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SLOVO
ŘEDITELE
S námi nejste sami
Tak zní naše motto, a to je v této době více
než aktuální. Tento úvod i celá výroční zpráva

Ukázalo se, že se Charita Frýdek-Místek, i přes
veškeré rozdíly, které mezi námi jsou (a aby
taky nebyly, je nás konec konců na 170), dokáže
automaticky a intuitivně spojit na společném
díle podpory, pomoci a vzájemnosti.
I tato vlna pomine, stejně jako pominuly už jiné
a život se vrátí zase do „normálu”.

vznikají v době, která je silně poznamenána
epidemií nového koronaviru, kdy se na
minulost i současnost díváme zcela jinou
optikou.
Kdo z nás si pomyslel, že v časech, kdy máme
vše dostupné téměř v okamžiku, vzdálenosti
mizí a hranice téměř neexistují, budou zavřené
obchody a shromažďování bude omezeno
postupně na 100, 30 až pouhé 2 osoby? Nyní se
ukazuje důležitost toho, co jsme si do našeho
motta, vyjadřujícího naše poslání, dali. A to je to,
že Charita Frýdek-Místek tady prostě je, že se
díky ní nemusíme bát izolace, ani v dobách
izolovanosti. Právě v těchto dnech potvrzujeme,
že se nejedná o prázdnou frázi nebo
prohlášení, ale že toho jsme opravdu schopní.

Co v nás z toho všeho zůstane? To v tuto chvíli

Pro naše klienty, kteří patří mezi zvláště

nevíme. Troufám si ale říci, že pocit hrdosti, že

ohrožené skupiny zajišťujeme nejen materiální

jsme to dokázali, že jsme obstáli, že jsme

zázemí a podmínky k životu, ale také kontakt,

naplnili naše poslání, že díky nám nebyli lidé

kontakt s okolím, se světem, který se jako by

v těchto těžkých dobách sami. Naše motto však

zastavil, nebo spíše zpomalil a uzavřel. Dáváme

není jen závazkem v současnosti, ale jeho

jim zažít pocit, že nejsou sami, že jsme na ně

naplnění, stejně jako naplnění našeho poslání

nezapomněli. Stejně tak to platí i směrem

jsme se snažili žít i v loňském roce.

dovnitř.

Výroční zpráva, kterou tyto řádky otvírají, je

Pokračovali jsme také v obměně vozového

drobným ohlédnutím zpět, pohledem, zda se

parku, posílili personální kapacity na střediscích

nám to naše snažení podařilo.

a připravili pro zaměstnance některé nové

Výroční zpráva, kterou tyto řádky otvírají, je

beneﬁty.

drobným ohlédnutím zpět, pohledem, zda se

Na podzim jsme uspořádali „interní konferenci”

nám to naše snažení podařilo.

za účasti vedoucích pracovníků, jejich zástupců,

A v čem byl rok 2019 výjimečný pro Charitu

ale také sociálních pracovníků, zdravotních

Frýdek-Místek? V tomto roce jsme se věnovali

sester, pracovnic v sociálních službách,

spíše interním procesům a jejich posilování

údržbářů a pracovníků Ředitelství na téma

a zdokonalování. Zpracovali jsme náš Kodex,

„Profesionalita v Charitě Frýdek-Místek“, která

vyšperkovali Charitní Mrknutí a máme nový

nám dala zajímavé výstupy reﬂektující

web.

současnost a přinášející impulzy do budoucna.
A do budoucna jsme se dívali i v roce 2019
a připravovali se na vznik nových středisek
a pracovišť v roce 2020 a implementaci
performance managementu a Balanced
scorecard do interních procesů organizace.
Zároveň se podařila dokončit koupě objektu,
který bude snad v blízké budoucnosti sloužit
jako zázemí pro naši stále se rozvíjející
a rostoucí Charitu.
Nic z toho, stejně jako nic z toho, o čem se
dočtete dále, by nebylo možné bez podpory
našich partnerů a spolupracovníků a nasazení
našich pracovníků, za což jim patří veliké
a srdečné DÍKY.

Mgr. Martin Hořínek, MBA
ředitel Charity Frýdek-Místek

O
CHARITĚ
Charita Frýdek-Místek je nezisková organizace působící na severovýchodě
Moravskoslezského kraje, dekretem má
vymezenou působnost v obcích Baška, Bílá,
Bruzovice, Dobrá, Dobratice, Fryčovice,
Frýdek-Místek, Frýdlant nad Ostravicí,
Janovice, Kaňovice, Krásná, Lhotka, Lučina,
Malenovice, Metylovice, Morávka, Nižní
Lhoty, Nošovice, Ostravice, Palkovice,
Paskov, Pazderna, Pražmo, Pržno, Pstruží,
Raškovice, Rychaltice, Řepiště, Sedliště,
Staré Hamry, Staré Město, Staříč, Sviadnov,
Vojkovice, Vyšní Lhoty, Žabeň a Žermanice.
Naše organizace zaměstnává více než 160
pracovníků. Většina z nich pracuje přímo
s klienty.

Posláním Charity Frýdek-Místek je profesionálně a s respektem k důstojnosti a svobodě
člověka pomáhat lidem, a to prostřednictvím
sociálních a zdravotních služeb i humanitárních aktivit.
Katolická farní charita Místek byla založena
Olomouckým arcibiskupem 20. ledna 1992

Poskytujeme široké spektrum pobytových,

a byla jí od počátku delegována právní

ambulantních a terénních sociálních služeb

subjektivita. O měsíc později vznikla Farní

a zdravotních služeb určených seniorům, lidem

charita Frýdek, která působila jako dobrovolná.

s psychickým onemocněním, rodinám s dětmi

V roce 1996 došlo ke sloučení obou Charit do

a mládeži ohrožené sociálním vyloučením.

Charity Frýdek-Místek s oblastní působností.

Naším cílem je pomáhat lidem v hmotné,

Jako první začala působit Charitní ošetřovatel-

sociální, duševní a duchovní nouzi bez ohledu

ská služba a Charitní pečovatelská služba. Poté

na jejich příslušnost k rase, národnost nebo

se Charita postupně rozrůstala o další střediska

náboženské vyznání.

a poskytované služby.

V roce 2010 jsme začali poskytovat nové sociální
služby v rámci Individuálního projektu
Moravskoslezského kraje, a to Terénní službu
Rebel a Terénní službu ZOOM. V roce 2011 pak
vzniklo Centrum Pramínek v sociálně vyloučené lokalitě. Od roku 2012 zahájilo svou činnost
Centrum odlehčovacích služeb a Týdenní
stacionář. V roce 2018 vznikla Terénní odlehčovací služba.

V roce 1999 to byl Dům pokojného stáří u Panny
Marie Frýdecké a Klub Nezbeda. V roce 2000
byla založena další střediska: Mateřské centrum
ve Frýdlantu nad Ostravicí, které již ukončilo
svou činnost, dále „Oáza pokoje“ pro psychicky
nemocné a Denní centrum Maják.
Od roku 2003 působí v Charitě Dobrovolnické
centrum a v roce 2006 začalo nabízet své služby
Poradenské centrum ve Frýdlantu nad Ostravicí.

STŘEDISKA
Pro seniory a nemocné osoby se sníženou
soběstačností:
Charitní pečovatelská služba,
F. Čejky 450, 738 01 Frýdek-Místek
558 435 449, 733 676 613, 731 133 020
marcela.piskorova@charitafm.cz
Salvia - domácí zdravotní péče
Malý Koloredov 811, 738 01 Frýdek-Místek
731 421 627
pavla.styskalova@charitafm.cz
Dům pokojného stáří
Mariánské náměstí 146, 738 01 Frýdek-Místek
558 632 719, 731 604 378
vlastimil.petr@charitafm.cz
Charitní odlehčovací služba
Charitní týdenní stacionář
Mariánské náměstí 1287, 1288,
738 01 Frýdek-Místek
732 178 121
odlehcovaci.sluzba@charitafm.cz
Terénní odlehčovací služba
F. Čejky 450, 738 01 Frýdek-Místek
731 638 280
katerina.gottlicherova@charitafm.cz
Půjčovna pomůcek
F. Čejky 450, 738 01 Frýdek-Místek
734 265 571
antonin.vrabel@charitafm.cz

Pro osoby s duševním onemocněním:
Oáza pokoje
K Hájku 2971, 738 01 Frýdek-Místek
733 676 687
oazapokoje@charitafm.cz
ZOOM
Sadová 604, 738 01 Frýdek-Místek
732 449 204, 731 759 039
zoom@charitafm.cz
Denní centrum Maják
F. Čejky 450, 738 01 Frýdek-Místek
732 463 412
dennicentrummajak@charitafm.cz

Poradenství:
Poradenské centrum
Náměstí 3, 739 11 Frýdlant n. O.
737 627 872, 603 356 766
poradna.frydlant@charitafm.cz

