VÝROČNÍ ZPRÁVA

SLOVO
ŘEDITELE

A tím nemyslím jen ty ekonomické, ale
zejména ty, které nejsou vidět, ty mezi námi
a v nás. Tím, jak se proměnily vztahy mezi lidmi,
jak se proměnil náš vnitřní svět, co s námi
udělala nucená či dobrovolná izolace, se budou
psychologové a sociologové zabývat ještě

Úsměv. To byla první reakce po přečtení

nějakou dobu. Dopady tady ale budou.

úvodního slova k Výroční zprávě Charity

Jedna věc ale jistá je. Pomohl bych si citátem,

Frýdek-Místek za rok 2019. U věcí,
opakujících se jednou za rok, jako je třeba
výroční zpráva, je totiž dobré se odpíchnout
od té poslední. A co ten úsměv vyvolalo? Jakási
míra naivity. Rok 2020 byl totiž primárně jiný.
Byl všechno možné jen ne předvídatelný. Byl to
rok ve stínu covid-19. Po běžném začátku roku,
který je pro nás v Charitách spojený s
koledováním Tříkrálové sbírky, přišlo „kovidové“
jaro, částečná úleva v létě a „druhovlnový“
podzim, který byl pro Charitu Frýdek-Místek
výrazně náročnější než jaro. A rok jsme završili
přípravami na další ročník Tříkrálové sbírky a
úvahami, zda vůbec bude možné, aby koledníci
vyšli.
Před rokem jsem psal něco o pocitu hrdosti, že
jsme obstáli. Ten zůstal. Ano je tady hrdost na
kolegyně a kolegy, kteří se dokázali v těžkých
chvílích semknout, navzájem si pomoci
a podpořit se, hrdost na všechny ty pozitivní
věci, které se v loňském roce udály a povedly
a že jich nebylo málo, hrdost, že jsme zvládli
těžkou dobu takříkajíc „bez ztráty kytičky“. Na
druhou stranu si netroufám tvrdit, že je vše za
námi. I pokud se pandemická data sníží a
stanou se běžnými, následky si sebou
poneseme dlouho.

možná trochu nečekaným. „Já se vrátím.“ je
okřídlený výrok Terminátora. A v této souvislosti
se nabízí dvojí význam. Na jednu stranu je zde
nové uvědomění otřásající naší dřívější
(sebe)jistotou, že se může kdykoli nějaký virus
či jeho mutace vrátit. Na druhou stranu je zde
ale ponaučení, že život a vše to dobré, co se v
širokém významu tohoto pojmu skrývá, si svou
cestu zpět najde a že se vrátí i on, že je zde vždy
naděje. A to nikoli bláhová, ale ta reálná a živá.

A co tedy rok 2020 znamenal pro Charitu

bude z moci úřední zabrán pro jiné účely

Frýdek-Místek? Byl to rok plný událostí

v rámci rekonstrukce dopravních cest.

a zvratů. Nejvýraznější byla cesta téměř

V průběhu roku 2020 nadále probíhala podle

tolkienovská - od omezení k rozvolnění a zase
zpátky. V průběhu celého roku jsme se potýkali
jak se samotným onemocněním, tak také
s nástrahami vládních a protiepidemických
opatření. „Doba covidová“ měla negativní
dopady jak na pracovníky, tak na klienty našich

možností obnova vozového parku, zejména
u terénních služeb a materiálně technického
vybavení. Stejně tak se nám vyměnili někteří
lidé a obecně organizace zase trochu narostla.
V průběhu roku jsme také zakončili první

služeb a jejich provoz obecně, ale díky nasazení

ročník interního vzdělávacího programu

našich lidí, jsme to zvládli.
Podobný průběh (tam a zase zpátky) měl

Charita sobě.

příběh nemovitosti, v níž mělo vzniknout

činnosti/střediska. Beskydské centrum

zázemí Charity Frýdek Místek. Dokončili jsme

duševního zdraví je společným projektem

náležitosti okolo koupě objektu a začali
plánovat rekonstrukci, abychom se za pár
měsíců dozvěděli, že objekt

V létě zahájily provoz dvě nové

Charity Frýdek-Místek a Nemocnice ve FrýdkuMístku. Centrum vzniklo v návaznosti na proces
Reformy psychiatrické péče a propojuje
zdravotní a sociální péči poskytovanou terénní
a ambulantní formou. Cílem centra je zajistit
komplexní, koordinovanou a včasnou péči pro
lidi se závažným duševním onemocněním
v rámci okresu Frýdek-Místek. Druhou
novinkou je pak projekt Podpora pečujících
osob, který zastřešuje a propojuje naše činnosti
pro osoby se sníženou soběstačností,
tentokráte však se zaměřením na ty, kteří o ně
pečují.

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 170
pracovníků. Většina z nich pracuje přímo s

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
a byla jí od počátku delegována právní
subjektivita. O měsíc později vznikla Farní

klienty.

charita Frýdek, která působila jako dobrovolná.

Poskytujeme široké spektrum pobytových,

V roce 1996 došlo ke sloučení obou Charit do

ambulantních a terénních sociálních služeb

Charity Frýdek-Místek s oblastní působností.

a zdravotních služeb určených seniorům, lidem

Jako první začala působit Charitní ošetřovatel-

s psychickým onemocněním, rodinám s dětmi

ská služba a Charitní pečovatelská služba. Poté

a mládeži ohrožené sociálním vyloučením.
Naším cílem je pomáhat lidem v hmotné,

se Charita postupně rozrůstala o další střediska
a poskytované služby. V roce 1999 to byl Dům
pokojného stáří u Panny Marie Frýdecké a Klub

sociální, duševní a duchovní nouzi bez ohledu

Nezbeda. V roce 2000 byla založena další

na jejich příslušnost k rase, národnost nebo

střediska: Mateřské centrum ve Frýdlantu nad

náboženské vyznání.

Ostravicí,

V červenci roku 2020 zahájilo svou činnost
Beskydské centrum duševního zdraví a během
tohoto roku rovněž odstartoval projekt Podpora
pečujících osob, zaměřený na podporu těch,
kteří sami pečují o osoby se sníženou soběstačností. V průběhu tohoto roku jsme rovněž
zakončili první ročník Charity sobě, neboli
interního vzdělávacího programu naší Charity
Frýdek-Místek.

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. 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.

STŘEDISKA
Pro seniory a nemocné osoby se sníženou
soběstačností:

Seniorpoint
Padlých hrdinů 312, 739 11 Frýdlant nad
Ostravicí
tel: 703 873 899
e-mail: frydlantno@seniorpointy.cz

Charitní pečovatelská služba
Beskydská 124, 738 01 Frýdek-Místek
tel: 733 676 613
e-mail: marcela.piskorova@charitafm.cz

Pro osoby s duševním onemocněním:

Salvia – domácí zdravotní péče
Malý Koloredov 811, 738 01 Frýdek-Místek
tel: 731 421 627
e-mail: pavla.styskalova@charitafm.cz

Oáza pokoje
K Hájku 2971, 738 01 Frýdek-Místek
tel: 733 676 687
e-mail: oazapokoje@charitafm.cz

Dům pokojného stáří
Mariánské nám. 146 a 1287 (1288), 738 01 FrýdekMístek
tel: 731 604 378
e-mail: vlastimil.petr@charitafm.cz

ZOOM
Sadová 604, 738 01 Frýdek-Místek
tel: 603 488 176
e-mail: zoom@charitafm.cz

Charitní odlehčovací služba
Charitní týdenní stacionář
Mariánské nám. 1287, 1288, 738 01 Frýdek-Místek
tel: 732 178 121
e-mail: odlehcovaci.sluzba@charitafm.cz

Denní centrum Maják
F. Čejky 450, 738 01 Frýdek-Místek
tel: 732 463 412
e-mail: dennicentrummajak@charitafm.cz
Beskydské centrum duševního zdraví
Elišky Krásnohorské 249, 738 01 Frýdek-Místek
tel: 704 987 724
e-mail: info@bcdz.cz

Terénní odlehčovací služba
Beskydská 124, 738 01 Frýdek-Místek
tel: 731 638 280
e-mail: katerina.gottlicherova@charitafm.cz

Pro děti a rodiny:

Půjčovna pomůcek
F. Čejky 450, 738 01 Frýdek-Místek
tel: 734 265 571
e-mail: antonin.vrabel@charitafm.cz

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

Centrum Pramínek
Míru 1345, 738 01 Frýdek-Místek
Tel: 733 676 671
e-mail: centrumpraminek@charitafm.cz
Klub Nezbeda
F. Čejky 450, 738 01 Frýdek-Místek
Tel: 733 433 177
e-mail: klubnezbeda@charitafm.cz
Klub Nezbeda - pobočka Frýdek
Husova 3923, 738 01 Frýdek-Místek
Tel: 733 433 177
e-mail: klubnezbeda@charitafm.cz

Podpora pro pečující
Padlých hrdinů 312, 739 11 Frýdlant nad
Ostravicí
tel: 737 813 578
e-mail: rachel.benesova@charitafm.cz
Tříkrálová sbírka:
Koordinátor Tříkrálové sbírky
F.Čejky 450, 738 01 Frýdek-Místek
Tel: 733 741 564
e-mail: silvie.vojkovska@charitafm.cz

