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VÝROČNÍ
ZPRÁVA

CHARITA FRÝDEK-MÍSTEK
...s námi nejste sami...

SLOVO
ŘEDITELE

fungovaly a pomáhaly lidem, kteří pomocnou
či podpůrnou ruku potřebovali. Všechny dokázaly zareagovat na měnící se okolnosti, změnu
preferencí a požadavků klientů, všechny se nějakým způsobem posunuly, rozvinuly. To je něco, co mě naplňuje optimismem do budoucna

S námi nejste sami… tak zní slogan Charity

a hrdostí nad organizací, kterou můžu kousek

Frýdek-Místek. Tento slogan, naše motto sdě-

cesty vést.

luje, čím chceme být, je vyjádřením naší myš-

Ano kousek cesty - letos, tedy v roce, kdy vzniká

lenky. A v roce 2021 jsme měli dostatek příleži-

tato výroční zpráva, si totiž Charita Frýdek-Mís-

tostí tato slova naplňovat.

tek připomíná 30 let své existence, což je dlou-

V průběhu celého roku jsme se s různou inten-

há doba, to je dlouhá cesta od matek a otců

zitou potýkali s covidem. A to v mnoha podo-

zakladatelů k dnešním dnům a nakročené bu-

bách. Ať už se jednalo o samotnou nemoc,

doucnosti. Neboť ta je přítomná už v tomto

kterou i přes provedená opatření dostali někteří

okamžiku, už nyní ji tvoříme, proto zmíněný

z našich kolegů nebo klientů. Nebo různá pre-

optimismus, protože jsem přesvědčen, že

ventivní opatření, která jsme nastavovali. Nebo

Charita Frýdek-Místek dokáže ještě mnohé.

různá omezení, která s sebou přinášely opatře-

A to zejména díky lidem, kteří ji tvoří, kteří v ní

ní a pokyny centrálních orgánů České republiky

pracují, kteří do ní vkládají kus sebe (a troufám

a které negativně ovlivňovaly naši činnost a na-

si říci, že ona jim to nějakým způsobem a v

še plány. V letním intermezzu se sice povedlo

dobrém vrací). Stejně tak je to díky těm, kteří

uskutečnit pár akcí, ale většina z toho, co jsme

nás na naší cestě podporují – materiálně, ﬁnan-

plánovali zůstalo na ploše ﬂipchartů, počítačů a

čně, modlitbou, myšlenkou. K našemu mottu

poznámkových bloků. Včetně největší z charit-

…s námi nejste sami… jsme začali doplňovat …s

ních akcí Tříkrálové sbírky, která se v roce 2021

Vámi nejsme sami… Uvědomujeme si totiž, že

poprvé za celou historii uskutečnila bez koled-

tomu tak je a že se takto podílíme na vzniku

níků.

jakési synergické vzájemnosti.

Ale nejen při potýkání se s výše uvedeným se
lidé kolem nás mohli přesvědčit o tom, že jsme
s nimi, že se na nás mohou v těžkých chvílích
spolehnout. Všechny naše služby v roce 2021

Mgr. Martin Hořínek, MBA
ředitel Charity Frýdek-Místek

O CHARITĚ
FRÝDEK-MÍSTEK
Charita Frýdek-Místek je nezisková organizace působící na severovýchodě Moravskoslezského kraje. Dekretem má vymezenou působnost v 36 obcích od Paskova po Bílou na
jedné straně, od Fryčovic po Dobratice v
druhém směru. Naše organizace zaměstnává
na 200 pracovníků. Většina z nich pracuje
přímo s klienty.
Poskytujeme široké spektrum pobytových,

Frýdek-Místek s oblastní působností.

ambulantních a terénních sociálních služeb

Jako první začala působit Charitní ošetřovatel-

a zdravotních služeb určených seniorům, lidem

ská služba a Charitní pečovatelská služba. Poté

s psychickým onemocněním, rodinám s dětmi

se Charita postupně rozrůstala o další střediska

a mládeži ohrožené sociálním vyloučením.

a poskytované služby. V roce 1999 to byl Dům

Naším cílem je pomáhat lidem v hmotné, so-

pokojného stáří u Panny Marie Frýdecké a Klub

ciální, duševní a duchovní nouzi bez ohledu na

Nezbeda. V roce 2000 byla založena další stře-

jejich příslušnost k rase, národnost nebo nábo-

diska: Mateřské centrum ve Frýdlantu nad

ženské vyznání.

Ostravicí, které již ukončilo svou činnost, dále

Posláním Charity Frýdek-Místek je profesionálně a s respektem k důstojnosti a svobodě člo-

„Oáza pokoje“ pro psychicky nemocné a Denní
centrum Maják.

věka pomáhat lidem, a to prostřednictvím so-

Od roku 2003 působí v Charitě Dobrovolnické

ciálních a zdravotních služeb i humanitárních

centrum a v roce 2006 začalo fungovat Pora-

aktivit.

denské centrum ve Frýdlantu nad Ostravicí. Ro-

Katolická farní charita Místek byla založena Olomouckým arcibiskupem v lednu 1992, o měsíc
později vznikla Farní charita Frýdek. V roce 1996
došlo ke sloučení obou Charit do Charity

ku 2010 jsme začali poskytovat nové sociální
služby, 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 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 roku 2020 jsme rovněž
zakončili první ročník Charity sobě, neboli
interního vzdělávacího programu naší Charity
Frýdek-Místek.