Pro děti a rodiny:
Rebel
Husova 3294, 738 01 Frýdek-Místek
739 481 212, 605 121 471
rebel@charitafm.cz

Centrum Pramínek
Míru 1345, 738 01 Frýdek-Místek
733 676 671, 737 627 859
centrumpraminek@charitafm.cz
Klub Nezbeda
F. Čejky 450, 738 01 Frýdek-Místek
732 628 731
klubnezbeda@charitafm.cz
Klub Nezbeda - pobočka Frýdek
Husova 3923, 738 01 Frýdek-Místek
732 628 731
klubnezbeda@charitafm.cz

Dobrovolníci:
Dobrovolnické centrum
F. Čejky 450, 738 01 Frýdek-Místek
733 741 897
martina.petrova@charitafm.cz

Sweetsen fest 2019

Tříkrálová sbírka:
Koordinátor Tříkrálové sbírky
F. Čejky 450, 738 01 Frýdek-Místek
734 682 682
jana.oplustilova@charitafm.cz

Dětský den ve Faunaparku ve Frýdku-Místku

CHARITNÍ
PEČOVATELSKÁ
SLUŽBA
Charitní pečovatelská služba poskytuje
podporu a pomoc starším a dospělým
zdravotně postiženým a chronicky
nemocným osobám od 19 let věku
a napomáhá tomu, aby tyto osoby i při své
omezené soběstačnosti mohly žít a dožít ve
svém domácím prostředí. Prostřednictvím
individuálního a partnerského přístupu
usiluje o zachování soběstačnosti uživatele,
aby se necítil zcela osamocen a mohl žít ve
svém prostředí dle svých zvyklostí.

Služba se během roku 2019 rozvinula hned v
několika ohledech. Rozšířili jsme oblast působení o další dvě obce, což vyžadovalo také
rozšíření vozového parku a pracovního týmu.
V případě nutnosti jsme využívali také pracovníky na dohodu o provedení práce.
Pokračovali jsme v pravidelných metodických
setkáních, která probíhala během celého roku
a některá z nich za účasti celého týmu služby.
Snažili jsme se také zvyšovat kompetence
pracovníků pomocí absolvování akreditovaných vzdělávacích akcí, školení a supervizí.
Zapojili jsme se do projektu Charita sobě interní vzdělávání. Vedoucí služby a sociální
pracovnice se dále účastnily odborných oborových kolegií, která pořádá Diecézní charita
ostravsko-opavská.
Ke konci roku 2019 jsme začali plánovat změnu
softwaru pro vykazování péče. Nově budeme
výkazy vést v softwaru eQuip.
Pracovnice služby se aktivně zapojily do čtyř
setkání pro pečující osoby s názvem Den pro
pečující osoby, který organizovala Charita
Frýdek-Místek. Zúčastnili jsme se také konference Od sebe k druhým ve Frýdku-Místku
nebo Dne sociálních služeb ve Frýdlantu nad
Ostravicí.

131 uživatelů
50 nových uživatelů
14 436 klientohodin

SALVIA
DOMÁCÍ
ZDRAVOTNÍ
PÉČE
Salvia poskytuje zdravotní péči v domácím
prostředí lidem starším 18 let a je plně
hrazena ze zdravotního pojištění. Služba je
poskytována na základě indikace ošetřujícího lékaře nebo lékaře zdravotnického či
sociálního zařízení. Její snahou je udržení

V roce 2019 jsme pokračovali ve zkvalitňování
poskytovaných služeb a rozvíjení vztahů
s praktickými lékaři.
Účastnili jsme se specializovaných školení
zaměřených na ošetřování dlouhodobých
cévních vstupů, možnosti zavádění permanentního mužského močového katétru a péči
o něj. Vzdělávali jsme s v oblasti péče o rány
nebo umírající osoby. Některé pracovnice se
zúčastnily stáže ve frýdecké nemocnici s cílem
zlepšit své vlastnosti a dovednosti v rehabilitační péči. Během roku jsme také navázali spolupráci s Mobilním hospicem Ondrášek.
Pro práci v terénu se nám podařilo vyčlenit
sociální pracovnici, která našim klientům
pomáhá s jejich sociální situací.

a podpora zdraví, navrácení zdraví, zmírňování utrpení nevyléčitelně nemocného člověka
a zajištění klidného umírání a smrti v domácím prostředí.

316 klientů
36 hospicových
klientů
60 077 najetých km

Den pro pečující osoby v Ostravici

Den dětí ve Faunaparku ve Frýdku-Místku

Charita sobě - den pro naše zaměstnance
a jejich rodiny

Výrobky klientů Oázy pokoje

DŮM
POKOJNÉHO
STÁŘÍ

Dům pokojného stáří je pobytová sociální
služba pro osoby starší 60 let, kteří jsou
závislí na pomoci druhé osoby. S ohledem
k životnímu příběhu usiluje služba o to, aby
byla každému klientu v příjemném prostředí
poskytována veškerá péče a podpora
potřebná pro zajištění jeho osobních potřeb.
Cílem je udržet soběstačnost a podporovat
kontakt s rodinou a blízkými osobami.

V rámci opatření vedoucích ke zvýšení komfortu klientů jsme tým rozšířili o nutriční terapeutku, což se projevilo na spokojenosti klientů se
stravou. Příjemnou atmosféru na chodbách
a v pokojích klientů se snažíme udržovat
pomocí nových difuzérů a esenciálních olejů.
Pro zvýšení komfortu jsme klientům i jejich
rodinám dali k dispozici čipy pro vstup do
budovy.
V roce 2019 Dům pokojného stáří oslavil dvacet
let svého fungování. K tomuto výročí jsme
uspořádali v průběhu roku několik oslav pro
klienty a jejich rodiny, zaměstnance i veřejnost.
Klienti reprezentovali domov účastí na Hrách
seniorů 2019. V prostorách domova jsme
realizovali několik akcí, na nichž se setkali
klienti a děti z nedalekých základních a mateřských škol.
Naši pracovníci se zúčastnili konference
Společně k druhým ve Frýdku-Místku. V rámci
služby jsme aktualizovali interní dokumenty
a zavedli pravidelné setkávání vedoucích
pracovníků i pracovníků v přímé péči napříč
jednotlivými úseky.

92 klientů
16 nových klientů
28 306 lůžkodnů

CHARITNÍ
ODLEHČOVACÍ
SLUŽBA
Pobytová Charitní odlehčovací služba je
určena lidem od 45 let, kteří žijí ve svém
domácím prostředí, ale potřebují péči jiné
osoby. Využitím služby je umožněno
dlouhodobě pečující osobě získat čas pro
odpočinek nebo řešení životních záležitostí
a zároveň je během 24 hodinové týmové
spolupráce postaráno o všechny základní

V roce 2019 jsme pokračovali ve zvelebování
prostor, ve kterých se služba nachází. Klíčovou
událostí bylo vybavení všech pokojů klimatizací. Ta klientům zpříjemnila jejich pobyt, a to
hlavně v letních měsících. V rámci její instalace
jsme také vymalovali pokoje klientů.
Zúčastnily podpůrných akcí pro pečující osoby,
které pořádala Charita Frýdek-Místek. Během
akce jsem představili službu zájemcům a nabídli odborné poradenství v oblasti péče o blízkou osobu.
Pro klienty jsme během roku připravovali
mnoho aktivit, jejichž účelem bylo zpříjemnit
jim pobyt u nás. Jednalo se například o velikonoční nebo vánoční dílničky, hodiny vaření,
promítání ﬁlmu nebo zajímavé přednášky.

potřeby klienta. Kromě toho jsou také
upevňovány klientovy schopnosti,
podporovány jeho návyky a zvyklosti.

98 klientů
92 nových klientů
1 981 lůžkodnů

Beneﬁční koncert Gentlemen singers

Narozeniny Klubu Nezbeda

Charita sobě - den pro naše zaměstnance
a jejich rodiny

Preventivní programy s Rebelem

CHARITNÍ
TÝDENNÍ
STACIONÁŘ
Charitní týdenní stacionář poskytuje od
pondělí do pátku potřebnou péči osobám od
55 let, které s ohledem na svoji sníženou
soběstačnost nemohou během týdne sami
trávit čas v domácím prostředí. Klienti jsou
podporováni v aktivním trávení volného
času, jsou zapojeni do společenského dění
a do kontaktu s vrstevníky. V bezpečném

V roce 2019 jsme pokračovali ve zvelebování
prostor, ve kterých se služba nachází. Klíčovou
událostí bylo vybavení všech pokojů klimatizací. Ta klientům zpříjemnila jejich pobyt, a to
hlavně v letních měsících. V rámci její instalace
jsme také vymalovali pokoje klientů.
Zúčastnily podpůrných akcí pro pečující osoby,
které pořádala Charita Frýdek-Místek. Během
akce jsem představili službu zájemcům a nabídli odborné poradenství v oblasti péče o blízkou osobu.
Pro klienty jsme během roku připravovali
mnoho aktivit, jejichž účelem bylo zpříjemnit
jim pobyt u nás. Jednalo se například o velikonoční nebo vánoční dílničky, hodiny vaření,
promítání ﬁlmu nebo zajímavé přednášky.

a příjemně laděném prostředí jsou
upevňovány schopnosti klienta. Kapacita
služby jsou 3 lůžka.