Doučování
Míru 1344, 738 01 Frýdek-Místek
Tel: 731 604 484
e-mail: marketa.eliasova@charitafm.cz
Dobrovolníci:
Dobrovolnické centrum
F. Čejky 450, 738 01 Frýdek-Místek
Tel: 731 688 521
e-mail: tereza.staroscakova@charitafm.cz
Poradenství:
Poradenské centrum
Náměstí 3, 739 11 Frýdlant nad Ostravicí
Tel: 737 627 872
e-mail: poradna.frydlant@charitafm.cz

Prázdniny ve městě

CHARITNÍ
PEČOVATELSKÁ
SLUŽBA
Charitní pečovatelská služba poskytuje
podporu a pomoc starším a dospělým
zdravotně postiženým a chronicky
nemocným osobám se sníženou
soběstačností, které by rády zůstaly

Charitní pečovatelská služba se v roce 2020
rozvinula v několika ohledech. Přijali jsme dvě
pracovnice na dohodu o provedení práce
a rozšířili vozový park. V září tohoto roku jsme
se přestěhovali do nových prostorů, které jsme
získali jako zázemí naší služby. Vzhledem
k situaci způsobené pandemií covid-19 jsme
museli přijmout určitá opatření a zabránit tak
jejímu šíření, přičemž tato opatření nutně
přinášela změnu ve způsobu poskytování

v domácím prostředí, avšak bez pomocí

našich služeb. Došlo ke zpřísnění ochrany

druhé osoby se o sebe a svou domácnost
nedokáží plně postarat. Charitní

zaměstnanců, nastal jiný režim v setkávání
a předávání informací. V první vlně jsme

pečovatelská služba svým uživatelům

zaznamenali větší úbytek uživatelů, především

pomáhá nejen s péčí o jejich osobu, ale

z důvodu obav, hospitalizací, úmrtí, případně

rovněž i se zajištěním chodu domácnosti.

proto, že se o naše klienty mohli postarat
členové jejich rodin. V dalších vlnách se naopak
velmi zvýšila poptávka a zájem o naši službu.
Celý náš tým se na novou situaci spojenou s
covidem-19 adaptoval velice rychle a více než
dobře.

123 uživatelů
34 nových uživatelů
12 955 klientohodin

SALVIA
DOMÁCÍ
ZDRAVOTNÍ
PÉČE

jsme byli mnohdy hodně unavení, snažili jsme

Salvia poskytuje odbornou zdravotní péči

se vždy najít malou chvíli pro společné trávení

v domácím prostředí klientů a je určena
osobám starším 18 let. Tato služba je poskytována na základě indikace ošetřujícího

V roce 2020 jsme posílili náš tým o pracovnice
pracující na dohodu o provedení práce,
a přestože můžou pomoci jen občas, i tak je to
velmi přínosné. Během roku jsme se účastnili
různých vzdělávacích programů a školení.
Během náročného období covidu-19 se nám
však podařilo stmelit náš kolektiv a přestože

času. Rok covidu-19 jsme zvládli téměř bez
omezení. Lidé i lékaři se na nás neustále

lékaře nebo lékaře zdravotnického či sociál-

obraceli o radu či konkrétní pomoc. Mimo péči

ního zařízení. Službu vykonávají registrované

o klienty z Frýdeckomístecka jsme zajišťovali

zdravotní sestry a je plně hrazena ze zdravot-

péči také pro klienty ze zařízení v Kateřinicích.

ního pojištění. Salvia se snaží udržet a pod-

V průběhu celého roku v rámci Salvie fungova-

pořit zdraví svých klientů, případně navrátit
zdraví či zmírnit utrpení nevyléčitelně
nemocného člověka.

la také mobilní hospicová péče, která každoročně roste a rozvíjí se. V průběhu roku došlo také
na obměnu vozového parku.

352 klientů
48 hospicových
klientů
87 922 najetých km

Prázdniny ve městě - turnajové odpoledne s
Klubem Nezbeda

Týden nízkoprahů

Zábavné dopoledne v Centru Pramínek

Prázdniny ve městě s Klubem Nezbeda

DŮM
POKOJNÉHO
STÁŘÍ
Dům pokojného stáří je domovem pro
seniory, kteří jsou plně závislí na pomoci
druhé osoby. Tato služba poskytuje klientům
kompletní péči, která je vázaná především na
úctu k jejich životním příběhům. Snahou této
služby je především udržet, případně rozvíjet
dosavadní soběstačnost klientů, a to tak, aby
měli pocit skutečného domova, účastnili se
volnočasových aktivit a byli v kontaktu se
svou rodinou a blízkými.

Během roku 2020 jsme se naučili rychle
a efektivně reagovat na hrozbu infekčního
onemocnění v domově a zároveň jsme aktualizovali individuální plánování s klienty. Také
jsme rozšířili aktivizaci klientů o víkendech,
podpořili jejich společné stolování a zajistili
jsme internetové pokrytí ve všech prostorech
našeho domova. V tomto roce u nás rovněž
vznikly „Klientské rady“, díky nímž mají klienti
přístup k informacím a mají možnost ovlivnit
fungování domova. V tomto roce jsme se také
zapojili do projektu Ježíškova vnoučata. Naši
klienti poslali na sociální sítě „Vzkazy mladší
generaci“. Další aktivity, které nás během
tohoto roku provázely byl výlet do ZOO a Světa
techniky. Na zahradě našeho domova rovněž
vystoupila kapela Slunečnice z Brna. Jelikož
v roce 2020 přetrvávala covidová situace
a častokrát byly omezovány kontakty našich
klientů s rodinami a známými, vytvořili jsme
návštěvní místnost pro bezpečné setkávání
klientů a jejich blízkých. V tomto roce jsme se
také stali partnery Úřadu práce při sociálních
šetřeních pro uznání příspěvku na péči klientů
našeho domova. Přestože byl rok 2020 pro nás
náročný fyzicky i psychicky, máme velmi dobrý
pocit z toho, jak jsou naši pracovníci kreativní,
ochotní a schopní poradit si s každou situací.

100 klientů
23 nových klientů
27 902 lůžkodnů
80 let průměrný věk

CHARITNÍ
ODLEHČOVACÍ
SLUŽBA

opatření. Část roku byla služba uzavřena a na

Charitní odlehčovací služba je pobytové

základě nařízení vlády ČR byly prostory vyhra-

zařízení pro osoby starší 45 let, jehož
účelem je umožnit osobám, které pečují
o své blízké, čas pro odpočinek, vyřízení si

V roce 2020 jsme v rámci služby začali používat
nový software E-QUIP, ve kterém vedeme
uživatele a vyúčtování služby. Fungování
Charitní odlehčovací služby bylo výrazně
ovlivněno realizací vládních protiepidemických

zeny pro případnou povinnou izolaci nemocných covid-19. Obecně od jara 2020 znatelně

svých důležitých osobních záležitostí

klesl zájem o odlehčovací službu, a to přede-

a možnost regenerace. Pracovníci

vším z obavy možné nákazy v pobytových

pobytové odlehčovací služby se snaží vyjít

zařízeních sociálních služeb. Pracovníci služby

každému klientovi vstříc a poskytnout mu
obdobné podmínky, jaké má při pobytu
v domácím prostředí. Pobytová
odlehčovací služba je proto velmi
vyhledávaná pro svůj osobní přístup.

pak vypomáhali v provozu jiných pobytových
zařízení Charity Frýdek-Místek.
Nicméně v měsících, kdy služba naplno fungovala, jsme pro klienty vymýšleli nové aktivity,
zrealizovali teambuilding a prošli drobnou
personální proměnou.

26 klientů
83 let průměrný věk
obložnost 31 %
1723 lůžkodnů
4816 hod. péče

Výlet v Dinoparku - preventivní program
s Centrem Pramínek

Jízdárna Muchovice pod Lysou horou
s Klubem Nezbeda

Krizová linka „S námi nejste sami ani teď”

Prázdniny ve městě

CHARITNÍ
TÝDENNÍ
STACIONÁŘ
Charitní týdenní stacionář poskytuje péči
seniorům, kteří jsou během pracovního
týdne závislí na pomoci blízké osoby
a s ohledem na svoji sníženou soběstačnost
nemohou sami trávit čas v domácím
prostředí. Klienti jsou od pondělí do pátku
v charitním stacionáři, kde je jim poskytnuta
veškerá potřebná péče vycházející z jejich
individuálních potřeb, a zároveň jsou
podporováni v aktivním trávení volného
času. O víkendech či svátcích pak v péči
pokračuje klientova rodina v domácím
prostředí.

V roce 2020 jsme v rámci služby začali používat
nový software E-QUIP, ve kterém vedeme
uživatele a vyúčtování služby. Fungování
Charitního týdenního stacionáře bylo výrazně
ovlivněno realizací vládních protiepidemických
opatření. Část roku byla služba uzavřena a na
základě nařízení vlády ČR byly prostory vyhrazeny pro případnou povinnou izolaci nemocných covid-19. Pracovníci služby pak vypomáhali v provozu jiných pobytových zařízení
Charity Frýdek-Místek.
Mimo toto období jsme měli plnou obsazenost
stálými klienty. V částech roku, kdy služba
fungovala naplno, jsme pro klienty vymýšleli
nové aktivity, zrealizovali teambuilding a prošli
drobnou personální proměnou.