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
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

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

CHARITNÍ
PEČOVATELSKÁ
SLUŽBA

služby ovlivněno jednotlivými protiepidemický-

Charitní pečovatelská služba poskytuje

mi opatřeními.

podporu a pomoc starším a dospělým zdra-

I přes to se pracovnice účastnily různých vzdě-

votně postiženým a chronicky nemocným

lávacích programů a školení a profesních set-

osobám se sníženou soběstačností, které by

kání. V roce 2021 byl ukončen provoz detašova-

rády zůstaly v domácím prostředí, avšak bez

ného pracoviště v Ostravici v souvislosti s pro-

pomocí druhé osoby se o sebe a svou domá-

měnami práce v terénu. V průběhu roku jsme

cnost nedokáží plně postarat. Charitní pe-

přešli spolu s ostatními na výkaznictví v progra-

čovatelská služba svým uživatelům pomáhá

mu eQuip a zahájili jsme postupný přechod na

nejen s péčí o jejich osobu, ale rovněž i se

používání celoročních pneumatik u našich

zajištěním chodu domácnosti.

vozidel.

Charitní pečovatelská služba v roce 2021 posílila
svůj tým o dvě nové pracovnice. Celý rok byl
pro službu ovlivněn pandemickou situací, která
poznamenala jak klienty služby, tak pracovnice.
Kromě vln samotné nemoci byla poskytování

Pomyslnou třešničkou na dortu bylo na podzim ocenění vedoucí služby za mimořádný přínos k rozvoji charitního díla v ostravsko-opavské diecézi.

137 uživatelů
60 nových uživatelů
12 570 klientohodin
80 let průměrný věk

SALVIA DOMÁCÍ
ZDRAVOTNÍ
PÉČE

a najít novou psycholožku pro hospicovou péči.

Salvia poskytuje odbornou zdravotní péči

V průběhu roku jsme díky projektům dovybavi-

v domácím prostředí klientů a je určena oso-

li naše zdravotnické brašny o pohotovostní me-

bám starším 18 let. Tato služba je poskytová-

dikaci pro hospicové nemocné, o další zdravot-

na na základě indikace ošetřujícího lékaře

nické pomůcky, které nám usnadňují a zkvalit-

nebo lékaře zdravotnického či sociálního za-

ňují naši péči o nemocné, a zakoupili jsme nové

řízení. Službu vykonávají zdravotní sestry a je

EKG. Jedna z našich zdravotních sester v

plně hrazena ze zdravotního pojištění. Salvia

průběhu roku absolvovala náročný a specializo-

se snaží udržet a podpořit zdraví svých pa-

vaný kurz zaměřený na edukaci našch diabeti-

cientů, případně navrátit zdraví či zmírnit

ků

utrpení nevyléčitelně nemocného člověka.

Každým rokem se v rámci zdravotní terénní
péče Salvie utvrzujeme v tom, že naše služby
umíme poskytovat v rozdílných sociálních
podmínkách a pro různé typy osobností. Stále
zdokonalujeme chod hospicové služby. Díky
projektu se nám podařilo zajistit trvale léčiva
pro prvotní akutní zaléčení našich nemocných

V druhé polovině roku jsme se s našim záměrem na nákup vozidla pro mobilní hospicovou
péči zapojili do sbírkové akce DARUJ FM. Nový
vůz bude využíván od roku 2022.

355 klientů
6 555 návštěv u
nemocných
818 027 najetých km

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

V roce 2021 jsme v Domě pokojného stáří navýšili počet hodin aktivizace u klientů o víkendech. Vznikla nová aktivita „odpolední čtení“ a
proběhlo několik cestovatelských přednášek a
přednášek na různá témata realizovaná hudebním oddělením Městské knihovny FrýdekMístek. V průběhu roku jsme zahájili spolupráci
s dobrovolnickým centrem ADRA a proběhla
první burza oblečení pro klienty. Nezaháleli ani
naši klienti, kteří se v rámci aktivizace zapojili
do projektu Chobotničky pro neonatologické
oddělení Fakultní nemocnice Ostrava a Čtverce
pro Afriku.

dosavadní soběstačnost klientů, a to tak, aby

I v roce 2021 jsme pokračovali ve zlepšování

měli pocit skutečného domova, účastnili se

vybavenosti domova - rozšířili jsme wi-ﬁ pok-

volnočasových aktivit a byli v kontaktu se

rytí v budovách, vyzdobili jídelnu pro klienty

svou rodinou a blízkými.

byla vyzdobena do retro stylu, zakoupili další
pomůcky pro podporu mobility klientů a také
kyslíkový koncentrátor a zmodernizovali část
vybavení pokojů klientů. U vchodových dveří
jsme pak instalovali venkovní světla, aby se
návštěvy cítily vítány i po setmění a nechali
opravit chodníky před budovali, aby k nám
mohly bezpečně přicházet.