3 klienti
1 nový klient
85 průměrný věk
uživatelů

TERÉNNÍ
ODLEHČOVACÍ
SLUŽBA
Terénní odlehčovací služba je určena
seniorům ve věku od 65 let a lidem se
zdravotním postižením nebo chronickým
onemocněním ve věku od 45 let, kteří žijí ve
svém domácím prostředí, kde je o ně
pečováno prostřednictvím jiné osoby.
Terénní služba usiluje o zachování
nastaveného rytmu péče. Jedná se
především o zajištění základních potřeb
uživatelů, podporu a znovuobnovení jejich
schopností, zachování návyků a zvyklostí.

Tím, že je služba ještě relativně nová, stále
pracujeme na zlepšování metodik, postupů
a pracovních procesů. I přesto již máme uživatele, kteří naši službu využívají opakovaně a
péči považují za velmi kvalitní.
Během celého roku jsme se účastnili odborných vzdělávacích akcí, metodických setkání,
kolegií a supervizí. Pracovníci služby se také
zapojili do projektu interního vzdělávání
Charita sobě, který organizuje Charita
Frýdek-Místek.
Pracovnice služby se také aktivně podílely na
programové části akce Den pro pečující osoby,
kterou pořádala Charita Frýdek-Místek.
Hlavním cílem setkání byla podpora pečujících
osob a možnost kontaktu s odborníky, kteří jim
poskytnou odborné poradenství. Pracovnice se
také účastnily konference Od sebe k druhým,
kterou pořádalo město Frýdek-Místek.

99 uživatelů
56 nových uživatelů
1 733 klientohodin

PŮJČOVNA
POMŮCEK
Půjčovna kompenzačních pomůcek nabízí
zapůjčení pomůcek pro usnadnění
každodenního života nemocných
a nemohoucích osob. Jedná se například
o WC křesla, polohovací postele, chodítka

Během roku 2019 jsme se snažili postupně
opravovat a zlepšovat stav stávajících pomůcek, které zapůjčujeme klientům. Nově jsme
nakoupili další elektrické polohovací lůžko
včetně antidekubitní matrace a invalidní vozík.
Pro ještě větší pohodlí klientů jsme zavedli
službu rozvozu a montáže elektrických polohovacích lůžek.
V roce 2019 rovněž proběhla revize 32 polohovacích lůžek.

nebo invalidní vozíky. Klientům nabízíme
možnost rozvozu pomůcek do jejich místa

121 klientů
110 nových klientů
856 najetých km

Den pro pečující v Ostravici

Den pro pečující v Ostravici

Den pro pečující v Ostravici

Den pro pečující v Dobré u Frýdku-Místku

OÁZA
POKOJE

aktivity jsme navíc přesunuli do nebytových

Oáza pokoje je pobytovou službou pro lidi

prostor v panelovém domě, který sídlí v těsné

s chronickým duševním onemocněním od 30
let, kteří jsou vzhledem ke svému
zdravotnímu stavu závislí na pomoci jiné
osoby a nemohou žít ve svém přirozeném

V roce 2019 jsme pokračovali v trendu nabídnout klientům co nejširší množství zajímavých
aktivit a akcí během celého roku. Volnočasové

blízkosti Oázy pokoje. Přesunuli jsme také
kancelář vedoucí střediska, čímž došlo ke
snížení počtu osob v kanceláři sociálních

prostředí. Podporou k samostatnosti,

pracovníků. Tímto došlo ke zvýšení kvality

nácvikem a upevňováním dovedností v péči

poskytované služby a klientům můžeme při

o svoji osobu služba motivuje k tomu, aby

jednáních nabídnout více soukromí. Nově byly

jejich den měl smysl. Zajištěním stabilního

zavedeny také schůzky klientů s vedoucí

a bezpečného prostředí, snahou o vcítění se,

služby.

snahou vidět svět z pohledu klienta a láskou
k bližnímu napomáhá k udržení duševní
pohody klientů. Podporuje klientův kontakt
s rodinou a aktivní trávení volného času.

Jako každý rok jsme uspořádali tradiční Ples
Oázy pokoje. Tentokrát s tematikou První
republiky. Díky podpoře města Frýdku-Místku
se osmnáct klientů mohlo zúčastnit ozdravného a poznávacího pobytu u Luhačovické
přehrady. Dále jsme uspořádali Olympiádu
2019 na téma Pevnost Boyard. Akce probíhala
na zahradě střediska. Věnovali jsme se také
gastronomii a zdravému stravování, kdy jsme si
pro klienty připravili několik přednášek a praktických cvičení na toto téma.

50 klientů
0 nových klientů
17 953 lůžkodnů

Den pro pečující osoby
v Dobré u Frýdku-Místku

Den pro pečující osoby
v Dobré u Frýdku-Místku

Oslavy dvaceti let Domu pokojného stáří

Hry seniorů 2019

ZOOM

z nich bylo navýšení počtu pracovnic služby.

Sociální rehabilitace ZOOM poskytuje bez-

S ohledem na toto zvýšení jsme si pronajali

platně pomoc a podporu dospělým lidem

další kancelář, která slouží jako konzultační

s duševním onemocněním od 18 let, a to jak
v kanceláři služby, tak v domácnostech
klienta i jinde v terénu. Služba společně
s klientem hledá řešení v jeho obtížné situaci

Rok 2019 byl plný změn a novinek. Jednou

místnost, kde má klient soukromí. Díky tomu
pozorujeme změnu zakázek a témat rozhovorů
s klienty, které jsou více osobnější a jdou více

a nabízí pomoc s uskutečněním potřebných

do hloubky. Nově jsme v souladu s reformou

kroků vedoucích ke změně. Děje se tak

psychiatrické péče zavedly nové modely práce

pomocí nácviků, doprovodů a poradenství.

s klienty. Proškolily jsme se v modelu CARe –

Snahou služby je udržovat a rozvíjet kliento-

komplexní přístup v psychosociální rehabilitaci

vy schopnosti a dovednosti tak, aby se mohl

a začaly jsme se blíže seznamovat s prací

co nejvíce zapojovat do běžného života a stal
se samostatným a nezávislým. Služba je
bezplatná a anonymní.

zaměřenou na zotavení. V rámci této reformy
jsme také navázaly bližší spolupráci s Psychiatrickou nemocnicí v Opavě. Cílem spolupráce
je zkracování hospitalizace a její prevence,
přechod dlouhodobě hospitalizovaných klientů
zpátky do přirozeného prostředí. Ve spolupráci
s Nemocnicí Frýdek-Místek jsme podali žádost
na vznik a provoz Centra duševního zdraví.
V rámci administrativy jsme přešly na nový
program eQuip, kde zapisujeme práci s klienty.
V roce 2019 jsme také oslavili 10 let fungování
služby s našimi kolegy.

58 klientů
21 nových klientů
1 959 intervencí

DENNÍ
CENTRUM
MAJÁK
Denní centrum Maják je ambulantní služba, která
je určena lidem od 18 do 65 let s duševním
onemocněním nebo lehkým mentálním
postižením. Klienti zde mají možnost aktivně
a smysluplně trávit svůj volný čas, procvičovat své
schopnosti a rozvíjet sociální kontakty. Služba se
snaží udržet nebo rozšiřovat klientovy vědomosti,
posilovat jeho sebevědomí a rozvíjet jeho
komunikační dovednosti. Služba je placená.
Služba se snaží rozšiřovat klientovy vědomosti,
posilovat jeho sebevědomí a rozvíjet jeho

Během roku 2019 jsme pokračovali v intenzivní práci s klienty. Věnovali jsme se
aktivitám, jako jsou například kreativní
činnosti, vaření, tréninky paměti. Dvakrát
jsme doprovodili klienty na muzikoterapii
v Ostravě vedenou odborníkem.
Snažili jsme se naši službu co nejvíce
propojovat s ostatními středisky. Společný
čas jsme tak například trávili s klienty
Klubu Nezbeda, se kterými jsme se účastnili kvízů a soutěží. Několikrát jsme také
navštívili klienty Domu pokojného stáří
a Oázy pokoje.
Díky podpoře Magistrátu města FrýdekMístek jsme se mohli s klienty vydat na
ozdravný pobyt ve Velkých Losinách.
S klienty jsme se zúčastnili Havajského
plesu pořádaného Lidovým domem
v Místku.
Během celého roku jsme se pravidelně
účastnili vzdělávacích kurzů. Jedním z nich
byl kurz Model CARe, který chceme využívat při práci s klienty. Aktivně jsme se
zapojili do projektu Charita sobě – interní
vzdělávání, kdy jsme vedli workshopy pro
ostatní zaměstnance Charity Frýdek-

37 klientů
7 nových klientů
5 912 klientohodin

Potravinová sbírka na 4. základní škole
ve Frýdku-Místku

Vánoce v Domě pokojného stáří

Úklid veřejného prostoru kolem řeky
Ostravice

Konference na téma profesionality

KLUB
NEZBEDA
Nízkoprahové zařízení Klub Nezbeda
napomáhá dětem, dospívajícím a mládeži ve
věku 6 až 20 let zvládnout jejich životní etapu
a aktuální situaci. Na základě principu
partnerství, dobrovolnosti a individuálního
přístupu nabízí pomoc a podporu se
zvládáním osobních vztahů s vrstevníky, se
situací v rodině, s řešením problémů ve škole,
v nejistotách, co je a není správné chování
mezi lidmi. V bezpečném prostředí se služba
snaží o to, aby se děti necítily samy
a netrávily pasivně svůj volný čas. Služba je
bezplatná a anonymní.