3 klienti
obložnost 36,7 %
86 let průměrný věk
403 lůžkodnů

TERÉNNÍ
ODLEHČOVACÍ
SLUŽBA
Terénní odlehčovací služba je určena
seniorům nebo nemocným osobám se
sníženou soběstačností od 45 let, které žijí ve
svém domácím prostředí a je o ně pečováno
prostřednictvím druhé osoby, nejčastěji
rodinného příslušníka. Terénní odlehčovací
služba pomáhá pečujícím osobám získat čas
pro odpočinek či řešení vlastních záležitostí
s vědomím, že jejich blízcí jsou v dobrých
rukou a je o ně kvalitně postaráno. Služba
poskytuje především zajištění základních
potřeb uživatelů, podporu a znovuobnovení
jejich schopností, zachování návyků
a zvyklostí.

V roce 2020 jsme se společně s Charitní pečovatelskou službou přesťehovali do nových
prostor, které nám slouží jako zázemí. Z dotace,
kterou jsme obdrželi z Nadace Dobré vůle Olgy
Havlové, jsme zakoupili tablet a k aktivizačním
činnostem hry, skládačky a míčky k procvičování paměti nebo jemné motoriky. Během
covidové doby roku 2020 nebylo možné se
účastnit Dnů soc. služeb, které se pravidelně
jednou za rok konají ve Frýdku-Místku
a Frýdlantu nad Ostravicí. Spolu s pandemickou situací u nás vznikla i řada nových opatření
a nařízení, kterými jsme se během roku museli
řídit. Vytvořily se nové pracovní postupy
z důvodu zavedení hygienických opatření.
Covidovou dobu jsme však využili k rozšíření
kvaliﬁkace pracovnic a zavedení nových
postupů.

85 uživatelů
53 žen
32 mužů
30 334 ujetých km
2045 hodin s klienty
80 let průměrný věk

Charita sobě - „Nastavení mysli s prvky CARe
a mindfulness”

Tříkráloví koledníci

Domácí zdravotní péče Salvia, stále na
cestách

Duchovní obnova ve Staré Vsi nad Ondřejnicí

PŮJČOVNA
POMŮCEK

pomůcek zahrnuta do projektu „Podpora osob

Půjčovna kompenzačních pomůcek nabízí

pečujících o jiné závislé osoby”. Nově jsme na

klientům svých služeb, stejně jako veřejnosti,

podzim zakoupili dvě nové el. polohovací

zapůjčení pomůcek pro usnadnění jejich

postele a šest invalidních vozíků.

V dubnu roku 2020 proběhla rekonstrukce
skladových prostor půjčovny pomůcek. Od
července tohoto roku byla naše půjčovna

každodenního života. K zapůjčení můžeme
poskytnout vozíky, kyslíkové koncentrátory,
chodítka, WC křesla, elektrické polohovací
postele, antidekubitní matrace, pásový
schodolez a další. Klientům nabízíme také
možnost rozvozu pomůcek do jejich místa
bydliště.

139 klientů
80 klientům byly
pomůcky rozvezeny
2220 najetých km

SENIOR
POINT

se posunout dále. První čtvrtletí (do 9. 3. 2020)

Senior Point je kontaktní místo, místo

bylo na činnost bohaté, proběhla beseda

přátelské seniorům. Jedná se o místo,
poskytující informace, setkání a poradenství
v oblastech týkajících se běžného života
(např. oblast sociální, bezpečnostní,
spotřebitelská a oblasti volnočasových

SeniorPoint je kontaktní místo pro seniory, což
v uplynulém „koronavirovém” roce samo
o sobě říká, že jsme neměli moc možností, jak

s kosmetičkou „Jak pečovat o pleť v každém
věku” a taky beseda z DrugAgency, a. s. z Prahy
na téma „Lékové interakce, jejich četnost a jak
jim předcházet”. V červnu roku 2020 jsme se
zúčastnili semináře „Reminiscence a její využití
u seniorů.” Také jsme se zúčastnili besedy

aktivit. Cílovou skupinou Senior Pointu jsou

„Úrazy seniorů a základy první pomoci”

osoby starší 55 let.

a „Přehlídky kloboukové a oděvní módy minulého století.” Vzhledem ke společenské situaci
způsobené covidem-19 bylo však naše kontaktní místo podstatnou část roku uzavřené
a činnost probíhala pouze online. Jedním
z důvodů je, že naše kancelář se nachází
v prostorách Střediska sociálních služeb (domova seniorů), který byl z pochopitelných
důvodů uzavřený.

96 klientů
39 účastníků akcí
12 registrovaných
seniorpasů
27 vydaných
INFobálek

Zabíjačkové hody v Oáze pokoje

Cyklo Tour 2020, Malenovice pod Borovou

Rekonstrukce chodníku v Oáze pokoje

Údržba a opravy jsou stále aktuální

OÁZA
POKOJE
Oáza pokoje je pobytovou službou pro osoby
trpící chronickým duševním onemocněním.
Poskytujeme službu lidem ve věku od 30 let,
kteří jsou kvůli svému zdravotnímu stavu
závislí na pomoci jiné osoby
a nemohou žít ve svém přirozeném prostředí.
Zajištěním stabilního a bezpečného
prostředí, které tato služba nabízí,
pomáháme našim klientům udržet si duševní
pohodu. Podporou k samostatnosti,
nácvikem a upevňováním dovedností v péči
o svoji osobu služba motivuje klienty aktivně
a smysluplně trávit svůj volný čas.

V roce 2020 jsme nově nabídli klientům, kteří
jsou partnery, možnost společného bydlení na
pokoji. V rámci projektu Ježíškova vnoučata
jsme v prostorách zahrady naší Oázy pokoje
uspořádali pro všechny klienty i pracovníky
„vesnickou zabijačku“. V letních měsících jsme
pak mohli být při tom, když se jednomu
z našich klientů splnil jeho životní sen, a to
pobyt u moře. Pokračovali jsme v úpravách
a rekonstrukcích v zařízení a na zahradě (např.
chodníky, linolea), tak aby byl jejich život u nás
zase o trochu lepší. Nezlepšovaly se však jen
materiální podmínky klientů. Došlo k reorganizaci směn zdravotních sester za účelem každodenní přítomnosti zdravotníka pro obě oddělení. Také jsme vybudovali samostatný prostor
pro zdravotnické pracovníky a sociální pracovnici a vylepšili zázemí pro pracovníky jednotlivých oddělení.
Pandemická situace roku 2020 pomohla
pracovníkům Oázy pokoje naučit se spolupracovat s lidmi, s nimiž předtím běžně nepřišli do
styku. Zároveň si mohli vyzkoušet i jiné pracovní pozice, které se v průběhu celého roku stále
měnily. Pracovníci se snažili přistupovat ke
všem klientům s úctou, láskou a pochopením
strachu z onemocnění covid-19. Beneﬁtem této
doby však bylo to, že se zvýšila zastupitelnost
jednotlivých pracovních pozic a kreativita při
řešení nových úkolů a výzev.

50 klientů
2 noví klienti
17 255 lůžkodnů

Krizová linka „S námi nejste sami ani teď”

Charitativní týden hokejistů

Dny pro pečující, tentokrát on-line

Jízdárna Muchovice pod Lysou horou s
Klubem Nezbeda

ZOOM

ZOOM ze tří pracovníků na sedm a následně se

Sociální rehabilitace ZOOM poskytuje bez-

tým rozdělil na středisko ZOOM a nově vzniklé

platně pomoc a podporu lidem s duševním

Beskydské centrum duševního zdraví. V tomto

onemocněním od 18 let. Tato služba nabízí

roce jsme rovněž zapojili do našeho týmu peer

pomoc a podporu při zapojování se do běžné

konzultanta. Během tohoto roku jsme zazna-

společnosti a hledá společně s klienty vhod-

menali zvýšení počtu zájemců o službu

né způsoby, jak se naučit žít smysluplný

s psychosomatickými a stresovými obtížemi.

a plnohodnotný život s jejich onemocněním.

Služba sociální rehabilitace se potýkala

Služba nabízí možnost rozhovoru, doprovodu,

s omezeními způsobenými vládními opatření-

nácviku schopností a dovedností v oblastech

mi. V dobách, kdy bylo méně klientů, jsme

péče o vlastní osobu a další členy domácnos-

současně vypomáhali s krizovou linkou, šitím

ti. S klienty řešíme bydlení, ﬁnanční situaci,

roušek a pomáhali se zajištěním aktivit a

zaměstnání, režim dne, volný čas, vyřizování

provozu na jiných střediscích. Část kontaktů s

osobních záležitostí a komunikaci.

klienty se pak odehrávala distanční formou.

V roce 2020 došlo nejprve k rozšíření služby

72 klientů
32 nových klientů
1920 intervencí
932 kontaktů

DENNÍ
CENTRUM
MAJÁK
Denní centrum Maják je ambulantní služba,

V průběhu roku 2020 jsme pokračovali
v intenzivní práci s klienty, především jsme
zaznamenali nárůst telefonických intervencí. V tomto roce jsme rovněž rozvinuli
svou službu o novou aktivitu – práci
s keramickou hlínou. Naše služba také

nabízející osobám s duševním onemocněním

organizovala ozdravný pobyt pro klienty.

nebo lehkým mentálním postižením

Během první vlny pandemické situace

bezpečný prostor, v němž mohou aktivně

roku 2020 došlo k uzavření naší služby.

trávit svůj volný čas. Klientům této služby
pomáháme rozvíjet a procvičovat své

Zapojili jsme se do pomoci jiným středis-

schopnosti a dovednosti a také udržovat

kům a v prostorech centra se šily roušky

společenské kontakty. V rámci různých

pro naše služby i veřejnost. Zároveň jsme

aktivit se snažíme rozvíjet klientovy
vědomosti a rovněž posilovat jeho
sebevědomí a komunikační dovednosti.

zaznamenali větší potřebnost kontaktu
našich klientů se společenským prostředím a v těžších dobách jsme byli klientům
nablízku prostřednictvím on-line nástrojů
a telefonu.