96 klientů
27 nových klientů
28 133 lůžkodnů
81,6 let průměrný věk

CHARITNÍ
ODLEHČOVACÍ
SLUŽBA
Charitní odlehčovací služba je pobytové
zařízení pro osoby starší 45 let, jehož účelem je umožnit osobám, které pečují o své
blízké, získat čas pro odpočinek, vyřízení si
svých důležitých osobních záležitostí a možnost regenerace. Pracovníci pobytové odlehčovací služby se snaží vyjít každému
klientovi vstříc a poskytnout mu obdobné
podmínky, jaké má při pobytu v domácím
prostředí. Pobytová odlehčovací služba je

Charitní odlehčovací služba je jednou z našich
služeb, které období nouzového stavu a platnosti proepidemických opatření výrazně poznamenal. Služba byla jednu dobu úplně uzavřena, následně fungovala se sníženou kapacitou, protože klienti různě odhlašovali pobyty
nebo platil zákaz návštěv. Během celého roku
se v naší službě nenakazil onemocněním covid-19 žádný uživatel, za což jsme rádi. V druhé
polovině roku se nám podařilo doplnit pracovní
tým do plného stavu.
I přes omezené možnosti se podařilo uskutečnit pár akcí – na jaře jsme pekli velikonoční beránky, v létě smažili vaječinu a grilovali a na
konci roku si napekli s klienty cukroví a společně tvořili vánoční výzdobu.

proto velmi vyhledávaná pro svůj osobní
přístup.

42 klientů
obložnost 31 %
1 350 lůžkodnů
83 let průměrný věk

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

Stejně jako Charitní odlehčovací služba je Charitní týdenní stacionář jednou z našich služeb,
které období nouzového stavu a platnosti protiepidemických opatření výrazně poznamenal.
Služba byla jednu dobu úplně uzavřena, následně fungovala se sníženou kapacitou, protože klienti různě odhlašovali pobyty nebo platil zákaz návštěv. Během celého roku se v naší
službě nenakazil onemocněním covid-19 žádný
uživatel, za což jsme rádi V druhé polovině roku
se nám podařilo doplnit pracovní tým do plného stavu.

stacionáři, kde je jim poskytnuta veškerá

I přes omezené možnosti se podařilo uskuteč-

potřebná péče vycházející z jejich individuál-

nit pár akcí – na jaře jsme pekli velikonoční

ních potřeb, a zároveň jsou podporováni v

beránky, v létě smažili vaječinu a grilovali a na

aktivním trávení volného času. O víkendech

konci roku si napekli s klienty cukroví a společ-

či svátcích pak v péči pokračuje klientova

ně tvořili vánoční výzdobu.

rodina v domácím prostředí.

3 klienti
obložnost 58 %
635 lůžkodnů
87 let průměrný věk

TERÉNNÍ
ODLEHČOVACÍ
SLUŽBA

roku jsme se dověděli, že auto dostaneme, na

Terénní odlehčovací služba je určena senio-

což se těšíme, protože auto je náš pracovní

rům nebo nemocným osobám se sníženou

prostředek. Bez něj bychom nemohli poskyto-

soběstačností od 45 let, které žijí ve svém

vat péči v jednom dni klientům z různých části

domácím prostředí a je o ně pečováno pro-

města a přilehlých obcí. Během roku se také

střednictvím druhé osoby, nejčastěji rodiny.

proměňovaly požadavky klientů – začali častěji

Terénní odlehčovací služba pomáhá pečují-

využívat vícehodinové společnosti našich pečo-

cím osobám získat čas pro odpočinek či ře-

vatelek a tím si pečující mohli odpočinou nebo

šení vlastních záležitostí s vědomím, že jejich

vyřídit návštěvy lékařů či jiné osobní záležitosti.

blízcí jsou v dobrých rukou a je o ně kvalitně

Také se rozšířil náš pracovní tým, a tak jsme

postaráno. Služba poskytuje zajištění základ-

zvýšili okamžitou kapacitu na 3 klienty v jed-

ních potřeb uživatelů, podporu a znovuobno-

nom okamžiku.

Vnímáme, že se Terénní odlehčovací služba
pomalu dostává do širšího povědomí veřejnosti. Jsme rádi, že se nám klienti vracejí, protože
jsou spokojeni s poskytnutou péčí. V roce 2021
jsme požádali o nové auto z projektu a koncem

vení jejich schopností, zachování návyků a
zvyklostí.

82 uživatelů
34 524 ujetých km
2 548 hodin s klienty
82 let průměrný věk

PŮJČOVNA
POMŮCEK

koupili pomůcky nové, zejména postele a ma-

Půjčovna kompenzačních pomůcek nabízí

trace. V polovině roku jsme přešli na jiný sys-

klientům svých služeb, stejně jako veřejnosti,

tém administrace, a to pomocí programu

zapůjčení pomůcek pro usnadnění jejich

eQuip, ve kterém se pomůcky nejen evidují, ale

každodenního života. K zapůjčení můžeme

také se provádí vyúčovávání, administrují se

poskytnout vozíky, kyslíkové koncentrátory,

smlouvy, apod. Na sklonku roku jsme také za-

chodítka, WC křesla, elektrické polohovací

pracovali na propagaci a natočili pár instruk-

postele, antidekubitní matrace, pásový

tážních videí. V roce 2021 byl největší zájem o

schodolez a další. Klientům nabízíme také

zapůjčení o invalidních vozíků a elektricky

možnost rozvozu pomůcek do jejich místa

polohovatelných postelí.