Začátek roku 2019 byl pro naši službu ve
znamení auditu, kdy jsme obdrželi osvědčení
kvality České asociace streetwork. Během roku
jsme se pak doporučení a opatření, která
vyplynula z auditu, snažili zapracovat do
každodenní práce s klienty. Zavedli jsme také
nový přístup ke klientům a k plánování aktivit.
Ještě více jsme pracovali s jejich návrhy, nápady a představami a vedli jsme diskuze o jejich
skutečných potřebách. Díky tomu jsme omezili
dlouhodobé plánování aktivit a upřednostnili
spontánní „zakázky” klientů a jejich realizaci.
Posunuli jsme se také v individuálních konzultacích, kdy se klienti naučili efektivně využívat
čas pro ně určený. Na podzim došlo k rozhodnutí, že se služba rozšíří i do městské části
Frýdek. S tím souviselo také rozšíření pracovního týmu a zkulturnění převzatých prostor.
Velkou události pro nás v roce 2019 byla oslava
výročí založení Klubu Nezbeda, od kterého
uběhlo již dvacet let. Výročí jsme oslavili nejen
s klienty, ale také s kolegy z Charity FrýdekMístek a zástupci města. Snažili jsme se také
propojovat s ostatními charitními středisky,
zejména se službou Rebel, kdy jsme se účastnili společného projektu „Děti v pohybu”,
a navázali spolupráci s ﬁrmou Hyundai Mobis,
která nám poskytla sportovní potřeby pro
pohybové aktivity našich klientů.

63 klientů
31 nových klientů
2 019 intervencí

Pouť na Maria Hilf

Masopust v Domě pokojného stáří

Ples Oázy pokoje

Sbírka Pomozte dětem

CENTRUM
PRAMÍNEK

Nejenom že se zlepšilo zázemí pracovnic

Centrum Pramínek, sociální aktivizační

služby, ale také zázemí pro klienty, které se

služba pro rodiny s dětmi, pomáhá rodinám
s dítětem nebo dětmi, které žijí v lokalitě
Válcoven plechu a okolí, a které se ocitly
v nepříznivé sociální situaci. Služba podporu-

Od února 2019 se naše služba přestěhovala do
nově zrekonstruovaných prostor komunitního
centra, které v lokalitě Válcoven plechu vzniklo.

oproti minulým prostorám zvýšilo více než
trojnásobně. Již druhým rokem vydáváme
čtvrtletník Pramínkátor, jehož cílem je vhod-

je rodiny ve snaze o zlepšení jejich aktuální

nou formou obyvatele lokality seznamovat

situace, rozvíjí rodičovské dovednosti, zmír-

s důležitými informacemi a zvyšovat jejich

ňuje negativní dopady způsobené málo

informovanost. V průběhu července jsme

podnětným prostředím a rozvíjí sociální

s klienty absolvovali tři pracovní exkurze ve

dovednosti dětí. Díky motivaci, navázání

ﬁrmách, které působí v okrese Frýdek-Místek.

důvěry, respektování klienta a jeho názoru
posiluje služba rodiny tak, aby uměly náročné situace zvládat vlastními silami. Služba je
bezplatná.

Postupně jsme se podívali do ﬁrmy Marlenka,
Hyundai a Technických služeb FM. To vše
v rámci projektu Stáže ve ﬁrmách – Dobrý
start. Zavedli jsme metodu Sfumato při práci
s klienty. Metoda se vrací k myšlenkám pedagoga Jana Amose Komenského. Při použití této
metody se děti nechávají unést příběhem,
který je zaměřen na dané písmeno. To také
prostřednictvím dramatické a pohybové
výchovy prožívají. Jedná se o učení všemi
smysly za pomocí hry.

56 klientů
14 nových rodin
2 460 intervencí

REBEL
Rebel vyhledává, kontaktuje a podporuje
děti a mladé lidi ve Frýdku–Místku.

V roce 2019 došlo k přejmenování služby
z Terénní služby Rebel na Rebel. Změnily se
také lokality, ve kterých je služba poskytována.
Přestali jsme působit v lokalitě M. Majerové

Prostřednictvím svých pracovníků nabízí

v Místku. Tuto oblast si přebrali pracovníci

bezpečný prostor pro sdílení starostí, pro

klubu U-Kryt, kteří zde budou cíleně pracovat

povídání o věcech, které jsou pro děti

se záměrem vytvoření nového NZDM. Rebel

důležité. Nabízí možnosti smysluplného

začal nově pracovat v lokalitě „Berlín”, kde jsme

trávení volného času, motivuje k navazování

zřídili své pravidelné stanoviště. Do lokality

kamarádských vztahů a aktivizuje
v předcházení nejrůznějších
problematických situací. Služba je bezplatná
a anonymní.

dojíždíme jednou za týden, dle stanoveného
rozpisu. V roce 2019 jsme zorganizovali křest
Rebel Trucku (dodávky), jehož kmotrem se stal
zpěvák Ben Cristovao. Součástí křtu byla také
krátká beseda se zpěvákem a následné focení.
Díky podpoře města Frýdek-Místek jsme mohli
nakoupit sportovní a výtvarné pomůcky pro
naše animátory, kteří s dětmi aktivně pracují
v oblasti Válcoven plechu a předcházejí tak
u nich nežádoucímu chování. Tato aktivita
u dětí navíc podporuje rozvoj dovedností
a zájem o nové věci. Další projekt, který jsme
zrealizovali, byly hudební workshopy pro děti,
na kterých si mohli zahrát s profesionálním
DJem.

107 klientů
31 nových klientů
1 954 intervencí

Preventivní programy s Rebelem ve školách

Prázdniny s Klubem Nezbeda

Centrum Pramínek v nových prostorách

Křest Rebel trucku s Benem Cristovaem

PORADENSKÉ
CENTRUM

Poradenské centru, které budou realizovány

Poradenské centrum nabízí ve Frýdlantu nad

v průběhu roku 2020. Metodicky jsme se také

Ostravicí a okolí bezplatné odborné sociální

věnovali práci s klienty, kterým podáváme k

poradenství v oblasti práva, sociálního

soudu návrh na povolení oddlužení – v průbě-

systému a psychologie těm dospělým

hu roku 2019 došlo k legislativní změně v oddl-

a mladistvým od 15 let, kteří se ocitli
v obtížné situaci a potřebují odbornou
podporu k tomu, aby tuto situaci mohli
aktivně zvládnout. Cílem služby je

V roce 2019 jsme se metodicky věnovali možnostem propagace naší služby, kdy jsme
vymysleli několik informačních toků o

užení a tím pádem se změnil i způsob naší
práce, který bylo třeba ošetřit v metodice naší
služby.

dosáhnout toho, aby klient v průběhu

Významnou akcí, které jsme se věnovali

spolupráce získal informace, rady a aktivní

v průběhu roku 2019, byla aktivní účast všech

pomoc potřebnou k tomu, aby svou situaci

pracovnic Poradenského centra na Dnech pro

mohl řešit.

pečující osoby, které pořádala Charita FrýdekMístek. Využili jsme svých bohatých zkušeností
a nabídli účastníkům této akce přednášky na
téma Prevence syndromu vyhoření pro pečující
a Co dělat, když se nemocný již nedokáže
podepsat. Dále jsme předali pečujícím informace o možnostech získání různých dávek
a pomůcek.