32 klientů
9 nových klientů
4812 klientohodin

BESKYDSKÉ
CENTRUM
DUŠEVNÍHO
ZDRAVÍ
Beskydské centrum duševního zdraví
zahájilo svou činnost dne 1. 7. 2020 a funguje
na základě spolupráce Charity Frýdek-Místek
a Nemocnice ve Frýdku-Místku. Beskydské
centrum duševního zdraví propojuje
zdravotní a sociální péči, poskytovanou
v terénu a zajišťuje tak komplexní,
koordinovanou a včasnou péči pro osoby se
závažným duševním onemocněním ve své
spádové oblasti. Cílovou skupinou jsou osoby
ve věku 18-65 let se zkušeností se závažným
duševním onemocněním, tj. onemocněním
z okruhů schizofrenie a poruchy s bludy,
poruchy nálad, obsedantně nutkavá porucha
a speciﬁcké poruchy osobnosti. Zaměřujeme
se na posilování sebevědomí a komunikační
dovednosti těchto osob. Služba je placená.

Vznikem Beskydského centra duševního
zdraví došlo k rozšíření péče o osoby
s duševním onemocněním. Během tohoto
roku se naše služba účastnila mezinárodní
konference Zotavení v Plzni, zapojila se do
projektů Multidisciplinarita
a Podpora duše II, v rámci kterého došlo
k zapojení peer konzultanta. Během roku
2020 jsme v souvislosti s pandemickou
situací zaznamenali zvýšenou četnost
zájemců o službu s psychosomatickými
a stresovými obtížemi. Tato doba omezila
setkávání klientů a tím oddálila možnost
uskutečnění podzimní destigmatizační
akce, stejně jako možnost vzdělávacích
akcí, které mohly být uskutečněny pouze
on-line formou. Díky veliké podpoře našich
rodin a vedení Charity Frýdek-Místek jsme
však práci v této nelehké době zvládli
velmi dobře. I přes omezení daná vládními
opatřeními se podařilo centrum nastartovat a postupně se dostat na hranici klientské kapacity.

43 klientů
188 kontaktů
517 intervencí
442 klientohodin

Charita sobě - „Generace XYZ”

Sportovní odpoledne Rebelu s U-krytem

Minikonference „Řezáním to neřeš”

Cyklo Tour 2020, Malenovice pod Borovou

KLUB
NEZBEDA
Nízkoprahový Klub Nezbeda je službou,
napomáhající zvládat dětem ve věku 6 až 20
let jejich životní etapu a aktuální situaci. Díky
široké nabídce aktivit a programů podporuje
tato služba děti v aktivním trávení volného
času. Na základě principu partnerství,
dobrovolnosti a individuálního přístupu

V roce 2020 vznikl ve Frýdku nový Klub
Nezbeda a současně došlo k rozšíření pracovního týmu o dvě nové pracovnice. Tím získal
Nezbeda zázemí v obou částech města.
Pracovníci Klubu Nezbeda založil oběma
klubům instagramový účet, kde nás mají
možnost objevit jak noví zájemci o službu, tak i
stálí klienti. Během roku 2020 jsme zorganizovali akce v rámci Projektu prevence kriminality
– výlet do ZOO a na jízdárnu v Muchovicích a
rovněž výšlap na Lysou horu, promítali jsme

nabízí Klub Nezbeda pomoc a podporu se

ﬁlm OFFLINE pro členské zařízení ČAS. Díky

zvládáním osobních vztahů s vrstevníky,

projektu Moravskoslezského kraje došlo k

s řešením problémů ve škole a v bezpečném

vybavení nového Klubu Nezbeda ve Frýdku.

prostředí se tato služba snaží o to, aby se děti

Díky pandemické situaci nebyla možnost

necítily samy. Služba je bezplatná

poskytovat běžné aktivity, a tak byly klientům

a anonymní.

nabízeny především konzultace a pomoc s
distanční výukou. Tato doba nám však pomohla k větší spolupráci se školami, čímž došlo i ke
zvýšení povědomí o Klubu Nezbeda.

76 klientů
36 nových klientů
3451 konzultací
a intervencí
12 let průměrný věk

CENTRUM
PRAMÍNEK

V roce 2020 jsme rozšířili tým této služby
o nového pracovníka a také došlo k realizaci
akce pro děti v rámci prázdnin ve městě na
téma „Škola čar a kouzel v Bradovavicích“.

Centrum Pramínek je sociálně aktivizační

V tomto roce Centrum Pramínek také uspořá-

služba, pomáhající rodinám s dětmi z oblasti

dalo výlet pro děti do Dinoparku a ZOO

Válcoven plechu, které se ocitly v nepříznivé
životní situaci. Služba se zaměřuje na podporu svých klientů ve snaze řešit své problémy
a zlepšit tak jejich současný stav.
Prostřednictvím nácviků, motivace, navázání
důvěry a respektování klienta posiluje služba
rodiny tak, aby uměly vlastními silami zvlá-

Ostrava. Velmi pozitivní ohlas mělo další
zapojení metody Sfumato do činnosti
Pramínku i u externích partnerských organizací. V průběhu roku také nadále vycházel čtvrletník pro klienty s názvem „Pramínkátor“, který
obsahuje praktické informace pro jejich život.

dat náročné životní situace. Jedná se

Vlivem pandemické situace roku 2020 také

o službu bezplatnou, která je poskytována

tato služba zaznamenala nižší návštěvnost dětí

terénní nebo ambulantní formou.

v klubu a mírné snížení počtu intervencí.
Pracovníci služby se aktivně zapojili do pomoci
v rámci krizové linky, při šití roušek, apod.

56 klientů
14 nových rodin
2460 intervencí

REBEL
Terénní služba Rebel pracuje s dětmi
a mládeží v různých lokalitách města Frýdek-

V roce 2020 proběhla ve službě obměna větší
části týmu, máme novou vedoucí a došlo
ke zvýšení kvaliﬁkace členů týmu. V tomto roce
se naše služba rovněž posunula více směrem

Místek. Rebel se snaží vytvořit bezpečný

do online prostoru a online prevence. V rámci

prostor, kde mohou děti sdílet své radosti

projektu Život ve městě proběhly doprovody

i starosti a vše, co je pro ně důležité. Dětem

klientů mimo jejich přirozené prostředí –

nabízí různé možnosti smysluplného trávení

motokáry, 5 D kino, sportovní aktivity, aquapark,

volného času, motivuje k navazování

airsoft, jump centrum a horolezecká stěna. Rok

kamarádských vztahů. Klientům poskytuje
příležitost si popovídat a získat informace
k řešení jejich problémů bez předsudků
a odsouzení, čímž se snaží předcházet vzniku

2020 velmi poznamenal naši službu, neboť díky
pandemické situaci bylo na několik měsíců
pozastaveno fungování naší služby a s tím

možných problematických situací. Rebel

spojené setkávání se s klienty. Komunikace s

svým dětem poskytuje pomoc a podporu,

klienty se přesunula do on-line prostoru a

sportovní a pohybové aktivity a preventivní

zároveň jsme v této době pomáhali se zajiště-

programy.

ním aktivit a provozu na jiných střediscích,
zapojili se do šití roušek a doháněli resty z
dřívější doby.

846 klientů
2336 intervencí
483 kontaktů
57 hodin/depistáž

Vánoční stromečky pro jednotlivé služby ze
společnosti Stromečkárna

Prázdniny ve městě

Týden nízkoprahů

Terénní služba Rebel oslavila vznik nového
zázemí na adrese Husova 3294

DOUČOVÁNÍ
Charita Frýdek-Místek poskytuje doučování

V roce 2020 služba Doučování spolupracovala
na projektu, který vznikl na podporu dětí ze
sociálně slabšího prostředí v rámci pandemie

dětem, majícím ztížené životní podmínky.

koronaviru. Dále jsme spolupracovali s nízko-

Doučování probíhá v domácím prostředí

prahovým Klubem Nezbeda a službou Rebel v

dítěte na území Frýdku-Místku či ambulantní

rámci vzdělávání dětí o možnosti pracovního

formou v zázemí střediska. Cílem Doučování

uplatnění na brigádách. Rok 2020, a s ním

je pomáhat dětem v jejich cestě za vzdělá-

spojená pandemická situace, poznamenal

ním, podporovat je, motivovat a provázet.
Tato služba nabízí pomoc při vypracování
domácích úkolů, pomoc při přípravě na
písemné práce, testy a zkoušky, pomoc při

i Doučování. Doučovatelé a děti navštěvovali
zázemí střediska, neboť nebylo možné chodit
do bytů dětí, případně doučování probíhalo on-

výuce cizího jazyka a pomoc a podpora

line formou. Díky změnám ve výuce dětí

a dovysvětlení probrané látky ve škole. Tato

probíhala činnost doučovatelů ve velké míře

služba se zejména snaží podporovat vznik a

i přes prázdniny. Na druhou stranu nedostatek

udržitelnost návyků dětí v souvislosti s

kontaktu s dětmi a pro naše klienty ne zcela

pravidelnou přípravou na vyučování.

vyhovující online doučování, obojí mělo negativní dopad v podobě snížené aktivity některých dětí.

