VÝROČNÍ ZPRÁVA 2016

Vážení čtenáři, milí přátelé.
Rok se sešel s rokem a my opět vydáváme, a vy právě otevíráte, naši
Výroční zprávu, kterou jsme pomyslně uzavřeli rok 2016. O tom jaký pro
nás byl v řeči slov, čísel a obrázků se dozvíte na následujících stránkách.
Každopádně to byl rok plný událostí radostných i ne úplně veselých,
novinek očekávaných, i ne zcela chtěných, prostě takový jako sám život.
V roce 2016 jsme při některých příležitostech použili na našich materiálech
slogan „S námi nejste sami“, který se stal jakýmsi našim neoﬁciálním
mo em. Proč právě tento? Protože v kostce vyjadřuje, proč tady jsme.
Našim posláním je pomáhat těm, kteří si již sami pomoci nemohou, kteří se
bez ohledu na svůj věk ocitli v situaci, kterou nezvládnou vlastními silami.
Proto jsme tady my. Aby tito lidé nebyli sami, aby cítili podporu a zájem o
svou osobu, o řešení své situace. Zároveň ale tento slogan nevyjadřuje
„zachráníme vás“, „všechno za vás vyřešíme, uděláme“. Odkazuje na
společenství, na vzájemnost. Nabízíme pomocnou ruku, ne zázrak nebo
kouzelnou hůlku. I máme svá pravidla a postupy, kterými se řídíme a
jejichž respektování vyžadujeme. Charita, ani ta naše, není v roli
kouzelného dědečka, který všechno vyřeší. Nabízí spolupráci, nabízí
podporu při řešení situace. Konec konců ani my všechno nezvládneme
sami, od našich klientů potřebujeme součinnost, od našich partnerů
podporu.
A za tuto podporu a pomoc jsme vděční. Chtěl bych na tomto místě
poděkovat všem partnerům, ať už jednotlivcům nebo organizacím za jejich
pomoc, bez nichž bychom se neobešli. Stejně tak všem našim
zaměstnancům za jejich nelehkou a obětavou práci, za jejich píli a
obětavost. My všichni se každým rokem posouváme o kousek dál a i v
tomto případě platí, že „ s námi nejste sami“.
Martin Hořínek, ředitel
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CHARITA FRÝDEK-MÍSTEK
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,
Pazderná, Pražmo, Pržno, Pstruží, Raškovice, Rychaltice, Řepiště, Sedliště,
Staré Hamry, Staré Město, Staříč, Sviadnov, Vojkovice, Vyšní Lhoty, Žabeň
a Žermanice. Naše organizace zaměstnává 150 pracovníků. Většina z nich
pracuje přímo s klienty.
Poskytujeme již 25 let široké spektrum pobytových, ambulantních a terénních sociálních služeb a zdravotních služeb určených seniorům, lidem s
psychickým onemocněním, rodinám s dětmi a mládeži ohrožené sociálním
vyloučením. Naším cílem je pomáhat lidem v hmotné, sociální, duševní a
duchovní nouzi bez ohledu na jejich příslušnost k rase, národnosti nebo náboženskému vyznání.
Katolická farní charita Místek byla založena Olomouckým arcibiskupem
20. ledna 1992 a byla jí od počátku delegována právní subjektivita. O měsíc
později vznikla Farní charita Frýdek, která působila jako dobrovolná. V roce 1996 došlo ke sloučení obou Charit do Charity Frýdek-Místek s oblastní
působností. Jako první začala působit charitní ošetřovatelská služba, která
byla zřízena 1. 2. 1992. Poté se Charita postupně rozrůstala o další střediska
a poskytované služby. V roce 1999 to byl Dům pokojného stáří u Panny
Marie Frýdecké a Klub Nezbeda. V roce 2000 byla založena další střediska:
Mateřské centrum ve Frýdlantu nad Ostravicí, které již ukončilo svou činnost, dále „Oáza pokoje“ pro psychicky nemocné a Denní centrum Maják.
Od roku 2003 působí při 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 služba Rebel a Terénní
služba ZOOM. V roce 2011 pak vzniklo Centrum Pramínek v sociálně vyloučené lokalitě. Od roku 2012 zahájily svou činnost Centrum odlehčovacích služeb a Týdenní stacionář.
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STŘEDISKA CHARITY FRÝDEK-MÍSTEK
Charitní ošetřovatelská služba

Poradenské centrum

F. Čejky 450, 738 01 Frýdek-Místek
558 435 449, 731 421 627
pavla.styskalova@charitafm.cz

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

Charitní pečovatelská služba,
Půjčovna pomůcek
F. Čejky 450, 738 01 Frýdek-Místek
558 435 449, 733 676 613, 731 133 020
marcela.piskorova@charitafm.cz