V průběhu roku 2021 proběhla v Půjčovně pomůcek větší revize - starší, déle nepoužívané
pomůcky jsme vyřadili, část renovovali a na-

bydliště.

125 klientů
42 nových klientů
2 354 najetých km

SENIOR
POINT
Senior Point je kontaktní místo, místo
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

V první polovině 2021 byl Senior Point zavřený v
důsledku pandemie covid-19. Pracovnice se
snažily udržovat kontakt s klienty především v
online prostředí, avšak s ohledem na cílovou
skupinu seniorů byl tento úkol mnohdy obtížný. Mnohdy byla pro seniory přínosnější komunikace telefonická. Pracovnice pravidelně rozesílaly seniorům e-maily s názvem „Pozdrav a
povzbuzení ze Senior Pointu“ jako povzbuzení v
době covidové.

aktivit. Cílovou skupinou Senior Pointu jsou

V druhé polovině roku jsme postupně začali

osoby starší 55 let.

obnovovat aktivity pro klienty a začali se více
věnovat osobním setkáním. Uskutečnily se také
první skupinové akce jako např. „Každodenní
péče o pleť ve zralém věku“ nebo velmi populární „Hrátky s pamětí“.
V průběhu celého roku absolvovaly pracovnice
Senior Pointu školení zaměřené na práci se
seniory a na techniky tréninku paměti.

97 klientů
39 účastníků akcí
27 vydaných
Senior pasů

OÁZA
POKOJE

ňovaly aktivity klientů, na které byli zvyklí, ale

Oáza pokoje je pobytovou službou pro osoby

také se nám po dlouhé době výrazněji obměni-

trpící chronickým duševním onemocněním.

la klientela.

Poskytujeme službu lidem ve věku od 30 let,

Významnou změnou byl vznik zdravotnického

kteří jsou kvůli svému zdravotnímu stavu

úseku, včetně vybudování nového prostoru ses-

závislí na pomoci jiné osoby a nemohou žít

terny. Náš pracovní tým jsme také rozšířili o

ve svém přirozeném prostředí. Zajištěním

peer konzultanta a šest pracovníků Oázy poko-

stabilního a bezpečného prostředí, které tato

je se zúčastnilo dlouhodobého vzdělávací výc-

služba nabízí, pomáháme našim klientům

viku pro práci s osobami s duševním onemoc-

udržet si duševní pohodu. Podporou k samo-

něním v rámci projektu Podpora duše II.

statnosti, nácvikem a upevňováním dovedností v péči o svoji osobu služba motivuje
klienty aktivně a smysluplně trávit svůj volný
čas.

Pandemická situace se podepsala v průběhu
roku 2021 také na provozu Oázy pokoje, a to
nejen kvůli různým omezením, které znesnad-

V průběhu roku jsme zapracovali i na zkvalitnění prostředí pro klienty – proběhla výměna
podlahových krytin, výmalba společných prostor, rekonstrukce bezbariérové koupelny, byl
namalován venkovní nadrozměrný obraz Lysé
hory a okolní přírody na zahradní zeď.
I přes různá omezení se povedlo zrealizovat
některé tradiční aktivity, např. týdenní pobyt
klientů na sv. Hostýně, zapojili jsme se do Ježíškových vnoučat, nově jsme měli Nahlédnutí do
betlémské stáje.

51 klientů
9 nových klientů
17 040 lůžkodnů
66 let průměrný věk

ZOOM

dokončení procesu oddělení Beskydského cen-

Sociální rehabilitace ZOOM poskytuje bez-

tra duševního zdraví – od mateřského ZOOMu

platně pomoc a podporu lidem s duševním

se odpoutala dcera, která jej přerostla. S tím

onemocněním od 18 let. Tato služba nabízí

také souvisela změna na pozici vedoucí středis-

pomoc a podporu při zapojování se do běžné

ka. Centrum duševního zdraví si také převzalo

společnosti a hledá společně s klienty vhod-

některé klienty, ale ZOOM tím nestrádal, proto-

né způsoby, jak se naučit žít smysluplný

že záhy získal nové a obě služby na sebe pěkně

a plnohodnotný život s jejich onemocněním.

navazují: tam, kde končí možnosti jedné, po-

Služba nabízí možnost rozhovoru, doprovodu,

kračuje druhá. Potřeby a zadání ze strany klien-

nácviku schopností a dovedností v oblastech

tů se také proměnily v souvislosti s protiepide-

péče o vlastní osobu a další členy domácnos-

mickými opatřeními. Na naši cílovou skupinu –

ti. S klienty řešíme bydlení, ﬁnanční situaci,

osoby s duševním onemocněním tato situace

zaměstnání, režim dne, volný čas, vyřizování

dopadala obzvláště silně.

osobních záležitostí a komunikaci.

V roce 2021 došlo také k zapojení peer konzul-

Největší událostí v roce 2021 bylo pro ZOOM

tanta. V průběhu celého roku jsme neopomínali důležité vzdělávání – dokončili jsme dlouhodobé vzdělávání v modelu Care, který jsme
zavedli do naší praxe. Vzdělávali jsme se také v
rámci projektů Multidiscipinarita a Podpora
duše II.

