osadníková Dagmar
MUDr. Vaněk Bohuslav
MUDr Škrlová Jana
Mgr.P. Kus Ludvík

+ zemřel

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

Poslání
Posláním Charita 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
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

charitní ošetřovatelská a pečovatelská služba CHOPS
charitní jídelna
charitní šatník
humanitární zásilky do zahraničí
pomoc v nouzi
zapůjčování zdravotnických pomůcek
středisko pro mimoškolní činnost romských dětí „Zvídálek“

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 ll zdravotních sester, 6 pečovatelek a jeden řidič pod jednotným vedením vrchní
sestry Dagmar Rybníčkové za metodického vedení lékaře – metodika MUDr. Jany Škrlové . Středisko má
k dispozici 5 automobilů, z toho 3 osobní používané ošetřovatelkami (zdravotními sestrami) k návštěvám
klientů na vzdálenějších místech Krnova a okolí, třetí vůz slouží k zabezpečení služeb v Krnově (vůz PicUP) a
dále pronajatý dodávkový vůz používaný pečovatelskou službou k rozvozu obědů, odvozu humanitární pomoci,
převozům zdravotnických pomůcek apod. Teritoriem působnosti CHOPS je město Krnov a okolí , včetně
Albrechticka a Osoblažska. Charitní ošetřovatelská a pečovatelská služba v rodinném prostředí je spojována
v psychologické a duchovní oblasti tak, že někdy ošetřovatelky a pečovatelky zastupují rodinné příslušníky
klientů a spojují je se světem. 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 neplacené (osobní hygiena a koupání) a placené - částečná úhrada klienta s ohledem na jeho sociální situaci a to dle ceníku služeb stanoveného dle vyhl. 182/91
Sb. Dle této vyhlášky § 108 a 109 má na tuto neziskovou – ztrátovou činnost přispívat místní samospráva a jiné
státní orgány. 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 a z pekárny ASPEC Krnov, také od jiných drobných dárců a
také 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.

4. Pomoc v nouzi
Finanční pomoc v nouzi je prováděna ve výjimečných situacích – prokazatelná ztráta nebo odcizení peněz , –
řešeno individuelně. K věcné pomoci je využíván charitní šatník a charitní jídelna, dále pak věcné dary sponzorů (zprostředkování předání skříněk, postelí, ledniček apod. mezi dárcem a potřebným). V roce 2004 byla
provedena přímá pomoc poskytnutím oděvů a jiné pomoci:
.
Uprchlickému táboru Vyšné Lhoty
30 balíků oděvů
Uprchlickému táboru Bruntál
6 balíků + kočárek
DD Osoblaha
133 ks oděvů
adresná pomoc soc.potřebné matce s dětmi
z humanitárního skladu:
3 prošívané deky, l polštářek, 3 povlečení, 5 ručníků
2 osušky, 2 páry bot

5. Humanitární zásilky do zahraničí
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 bídou..):
v roce 2004

73 balíků 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.

4. Středisko pro mimoškolní činnost romských dětí – Zvídálek
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 je využíváno ve školním roce v průměru 30 dětmi romského původu.

Tříkrálová sbírka r.2004
Tříkrálové sbírky, která probíhala ve dnech 3.1. - 12.1.2004 se zúčastnilo v Krnově a okolí celkem 49 skupinek
se 131 koledníky . Celkem bylo vykoledováno 174 536,- Kč. Přehled výběru podle obcí:
Krnov
101 294,50
Úvalno
5 878,50
Lichnov
7 919,Dubnice
1 623,20
Sosnová
505,90
Brantice
9 397,50
Radim
1 874.Zátor
5 317,50
Město Albrechtice
18 310,40
Třemešná
13 083,50
Bohušov + Sl. Pavlovice
5 089,-

Použití výnosu této sbírky bylo následovně: 24 % 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,
5 % na fond vzájemné pomoci charit , 13 % na projekty soc. činností Diecézní Charity Ostrava a 63 % (tj.109
539) bylo použito na plnění sociálních programů Charity Krnov. Konkrétně v tomto roce byla přidělená částka
použita:
potraviny pro soc.potřebné (jídelna)
12 885,50
pračka (detašované pracoviště Charity ve M.Albrechticích)
10 800,nájemné vozidla pro rozvoz obědů
80 853,21
glukometr pro detaš.pracoviště Charity na Osoblažsku
5 000,Celkem
109 538,71 Kč