ZOOM
Sadová 604, 738 01 Frýdek-Místek
732 449 204, 731 759 039
zoom@charitafm.cz

Dům pokojného stáří

Charitní odlehčovací služba
Charitní týdenní stacionář

Mariánské náměstí 146, 738 01
Frýdek-Místek
558 632 719, 739 002 794
lenka.tesarcikova@charitafm.cz

Mariánské náměstí 1287, 1288, 738
01 Frýdek-Místek
732 178 121, 739 002 794
odlehcovaci.sluzba@charitafm.cz

Oáza pokoje

Terénní služba Rebel

K Hájku 2971, Frýdek-Místek, 738 01
558 638 962, 733 676 687
oazapokoje@charitafm.cz

Sadová 604, 738 01 Frýdek-Místek
739 481 212, 605 121 471
rebel@charitafm.cz

Klub Nezbeda

Centrum Pramínek

F. Čejky 450, 738 01 Frýdek-Místek
732 628 731
klubnezbeda@charitafm.cz

Míru 1344, 738 01 Frýdek-Místek
733 676 671, 737 627 859
centrumpraminek@charitafm.cz

Denní centrum Maják

Dobrovolnické centrum

F. Čejky 450, 738 01 Frýdek-Místek
732 463 412
dennicentrummajak@charitafm.cz

F. Čejky 450, 738 01 Frýdek-Místek
733 741 897
martina.petrova@charitafm.cz
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DŮM POKOJNÉHO STÁŘÍ
PRO KOHO JSME A CO DĚLÁME
Dům pokojného stáří je domovem pro seniory, kde se celoročně poskytují
služby sociální péče osobám se sníženou soběstačností ve věku od 45 let.
Jedná se o pobytové zařízení s kapacitou 85 lůžek umístěných ve dvou budovách. Dům pokojného stáří je jeden z mála domovů, který v našem regionu přijímá uživatele z celé republiky.
Posláním domova je zajistit služby sociální péče starým, nemocným lidem,
kteří pro svou nepříznivou sociální, často krizovou situaci, své stáří a nemoc, nejsou schopni se o sebe trvale a nepřetržitě starat a jejich situace
vyžaduje pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby. Cílem Domu pokojného
stáří je vytvořit těmto lidem takové prostředí, které jim pomůže v jejich
tíživé situaci a zajistí jim tak dostatek pohody, lásky a soukromí pro prožití
důstojného života.

