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Výroční zpráva za rok 2003 – 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 2001 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

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 a MUDr. Bohuslava
Vaňka. Středisko má k dispozici 4 automobily, z toho 2 osobní používané ošetřovatelkami (zdravotními
sestrami) k návštěvám klientů na vzdálenějších místech Krnova a okolí, třetí vůz slouží k zabezpečení služeb ve
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 Města Albrechtic. 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.

2. Charitní jídelna
Charitní jídelna je provozována celoročně – 5 dní v týdnu od 13,00 – 14,00 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 a také od jiných drobných dárců.

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 ,
umožnění dopravy do bydliště formou úvěrových poukázek dopravného apod. – 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). Charita Krnov pomohla v r. 2003 přestěhovat starou
paní z dosavadního bydliště do domova důchodců. V roce 2003 byla provedena přímá pomoc poskytnutím
oděvů přímo:
Uprchlickému táboru Vyšné Lhoty
40 balíků oděvů
Uprchlickému táboru Bruntál
100 ks oděvů
Domov důchodců Osoblaha
178 ks oděvů
adresná pomoc soc.potřebné rodině
34 ks (talíře,hrníčky,příbory,duchny,povlečení,
ručníky....)

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..):.
124 balíků oděvů
V roce 2003 bylo takto ze šatníku odesláno 124 balíků o celkové váze 1612 kg.

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 propůjčen 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.2003
Tříkrálové sbírky, která probíhala ve dnech 3.1. - 8.1.2003 se zúčastnilo v Krnově a okolí celkem 35 skupinek
koledníků. Celkem bylo vykoledováno 141 726 Kč . Přehled výběru podle obcí:
Krnov
82431,70
Úvalno
6 844,60
Lichnov
5 364,60
Dubnice
1 924.Sosnová
402,Brantice
10 604,30
Radim
1 924,Zátor
8 246,80
Město Albrechtice
15 153,90
Třemešná
8 830,10
Použití výnosu této sbírky bylo následovně: 30 % bylo zasláno na Sdružení České katolické charity v Praze na
účely humanitární pomoci doma i v zahraničí (povodně, zemětřesení….) 5 % na fond vzájemné pomoci charit a
65 % (tj. 93184) bylo použito na plnění sociálních programů Charity Krnov. Konkrétně v tomto roce byla
přidělená částka použita:
potraviny pro soc.potřebné (jídelna)
odvoz hum.pomoci
myčka (stravování soc.potřebných)
nájemné vozidla pro rozvoz obědů
vrata pro garáž
-„ Celkem

3 243,2 686,16 490,36 078,34 687,93 184,- Kč

Závěrečná zpráva o činnosti Charity Krnov za r. 2003
l.)
Finanční situace Charity Krnov se v roce 2003 oproti r. 2002 zlepšila zejména v části příjmů o 630
tis. Kč. Příspěvek na charitní pečovatelskou službu z rozpočtu Města Krnova byl navýšen o 80 tis. Kč, výnos
Tříkrálové sbírky byl vyšší o 11 tis. Kč, obdrželi jsme mimořádnou dotaci z Min. obrany na pečovatelskou
službu pro účastníky odboje ve výši 7 tis. Kč, zatím co v r. 2002 činila 160 tis., což je o – 153 tis.méně než v r.
2002. Zvýšily se příjmy za ošetř.služby o 335 tis.Kč. . Dotace z MPSV byly v r. 2003 oproti r. 2002 vyšší o 280
tis. Kč , ostatní zdroje příjmů byly vyšší o 20 tis.Kč. V závěru roku 2003 došlo k neočekávanému ukončení
smlouvy o poskytování pečovatelské služby s Městem Albrechtice vlivem nástupu konkurenční agentury., tím
došlo k poklesu příspěvku ze strany Městského úřadu Město Albrechtice o – 30 tis. Kč.
2.) Opravy, údržba a investice v r. 2003: V roce 2003 byly provedeny nátěry dalších 13 oken a 13 dveří, 3
mříží, 2 přepážek. Při opravě havárie kanalizačního řádu v I.patře budovy bylo zjištěn i havarijní stav
vodovodního řádu v takovém rozsahu, že musel být vyměněn v celé budově, přičemž se provedly i instalace
bezdotykových baterií v kuchyních, jak to vyžadovala zpráva z hygienické kontroly. Dále byla provedena
výměna el.zásobníku za plynový bojler, oprava obkladů u všech kohoutků a průrazů zdí při výměně
vodovodního potrubí. Byla provedena celková oprava personální kuchyně (obklady, výměna podlahové
krytiny, zazdění nových komínových zděří a následně vymalování všech místností, poškozených provedenou
výměnou vodovodního řádu. Opravy vodovodního řádu byly financovány z mimořádné dotace poskytnuté
účelově z MPSV: Po obdržení stavebního povolení v září 2003 byla zahájena stavba garáže pro nově pořízené
vozidlo OPEL – Vivaro. Stavba byla financovaná z vlastních prostředků uspořených z odpisů HIM a z prodeje
vozidel v r. 1999, vrata ke garáži byla zakoupena z prostředků Tříkrálové sbírky 2003. Stavba byla dokončena
5.12.2003 s tím, že kolaudace bude provedena v r. 2004. Při stavbě garáže bylo nutno odstranit 3 ks silničních
panelů, které byly přesunuty na rozšíření parkoviště vozidel v prostranství nádvoří Charity Krnov. Vzniklo
tak kvalitní parkoviště pro 5 vozidel.
3.)
Také v roce 2003 byla uspořádána Tříkrálová sbírka. V Krnově a okolí bylo dobrovolnými koledníky
vybráno celkem 141 726,- Kč, z čehož Charita Krnov obdržela 93 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 2003 mnoho dárců, bez jejichž pomoci
bychom nemohli svou činnost provozovat v potřebném rozsahu. Z těchto dárců jmenujeme alespoň ty, kteří
přispěli větší částkou:
p. Šebek – Australie
P.prelát Thomas Dornseifer - Paderborn
p.Chlupová , Krnov
p.Špejra, Krnov
p.Špejrová Krnov
p. Šebek – Australie
P.Kus Krnov
p.Burešová – Krnov

5 188,19 290,10 000,50 000,10 000,1 000,1 000,1 000,-

Dále byly poskytnuty od sponzorů věcné dary:

Polévky:
Chléb:

(500 porcí)
(3550 porcí)
(250 bochníků)

Jídelna (paní Uličná)
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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