736 klientů
380 nových klientů
615 konzultací

DOUČOVÁNÍ
Charita Frýdek-Místek poskytuje doučování

Projekt doučování se v roce 2019 dále rozšiřoval
a navázal na rok 2018, kdy byl přijat koordinátor
doučování. Ten službu během roku 2019

dětem, které mají ztížené životní podmínky.

připravoval na to, aby se stala samostatným

Doučování probíhá v domácím prostředí

střediskem v rámci Charity Frýdek-Místek.

dítěte na území města Frýdku–Místku či

Snažíme se, aby doučování bylo co nejefektiv-

ambulantní formou v Centru Pramínek.

nější s ohledem na individualitu dítěte a jeho

Minimálně jednou týdně chodí za dětmi domů

současnou situaci. Proto jsme také zřídili

doučovatelé, kteří jim pomáhají s vypracováním domácích úkolů, s přípravou na písemné
práce a testy, učí je cizí jazyk, vysvětlují nejasnosti probrané látky ve škole.

doučovací místnost, kde můžou doučovatelé se
svými klienty docházet, pokud domácí prostředí není vhodné k pravidelné a intenzivní práci

Cílem doučování je zejména vytvoření návyků

s dítětem. Místnost aktivně využívalo šest

souvisejících s pravidelnou přípravou na

doučovatelů.

vyučování. Pracujeme tak, aby děti měly

Nadále jsme pokračovali ve spolupráci

dostatečnou podporu, motivaci a vytvořily si

s Orgánem sociálně právní ochrany dětí

kladný vztah ke vzdělání.

a Pedagogicko-psychologickou poradnou,
která službu doučování doporučuje svým
klientům. Během roku jsme se snažili navázat
spolupráci se školami, kam děti, které využívají
doučování, dochází.

102 klientů
29 doučovatelů
2836 odučených
hodin

Den pro pečující v Dobré u Frýdku-Místku

Narozeniny Klubu Nezbeda

Prázdniny ve městě s Klubem Nezbeda

Aktivity pro děti na Velké Doberské

SENIOR
POINT

různých dotazů na sociální pomoc, nebo na

Senior Point je kontaktní místo pro seniory,

nárok na zdravotní pomůcky. Někteří také měli

kde proškolení pracovníci podávají seniorům

zájem o práci na PC, který je pro ně v naší

základní poradenství v oblastech týkajících

kanceláři k dispozici. Hodně seniorů si přišlo

se běžného života (např. sociální,

zažádat o Seniorpas. Velkému zájmu se těšily

bezpečnostní, spotřebitelské a oblasti
volnočasových aktivit). Cílovou skupinou
Senior Pointu jsou osoby starší 55 let. Po
personální stránce je Senior Point zajištěn

Senioři za námi během roku přicházeli
s různými problémy, ať už se to týkalo právní
pomoci, ochrany před nepoctivými prodejci,

také výlety pořádané Moravskoslezským
krajem, na které se přihlašovali. V průběhu
roku jsme ve spolupráci s různými subjekty

třemi pracovnicemi.

uspořádali několik akcí a besed. Se Sdružením

Nové kontaktní místo pro seniory bylo

obrany spotřebitelů Moravy a Slezska jsem

slavnostně otevřeno 16. října 2018 ve

připravili přednášku na téma „Bezpečí seniorů

Frýdlantu nad Ostravicí ve Středisku

– nekalé a manipulativní praktiky prodejců

sociálních služeb.

a jak se jim bránit“. Dále jsme se věnovali
tématu bezpečnosti za volantem, a to během
besedy „Senior bez nehod”. Ve spolupráci s MŠ
Janáčkova jsme uskutečnili projekt, jehož cílem
bylo propojování generací. Jednalo se o čtení
pohádek před spaním. Účastnili jsme se také
akcí „Den pro pečující”, které pořádala Charita
Frýdek-Místek v Ostravici a ve Frýdlantu nad
Ostravicí.

DOBROVOLNICKÉ
CENTRUM

kteří studují na středních školách. Podařilo se

Dobrovolnické centrum sdružuje dobrovolní-

zajistit 2 dobrovolnice psycholožky, které

ky, kteří se podílejí na aktivizaci a smysluplném a kvalitním trávení volného času klientů
naší organizace. Dobrovolníkem se může stát
každý člověk starší 15 let, který ze své dobré

V roce 2019 jsme založili proﬁl dobrovolnického
centra na Facebooku - Dobro Volnost, který
slouží mimo jiné ke komunikaci s dobrovolníky,

nabízejí konzultace v Poradenském centru. Pro
získání nových dobrovolníků jsme zavedli
propagační dny, v rámci kterých proběhla

vůle, ve svém volném čase a bez nároku na

jednak prezentace dobrovolnictví na Střední

ﬁnanční odměnu projeví zájem vykonávat

zdravotnické škole ve Frýdku-Místku a jednak

dobrovolnickou činnost ve prospěch jiných

distribuce letáčků „Vystup z řady“ na mnoha

lidí. Dobrovolníci působí jako společníci

místech na území města. Pro dobrovolníky

našich klientů, přináší kousek sebe, dělí se

jsme připravili na září 3. diecézní setkání

s nimi o to, co umí, o své životní postřehy,
zážitky, zkušenosti a dovednosti.
Dobrovolnické centrum zastřešuje také tzv.
ﬁremní dobrovolnictví.

v Ostravě s kulturním programem a v prosinci
proběhlo Poděkování dobrovolníkům u příležitosti Mezinárodního dne dobrovolnictví (ve
spolupráci s Adrou a Slezskou diakonií).
Dobrovolníci měli pestrou nabídku aktivit,
které vedly ke vzájemnému sdílení a poznání.
Dobrovolníci pomáhali nejenom klientům
našich služeb, ale účastnili se různých jednorázových akcí se sociálním, kulturním nebo
sportovním zaměřením, jako byly Dny pro
pečující, Sweetsen fest a další.

44 dobrovolníků
10 nových dobrovolníků
1228 dobrovolnických
hodin

Sweetsen fest 2019

Nácvik požárního poplachu v Domě
pokojného stáří

Čištění tříkrálových pokladniček

Naše pracovnice oceněny biskupem

TŘÍKRÁLOVÁ
SBÍRKA

Využití Tříkrálové sbírky
Vybraná částka byla rozdělena mezi tato
střediska:
ź

Dům pokojného stáří - opravy
a rekonstrukce

Tříkrálová sbírka probíhala od 1. do 14. ledna
2019 ve městech a obcích v působnosti Charity

ź

Oáza pokoje - opravy a rekonstrukce

Frýdek-Místek. Během sbírky bylo zapečetěno

ź

Salvia - podpora služby

celkem 321 pokladniček. Koledníci chodili od

ź

Volnočasové a vzdělávací aktivity pro klienty

domu k domu a s písní na rtech přáli převlečeni

ź

Nové zázemí - nákup a rekonstrukce

za Tři krále lidem do Nového roku vše nejlepší

nemovitosti, která bude sloužit jako zázemí

a na veřeje dveří jim napsali požehnání K+M+B

pro organizaci a její terénní a ambulantní

2019. V rámci Tříkrálové sbírky na frýdecko-

služby

místecku probíhaly i doprovodné akce, a to
Tříkrálový průvod v Místku a Tříkrálové koncerty
ve farnostech. Všechny doprovodné akce měly
velkou návštěvnost, což se také projevilo na
výsledku v pokladničkách.
V roce 2019 se v regionu Frýdek-Místek podařilo
vybrat částku ve výši 2 227 293 Kč.
Jako poděkování obdrželi všichni koledníci
volnou vstupenku na krytý Aquapark Olešná ve
Frýdku-Místku.

Tříkrálová sbírka

Tříkráloví koledníci

Tříkrálová sbírka

Příprava pokladniček

Baška

114 841 Kč

Ostravice

51 510 Kč

Bílá

12 656 Kč

Palkovice

124 000 Kč

Bruzovice

25 693 Kč

Paskov

101 965 Kč

Dobrá

79 555 Kč

Pazderna

Dobratice

50 256 Kč

Pražmo

Fryčovice

63 975 Kč

Pržno

Frýdek-Místek

627 814 Kč

Pstruží

36 418 Kč

Frýdlant nad Ostravicí

181 046 Kč

Raškovice

39 835 Kč

15 529 Kč
38 240 Kč
31 366 Kč

Janovice

62 095 Kč

Řepiště

42 071 Kč

Kaňovice

9 927 Kč

Sedliště

37 309 Kč

Krásná

32 477 Kč

Staré Hamry

11 182 Kč

Lhotka

35 336 Kč

Staré Město

25 102 Kč

Lučina

24 791 Kč

Staříč

56 517 Kč

Malenovice

32 809 Kč

Sviadnov

42 392 Kč

Metylovice

59 640 Kč

Vojkovice

7 782 Kč

Morávka

42 079 Kč

Vyšní Lhoty

28 385 Kč

Nižní Lhoty

20 309 Kč

Žabeň

20 127 Kč

Nošovice

33 099 Kč

Žermanice

9 162 Kč

EKONOMICKÁ ČÁST

Úplný objem nákladů organizace v roce 2019 v členění
podle druhů (v tis. Kč)
7 359 - spotřebované nákupy