POSKYTUJEME
- ubytování,
- celodenní stravování,
- ošetřovatelsko-zdravotnickou péči (zabezpečena našim personálem),
- lékařskou péči (zajišťuje naše lékařka a odborní lékaři, kteří pravidelně
docházejí do našeho domova),
- návštěvy k lékařům mimo domov,
- rehabilitaci (elektroléčba, magnetoterapie, léčebná tělesná výchova,
měkké techniky, atd.),
- zájmové a volnočasové aktivity (vyšívání, kreslení, pečení, zpěv, práce s
keramikou, apod.),
- pomoc při kontaktech s rodinou
a se společenským prostředím,
- ekumenickou duchovní péči (2x
týdně mše svatá v kapli, možnost osobní návštěvy kněze
příp. i pastora).
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ČINNOST A AKTIVITY ZA ROK 2016
Jedna z nejvýznamnějších událostí roku 2016 byla bezesporu návštěva studentek ze Španělska, které v rámci přípravy na celosvětové setkání s papežem, téměř celý týden v červenci pomáhaly a trávily čas s našimi uživateli.
Jejich hlavní náplní bylo úklid vnitřních prostor, pomůcek, zahrady a mytí
oken. S obyvateli pak pořádali kurzy zpěvu, tance a procházeli se s nimi po
okolí.
Z projektů byly pořízeny 2 profesionální pračky a sušičky prádla, 5 antidekubitních matrací, pojízdné polohovací křeslo a 2 výrobníky horké vody na
čaj. Z ﬁnančních darů od sponzorů se mohla vybavit kulturní místnosti v
obou budovách.
V roce 2016 bylo do domova nově přijato 19 uživatelů, stejný počet uživatelů během roku zemřelo. Průměrný věk uživatelů je 81 let, většina z nich
jsou ženy. V průběhu roku proběhlo několik přednášek, probíhala canisterapie, uživatele domova se mohli účastnit celkem 6 koncertů a 2 setkání v
Lidovém domě (Den matek, Mikuláš). V průběhu roku od jara až do podzimu si uživatelé spolu se zaměstnanci pěstovali bylinky, zeleninu, jako
jsou rajčata a papriky a pečovali také o pokojové květiny.
V lednu jsme se jako už každým rokem aktivně účastnili tříkrálové sbírky.
V květnu se zaměstnanci s uživateli účastnili Diecézní poutě Charit ostravsko-opavské diecéze, tentokrát přímo v katedrále Božského Spasitele v
Ostravě. Koncem května k svátku seslání Ducha sv. smažili společně vaječinu. V červnu se uživatelé spolu se zaměstnanci již potřetí zúčastnili Her
seniorů. V létě jsme jezdili na výlety - na poutní mši na Prašivé, na placky
do nedalekých Sedlišť, k přehradě Olešná a také do skanzenu v Rožnově
pod Radhoštěm, kde se všem líbilo nejvíce. Několikrát jsme také navštívili
farmářské trhy na místeckém náměstí. V letním období uživatelé trávili
většinu času venku na zahradě u domova nebo v blízkém areálu basiliky P.
Marie.
Na podzim si při památce zesnulých společně zavzpomínali při mši sv. na
své blízké zemřelé, s některými obyvateli zaměstnanci navštívili hřbitovy.
V době adventu uživatelé vyráběli různé dekorace, kterými pak vyzdobili
oddělení a vánoční stromeček. Nechybělo ani pečení vánočního cukroví.
Před Vánoci poctili domov svou návštěvou studenti Střední zdravotní školy z Frýdku a zazpívali vánoční písně. V týdnu před štědrým dnem proběhlo vánoční posezení uživateli s jejími rodinnými příslušníky, opět spojené
s koledováním a za hojné účasti.
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CHARITNÍ ODLEHČOVACÍ SLUŽBA
PRO KOHO JSME A CO DĚLÁME
Charitní odlehčovací služba je služba pobytová, pro osoby se sníženou soběstačnosti ve věku od 55 let, o které je jinak pečováno v jejich přirozeném
domácím prostředí, a žijí na území Moravskoslezského kraje. Služba umožňuje osobě, která dlouhodobě pečuje o svého blízkého, získat čas nezbytný
pro řešení svých životních a osobních záležitostí a čas na nezbytný odpočinek.
Charitní odlehčovací služba je poskytována nepřetržitě 24 hodin denně.
Maximální doba pobytu uživatele jsou 3 měsíců s možností opakování během kalendářního roku. Kapacita je 12 pobytových míst. Ubytování je poskytováno ve 2 jednolůžkových pokojích a 5 dvoulůžkových pokojích.
Pokoje jsou plně vybaveny vhodným nábytkem s bezpečnostními prvky:
masívní polohovací postel, noční stolek, šatní skříň s uzamykatelným trezorem, stůl a židle, křeslo. Uživatel si zde může přinést i drobné vybavení z
domova. Každé lůžko je vybaveno bezpečnostním zvonkem pro možnost
přivolání pracovníka a televizní přípojkou. Návštěvní hodiny jsou stanoveny od 8,00 do 20,00 hodin, v případě jiných požadavků je možná individuální domluva. Pro vnoučata a pravnoučata uživatelů jsme nově vybudovali prostor pro příjemné trávení společného času – Dětský koutek.