58 klientů
26 nových klientů
1920 intervencí
695 kontaktů

DENNÍ
CENTRUM
MAJÁK
Denní centrum Maják je ambulantní služba,
nabízející osobám s duševním onemocněním
nebo lehkým mentálním postižením bezpeč-

Rok 2021 se v Denním centru Maják nesl ve
znamení většího zaměření na zplnomocnění klienta a využívání principů metody
CARe. Podařilo se, i přes různá omezení,
zachovat stávající programy vedené odborníky (canisterapie, muzikohraní, besedy s
psycholožkou) a navíc rozšířit nabídku
těchto programů o besedy Zdravý životní

ný prostor, v němž mohou aktivně trávit svůj

styl. V rámci kreativních činností jsme roz-

volný čas. Klientům této služby pomáháme

šířili nabídku aktivit pro klienty o tvoření s

rozvíjet a procvičovat své schopnosti a do-

keramickou hlínou. S klienty jsme prožili

vednosti a také udržovat společenské kon-

týden na ozdravném pobytu ve Velkých

takty. V rámci různých aktivit se snažíme

Losinách a po roce se uskutečnil další

rozvíjet klientovy vědomosti a rovněž posi-

ročník bowlingového turnaje pro klienty a

lovat jeho sebevědomí a komunikační dovednosti.

jejich rodinné příslušníky nebo kamarády.
Pracovní tým jsme rozšířili o peer konzultanta a všichni jsme absolvovali intenzivní
vzdělávání zaměřené na práci s lidmi s
duševním onemocněním v rámci projektu
Podpora duše II. V závěru roku jsme
vyzkoušeli nový způsob prezentace služby
na vánočních akcích ﬁrem v okolí.

28 klientů
6 nových klientů
5 556 klientohodin

BESKYDSKÉ
CENTRUM
DUŠEVNÍHO
ZDRAVÍ

V průběhu roku 2021 jsme pokračovali v pilotním projektu Podpora vzniku Center duševního zdraví III a na sklonku roku vstoupili do „ostrého provozu“. V rámci pilotního
projektu se hodně dbalo na edukaci – absolvovali jsme výcvik v krizové intervenci,
modelu Care a mnoho dalšího. Zavedli
jsme si také pravidelné interní vzdělávání

Beskydské centrum duševního zdraví fun-

týmu s našimi psychiatry, kde probíráme

guje na základě spolupráce Charity Frýdek-

aktuální témata k práci s klienty. Promě-

Místek a Nemocnice ve Frýdku-Místku. Bes-

nou prošel v průběhu roku náš tým, který

kydské centrum duševního zdraví propojuje
zdravotní a sociální péči, poskytovanou v te-

se rozrostl.

rénu a zajišťuje tak komplexní, koordinova-

V necelých 80 případech se nám povedlo

nou a včasnou péči pro osoby se závažným

předejít nutnosti hospitalizace klientů v

duševním onemocněním ve své spádové

psychiatrických zdravotnických zařízeních.

oblasti. Cílovou skupinou jsou osoby ve věku

Jednomu dlouhodobě hospitalizovanému

18-65 let se zkušeností se závažným dušev-

klientovi jsme pomohli vrátit se do přiroze-

ním onemocněním. Zaměřujeme se na posi-

ného prostředí. Proběhl u nás Den otevře-

lování sebevědomí a komunikační doved-

ných dveří, zapojili jsme se do charitní akce

nosti těchto osob.

Duše na dlani a natočili jsme krátké propagační video o naší činnosti.

160 klientů
62 nových klientů
831 kontaktů
2 985 intervencí

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

Klub Nezbeda prošel na začátku roku 2021 zásadní změnou, a to změnou vedoucí. Náš tým
stál před výzvou a po rozšíření pracovního týmu jsme se museli naučit nové spolupráci. V
rámci covidových opatření došlo v roce 2021 k
přizpůsobení se situaci. Poskytli jsme prostory
a počítače pro plnění online výuky a klientům
nabízeli pomoc a podporu s distanční výukou.
Pro všechny to bylo nové, ale i tyto překážky
pomohly k rozvoji naší služby. Naučili jsme se
jednat více spontánně a mnohdy improvizovat.

nabízí Klub Nezbeda pomoc a podporu se

V místecké klubovně se povedlo pořídit ku-

zvládáním osobních vztahů s vrstevníky,

chyňku a tím vzniklo příjemné zázemí pro

s řešením problémů ve škole a v bezpečném
prostředí se tato služba snaží o to, aby se děti
necítily samy. Služba je bezplatná
a anonymní.

klientské nácviky ve vaření. I když se to v dnešní době zdá nemožné, tak přesto se ve frýdecké klubovně ujalo u klientů společné čtení, kdy
jedna kniha kolovala mezi klienty, kteří postupně předčítali ostatním a na konci nad příběhem debatovali. Zapojili jsme se také do Týdne
nízkoprahových klubů, Prázdnin ve městě, projektů prevence kriminality, zrealizovali adaptační dopoledne pro šesťáky, cyklovýlety s klienty,
apod.