65 286 - osobní náklady

11 383 - služby
380 - ostatní náklady
2 295 - odpisy
86 703 - celkem

Úplný objem nákladů organizace v roce 2019 v členění
podle činností (v tis. Kč)
druh

náklady

vlastní

hospodářská

činnost

činnost

86 433

270

celkem

86 703

Úplný objem nákladů organizace v roce 2019 v členění
podle středisek (v tis. Kč)
Salvia - domácí zdravotní péče - 1 054
ZOOM - 1 773

Dům pokojného stáří - 36 972

Centrum Pramínek - 1 494
Rebel - 1 761
Klub Nezbeda - 1 686
Denní centrum Maják - 1 955
Charitní pečovatelská služba - 6 875
Charitní týdenní stacionář - 1 054
Poradenské centrum - 1 632
Charitní odlehčovací služba - 4 514

Oáza pokoje - 20 336
Terénní odlehčovací služba - 1 607
Ostatní činnosti - 1 120
Ředitelství - 307

Služby Charity Frýdek-Místek jsou realizovány za podpory Moravskoslezského
kraje, měst Frýdek-Místek a Frýdlant nad Ostravicí a dalších měst, obcí, nadací,
ﬁrem a dárců.

Přehled výnosů organizace v roce 2019 v členění podle zdrojů (v tis. Kč)
4 605 - tržby od pojišťovny

46 724 - provozní dotace

1 457 - přijaté dary

30 595 - tržby za služby

2 589 - ostatní výnosy
85 970 - celkem

Přehled o fondech organizace (v tis. Kč)
název fondu

Počáteční stav

Příjmy

Výdaje

Konečný zůstatek

k 1.1.2019

k 31.12.2019
5

0

1

4

161

130

213

78

1 571

95

789

877

685

0

18

667

Finanční prostředky pro
potřebné

0

3

3

0

Fond na podporu aktivit
dětí zaměstnanců

150

0

13

137

1 485

1 853

766

2 572

Fond pomoci
Finanční dary tvořící
veřejnou sbírku
Finanční dary
investiční/provozní
Fond ze zisku

celkem

Stav a pohyb majetku Charity Frýdek-Místek v roce 2019 (v tis. Kč)

Aktiva

Druh aktiv

Počáteční Přírůstek (+)

A

Dlouhodobý majetek celkem

I.

Dlouhodobý nehmotný majetek celkem

Konečný

stav k

/ úbytek (-)

zůstatek k

1.1.2019

majetku

31.12.2019

40 725

-181

40 544

35

-35

0

II.

Dlouhodobý hmotný majetek celkem

64 978

958

65 936

III.

Dlouhodobý finanční majetek celkem

0

0

0

IV.

Oprávky k dlouhodobému majetku celkem

-24 288

-1 104

-25 392

B

Krátkodobý majetek celkem

16 973

- 1 576

15 397

I.

Zásoby

0

0

0

II.

Pohledávky celkem

5 924

1 170

7 094

III.

Krátkodobý finanční majetek celkem

10 735

- 2 664

8 071

IV.

Jiná aktiva celkem
Majetek celkem

314

-82

232

57 698

-1 757

55 941

Přehled o peněžních příjmech a výdajích (v tis. Kč)
druh

Pokladna

Počáteční

Příjmy

Výdaje

Konečný

stav k

zůstatek k

1.1.2019

31.12.2019

279

12 042

11 952

369

Bankovní účty

10 456

88 584

91 339

7 701

Celkem

10 735

100 626

103 291

8 070

Rozvaha Charity Frýdek-Místek za rok 2019 (v tis. Kč)
Aktiva

Druh aktiv

Počáteční stav k Konečný zůstatek
1.1.2019

A

Dlouhodobý majetek celkem

I.

Dlouhodobý nehmotný majetek celkem

II.

Dlouhodobý hmotný majetek celkem

III.

Dlouhodobý finanční majetek celkem

IV.

Oprávky k dlouhodobému majetku celkem

B

Krátkodobý majetek celkem

I.

Zásoby

II.

Pohledávky celkem

III.

Krátkodobý finanční majetek celkem

IV.

Jiná aktiva celkem
Aktiva celkem

označení

Pasiva

k 31.12.2019

40 725

40 544

35

0

64 97878

65 936

0

0

-24 288

-25 392

16 973

15 397

0

0

5 924

7 094

10 735

8 071

314

232

57 698

55 941

Počáteční stav

Konečný zůstatek

k 1.1.2019

k 31.12.2019

A

Vlastní zdroje celkem

44 806

43 922

I.

Jmění celkem

45 334

45 183

II.

Výsledek hospodaření celkem

-528

-1 291

B

Cizí zdroje celkem

12 892

12 019

I.

Rezervy celkem

0

0

II.

Dlouhodobé závazky celkem

1 799

0

III.

Krátkodobé závazky celkem

10 962

11 894

IV.

Jiná pasiva celkem
Pasiva celkem

131

125

57 698

55 941

Výkaz zisku a ztrát Charity Frýdek-Místek za rok 2019 (v tis. Kč)
Označení

Název ukazatele

Číslo

Hlavní

Hospodářská

řádku

činnost

činnost

Celkem

A.

Náklady

01

86 433

270

86 703

I.

Spotřebované nákupy a nakupované služby

02

18 683

59

18 742

.

Spotřeba materiálu, energie, ostatní

03

7 336

23

7 359

Opravy a udržování

05

782

15

797

Náklady na cestovné

06

251

0

251

Náklady na reprezentaci

07

291

0

291

Ostatní služby

08

10 023

21

10 044

III.

IV.
V.

VI.

Osobní náklady celkem

13

65 140

146

65 286

Mzdové náklady

14

47 685

106

47 791

Zákonné sociální pojištění

15

15 675

36

15 711

Zákonné sociální náklady

17

1 745

4

1 749

Ostatní sociální náklady

18

35

0

35

Daně a poplatky

19

75

2

77

Daně a poplatky

20

75

2

77

Ostatní náklady celkem

21

291

12

303

Odpis nedobytné pohledávky

23

15

6

21

Dary

26

10

0

10

Jiné ostatní náklady

28

266

6

272

Odpisy

29

2 244

51

2 295

Odpisy dlouhodobého hm. a nehm. majetku

30

2 244

51

2 295

86 433

270

86 703

Náklady celkem

Označení

Název ukazatele

Číslo

Hlavní

Hospodářská

řádku

činnost

činnost

Celkem

B.

Výnosy

40

85 521

449

85 970

I.

Provozní dotace

41

46 724

0

46 724

Provozní dotace

42

46 724

0

46 724

Přijaté příspěvky

43

1 982

7

1 989

Přijaté příspěvky (dary)

45

1 982

7

1 989

III.

Tržby za vlastní výkony a za zboží

47

24 820

381

35 201

IV.

Ostatní výnosy celkem

48

1 984

59

2 043

II.

VI.

Výnosové úroky

51

6

8

14

Zaúčtování fondů

53

500

0

500

Jiné ostatní výnosy

54

1 478

51

1 529

Tržby z prodeje majetku

55

11

2

13

Tržby z prodeje dlouhodobého majetku

56

7

0

7

Tržby z prodeje materiálu

58

4

2

6

Výnosy celkem

61

85 521

449

85 970

C.

Výsledek hospodaření před zdaněním

62

-912

179

-733-

D.

Výsledek hospodaření po zdanění

63

-912

179

-733

Příloha účetní závěrky
k 31.12.2018 účetní jednotky: Charita Frýdek-Místek
I. Rozvahový den
Příloha účetní závěrky je sestavena k rozvahovému dni 31.12.2019
Hodnotové údaje v Příloze jsou uváděny v tis. Kč, pokud není uvedeno jinak.
II. Obecné údaje
1. Popis účetní jednotky
Název:
Sídlo:
Právní forma:
IČ:
Poslání - hlavní činnost:

Hospodářská činnost:
Datum vzniku:
Zřizovatel:

Charita Frýdek-Místek
Frýdek-Místek, F. Čejky 450
Veřejná právnická osoba s právní subjektivitou
45235201
Charitativní činnost - pomoc lidem v hmotné,
duševní a duchovní nouzi - poskytování sociálních
služeb v domovech a v sociálních zařízeních
Přednášková činnost
Zapůjčení zdravotnických pomůcek
20.01.1992
Biskupství ostravsko-opavské