POSKYTUJEME
- pomoc a podporu v osobní hygieně, oblékání a úpravě zevnějšku,
- stravování a podávání tekutin,
- doprovod po zařízení a na společenské akce,
- aktivizační a vzdělávací aktivity,
- rehabilitační a pohybové cvičení s využitím prvků bazální stimulace,
- pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání
osobních záležitostí
- ekumenickou duchovní péči a zdravotní péči.
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ČINNOST A AKTIVITY ZA ROK 2016
Charitní odlehčovací službu v roce 2016 využilo celkem 102 uživatelů, z
toho 20 mužů a 82 žen, počet lůžkodnů 2 821, což je 65%. Věkový průměr
je 82.
V průběhu roku se uživatelé mohou pravidelně účastnit nabízených volnočasových aktivit, jakými jsou trénink pamětí, malování, tvořivé vyrábění,
četba, poslech hudby, pečení moučníků a sledování dokumentárních a naučných ﬁlmů, nepravidelně zprostředkováváme canisterapii.
Začátek roku byl ve znamení Tříkrálové sbírky, Kloboukového bálu a Vítání jara. V dubnu jsme měli přednášky Městské policie na téma „ Bezpečí
seniorů“ a z Rychlé záchranné pomoci na téma – Jak poskytnout správně
první pomoc.
V červnu bylo smažení vaječiny v prostorách zahrady Domu pokojného
stáří, výlet k dřevěnému kostelíku v Sedlištích spojený s tradiční ochutnávkou místních bramborových placek. V červenci pak přišly na návštěvu
španělské studentky, které si připravily vlastní zábavný program s tradičním španělským tancem, na který navázal Italský den spojený se společnou
přípravou pravé italské pizzy a její společná ochutnávka.
Na podzim jsme se účastnili Dne sociálních služeb, v listopadu jsme pekli
vánoční perníky s uživateli, vyráběli adventní věnec a slavnostně jej rozsvítili, přišly děti z MŠ Pohádka Frýdek – Místek a prožili jsme vánoce.
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CHARITNÍ TÝDENNÍ STACIONÁŘ
PRO KOHO JSME A CO DĚLÁME
Charitní týdenní stacionář je pobytovou službou pro osoby se sníženou soběstačností ve věku od 55 let, s poruchami zraku, sluchu, osoby s lehkým
stupněm demence a onemocněním pohybového ústrojí a interním onemocněním.
Péče je poskytována především osobám, kterým jejich pečující osoby nejsou schopni zajistit dostatečnou celotýdenní péči vzhledem ke svým pracovním povinnostem, a které jsou ještě schopny akceptovat pravidelnou
změnu prostředí. Pomoc je poskytována nepřetržitě v týdenním režimu od
pondělí (od 7,00 hod.) do pátku (do 16,00 hod.). O víkendech a svátcích je
uživatel ve svém přirozeném prostředí v péči svých blízkých. Služba je
poskytována osobám žijícím na území Moravskoslezského kraje.
Kapacita služby jsou 3 pobytová místa, 1 x jednolůžkový pokoj a 1x dvoulůžkový pokoj. Délka pobytu není časově omezená. Pokoje jsou plně vybaveny vhodným nábytkem s bezpečnostními prvky: masívní polohovací
postel, noční stolek, šatní skříň s uzamykatelným trezorem, stůl a židle,
křeslo. Uživatel si zde může přinést i drobné vybavení z domu. Každé
lůžko je vybaveno bezpečnostním zvonkem pro možnost přivolání pracovníka a televizní přípojkou. Návštěvní hodiny jsou stanoveny od 8,00 do
20,00 hodin, v případě jiných požadavků je možná individuální domluva.
Pro vnoučata a pravnoučata uživatelů jsme nově vybudovali prostor pro
příjemné trávení společného času – Dětský koutek. .

POSKYTUJEME
- pomoc a podporu v osobní hygieně, oblékání a úpravě zevnějšku,
- stravování a podávání tekutin,
- doprovod po zařízení a na společenské akce,
- aktivizační a vzdělávací aktivity,
- rehabilitační a pohybové cvičení s využitím prvků bazální stimulace,
- pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání
osobních záležitostí
- ekumenickou duchovní péči a zdravotní péči.
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ČINNOST A AKTIVITY ZA ROK 2016
Charitní týdenní stacionář v roce 2016 využilo celkem 5 uživatelů, z toho 1
muž a 4 ženy, využitelnost byla 84%. Věkový průměr byl 87.
V průběhu roku se uživatelé mohou pravidelně účastnit nabízených volnočasových aktivit jakými jsou trénink paměti, malování, tvořivé vyrábění,
četba, poslech hudby, pečení moučníků a sledování dokumentárních a naučných ﬁlmů, nepravidelně zprostředkováváme canisterapii.
Začátek roku byl ve znamení Tříkrálové sbírky, Kloboukového bálu a Vítání jara. V dubnu jsme měli přednášky Městské policie na téma „ Bezpečí
seniorů“ a z Rychlé záchranné pomoci na téma – Jak poskytnout správně
první pomoc.
V červnu bylo smažení vaječiny v prostorách zahrady Domu pokojného
stáří, výlet k dřevěnému kostelíku v Sedlištích spojený s tradiční ochutnávkou místních bramborových placek. V červenci pak přišly na návštěvu
španělské studentky, které si připravily vlastní zábavný program s tradičním španělským tancem, na který navázal Italský den spojený se společnou
přípravou pravé italské pizzy a její společná ochutnávka.
Na podzim jsme se účastnili Dne sociálních služeb, v listopadu jsme pekli
vánoční perníky s uživateli, vyráběli adventní věnec a slavnostně jej rozsvítili, přišly děti z MŠ Pohádka Frýdek – Místek a prožili jsme vánoce.
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OÁZA POKOJE
PRO KOHO JSME A CO DĚLÁME
Oáza pokoje poskytuje podporu lidem starším 30 let, kteří jsou závislí na
pomoci jiné osoby z důvodu chronického duševního onemocnění a nemohou žít ve svém přirozeném prostředí. Přijímá klienty z Moravskoslezského kraje, případně zájemce, kteří mají ke kraji vztah (mají zde příbuzné,
rodiště).
Celková kapacita činí až 50 osob. Služba nabízí čistě a vkusně vybavené
dvoulůžkové pokoje, koupelnu v těsné blízkosti pokoje, bezbariérový přístup do všech prostor, celodenní stravu, volně přístupnou zahradu pro
relaxaci a ochotný personál poskytující pečovatelskou a zdravotní péči 24
hodin denně.
Pro klienty zaměstnanci organizují také jednodenní výlety s cílem poznat
kulturní památky a výstavy, návštěvy kin a divadel, pravidelné návštěvy
bazénu a jednou ročně pořádají 6 denní ozdravný pobyt.