72 klientů
26 doučovatelů
2850 odučených
hodin

PORADENSKÉ
CENTRUM

V roce 2020 došlo v Poradenském centru ke
změnám v úvazcích, takže v průběhu roku
vzniklo dělené pracovní místo a náš tým se na
podzim rozrostl o další sociální pracovnici. Tři
naše pracovnice si během tohoto roku připravi-

Poradenské centrum nabízí ve Frýdlantu nad

ly pro kolegy semináře v rámci projektu Charita

Ostravicí a okolí bezplatné odborné sociální

sobě a zapojily se také do aktivity „Linka

poradenství v oblasti práva, sociálního

pomoci Charity Frýdek-Místek.” V omezené

systému a psychologie těm dospělým

míře, vzhledem ke covidu-19, jsme se zúčastnili

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
dosáhnout toho, aby klient v průběhu
spolupráce získal informace, rady a aktivní
pomoc potřebnou k vyřešení své situace.

školení a seminářů, např. mezioborové konference „Mezi námi.” Pandemie koronaviru se
u nás odrazila ve snížení zájmu klientů o osobní
konzultace, řada lidí se obávala cestovat, být
v osobním kontaktu. Často tedy odkládali
řešení záležitostí, pokud nebyly již velmi akutní
- a tím už i obtížněji řešitelné. Obáváme se
však, že na osoby v tíživé sociální situaci řada
problémů spojených s covidem-19 v plné síle
teprve dolehne. Na druhou stranu si k nám
naši klienti našli cestu a způsob jak s námi být
v kontaktu bez fyzického kontaktu, prostřednictvím telefonátů, on-line pohovorů, apod.

72 klientů
26 doučovatelů
2850 odučených
hodin

PODPORA PRO
PEČUJÍCÍ
Podpora pro pečující vznikla nově v červenci

Pandemie koronaviru byla pro službu Podpora
pro pečující částečně omezující, a to proto, že
se mnozí lidé báli osobního setkání. Přijet k
pečujícím osobám domů bylo v době nouzové-

roku 2020. Jedná se o novinku mezi

ho stavu nemožné, a tak bylo třeba volit

službami, protože se nově zaměřuje na péči o

alternativní formy komunikace s pečujícími,

pečující - ty, kdo se doma starají o své
nemocné blízké. Sociální pracovník vyjíždí do
terénu, do domácností a poskytuje

což se nám celkem dařilo. Během roku 2020
proběhl „Den pro pečující”, což byla událost,

poradenskou činnost, zprostředkovává

která umožnila pečujícím osobám vzdělávat se

zapůjčení kompenzačních pomůcek,

formou online.

zaměřuje se na zprostředkování odborné
pomoci zdravotní, sociální, psychologické
nebo duchovní.

12 klientů
314 lidí shlédlo online
akci Dny pro pečující

DOBROVOLNICKÉ
CENTRUM

a zákazem shromažďování se podařilo uskuteč-

Dobrovolnické centrum sdružuje dobrovolní-

nit jen několik plánovaných akcí. V únoru roku

ky, kteří se podílejí na aktivizaci a smyslupl-

2020 proběhlo setkání dobrovolníků, na které

ném a kvalitním trávení volného času klientů

přijala pozvání Ing. Stanislava Hrůzková, eko-

naší organizace. Dobrovolníkem se může stát

nomka Charity Frýdek-Místek. V červnu pro-

každý člověk starší 15 let, který ze své dobré
vůle, ve svém volném čase a bez nároku na
ﬁnanční odměnu projeví zájem vykonávat
dobrovolnickou činnost ve prospěch jiných
lidí. Dobrovolníci působí jako společníci

Dobrovolnické centrum si na začátku roku
stanovilo spoustu cílů a plánů, ale vzhledem
k pandemické situaci související s koronavirem

běhlo požehnání dobrovolníků s P. Františkem
Boldym z frýdecké farnosti. Pět ﬁremních
dobrovolníků z ﬁrmy Hyundai upravilo zahradu
ve středisku Oáza pokoje. V tomto roce jsme

našich klientů, přináší kousek sebe, dělí se

dále pokračovali ve spolupráci se Střední

s nimi o to, co umí, o své životní postřehy,

zdravotnickou školou ve Frýdku-Místku a

zážitky, zkušenosti a dovednosti.

zapojili jsme 6 nových studentek do dobrovol-

Dobrovolnické centrum zastřešuje také tzv.

nictví. Rok 2020 na jedné straně zamezil

ﬁremní dobrovolnictví.

možnosti se s dobrovolníky osobně potkávat,
na straně druhé pandemie přinesla nové
možnosti a hledaly se cesty, jak dobrovolníky
zapojit jinou formou - dobrovolnice stříhala
látky na šití roušek, někteří komunikovali se
svými klienty on-line formou a z některých
pracovníků se stali postupně dobrovolníci. Za
toto patří všem velké poděkování.

35 dobrovolníků
874,5 dobrovolnických
hodin

TŘÍKRÁLOVÁ
SBÍRKA

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

a rekonstrukce

Tříkrálová sbírka probíhala od 1. do 14. ledna
2020 ve městech a obcích v působnosti Charity
Frýdek-Místek. Během sbírky bylo zapečetěno

ź

Oáza pokoje - opravy a rekonstrukce

ź

Salvia - podpora služby

ź

Doučování, volnočasové a vzdělávací aktivity

celkem 342 pokladniček. Koledníci chodili od
domu k domu a s písní na rtech přáli převlečeni

Dům pokojného stáří - opravy

pro klienty
ź

Nový pohon - nákup vozidel pro terénní

za Tři krále lidem do Nového roku vše nejlepší

služby pro lepší zajištění klientů v terénu -

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

Charitní pečovatelská služba, Rebel, projekt

2020. V rámci Tříkrálové sbírky na frýdeckomístecku 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
výtěžku v pokladničkách.
V roce 2020 se v regionu Frýdek-Místek
podařilo vybrat částku ve výši 2 374 608 Kč.
Jako poděkování obdrželi všichni koledníci
volnou vstupenku na krytý bazén Aquapark
Olešná ve Frýdku-Místku.

Podpora pečujících

Baška

112 585 Kč

Ostravice

60 248 Kč

Bílá

13 294 Kč

Palkovice

130 160 Kč

Bruzovice

32 025 Kč

Paskov

105 323 Kč

Dobrá

94 043 Kč

Pazderna

14 513 Kč

Dobratice

47 678 Kč

Pražmo

41 253 Kč

Fryčovice

75 108 Kč

Pržno

37 031 Kč
44 869 Kč

Frýdek-Místek

633 977 Kč

Pstruží

Frýdlant nad Ostravicí

194 787 Kč

Raškovice

46 215 Kč

Janovice

66 385 Kč

Řepiště

45 883 Kč

Kaňovice

10 238 Kč

Sedliště

37 941 Kč

Krásná

35 247 Kč

Staré Hamry

14 248 Kč

Lhotka

38 731 Kč

Staré Město

22 374 Kč

Lučina

24 285 Kč

Staříč

64 230 Kč

Malenovice

31 649 Kč

Sviadnov

53 581 Kč

Metylovice

71 388 Kč

Vojkovice

19 127 Kč

Morávka

40 812 Kč

Vyšní Lhoty

28 616 Kč

Nižní Lhoty

22 603 Kč

Žabeň

17 921 Kč

Nošovice

35 963 Kč

Žermanice

10 277 Kč

EKONOMICKÁ ČÁST

Úplný objem nákladů organizace v roce 2020 v členění
podle druhů (v tis. Kč)
10 938 - spotřebované nákupy

75 754 - osobní náklady

11 678 - služby
445 - ostatní náklady
2 251 - odpisy
101 066 - celkem

Úplný objem nákladů organizace v roce 2020 v členění
podle činností (v tis. Kč)
druh

náklady

hlavní

hospodářská

činnost

činnost

100 900

166

celkem

101 066

Úplný objem nákladů organizace v roce 2020 v členění
podle středisek (v tis. Kč)
Salvia - domácí zdravotní péče - 3 784
ZOOM - 1 639

Dům pokojného stáří - 42 751

Centrum Pramínek - 1 416
Rebel - 2 058
Klub Nezbeda - 2 948
Denní centrum Maják - 2 207
Charitní pečovatelská služba - 7 751
Charitní týdenní stacionář - 1 076
Poradenské centrum - 1 664
Charitní odlehčovací služba - 4 739

Oáza pokoje - 23 321
Terénní odlehčovací služba - 1 843
Beskydské centrum duševního zdraví - 1 676
Doučování - 1 121
Ředitelství + ostatní činnosti - 1 072

Přehled výnosů organizace v roce 2020 v členění podle zdrojů (v tis. Kč)
6 158 - tržby od pojišťovny

61 795 - provozní dotace

1 647 - přijaté dary

30 338 - tržby za služby

1 572 - ostatní výnosy
101 510 - celkem

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

Počáteční stav

Příjmy

Výdaje

Konečný zůstatek

k 1.1.2020

k 31.12.2020
4

0

1

3

78

39

61

56

Finanční dary
investiční/provozní

877

1 408

80

2 205

Fond ze zisku

667

0

1

666

0

1

0

1

137

0

7

130

1 763

1 448

150

3 061

Fond pomoci
Finanční dary tvořící
veřejnou sbírku

Věcné dary
investiční/provozní
Fond na podporu aktivit
dětí zaměstnanců
celkem

Stav a pohyb majetku Charity Frýdek-Místek v roce 2020 (v tis. Kč)

Aktiva

Druh aktiv

Počáteční Přírůstek (+)

A

Dlouhodobý majetek celkem

I.