52 klientů
44 nových klientů
1 445 kontaktů
2 310 intervencí

CENTRUM
PRAMÍNEK

Centrum Pramínek je velmi úzce spjato s
lokalitou ulic Míru a Křižíkova, kde převážně
působí. Čím žijí obyvatelé ať dětští nebo dospělí, tím žijeme i my s nimi. V roce 2021 však došlo

Centrum Pramínek je sociálně aktivizační

k rozšíření působnosti služby na území města

služba, pomáhající rodinám s dětmi z oblasti

Frýdek-Místek. I Pramínek ovlivnila epidemické

Válcoven plechu, které se ocitly v nepříznivé

situace a naplňování vládních opatření, což

životní situaci. Služba se zaměřuje na podpo-

vedlo v některých situacích k uzavření služby.

ru svých klientů ve snaze řešit své problémy

V průběhu roku došlo také k personální obmě-

a zlepšit tak jejich současný stav.

ně našeho týmu. Celý tým se kromě zajištění

Prostřednictvím nácviků, motivace, navázání

provozu a věnování klientům, věnoval také

důvěry a respektování klienta posiluje služba

svému rozvoji a vzdělávání a účastnili jsme se

rodiny tak, aby uměly vlastními silami zvlá-

mimo jiné tzv. „letní školy“ v rámci Platformy

dat náročné životní situace. Jedná se o

pro včasnou péči, které jsme se stali součástí.

službu bezplatnou, která je poskytována
terénní nebo ambulantní formou.

V roce 2021 jsme doplnili vybavení Klubu
Centra Pramínek, např. pomůckami montessori pedagogiky.

29 klientů
551 kontaktů
1 960 intervencí

REBEL
Terénní služba Rebel pracuje s dětmi a mládeží v různých lokalitách města FrýdekMístek. Rebel se snaží vytvořit bezpečný
prostor, kde mohou děti sdílet své radosti
i starosti a vše, co je pro ně důležité. Dětem
nabízí různé možnosti smysluplného trávení
volného času, motivuje k navazování kamarádských vztahů. Klientům poskytuje příležitost si popovídat a získat informace k řešení
jejich problémů bez předsudků a odsouzení,
čímž se snaží předcházet vzniku možných
problematických situací. Rebel svým dětem

Rebel si během roku 2021 začal procházet
velkými změnami, a to jak personálními, tak ve
vztahu ke klientům. S ohledem na protiepidemická opatření fungovala v první polovině roku
služba především v online prostředí, na sociálních sítích. Rebel díky této online komunikaci
nadále pomáhal klientům v jejich složitých
životních situacích i v období, kdy nebylo
možné se osobně setkávat.
V druhé polovině roku polevila vládní opatření a
bylo možné se opět vydat do terénu za klienty.
V tomto období jsme realizovali projekt Život ve
městě a snažili se navázat na kontakty i v
osobním prostředí.

poskytuje pomoc a podporu, sportovní a

V průběhu roku probíhalo také vzdělávání týmu

pohybové aktivity a preventivní programy.

a to také díky projektu podpořenému Výborem
dobré vůle.

73 klientů
440 intervencí
68 kontaktů
57 pozdravů

DOUČOVÁNÍ
Charita Frýdek-Místek zajišťuje doučování
dětem, majícím ztížené životní podmínky.
Doučování probíhá v domácím prostředí dítěte nebo ambulantní formou v zázemí střediska. Cílem Doučování je pomáhat dětem v
jejich cestě za vzděláním, podporovat je, motivovat a provázet. Tato služba nabízí pomoc
při vypracování domácích úkolů, pomoc při
přípravě na písemné práce, testy a zkoušky,
pomoc při výuce cizího jazyka a pomoc, podpora a dovysvětlení probrané látky ve škole.

·I doučování se stejně jako školní docházka
muselo v části roku 2021 srovnat s částečným
přechodem do on-line prostředí, což jsme
zvládli. Mimo běžné doučování jsme vytvořili
společně s některými našimi doučovateli různé
edukativní aktivity pro děti, které doučujeme.
Tyto aktivity vznikly se záměrem děti atraktivní
a zábavnou formou něco nového přiučit, aniž
by měly pocit, že je někdo nutí do učení, zkrátka Doučování hrou. Témata byla různá, například dopravní výchova, povídání a vyrábění na
téma Vánoce, opakování barev v češtině a pro
starší v angličtině pomocí mandal apod.

Tato služba se zejména snaží podporovat

Pro doučovatele se začaly pravidelně konat

vznik a udržitelnost návyků dětí v souvislosti

supervizní setkání s psycholožkou, při kterých

s pravidelnou přípravou na vyučování.

mohli společně probrat různá témata nebo se
poradit s řešením různých situací, ke kterým
během doučování dochází. Součástí těchto
setkání je vždy i výklad psycholožky na předem
zadané téma – například paměť, učení a motivace dítěte. Cílem je pomocí vzdělávání zvýšit
profesionalitu a kompetence doučovatelů a
zároveň jim poskytnout větší oporu.