POSKYTUJEME:
- ubytování
- stravování
- úkony péče
- pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní
hygienu
- pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu
- zprostředkování kontaktu se
společenským prostředím
- sociálně terapeutické činnosti
- aktivizační činnosti
- pomoc při uplatňování práv,
oprávněných zájmů a při
obstarávání osobních záležitostí
- zdravotní péči

Výroční zpráva Charity Frýdek-Místek 2016

ČINNOST A AKTIVITY ZA ROK 2016
Během roku se podařilo realizovat mnoho různých poznávacích výletů,
kulturních i společenských událostí.
Hned na počátku roku si zaměstnanci s uživateli vyjeli do Ostravské Ikei na
oběd, zasoutěžili si ve společenských hrách v zařízení Beskyd DZR a účastnili se společenského večera pořádaného Linií radosti. Během jarních měsíců několikrát jeli do hotelu Sepetná na Ostravici na bazén se zastávkou na
dobrý placek v Kunčicích pod Ondřejníkem. Před Velikonocemi se věnovali
ve velikonoční dílně výrobě košíků, obrázků a velikonočních dekorací, které pak prezentovali v lázních Klimkovice a na jarmarku ve Frýdeckém zámku.
Díky dotacím města Frýdku-Místku se povedlo zahájit cyklus třech přírodovědeckých a pěti cestopisných přednášek, které probíhaly jednou měsíčně v Oáze pokoje a v Domu pokojného stáří a setkaly se s velkým zájmem.
Koncem května klientka Oázy pokoje zúčastnila Národní soutěžní přehlídky pracovních i volnočasových schopností a dovedností osob se zdravotním
postižením v Pardubicích.
Každoročně zaměstnanci organizují pro klienty Oázy pokoje a jejich rodiny
„Jarní bál“, kterého se zúčastnili také klienti Majáku a domova Beskyd
DZR. V červnu se klienti společně sešli na zahradě u příležitosti smažení
vaječiny a zaměstnanci pro klienty zorganizovali Olympiádu s horolezeckou tématikou.
V srpnu se 20 klientů Oázy pokoje, i díky dotacím města Frýdku-Místku,
zúčastnilo oblíbeného rekondičního pobytu ve Velkých Losinách. Počasí
celý týden přálo, bylo tedy možné využít čas k různým aktivitám. Během
pobytu navštívili termální aquapark, ruční papírnu, zámek Velké Losiny a
přečerpávací vodní elektrárnu Dlouhé Stráně.
V září jsme se na zahradě domova uskutečnili akci „Oáza pod lupou“, což
je den, kdy může veřejnost navštívit náš domov. Na programu byla projížďka na koních, cimbálová muzika Jana Pustky z Kozlovic, skákací hrad
pro děti, drobné občerstvení a prodej výrobků, které zhotovili naší klienti.
Na podzim jsme si prohlédli nejvýchodnější obec naší republiky Hrčavu,
shlédli v divadle Jiřího Myrona činohru Veselé paničky Windsorské a jeli
jsme na jednodenní výlet do předvánoční Vídně.
Výrobky vyráběné klienty s vánoční tématikou jsme prezentovali na
jarmarku v Kravařích a na akci Advent plný křídlení v Ostravě.
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CHARITNÍ OŠETŘOVATELSKÁ SLUŽBA
PRO KOHO JSME A CO DĚLÁME
Charitní ošetřovatelská služba poskytuje zdravotní péči v domácnostech.
Péči poskytují kvaliﬁkované zdravotní sestry. Služba je určena pacientům v
domácnosti, kteří potřebují ošetřovatelskou zdravotní péči. Tato péče je
hrazena ze zdravotního pojištění s podmínkou předpisu lékaře. Péči o pacienty zajišťuje služba často společně s Charitní pečovatelskou službou a
půjčovnou pomůcek. Také zabezpečuje péči o umírající pacienty v domácím prostředí v. mobilní hospicovou péči.
Mobilní hospicová péče umožňuje pacientům, u kterých by už aktivní léčba nepřinášela užitek, prožití zbytku života v domácím prostředí. Tato péče je zaměřena na léčbu bolestí a dalších tělesných i duševních obtíží, které
tento stav přináší. Na základě indikace lékaře mohou probíhat návštěvy u
pacienta prakticky podle jeho potřeb – to znamená, že k pacientovi dochází
kvaliﬁkovaný personál i vícekrát denně včetně večerů, nocí, sobot, nedělí a
svátků. Péče poskytovaná hospicovým pacientům je hrazená ze zdravotního pojištění – pro pacienta zdarma. Součástí týmu hospicové péče je lékař
se specializací paliativní péče, sociální pracovnice a psycholožka, kteří jsou
k dispozici ke konzultacím a návštěvám v domácnostech pacientů.