Dlouhodobý nehmotný majetek celkem

Konečný

stav k

/ úbytek (-)

zůstatek k

1.1.2020

majetku

31.12.2019

40 544

-437

40 107

0

0

0

II.

Dlouhodobý hmotný majetek celkem

65 936

1 134

67 070

III.

Dlouhodobý finanční majetek celkem

0

0

0

IV.

Oprávky k dlouhodobému majetku celkem

-25 392

-1 571

-26 963

B

Krátkodobý majetek celkem

15 397

5 702

21 099

I.

Zásoby

0

0

0

II.

Pohledávky celkem

7 094

1 500

8 594

III.

Krátkodobý finanční majetek celkem

8 071

4 318

12 389

IV.

Jiná aktiva celkem
Majetek celkem

232

-116

116

55 941

5 265

61 206

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

Pokladna
Bankovní účty
Celkem

Počáteční

Příjmy

Výdaje

Konečný

stav k

zůstatek k

1.1.2020

31.12.2020

369

11 486

11 300

555

7 701

158 040

153 908

11 833

8 070

169 526

165 208

12 388

Rozvaha Charity Frýdek-Místek za rok 2020 (v tis. Kč)
Aktiva

Druh aktiv

Počáteční stav k Konečný zůstatek
1.1.2020

A

Dlouhodobý majetek celkem

I.

Dlouhodobý nehmotný majetek celkem

II.

Dlouhodobý hmotný majetek celkem

1.

Pozemky

2.

Umělecká díla, předměty, sbírky

k 31.12.2020

40 544

40 107

0

0

65 936

67 070

1 499

1 499

1 139

1 138

3.

Stavby

46 779

47 021

4.

Hmotné movité věci a jejich soubory

12 660

13 362

5.

Drobný dlouhodobý hmotný majetek

6.

Nedokončený dlouhodob. hmotný majetek

III.

Dlouhodobý finanční majetek celkem

0

0

IV.

Oprávky k dlouhodobému majetku celkem

-25 392

-26 963

Oprávky ke stavbám

-16 204

-17 787

-8 584

-8 589

-604

-587

15 397

21 099

0

0

7 094

8 594

1.
2.

Oprávky k samostatným hmotným

604

587

3 255

3 463

movitým věcem a souborům SHMV
3.

Oprávky k DDHM

B

Krátkodobý majetek celkem

I.

Zásoby

II.

Pohledávky celkem

1.

Odběratelé

2.

Poskytnuté provozní zálohy

3.

Ostatní pohledávky

4.

Pohledávky za zaměstnanci

5.

Nároky na dotace a ostatní zúčtování se

21

2

716

816

1 596

1 600

155

128

2

5

8

8

státním rozpočtem
6.

Jiné pohledávky

7.

Dohadné účty aktivní

4 596

6 035

III.

Krátkodobý finanční majetek celkem

8 071

12 389

1.

Peněžní prostředky v pokladně

369

555

2.

Ceniny

1

1

3.

Peněžní prostředky na účtech

7 701

11 833

IV.

Jiná aktiva celkem

232

162

1.

Náklady příštích období

232

116

55 941

61 206

Aktiva celkem
označení

Pasiva

Počáteční stav

Konečný zůstatek

k 1.1.2020

k 31.12.2020

A

Vlastní zdroje celkem

43 922

45 856

I.

Jmění celkem

45 183

46 674

1.

Vlastní fondy

43 420

43 613

2.

Fondy

1 763

3 061

II.

Výsledek hospodaření celkem

-1 261

-818

1.

účet výsledku hospodaření

0

444

2.

Výsledek hospodař. ve schvalovacím řízení

-733

0

3.

Nerozdělený zisk, neuhraz. ztráta min. let

-528

-1 262

B

Cizí zdroje celkem

12 019

15 350

I.

Rezervy celkem

0

0

II.

Dlouhodobé závazky celkem

0

0

III.

Krátkodobé závazky celkem

11 894

15 230

1.

Dodavatelé

2.

Přijaté zálohy

3.

Ostatní závazky

4.

Zaměstnanci

5.

Ostatní závazky vůči zaměstnancům

6.

Závazky k institucím soc. zabezpečení a

324

429

3 554

4 979

1

1

3 158

3 841

109

113

1 812

2 136

443

583

3

3

veřejného zdravotního pojištění
7.

Ostatní přímé daně

8.

Ostatní daně a poplatky

9.

Závazky ve vztahu ke státnímu rozpočtu

9.

Závazky ve vztahu k rozpočtu orgánů

0

87

64

181

1 763

2 099

663

778

územních samosprávných celků
10..

Jiné závazky

11.

Dohadné účty pasivní

IV.

Jiná pasiva celkem

125

120

Výdaje příštích období

125

120

55 941

61 206

1.

Pasiva celkem

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

100 900

166

101 066

I.

Spotřebované nákupy a nakupované služby

02

22 539

78

22 617

.

Spotřeba materiálu, energie, ostatní

03

10 895

44

10 939

Opravy a udržování

05

1 244

29

1 273

Náklady na cestovné

06

165

0

165

Náklady na reprezentaci

07

163

0

163

Ostatní služby

08

10 072

5

10 077

Osobní náklady

13

75 675

79

75 754

Mzdové náklady

14

55 759

57

55 816

III.

IV.

V.

VI.

Zákonné sociální pojištění

15

17 893

19

17 912

Ostatní sociální pojištění

16

212

1

213

Zákonné sociální náklady

17

1 763

2

1 765

Ostatní sociální náklady

18

48

0

48

Daně a poplatky

19

100

2

102

Daně a poplatky

20

100

2

102

Ostatní náklady

21

335

7

342

Smluvní pokuty,úroky z prodlení,os. pokuty

22

1

0

1

Odpis nedobytné pohledávky

23

45

1

46

Nákladové úroky

24

1

0

1

Dary

26

4

0

4

Jiné ostatní náklady

28

284

6

290

Odpisy

29

2 251

0

2 251

Odpisy dlouhodobého hm. a nehm. majetku

30

2251

0

2 251

100 900

166

101 066

Náklady celkem

Označení

Název ukazatele

Číslo

Hlavní

Hospodářská

řádku

činnost

činnost

Celkem

B.

Výnosy

40

101 048

462

101 510

I.

Provozní dotace

41

61 795

0

61 795

Provozní dotace

42

61 795

0

61 795

Přijaté příspěvky

43

1 634

13

1 647

II.

Přijaté příspěvky (dary)

45

1 634

13

1 647

III.

Tržby za vlastní výkony a za zboží

47

36 058

438

36 496

IV.

Ostatní výnosy celkem

48

1 553

10

1 563

Výnosové úroky

51

23

8

31

Zaúčtování fondů

53

62

0

62

Jiné ostatní výnosy

54

1 468

2

1 470

Tržby z prodeje majetku

55

8

1

9

Tržby z prodeje dlouhodobého majetku

56

7

0

7

Tržby z prodeje materiálu

58

1

1

2

VI.

Výnosy celkem

61

101 048

462

101 510

C.

Výsledek hospodaření před zdaněním

62

148

296

444

D.

Výsledek hospodaření po zdanění

63

148

296

444

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.

Příloha v účetní závěrce v plném rozsahu Charita Frýdek-Místek ke dni 31. 12. 2020

1. Popis účetní jednotky
Název:
Sídlo:
Právní forma:
IČ:
Předmět podnikání:
Vznik účetní jednotky:
Zdaňovací období:
Rozvahový den:
Sestavení účetní závěrky:

Charita Frýdek-Místek
F. Čejky 450, Frýdek-Místek, 738 01
veřejná právnická osoba s právní subjektivitou
45235201
pomoc lidem v hmotné, ﬁnanční a duchovní nouzi
22. 01. 1992
od 01. 01. 2020 do 31. 12. 2020
31. 12. 2020
31. 05. 2021

1.1. Poslání účetní jednotky (hlavní činnost, hospodářská a další činnost)
Hlavní činnost:
charitativní činnost ve prospěch lidí v nouzi, zřizování a provozování charitativních služeb, domovů,
ústavů, zdravotnických, sociálních a jiných zařízení
Hospodářská činnost:
zapůjčení pomůcek, pronájem
1.2. Statutární orgány a organizační složky s vlastní právní osobností
Statutární orgán: ředitel Charity Frýdek-Místek
Poradním a kontrolním orgánem je Rada Charity Frýdek-Místek (členství je bezplatné).
Organizační složky s vlastní právní osobností: nejsou
1.3. Zakladatelé, zřizovatelé, vklady do vlastního jmění
Zřizovatel:
Biskupství ostravsko-opavské, Kostelní nám. 3172/1, Moravská Ostrava 728 02
Registrace:
30. 10. 1996 u MK ČR, číslo 8/1-08-709/1996