Poradním a kontrolním orgánem je Rada Charity (členství je bezúplatné). Charita FM nemá organizační složky s právní
subjektivitou. Své poslání realizuje prostřednictvím středisek - viz zvl.příloha č.1.
2. Majetková či smluvní spoluúčast v jiných společnostech
Žádná
3. Zaměstnanci, osobní náklady
Přepočtený evidenční počet zaměstnanců k 31.12.2018: 146,94
Z toho 1 statutární zástupce - ředitel Charity Frýdek-Místek
Osobní náklady: Mzdové náklady za rok 2018:
- přímé mzdy
29 009 tis. Kč
- režijní mzdy
11 705 tis. Kč
- DPP
1 193 tis. Kč
- Náhrada za nemoc
170 tis. Kč
Zákonné SP a ZP
13 841 tis. Kč
Úrazové pojištění
168 tis. Kč
Zákonné sociální nákl.
1 362 tis. Kč
Celkem
57 503 tis. Kč
Mzda ředitele Charity FM je určena zákoníkem práce a směrnicí o odměňování ředitelů charit v DCHOO. S ředitelem byla v r.
2016 uzavřena Dohoda o poskytování služebního motorového vozidla k užívání pro služební i soukromé účely. Zálohy,
závdavky a úvěry nebyly v r. 2018 statutárnímu orgánu poskytnuty.
II. Používané účetní metody, účetní zásady a způsoby oceňování
Předkládaná účetní závěrka byla zpracována v souladu se zákonem č. 563/1991 Sb. o účetnictví, s vyhláškou č. 504/2002 Sb. a
podle Českých účetních standardů pro účetní jednotky, pro které hlavním předmětem činnosti není podnikání.

1. Způsob ocenění a účtování majetku
1.1. Zásoby
Ocenění zásob
Nakupované zásoby jsou oceňovány pořizovacími cenami. Pořizovací cena zahrnuje cenu pořízení a vedlejší náklady pořízení
(např. dopravu). Zásoby nabyté darováním jsou oceňovány reprodukční pořizovací cenou a zásoby vytvořené vlastní činností
vlastními náklady.
Účtování zásob
Účtování o pořízení a úbytku zásob se provádí způsobem B. Opravné položky k zásobám nebyly vytvářeny.
1.2. Dlouhodobý hmotný majetek
Vymezení dlouhodobého hmotného majetku
Dlouhodobým hmotným majetkem se rozumí majetek, jehož doba použitelnosti je delší než l rok a jehož ocenění je vyšší než
40 tis. Kč v jednotlivém případě.
Drobný dlouhodobý hmotný majetek (DDHM) do 40 tis. Kč je účtován při pořízení na účet 501-Spotřeba materiálu a není
odepisován.
a) DDHM nad 3 tis. Kč pořízený do roku 2003 zůstává veden na účtu 028 do vyřazení.
b) DDHM nad 3 tis. Kč pořízený po roce 2003 je veden na podrozvahovém účtu 972.
Technické zhodnocení
Technické zhodnocení zvyšuje pořizovací cenu dlouhodobého majetku. Při odepisování zhodnoceného majetku je
pokračováno podle původně zvolené metody odpisování.
Oceňování
Nakoupený dlouhodobý hmotný majetek je oceněn pořizovacími cenami. Majetek nabytý bezúplatně a darováním je oceněn
reprodukční pořizovací cenou, která je určena dárcem, popř. cenou obvyklou v době pořízení.
Odepisování
Dlouhodobý hmotný majetek je zařazen do odpisových skupin v návaznosti na zákon o daních z příjmů. Odepisování je
zahájeno následující měsíc po zařazení do užívání dle sazeb uvedených v Rozhodnutí ředitele o stanovení odpisového plánu.
1.3. Dlouhodobý nehmotný majetek
Vymezení dlouhodobého nehmotného majetku
Dlouhodobým nehmotným majetkem se rozumí majetek, jehož doba použitelnosti je delší než 1 rok a jehož ocenění je vyšší
než 60 tis. Kč.
Dlouhodobý nehmotný majetek pořízený formou koupě je oceňován pořizovací cenou.
Takový majetek organizace nemá.
Na účtu 018 je veden nehmotný majetek nad 7 tis. Kč, který byl pořízen před rokem 2003.
Dlouhodobý nehmotný majetek v ceně nad 7 tis. do 60 tis. Kč od roku 2003 se účtuje na účtu 518 v pořizovací ceně a je veden v
operativní evidenci.
1.4. Finanční majetek
Peněžní prostředky a ceniny jsou oceňovány jmenovitou hodnotou. Charita Frýdek-Místek nevlastní žádné podílové listy, cenné
papíry, deriváty apod.
1.5. Pohledávky
Pohledávky jsou při vzniku oceňovány jmenovitou hodnotou, při nabytí za úplatu pořizovací cenou. V běžném účetním období
nedošlo v účetní jednotce oproti předcházejícímu období ke změnám v účetní metodice.

1.6. Závazky
Závazky jsou oceňovány jmenovitou hodnotou.
Z krátkodobých závazků ve lhůtě splatnosti patří mezi nejvýznamnější faktury:
54 tis. Kč za stravu klientů 12/2018 Daseb gastro s.r.o.
41 tis. Kč za elektrickou energii 12/2019 Pražská plynárenská a.s.
34 tis. Kč za technickou prohlídku vč. oprav Ing. Skáce - ORES
1.7 Způsob přepočtu majetku v cizí měně
Pro přepočet majetku v cizí měně organizace používá denní kurz ČNB ke dni uskutečnění účetního případu.
K rozvahovému dni organizace používá pro přepočet majetku a závazků kurz ČNB platný k rozvahovému dni.
2. Odchylky od účetních metod
Účetní jednotka plně respektuje účetní metody a nedošlo k odchýlení od těchto metod ve smyslu par. 7 odst. 5 zákona o
účetnictví.
3. Opravné položky k majetku
Opravné položky k majetku nebyly vytvářeny.
4. Rezervy
Rezervy nebyly v roce 2019 vytvářeny.
5. Způsob zpracování účetních záznamů, způsob a místo úschovy účetních záznamů
Účetní záznamy jsou zpracovány vlastními zaměstnanci v informačním systému VEMA. Jsou uschovány v sídle Charity FrýdekMístek po dobu trvání lhůty dle zákona o účetnictví.
IV. Doplňující údaje k rozvaze
1. Dlouhodobý hmotný majetek
DHM
pozemky
Stavby
Samostatné movité věci
z toho: auta
jiný DHM
technické zhodnocení
Nedokončený majetek
Poskytnuté zálohy

1. 1. 19
1 366
45 837
12 444
6 744
5 700
x
3 303
x

+
163
942
1 287
566
715
x
2 114
421

x
x
1 071
612
459
x
2 162
421

31. 12. 19
1 499
46 799
12 660
6 698
5 956
x
3 255
x

2. Dlouhodobý nehmotný majetek
Charita Frýdek-Místek nemá dlouhodobý nehmotný majetek nad 60 tis. Kč.
.
3. Rozpis přijatých dotací a darů na dlouhodobý majetek
Z Moravskoslezského kraje jsme obdrželi dotaci na výměnu signalizace v Oáze pokoje ve výši 321 tis. Kč, dotaci an pořízení
klimatizace pro Charitní odlehčovací službu a Charitní týdenní stacionář ve výši 480 tis. Kč dotaci na pořízení osobního
automobilu pro středisko ZOOM ve výši 268 tis. Kč

2. Přijaté dary
Přijaté dary

Provozní
(účet 682 xxx)
751.625,50 kč
408. 438,- Kč

(účet 648 xxx)
489.037,28 Kč
72.171,- Kč

od fyzických osob

111.264,50 Kč

416.866,28 Kč

od obcí

197.000,-

Peněžní dary
od tuz. organizací

- Kč

nadační příspěvky

34.950,- Kč

Nepeněžní dary

273.418,16 Kč

Celkem bez TKS

1.164.904,64 Kč 489.037,28 Kč

Na příští období
(účet 911 200)
95.000,- Kč
15.000,- Kč

Celkem
1 335. 689,78 Kč
495.609,- Kč

- Kč

- Kč

528.130,78 Kč

- Kč

- Kč

197.000,- Kč

- Kč

- Kč

80.000,- Kč

114.950,- Kč

- Kč

- Kč

- Kč

273.418,16 Kč

- Kč

95.000 Kč

1.609.107,94 Kč

Dary a nadační příspěvky na investice
Přijaté dary od obcí
obec
Bílá
Kopřivnice
Kozlovice
Morávka
Pržno
Raškovice
Staříč
Sviadnov
Vratimov
Celkem

Investiční
(účet 901 101,2)
- Kč
- Kč

- Kč

částka
10 000,- Kč
5 000,- Kč
25 000,- Kč
10 000,- Kč
40 000,- Kč
20 000,- Kč
10 000,- Kč
62 000,- Kč
15 000,- Kč
197 000,- Kč