POSKYTUJEME
- ošetřování ran,
- odběry biologického materiálu,
- aplikaci inzulínu, injekcí, infúzí,
- rehabilitační ošetřování,
- ošetřování stomií, drénů atd.,
- komplexní péče o náročné
pacienty,
- zaučování pečujících v péči o
nemocné rodinné příslušníky,
- mobilní hospicovou péče.
Pacientům také zapůjčuje koncentrátory kyslíku a elektrické, či mechanické
odsávačky a injekční dávkovače.
Výroční zpráva Charity Frýdek-Místek 2016

ČINNOST A AKTIVITY ZA ROK 2016
V průběhu roku 2016 měla služba dostatek personálu. V polovině roku zde
pracovalo sedm zdravotních sester. Statutární město Frýdek-Místek ﬁnančně podpořilo projekt Rozvoj mobilní hospicové péče v Charitě FrýdekMístek. Projekt umožnil rozšířit tým dosud sestávající se ze zdravotních
sester, praktických lékařů jednotlivých pacientů a v případě potřeby pracovníků v sociálních službách či kněze, i o sociální pracovnici, lékaře léčby
bolesti a psycholožku. V druhém pololetí roku začal tento tým fungovat a
vzájemně spolupracovat. Mobilní hospicová péče je určena pacientům,
kteří trpí nevyléčitelnou chorobou v pokročilém nebo terminálním stádiu.
Péče je zaměřena na zmírnění bolesti a dalších tělesných i duševních potíží.
V roce 2016 služba poskytla hospicovou péči 18 pacientům. Pouze 2 pacienti nezemřeli doma, 16 pacientů zemřelo doma v kruhu svých blízkých,
za což patří velký dík i rodinám těchto pacientů, které vytvářely dobré zázemí, a bez jejichž pomoci by mobilní hospicová péče nešla poskytovat.
Vzdělávání zaměstnanců probíhalo také v roce 2016. V lednu se již tradičně
zúčastnily pracovnice v Pardubicích kongresu na téma Mezioborová spolupráce v léčbě ran a defektů s přednáškou. V březnu se zaměstnanci účastnili Mezinárodní konference paliativní a hospicové péče v Ostravě, pořádané Charitou Ostrava v Clarion Congress Hotelu Ostrava. Ve stejném hotelu
proběhla i dvoudenní Charitní konference „Péče a potřeby zdravotnického
pracovníka v Charitě“ v listopadu 2016 za účastí charitních pracovníků z
celé ČR. Proběhlo vzdělávání v léčbě ran – seminář časopisu Florence
„Efektivní hojení ran“ v březnu 2016 a na podzim absolvovaly tři sestry
„Kurz rehabilitačního ošetřování“ na Rehabilitační klinice na Albertově v
Praze. V závěru roku se všichni sešli na společném předvánočním setkání i
s Charitní pečovatelskou službou. U vlastnoručně vyrobeného a nachystaného občerstvení a při výměně malých dárečků všichni strávili příjemné
odpoledne.
V roce 2016 ošetřilo středisko Charitní ošetřovatelské služby 259 pacientů a
vykonalo u nich 14357 návštěv.
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CHARITNÍ PEČOVATELSKÁ SLUŽBA
PRO KOHO JSME A CO DĚLÁME
Charitní pečovatelská služba je terénní služba, jejímž posláním je umožnit
starším a nemocným osobám se sníženou soběstačností, žijícím v regionu
Frýdek-Místek, žít a dožít ve své domácnosti s naší podporou a pomocí.
Cílem služby je umožnit uživatelům žít a dožít v prostředí vlastní domácnosti a tím si udržet své sociální vazby, podpořit soběstačnost uživatelů a
povzbudit jejich vlastní aktivitu, poskytnout uživatelům i jejich rodinám
podporu při orientaci v možnostech zlepšení nebo vyřešení jejich nepříznivé sociální situace (prostřednictvím poradenství a kontaktů na navazující
služby).
Služby jsou konkrétně určeny seniorům a dospělým lidem se zdravotním
postižením a chronickým onemocněním, kteří mají sníženou soběstačnost v
základních životních dovednostech, jejichž situace vyžaduje pomoc jiné
fyzické osoby a chtějí žít ve svém domácím prostředí.