Závěrečná zpráva o činnosti Charity Krnov za r. 2004
l.)
Finanční situace Charity Krnov se v roce 2004 oproti r. 2003 zhoršila , nebyla naplněna
rozpočtovaná částka příjmů a celkové příjmy byly o 135 tis. nižší než v roce 2003. Ke snížení došlo zejména
u dotací z MPSV, a to z důvodu převedení části financování sociálních projektů z MPSV na Krajské úřady.
Krajský úřad nekompenzoval snížení rozpočtu z MPSV v plné míře, došlo k celkovému snížení o 52 tis. oproti r.
2003 namísto meziročního nárustu (v r. 2004 nové tarifní mzdy, zvýšená minimální mzda).
Příspěvek na
charitní pečovatelskou službu z rozpočtu Města Krnova byl v závěru roku na zvláštní požadavek Charity
Krnov navýšen o 50 tis. Kč a příspěvek u stř. Zvídálek o 55 tis. Kč. Výnos Tříkrálové sbírky byl vyšší o 16 tis.
Kč. U vlastních zdrojů se snížily příjmy za ošetř.služby o 202 tis.Kč, důvodem byla zvýšená nemocnost
pracovnic (dlouhodobé nemoci) a také celkové snížení požadavků na výkony ošetřovatelek, pečovatelské služby
se zvýšily o 34 tis.Kč. ostatní zdroje příjmů byly vyšší o 29 tis.Kč.
Charita Krnov vykazuje za r. 2004 ztrátu ve výši 72 235,- Kč, jedná se však o ztrátu
nefinanční (odpisy investičního majetku a rozpouštění akontace na leasing auta)

2.) Opravy, údržba a investice v r. 2004: V roce 2004 byly ve zvýšené míře prováděny nutné opravy již
zastaralého vozového parku. (55 tis. Kč), byla předlážděna podlaha v kuchyni v hodnotě 6 tis.Kč. Bylo
zakoupeno starší vozidlo pro ošetřovatelskou službu na Osoblažsku ve výši 50 tis. Kč a glukometr ve výši 5 000
Kč , pračka pro detašované pracoviště pečovatelské služby Charity Krnov ve Městě Albrechticích za 11 tis. Kč.
Bylo namontováno zařízení pro elektronické otevírání dveří z kanceláře ekonomky včetně vizuální kontroly
příchozích (propojení dvou nezávislých systémů) v hodnotě 10 tis. Kč a dále bylo provedeno zasíťování
počítačů, práce i materiál byly poskytnuty sponzorsky. Tímto bylo umožněno napojení na internet i používaní
elektronické pošty ze všech počítačů v Charitě Krnov. Byly přikoupeny nové termojídlonosiče (14 ks)
v hodnotě 13 tis. Kč.

3.)
Také v roce 2004 byla uspořádána Tříkrálová sbírka. V Krnově a okolí bylo dobrovolnými koledníky
vybráno celkem 174 tis. Kč, z čehož Charita Krnov obdržela 109 tis. Kč.
Všem, kteří při této sbírce pomáhali jak finančně tak i organizačně patří vřelý dík nejen zaměstnanců
Charity Krnov , ale zejména našich klientů, kteří jsou na poskytování sociálních služeb závislí pro své stáří či
nemoc.

4.)
Činnost Charity Krnov podpořilo finančními prostředky v roce 2004 mnoho dárců, bez jejichž pomoci
bychom nemohli svou činnost provozovat v potřebném rozsahu. Celkem bylo darováno 43 467,- Kč. Z těchto
dárců jmenujeme alespoň ty, kteří přispěli větší částkou:
sponzor, který si nepřeje být jmenován
5 000,manželé Šimíčkovi
3 000,zahraniční dárce (zprostředkoval p. děkan L.KUS 15 900,-

Dále byly poskytnuty od sponzorů věcné dary:
Polévky:
Chléb:

(3650 porcí)
(251 bochníků)

Jídelna (paní Holínková)
Pekárna ASPEC Krnov

Všem jmenovaným i ostatním drobným dárcům vyjadřujeme tímto upřímné poděkování jak za
zaměstnance Charity Krnov, tak i za všechny nemocné a potřebné spoluobčany.
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