92 dětí
28 doučovatelů
2 474,5 odučených
hodin

PORADENSKÉ
CENTRUM

Rok 2021 byl pro Poradenské centrum mimo
jiné ve znamení přípravy na terénní formu služby. Naše služba byla doposud ambulantní, takže klienti, kteří potřebovali naši pomoc, za námi
museli přijet do Frýdlantu n. O. Pro některé

Poradenské centrum nabízí ve Frýdlantu nad

osoby to však bylo nemyslitelné, protože jsou

Ostravicí a okolí bezplatné odborné sociální

např. imobilní. V průběhu roku jsme se tedy

poradenství v oblasti práva, sociálního

připravovali na rozšíření i o terénní formu od-

systému a psychologie těm dospělým

borného sociálního poradenství: stáže v organi-

a mladistvým od 15 let, kteří se ocitli

zaci, kde do terénu už vyjíždějí, příprava meto-

v obtížné situaci a potřebují odbornou

dik, zvyšování kompetence pracovnic, informo-

podporu k tomu, aby tuto situaci mohli

vanost okolních obcí o této změně.

aktivně zvládnout. Cílem služby je

I v poradně jsme se potýkali s protiepidemický-

dosáhnout toho, aby klient v průběhu

mi opatřeními, které měly vliv jak do provoz

spolupráce získal informace, rady a aktivní

služby, tak na naše klienty. V roce 2021 jsme se

pomoc potřebnou k vyřešení své situace.

také zapojili do pomoci zadluženým klientům v
rámci akce Milostivé léto a věnovali se také
osvětě - zúčastnili jsme se natáčení videí pro
Den pro pečující a přednesli příspěvek Možnosti podpory traumatizovaného dítěte na Konferenci sociálních služeb ve Frýdku-Místku.

447 klientů
247 nových klientů
2 403 kontaktů
a intervencí

PODPORA PRO
PEČUJÍCÍ
Podpora pro pečující vznikla nově v roce
2020. Jedná se o novinku mezi službami, protože se nově zaměřuje na péči o pečující - ty,
kdo se doma starají o své nemocné blízké.
Sociální pracovník vyjíždí do terénu, do domácností a poskytuje poradenskou činnost,
zprostředkovává zapůjčení kompenzačních
pomůcek, zaměřuje se na zprostředkování
odborné pomoci zdravotní, sociální, psychologické nebo duchovní.

Rok 2021 byl pro projekt Podpora pečujících
osob zlomový. Podařilo se nám dosáhnout
nejvyššího počtu podpořených osob za celé
trvání projektu. První polovina roku byla
značně ovlivněna pandemií covid-19, kdy
mnoho klientů mělo strach přijímat návštěvy,
což zapříčinilo, že komunikace probíhala
především prostřednictvím e-mailové komunikace či telefonicky. Jelikož nebylo možno v
první půlce roku uspořádat Den pro pečující
prostřednictvím osobního setkání, připravili
jsme pro současné klienty a také pro zájemce o
službu DVD se záznamem z prvního Dne pro
pečující. Druhá polovina roku byla již příznivější
a podařilo se naplnit celkem 40 hodin podpory
u 13 klientů. Zároveň služba navázala spolupráci se Senior pointem ve Frýdlantu nad Ostravicí
a začala zprostředkovávat pečujícím tréninky
paměti pro jejich seniory. Aktivita se těší velké
oblibě.
Den pro pečující osoby se uskutečnil již podruhé v online prostředí, a to v prosinci 2021. Zaměřili jsme se především na oblasti, na které se
často pečující doptávají: návrat do života po
mozkové mrtvici, péče o ústní dutinu u osob s
omezenou hybností, 5 otázek pro odborníky,
aneb na co se pečující ptají.

17 klientů

DOBROVOLNICKÉ
CENTRUM
Dobrovolnické centrum sdružuje dobrovolníky, 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
vůle, ve svém volném čase a bez nároku na
ﬁnanční odměnu projeví zájem vykonávat
dobrovolnickou činnost ve prospěch jiných
lidí. Dobrovolníci působí jako společníci
našich klientů, přináší kousek sebe, dělí se
s nimi o to, co umí, o své životní postřehy,
zážitky, zkušenosti a dovednosti. Dobrovolnické centrum zastřešuje také tzv. ﬁremní
dobrovolnictví.

Začátkem roku 2021 došlo ke změně koordinátorky dobrovolníků. V průběhu roku jsme se
stále potýkali s covidovym obdobím, které nám
dobrovolnickou činnost zrovna neulehčovalo.
Na druhou stranu nás však usvědčilo v tom, jak
skvělé, svědomité a spolehlivé dobrovolníky v
charitě máme a pokud to situace umožňovala
navštěvovali naše klienty v zařízeních. Navzdory
situaci, jsme měli také možnost ﬁremního dobrovolnictví. K dobrovolnictví patří také koledování Tříkrálové sbírky, která se v závěru roku
připravovala po roční pauze již i s koledníky v
ulicích. Neminul nás ani Sweetsenfest či další
akce, do kterých se dobrovolníci mohli zapojit.
Také jsme rozšířili možnosti pro nové zájemce o
dobrovolnictví, přičemž jsme otevřeli bránu do
dalšího střediska "Doučování" a hned jej
doplnili nejedním dobrovolníkem.