POSKYTUJEME
- pomoc při osobní hygieně,
- pomoc při zajištění chodu domácnosti,
- pomoc při zajištění stravy, aj.
Charitní pečovatelská služba má k dispozici
Půjčovnu kompenzačních pomůcek (pro klienty
širokou veřejnost). V rámci organizace úzce
spolupracuje v péči o uživatele s Charitní
ošetřovatelskou službou.

Výroční zpráva Charity Frýdek-Místek 2016

i

ČINNOST A AKTIVITY ZA ROK 2016
V roce 2016 byla ve znamení personálních změn. Dva dlouholetí pracovníci ukončili pracovní poměr, byli přijati 4 noví pracovníci, kteří se velmi
rychle zapracovali. Během roku služba využila 5 pracovníků na dohodu o
provedení práce, kteří vypomáhali během dovolených v červenci a srpnu.
U 4 uživatelů služeb působili v loňském roce 3 dobrovolníci, kteří u nich
strávili 95,5 hodin. Pracovníci pečovatelské služby absolvovali některé
akreditované vzdělávací kurzy, školení a stáže. Podařilo se zajistit pro 5
pracovnic velmi vyhledávaný kurz Bazální stimulace v rozsahu 24 hodin.
Vedoucí a sociální pracovnice se pravidelně účastnily odborných kolegií na
DCHOO, absolvovaly akreditovaný 8 hodinový kurz a stáž v Charitní
pečovatelské službě v Českém Těšíně.
Služba se prezentovala na Dni sociálních služeb ve Frýdku-Místku. Zúčastnila se akce „Velká Doberská“ v obci Dobrá, kde prezentovala službu a
pracovnice měřily tlak a krevní cukr. Pracovníci vypomáhali na Aukci
výtvarných děl pořádané Charitou Frýdek-Místek a na akci v rámci akce
„Prázdniny ve městě“ a akci Hyundai Glovis Run.
Do půjčovny pomůcek se podařilo za podpory Lesů ČR pořídit 5 elektricky
polohovatelných postelí.
Během roku 2016 bylo přijato do péče 17 nových uživatelů. Péče byla ukončena u 29 uživatelů. V péči měla služba 91 uživatelů, u nichž provedla téměř 20000 návštěv. Celkem poskytla služba v domácnostech uživatelů 16
468 hodin péče.
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KLUB NEZBEDA
PRO KOHO JSME A CO DĚLÁME
Klub Nezbeda je nízkoprahové zařízení pro děti a mládež (NZDM). Pojem
„nízkoprahový“ v tomto případě znamená maximálně přístupný pro cílovou skupinu – to je pro děti a dospívající ve věku 6 – 20 let, které většinu
svého volného času tráví pasivně nebo na ulici, jsou ohroženy rizikovým
způsobem života, mají problémy ve škole, vyrůstají v málo podnětném,
konﬂiktním a problémovém prostředí a nemohou nebo nechtějí využívat
standardních volnočasových aktivit (kroužků, sportovních zařízení apod.).
Posláním nízkoprahového zařízení Klubu Nezbeda je nabízet těmto dětem
a mládeži důvěrné a bezpečné prostředí pro zvládnutí jejich životní etapy
a aktuální situace. To vše se děje prostřednictvím rozhovorů, aktivit a prožitkových programů s využitím „nástrojů“ - příležitostí, motivace a podpory, které jim pomohou získat zkušenosti a nové dovednosti.

POSKYTUJEME
- výchovně vzdělávací a aktivizační činnosti,
- zprostředkování kontaktu se společenským prostředím,
- sociálně terapeutické činnosti,
- pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání
osobních záležitostí.