Seznam významných dárců
Částka
Fortemix produkce s.r.o., Kirilova 812, Pasko
Nadační fond Veolia, Na Florenci 2116/15, Praha
Hyundai Transys Czech s.r.o., Hyundai 700/3, Nošovice
Hyundai Motor manufacturing Czech s.r.o., Hyundai 700/1, Nižní Lhoty
Jiřina Kolmanová, Fererova 22, Brno
MUDr. Josef Chalupa, Slunečná 289, Frýdek-Místek
Huisman Konstrukce s.r.o., Nádražní 289, Sviadnov
Ing. Evženie Bubeníková, I.J.Pešiny 2572, Frýdek-Místek
Ludmila Bartošová zahradnické a lesnické služby, Lhotka 139, Kozlovice
Ing. Lubomír Danys, Vojkovice
a další

320 500,- Kč
80 000,- Kč
50.000,- Kč
20.000,- Kč
20.000,- Kč
20.000,- Kč
15.000,- Kč
10.000,- Kč
10.000,- Kč
10.000,- Kč

3. Rozpis přijatých dotací a darů na dlouhodobý majetek
Z Moravskoslezského kraje jsme obdrželi dotaci na pořízení dvou osobních automobilů ve výši 528 tis. Kč (DPS, Oáza pokoje ) a
300 tis. Kč na rekonstrukci koupelen DPS.
Z MPSV jsme obdrželi dotaci na pořízení osobního automobilu pro Oázu pokoje ve výši 518 tis. Kč.
4. Splatné závazky pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, splatné závazky
veřejného zdravotního pojištění a evidované daňové nedoplatky u místně příslušných ﬁnančních orgánů
Charita Frýdek-Místek nemá žádné nedoplatky -závazky po lhůtě splatnosti na sociálním a zdravotním pojištění a na dani u
OSSZ a zdravotních pojišťoven a na daních u ﬁnančního úřadu.
5. Vlastní jmění
Vlastní jmění
Vlastní jmění
Dotace a dary na pořízení DHM po snížení o odpisy
Dotace a dary na pořízení dosud nedokonč. DHM
Dědictví p. Pieczková (cennosti)
Darovaná výtvarná díla
celkem

1. 1. 2019
17 384 197,55
24 218 579,01
20 175,00
1 119 630,00
18 800,00
42 762 381,56

V. Doplňující údaje k Výkazu zisků a ztrát
1. Rozpis přijatých dotací na provozní účely
poskytovatel:
MPSV
MPSV-Potravinová a materiální pomoc
Moravskoslezský kraj
Statutární město Frýdek-Místek
Obec Baška
Obec Bukovec
Obec Čeladná
Obec Dobrá
Město Frýdlant nad Ostravicí
Obec Hukvaldy
Obec Janovice
Obec Malenovice
Obec Mosty u Jablunkova
Obec Ostravice
Obec Palkovice
Město Paskov
Obec Pražmo
Obec Pstruží
Obec Sedliště
Obec Stará Ves nad Ondřejnicí
Obec Staré Hamry
Obec Šenov
Obec Vyšní Lhoty
Celkem

částka
37 929 000,- Kč
1 860,- Kč
3 270 308,- Kč
4 758 500,- Kč
30 000,- Kč
10 000,- Kč
50 000,- Kč
100 000,- Kč
190 000,- Kč
6 500,- Kč
16 000,- Kč
25 000,- Kč
25 000,- Kč
50 000,- Kč
40 000,- Kč
30 000,- Kč
10 000,- Kč
50 000,- Kč
50 000,- Kč
12 000,- Kč
20 000,- Kč
5 000,- Kč
15 000,- Kč
46 724 168,- Kč

přírůstky
x
1 969 500,00
2 084 629,00
x
x
4 054 129,00

úbytky
x
1 426 493,23
1 969 500,00
x
x
3 395 993,23

31. 12. 2019
17 384 197,55
24 761 585,78
136 304,00
1 119 630,00
18 800,00
43 420 517,33

3. Veřejné sbírky
I. Tříkrálová sbírka
Tvorba:
Charita Frýdek-Místek

1 477 115,- Kč

Čerpání:
Tříkrálová sbírka byla rozdělena a použita dle předem stanovených záměrů.
Použití TKS na investice:
1. Rekonstrukce koupelen
2. Přívody el. spotřebičů
3. Venkovní osvětlení
4. Osobní automobil
5. TZ automobilu - park. asist.
6. Nové zázemí CHFM
Použití TKS na investice celkem

Dům pokojného stáří
Dům pokojného stáří
Oáza pokoje
ZOOM
ZOOM
Ředitelství

287 926,- Kč
18 944,- Kč
4 324,- Kč
68 200,- Kč
5 576,- Kč
127 974,- Kč
512 944,- Kč

Použití TKS na provoz:
1. Provozní náklady
2. Provozní náklady
3. Provozní náklady
Použití TKS na provoz celkem

Charitní odlehčovací služba
Salvia - domácí zdravotní péče
ZOOM

531 193,86 Kč
432 130,10 Kč
847,04 Kč
964 171,- Kč

Čerpání Tříkrálové sbírky celkem

1 477 115,- Kč

II. Ostatní veřejné sbírky
Počáteční stav k 1. 1. 2019

161272,- Kč

Tvorba:
Výstava betlémů - pokladnička
Sweetsenfest
Poradenské centrum - pokladnička
Letní kino-pokladnička
Koncert Gentlemen Singers
Hyundai Transys Czech s.r.o. - dar
Splněný sen
Tvorba ostatních veřejných sbírek celkem

27 180,- Kč
20 607,- Kč
3 650,- Kč
748,- Kč
27 249,- Kč
50 000,- Kč
1 000,- Kč
130 434, Kč

Čerpání:
Použití na investice
1. Signalizace
Oáza pokoje
2. Klimatizace
CHOS/Char. týdenní stacionář
Použití ostatních veřejných sbírek na investice celkem

81 000,- Kč
121 685,- Kč
202 685,- Kč

Použití na provoz:
1. Provozní náklady
Dům pokojného stáří
2. Provozní náklady
Rebel
3. Provozní náklady
Klub Nezbeda
4. Provozní náklady
Denní centrum Maják
Použití ostatních veřejných sbírek na provoz celkem

5 71253,- Kč
1 334,- Kč
2 000,- Kč
1 697,- Kč
10 743,- Kč

Čerpání ostatních veřejných sbírek celkem

213 428,- Kč

Konečný stav k 31. 12. 2019

78 278,00 Kč

4. Informace o odměně přijaté auditorem
Celková odměna přijatá auditorem za povinný audit roční účetní závěrky činila 37 tis. Kč.
Jiné ověřovací služby, služby za daňové poradenství a jiné neauditorské služby nebyly naší organizaci poskytnuty.
5. Způsob zjištění základu daně z příjmů
Charita Frýdek-Místek používá pro zdanění široký základ daně. (Charita Frýdek-Místek je poplatníkem silniční daně. )
6. Doměrky splatné daně z příjmů za minulá léta
Nevyskytly se.
7. Výsledek hospodaření
Charita Frýdek-Místek vykázala v roce 2018 celkovou ztrátu ve výši 337 tis. Kč. Dosažena celková ztráta byla zaúčtována jako
neuhrazená ztráta organizace.
r. 2019:
Výsledek hospodaření za hlavní činnost = - 912 tis. Kč.
Výsledek hospodaření za hospodářskou činnost = 179 tis. Kč.
Výsledek hospodaření celkem: - 733 tis. Kč
Základ daně z příjmů právnických osob = 166 tis. Kč
Daň z DPPO = 0 Kč
VI. Ostatní významné skutečnosti
V roce 2017 Charita Frýdek-Místek uzavřela kupní smlouvu na koupi nemovitosti a v roce 2019 byla uhrazena zbývající část kupní
ceny ve výši 1 799 tis. Kč. Charita Frýdek-Místek se vkladem do katastru nemovitostí stala vlastníkem této nemovitosti.
VII. Významné události mezi rozvahovým dnem a okamžikem sestavení účetní závěrky
Mezi rozvahovým dnem a okamžikem sestavení účetní závěrky nenastaly události, které by měly vliv na její přepracování nebo
na nepřetržité trvání účetní jednotky.

Okamžik sestavení:
Sestavil:
Statutární orgán:

9. 6. 2018
Ing. Stanislava Hrůzková
Mgr. Martin Hořínek

Podpisový záznam statutárního orgánu:

Podpis:

VÝROK AUDITORA

Poděkování za podporu
Chtěli bychom také poděkovat všem, kteří nás, nejen
v roce 2019, provázeli a provázejí na naší charitní cestě,
všem partnerům, dárcům a podporovatelům,
zaměstnancům a dobrovolníkům, všem, bez jejichž
podpory by se dílo loňského roku nepovedlo.

Děkujeme všem, kteří nám pomohli a pomáhají.

Charita Frýdek-Místek
F. Čejky 450
738 01 Frýdek-Místek
info@charitafm.cz
558 644 720