Vlastní jmění
901 100
901 101
901 102
901 104
901 106
Celkem
901 100
901 101
901 102
901 104
901 106

Zůstatek k 1. 1. 2020
17 384
24 762
136
1 120
19
43 421

Přírůstky
0
1 606
1 606
0
0
3 212

Úbytky
0
1 414
1 606
0
0
3 020

Vlastní jmění
Dotace a dary na pořízení DHM po snížení o odpis zdrojů krytí
Dotace a dary na pořízení dosud nedokončeného DHM
Dědictví p. Pieczková (cennosti)
Darovaná výtvarná díla

(v tis. Kč)
Zůstatek k 31. 12. 2020
17 384
24 954
136
1 120
19
43 613

Stav a pohyb na fondech
Fond
Zůstatek k 1. 1. 2020
911 120
4
911 170
78
911 200
877
911 210
0
911 300
667
911 400
137
Celkem
1 763
911 120
911 170
911 200
911 210
911 300
911 400

Přírůstky
0
39
1 408
1
0
0
1 448

Úbytky
1
61
80
0
1
7
150

(v tis. Kč)
Zůstatek k 31. 12. 2020
3
56
2 205
1
666
130
3 061

Fond pomoci
Fond-ﬁnanční dary tvořící veřejnou sbírku
Fond-ﬁnanční dary investiční/provozní
Fond-věcné dary investiční/provozní
Fond ze zisku (po zdanění)
Fond na podporu aktivit dětí zaměstnanců

2. Použité obecné účetní zásady, účetní metody a odchylky od těchto metod
2.1. Použité obecné účetní zásady
Předkládaná účetní závěrka zpracována ve smyslu zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví ve znění zákona č. 377/2015 Sb., a v
souladu s ustanoveními vyhlášky č. 504/2002 Sb. ve znění vyhlášky č. 324/2015 Sb., a Českými účetními standardy č. 401 - 414.
Účtový rozvrh, hlavní použité souvztažnosti, jakož i hlavní kniha, deník, výpisy ze syntetických i analytických účtů jsou založeny
v účetní dokumentaci, popř. uchovány v elektronické podobě.
Jednotlivé účetní operace byly klasiﬁkovány dle obecně platných předpisů a poté dle interních směrnic a interních zvyklostí
pro vedení účetnictví účetní jednotky.
Účetnictví je zpracováváno interně vlastními zaměstnanci. Pro vedení účetnictví účetní jednotka používá ekonomický
informační systém Vema od společnosti Solitea a.s. Brno.
Jednotlivé rozvahové a podrozvahové účty majetku a závazků byly řádně zinventarizovány v souladu s platnými zákony a
interními směrnicemi. Majetek a závazky mimo rozvahové a podrozvahové účty nebyly zjištěny. Výsledky inventarizačních prací
jsou uvedeny v jednotlivých inventarizačních zápisech.
Účetní závěrka k 31. prosinci 2020 byla sestavena za předpokladu nepřetržitého trvání účetní jednotky. Přiložená účetní závěrka
tudíž neobsahuje žádné úpravy, které by mohly z této nejistoty vyplývat.
2.2. Použité účetní metody
Účetní jednotka vede účetnictví dle zákona č. 563/1991 Sb., vyhlášky č. 504/2002 Sb. a podle Českých účetních standardů pro
účetní jednotky, pro které hlavním předmětem činnosti není podnikání.
2.3. Informace o odchylkách od metod podle § 7 odst. 5 zákona o účetnictví s uvedením jejich vlivu na majetek a závazky,
na ﬁnanční situaci a výsledek hospodaření účetní jednotky
Nenastaly.

2.4. Způsob oceňování majetku a závazků
Nakupované zásoby jsou oceňovány pořizovacími cenami. Pořizovací cenu tvoří cena pořízení a související vedlejší náklady
(přepravné, balné, poštovné, clo)
Zásoby nabyté darováním jsou oceňovány reprodukční pořizovací cenou.
Zásoby vytvořené vlastní činností vlastními náklady.
Účetní jednotka uplatňuje při účtování zásob metodu B.
Drobný hmotný majetek do 40 000 Kč je oceňován pořizovací cenou a je přímo účtován do spotřeby.
DDHM nad 3 tis. Kč pořízený před rokem 2003 zůstává veden na účtu 028 do vyřazení.
DDHM nad 3 tis. Kč pořízený od roku 2003 je veden na podrozvahovém účtu 972.
Drobný nehmotný majetek do 60 000 Kč je oceňován pořizovací cenou a je přímo účtován do spotřeby.
Dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek je oceňován pořizovací cenou.
Dlouhodobý hmotný majetek nad 40 000 Kč je zařazen do odpisových skupin a prostřednictvím odpisů se dostává do
nákladů.
Dlouhodobý nehmotný majetek nad 60 000 Kč účetní jednotka nemá.
Majetek nabytý bezúplatně a darováním je oceňován reprodukční pořizovací cenou, která je určena dárcem, popř. cenou
obvyklou v době pořízení.
Peněžní prostředky a ceniny jsou oceňovány jmenovitou hodnotou.
Pohledávky jsou při vzniku oceňovány jmenovitou hodnotou, při nabytí za úplatu pořizovací cenou.
Závazky jsou oceňovány jmenovitou hodnotou.
2.5. Způsob stanovení úprav hodnot majetku (odpisy a opravné položky)
Účetní jednotka používá rovnoměrné odpisování. Dlouhodobý hmotný majetek je zařazen do odpisových skupin v návaznosti
na zákon č. 586/1992 Sb. a dle sazeb uvedených v Rozhodnutí ředitele Charity Frýdek-Místek o stanovení odpisového plánu.
Daňové odpisy se řídí zákonem č. 586/1992 Sb.
Opravné položky k majetku nebyly vytvářeny.
2.6. Způsob přepočtu údajů v cizích měnách na českou měnu
Pro přepočet účetních údajů v cizí měně používá účetní jednotka denní kurz ČNB ke dni uskutečnění účetního případu.
K rozvahovému dni pro přepočet majetku a závazků kurz ČNB platný k rozvahovému dni.
2.7. Stanovení reálné hodnoty majetku a závazků
V daném účetním období nebylo použito ocenění reálnou hodnotou
2. 8. Použitý oceňovací model a technika při ocenění reálnou hodnotou
Nenastaly.
3.. Výše a povaha jednotlivých položek výnosů a nákladů, které jsou mimořádné svým objemem nebo původem

Přijaté dotace na provozní účely
Poskytovatel
Moravskoslezský kraj (kap. 313 MPSV)
MPSV ČR
MZ ČR
Moravskoslezský kraj
Statutární město Frýdek-Místek
Obec Baška
Obec Bukovec
Obec Čeladná
Obec Dobrá
Město Frýdlant nad Ostravicí
Obec Janovice
Obec Malenovice
Obec Mosty u Jablunkova
Obec Ostravice
Obec Palkovice
Město Paskov
Obec Pražmo
Obec Sedliště
Obec Staré Hamry
Hyundai Motor Manufacturing Czech s.r.o.
Celkem

(v tis. Kč)
42 587
6 378
1 932
4 837
5 230
40
15
50
135
220
16
25
25
60
40
40
10
100
35
20
61 795

4. Účetní jednotky, v nichž je účetní jednotka společníkem s neomezeným ručením
Nejsou.
5. Informace o položkách dlouhodobého majetku
Majetek
021
022
028
031
032
042
052
Celkem
021
022
028
031
032
042
052

Počáteční
stav
46 779
12 660
604
1 499
1 138
3 255
0
65 935

Přírůstky Úbytky
242
1 364
0
0
0
1 813
1 317
4 736

0
662
17
0
0
1 606
1 317
3 602

Konečný
stav
47 021
13 362
587
1 499
1 138
3 462
0
67 069

Opravné položky a oprávky
Počátek
Změna Konec
-16 204
-1 584
-17 788
-8 584
-5
-8 589
-604
17
-587
-25 392
-1 572
-26 964

Stavby
Hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí
Drobný dlouhodobý hmotný majetek
Pozemky
Darovaná výtvarná díla, cennosti (p.Pieczková)
Nedokončený DHM
Poskytnuté zálohy na DHM

(v tis. Kč)
Úroky
0
0
0
0
0
0
0
0

6. Celkové odměny účtované auditorem
Druh služby
Povinný audit roční účetní závěrky
Jiné ověřovací služby
Daňové poradenství
Jiné neauditorské služby

Náklad (v tis. Kč)
37
-

7. Účetní jednotky, v nichž účetní jednotka sama nebo prostřednictvím 3. osoby drží podíl.
Nejsou.
8. Splatné dluhy pojistného na sociálním zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, splatné dluhy
veřejného zdravotního pojištění a evidované daňové nedoplatky
Nejsou.
9. Cenné papíry nabyté účetní jednotkou
Nejsou.
10. Informace k položkám dluhů
10.1.
Dluhy, které vznikly v daném účetním období a u kterých zbytková doba splatnosti k rozvahovému dni
přesahuje 5 let
Nejsou.
10.2. Dluhy kryté zárukou
Nejsou.
10.3. Finanční nebo jiné dluhy, které nejsou obsaženy v rozvaze
Nejsou.
11. Výsledek hospodaření v členění na hlavní a hospodářskou činnost a pro účely daně z příjmů
(v tis. Kč)
Činnost
Výnosy
Náklady
Hospodářský výsledek
Hlavní
101 048
100 900
148
Hospodářská
462
166
296
Celkem
101 510
101 066
444