35 dobrovolníků
786 dobrovolnických
hodin

TŘÍKRÁLOVÁ
SBÍRKA

Využití Tříkrálové sbírky
Vybraná částka byla využita na tato schválené
záměry:
ź

pro seniory

Tříkrálová sbírka probíhala v roce 2021 ve stínu
covidu. S ohledem na platná opatření nebyla
možná osobní koleda jak jsme ji znali v předcházejících letech. Využili jsme tedy kombinaci
možného - v regionu jsme měli rozmístěné statické pokladničky do nichž mohli dárci přispívat, stejně jako fungovala platební brána na webových stránkách Tříkrálové sbírky a byla možnost zasílat bezhotovostní platby přímo na podporu jednotlivých Charit. V tomto roce také
nebylo bohužel možné uskutečnit doprovodné
akce, které se k Tříkrálové sbírce tradičně váží.
Do statických pokladniček v našem regionu
dárci v roce 2021 přispěli částkou 883 642 Kč a
bezhotovostně pak na účet pro Charitu FrýdekMístek přišlo 322 058 Kč. A tak se i v tomto pro
Tříkrálovou sbírku zlomovém roce ukázalo, že
lidé v našem okolí nejsou lhostejní a mají srdce
na pravém místě.

Rekonstrukce sociálního zařízení v domově

ź

Úpravy v pobytových zařízeních

ź

Nákupy vozidel pro naše služby

EKONOMICKÁ ČÁST

Úplný objem nákladů organizace v roce 2021 v členění podle
druhů (v tis. Kč)
10 9643- spotřebované nákupy

89 280 - osobní náklady

10 729 - služby
1 595 - ostatní náklady
2 288 - odpisy
114 855 - celkem

Úplný objem nákladů organizace v roce 2021 v členění podle
činností (v tis. Kč)
druh

náklady

hlavní

hospodářská

činnost

činnost

114 691

164

celkem

114 855

Úplný objem nákladů organizace v roce 2021 v členění podle
středisek (v tis. Kč)
Salvia - domácí zdravotní péče - 4 353
ZOOM - 1 895

Centrum Pramínek - 1 679

Dům pokojného stáří - 47 416

Rebel - 1 824
Klub Nezbeda - 3 022
Denní centrum Maják - 2 433
Charitní pečovatelská služba - 9 229
Charitní týdenní stacionář - 1 140
Poradenské centrum - 1 915
Charitní odlehčovací služba - 5 174
Oáza pokoje - 25 779
Terénní odlehčovací služba - 2 189
Beskydské centrum duševního zdraví - 3 753
Doučování - 1 056
Ředitelství + ostatní činnosti - 1 998

Přehled výnosů organizace v roce 2021 v členění podle zdrojů (v tis. Kč)
6 733 - tržby od pojišťovny

75 754 - provozní dotace

646 - přijaté dary

30 264 - tržby za služby

1 688 - ostatní výnosy
115 085 - celkem

Přehled o fondech organizace v roce 2021 (v tis. Kč)
název fondu

Počáteční stav

Příjmy

Výdaje

Konečný zůstatek

k 1.1.2021
Fond pomoci
Finanční dary tvořící
veřejnou sbírku
Finanční dary
investiční/provozní
Fond ze zisku
Věcné dary
investiční/provozní
Fond na podporu aktivit
dětí zaměstnanců
celkem

k 31.12.2021
3

0

1

2

56

19

0

75

2 205

1 465

1 403

2 267

666

0

0

666

1

0

1

0

130

0

6

124

3 061

1 484

1 411

3 134

Stav a pohyb majetku Charity Frýdek-Místek v roce 2021 (v tis. Kč)

Aktiva

Druh aktiv

Počáteční Přírůstek (+)

A

Dlouhodobý majetek celkem

I.

Dlouhodobý nehmotný majetek celkem

Konečný

stav k

/ úbytek (-)

zůstatek k

1.1.2021

majetku

31.12.2021

40 107

2 380

42 487

0

0

0

II.

Dlouhodobý hmotný majetek celkem

67 070

4 526

71 596

III.

Dlouhodobý finanční majetek celkem

0

0

0

IV.

Oprávky k dlouhodobému majetku celkem

-26 963

-2 146

-29 109

B

Krátkodobý majetek celkem

21 099

-2 499

18 600

I.

Zásoby

0

0

0

II.

Pohledávky celkem

8 594

-3 032

5 562

III.

Krátkodobý finanční majetek celkem

12 389

512

12 901

IV.

Jiná aktiva celkem
Majetek celkem

116

21

137

61 206

-119

61 087

Přehled o peněžních příjmech a výdajích v roce 2021 (v tis. Kč)
druh

Pokladna

Počáteční

Příjmy

Výdaje

Konečný

stav k

zůstatek k

1.1.2021

31.12.2021

555

11 970

12 005

520

Bankovní účty

11 833

136 473

135 926

12 380

Celkem

12 388

148 443

147 931

12 900

VÝROK AUDITORA

Poděkování za podporu
Chtěli bychom také poděkovat všem, kteří nás, nejen
v roce 2021, 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...

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.

Charita Frýdek-Místek
F. Čejky 450
738 01 Frýdek-Místek
info@charitafm.cz
731 688 521