12. Průměrný přepočtený počet zaměstnanců dle kategorií a osobní náklady za účetní období v členění podle
výkazu zisku a ztráty
Sledované účetní období
Průměrný přepočtený počet zaměstnanců
167
z toho členů řídicích orgánů
1 - ředitel
z toho členů kontrolních orgánů
0
z toho členů správních orgánů
0
Osobní náklady (v tis. Kč)
75 754
z toho mzdové náklady
55 816
z toho zákonné sociální pojištění
17 912
z toho ostatní sociální pojištění
213
z toho zákonné sociální náklady
1 765
z toho ostatní sociální náklady
48
Počet a postavení zaměstnanců, kteří jsou zároveň členy řídících,
kontrolních nebo jiných orgánů
0
Odměny a funkční požitky členů řídicích, kontrolních aj. orgánů
0
13. Účasti členů řídicích, kontrolních nebo jiných orgánů účetní jednotky v osobách, s nimiž účetní jednotka
uzavřela za vykazované účetní období obchodní smlouvy nebo jiné smluvní vztahy
Nejsou.
14. Zálohy, závdavky a úvěry poskytnuté členům řídicích, kontrolních a jiných orgánů
Nejsou.
15. Informace k dani z příjmů
15.1. Způsob zjištění základu daně z příjmů
Charita Frýdek-Místek používá pro zdanění tzv. široký základ daně.
výsledek hospodaření celkem (ř. 10 daňového přiznání)
+ výdaje neuznané za výdaje k dosažení příjmů (ř. 40 daňového přiznání)
+ rozdíl, o který odpisy hmotného a nehmotného majetku, stanovené dle § 26 – 33 ZDP,
převyšují odpisy tohoto majetku v účetnictví (ř. 50 daňového přiznání)
- příjmy, které nejsou předmětem daně podle § 18a odst. 1 ZDP (ř. 101 daňového přiznání)
- příjmy osvobozené od daně podle § 19b zákona, pokud nejsou zahrnuty ve výsledku
hospodaření (ř. 109 daňového přiznání)
- částky, o které lze podle § 23 odst. 3 písm. c) ZDP snížit výsledek hospodaření nebo
rozdíl mezi příjmy a výdaji (ř. 112 daňového přiznání)
- příjmy nezahrnované do základu daně podle § 23 odst. 4 ZDP (ř. 140 daňového přiznání)
Základ daně před úpravou (ř. 200 daňového přiznání)

(v Kč)
443 546
1 928 236
1 329 733
1 413 671
1 647 510
500
62 459
577 375

Bezúplatné příjmy nejsou zahrnuty v daňovém přiznání, protože účetní jednotka se je rozhodla osvobodit.

15.2. Použité daňové úlevy
Odečet nároku na odpočet na podporu odborného vzdělává podle § 35 odst. 4 a § 34h ZDP
Sleva podle § 35 odst. 1 písm. a) ZDP

(v Kč)
211 400
70 740

15.3. Způsob užití prostředků v běžném účetním období získaných z daňových úlev v předcházejících zdaňovacích
obdobích
Peněžní prostředky získané z daňových úlev byly použity na úhradu provozních výdajů hlavní činnosti.
16. Významné položky z rozvahy a výkazu zisku a ztráty, u kterých je uvedení podstatné pro hodnocení ﬁnanční a
majetkové situace
Pohledávky - významné položky (v tis. Kč)
Položka rozvahy Název
B.II.1.
Odběratelé
B.II.4.
Poskytnuté provozní zálohy
B.II.5.
Ostatní pohledávky
B.II.6.
Pohledávky za zaměstnanci
B.II.18.
Dohadné účty aktivní

Stav k 1. 1. 2020
21
716
1 596
155
4 596

Obrat
-19
100
4
-27
1 439

Stav k 31. 12. 2020
2
816
1 600
128
6 035

Stav k 1. 1. 2020
324
3 554
3 158
109

Obrat
105
1 425
683
4

Stav k 31. 12.2020
429
4 979
3 841
113

1 812
443

324
140

2 136
583

64
1 763
663

117
336
115

181
2 099
778

Účetní jednotka netvoří opravné položky k pohledávkám.
Závazky - významné položky (v tis. Kč)
Položka rozvahy Název
B.III.1.
Dodavatelé
B.III.3.
Přijaté zálohy
B.III.5.
Zaměstnanci
B.III.6.
Ostatní závazky vůči zam-cům
B.III.7.
Závazky k institucím sociálního
zabezpečení a veř. zdrav. pojištění
B.III.9.
Ostatní přímé daně
B.III.13.
Závazky ze vztahu k rozpočtu
orgánů územních samospr. celků
B.III.17.
Jiné závazky
B.III.22.
Dohadné účty pasivní
Dotace a dary na investice
Poskytovatel
Moravskoslezský kraj
MPSV ČR
DCHOO-Tříkrálová sbírka
Nadace Veolia
dar ČMAPaM z.s.
Celkem

(v tis. Kč)
účet 901
880
290
356
80
1 606

účet 911
277

50
327

17. Přehled o přijatých a poskytnutých darech, dárcích a příjemcích těchto darů
Přijaté dary, příspěvky na provoz, investice (v tis. Kč)
Dárce
účet 682
účet 901
Tuzemské organizace
396
Fyzické osoby
123
Obce
225
Nadace
105
Fyzické (nepeněžní) dary 392
DCHOO-Tříkrálová sbírka 406
356
Celkem
1 647
356
Přijaté dary od obcí
Kopřivnice
Kozlovice
Morávka
Pržno
Pstruží
Raškovice
Stará ves nad Ondřejnicí
Sviadnov
Žabeň
Celkem

účet 911
50
99

2
814
965

(v tis. Kč)
5
25
10
25
50
10
15
75
10
225

Seznam významných dárců
Fortemix produkce s.r.o., Kirilovova 812, Paskov
Výbor dobré vůle-Nadace Olgy Havlové, Senovážné nám. 2, Praha
ČMAPaM z.s., Viniční 4049/235, Brno
Petr Popelář, Ostrava
Nadace ČEZ , Duhová 1531/3, Praha
MUDr. Josef Chalupa, Slunečná 289, Frýdek-Místek
Nadace Charty 77, Melantrichova 5, Praha
Ing. Evženie Bubeníková, I. J. Pešiny 2572, Frýdek-Místek
Hyundai LXM motors s.r.o., Revoluční 2108/108, Nový Jičín
Kolářová Anna, Palkovice
a další

(v tis. Kč)
369
55
50
50
50
20
18
10
10
8

Poskytnuté dary: Charita Frýdek-Místek poskytla ﬁnanční dar na likvidaci lepry ve výši 4 tis. Kč a darovala nepotřebný majetek
FO ve výši 500 Kč.
18. Přehled o veřejných sbírkách podle zákona upravujícího veřejné sbírky
Účel sbírky:
Shromažďování ﬁnančních prostředků na humanitární pomoc lidem v nouzi, na realizaci
charitních projektů (Poradenské centrum, Charitní pečovatelská služba, Charitní ošetřovatelská
služba, Dům pokojného stáří, Odlehčovací služba, Týdenní stacionář, Denní centrum Maják, Oáza
pokoje, Klub Nezbeda, Centrum Pramínek, Terénní služba Rebel, Terénní služba ZOOM) a na
činnost koordinátora Dobrovolnického centra.
Osvědčení:
č.j. MSK 10354/2015 ze dne 21. 1. 2015
Vydané:
Krajským úřadem Moravskoslezského kraje

Období realizace sbírky:
Bankovní účet sbírky:
Veřejná sbírka
Celkem

od 22. 2. 2015 na dobu neurčitou
2113409397/2700, UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia a.s.

Zůstatek k 1. 1. 2020
78 278 Kč

Tvorba: dary
38 728 Kč

Čerpání
61 189 Kč

Zůstatek k 31. 12. 2020
55 817 Kč

Zůstatek veřejné sbírky je evidován v účetní jednotce ve vlastních zdrojích na účtu fondu 911 170 a odpovídá zůstatku na
bankovním účtu veřejné sbírky k 31. 12. 2020.
19. Způsob vypořádání výsledku hospodaření z předcházejících účetních období
Výsledek hospodaření za r. 2019 ve výši -733 177,80 Kč byl Rozhodnutím ředitele Charity Frýdek-Místek zaúčtován na účet
932 200 – Neuhrazená ztráta z minulých let.
20. Informace o individuální produkční kvótě, individuálním limitu prémiových práv a jiných obdobných kvót a limitů, o
kterých účetní jednotka neúčtovala na rozvahových ani výsledkových účtech
Nejsou.

Sestaveno dne: 31. 05. 2021

Sestavil: Stanislava Hrůzková

Podpisový záznam

……………………………………………………
Mgr. Martin Hořínek, MBA, ředitel

VÝROK AUDITORA

Poděkování za podporu
Chtěli bychom také poděkovat všem, kteří nás, nejen
v roce 2020, provázeli a provázejí na naší charitní cestě,
všem partnerům, dárcům a podporovatelům,
zaměstnancům a dobrovolníkům, všem, bez jejichž
podpory by to nešlo.

Děkujeme všem, kteří nám pomohli a pomáhají...

....s Vámi nejsme sami...

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