Výroční zpráva Charity Frýdek-Místek 2016

ČINNOSTI A AKTIVITY ZA ROK 2016
V roce 2016 využilo služeb Klubu Nezbeda 121 klientů. Někteří byli stálými
klienty – docházeli téměř denně, jiní pouze v určité období nebo přišli jen
občas. Věk cílové skupiny se ustálil na 6 – 15 let. To bylo výhodou, protože
program se dal připravovat tak, aby byly naplňovány potřeby a zájmy
všech. Starší klienti se učili zaujmout a vést skupinu mladších, popřípadě i
vrstevníků. Zároveň se snažili být jim příkladem a vzorem. Mladší neměli
problém upřímně se vyjadřovat, projevovat a ptát se, když jim nebylo něco
jasné nebo se jim něco nelíbilo.
Za zmínku stojí aktivity, které se v roce 2016 udály nad rámec běžných
činností:
- každý měsíc proběhlo s klienty diskusní téma zpracované různými
formami – kreslení obrázků, ankety, besedy, promítání, scénky. Těmito
tématy byly např. kamarádství, vztahy (v klubu, rodině, mezi vrstevníky),
strach, odvaha, osobní bezpečnost, ﬁnanční gramotnost a další. Ze
zpětných vazeb vyplynulo, že všechny znamenaly posun v přemýšlení dětí
a dospívajících.
- docházelo k prohlubování spolupráce se středisky Charity (Denním
centrem Maják, Terénní službou Rebel, Centrme Pramínek) i jinými
organizacemi (Centrem nové naděje, ZOO parkem, Policií ČR, Střediskem
volného času Klíč). Formou aktivit i základních informací mohly děti blíže
poznat tato zařízení, organizace a střediska.
- díky dotace programu Prevence kriminality se mohly děti zúčastnit 2
vícedenních pobytů (Praha, Budoucnost – Frýdlant nad Ostravicí), čtyř
výletů a dalších akcí v regionu. Tyto akce byly velmi přínosné, často si děti
odnášely zážitky a zkušenosti na celý život.
- dotace RWE a pomoc ﬁremních dobrovolníků přispěly ke zkulturnění
prostor klubovny (vymalování prostorů) a nákup nového vybavení
(nového koberce, policových i úložných skříní, stolu). Z dalších darů a
výtěžků veřejných sbírek mohlo být zakoupeno drobné vybavení pro
kreativní, pohybové a sportovní činnosti.

17

DENNÍ CENTRUM MAJÁK
P RO KOHO JSME A CO DĚLÁME
Denní centrum Maják poskytuje služby lidem od 18 do 65 let s duševním
onemocněním nebo lehkým mentálním postižením, neposkytujeme sociální
služby lidem s poruchou autistického spektra. Uživatelé jsou motivování k
činnostem, které ztratili v důsledku onemocnění, napomáháme jim k získání nových a udržení stávajících dovedností s důrazem na jejich přenesení
do běžného života. Docházení do Denního centra Maják a pobyt v kolektivu napomáhá k lepší psychice a udržení kontaktu s druhými lidmi.

POSKYTUJEME
· pracovní terapii – šití a plnění hraček, třídění a navlékání perliček,
výrobky z dřevěné překližky,
- terapii hudbou – zpěv písní doprovázený kytarou, hra na hudební
nástroje,
- pohybovou terapii – cvičení se šátky, cvičení na židlích, procházky po
blízkém okolí,
- kulturní a společenské aktivity – návštěvy kulturních památek, exkurze,
návštěva divadelních představení,
- hry – společenské, bowling, ping-pong, minigolf,
- nácvik vaření a pečení,
- individuální výuka základů práce na PC.

Výroční zpráva Charity Frýdek-Místek 2016

ČINNOST A AKTIVITY ZA ROK 2016
V roce 2016 do Denního centra Maják aktivně docházelo 38 uživatelů. I v
tomto roce byly na programu opět oblíbené aktivity, jako např. paměťové
tréninky, besedy s paní psycholožkou, bowling, návštěvy cukrárny a menu
v restauracích, minigolf, výlety a procházky okolím, „Kuchtění se ZOOMem“ - nácvik vaření a pečení. Nově proběhly „Kvízová dopoledne“, kde
uživatelé soutěžili ve znalostech z určitých oblastí nebo trochu sportovali,
a to buď ve skupinách, nebo samostatně. V programu „Na chvíli cukrářem“
si měli možnost vyzkoušet přípravu a výrobu složitějších cukrářských receptur a postupů. „Tvořivé dopoledne“ zahrnovalo různé kreativní
techniky, které měli možnost uživatelé poznat. Uskutečnil se již tradiční v
pořadí třetí „Majákovský bowlingový turnaj“ pro uživatele, jejich rodinné
příslušníky a známé.
V průběhu roku absolvovali zaměstnanci s uživateli několikrát výstavu na
frýdeckém zámku. Byli v Technickém muzeu v Kopřivnici, na výstavě k 60.
výročí ČT v Dolních Vítkovicích, výstavě automobilových veteránů v Ostravě na Černé louce, výstavě věnované historii Slezanu, na vánoční výstavě v Chlebovicích na Fojtství, vánočním jarmarku v Ludgeřovicích a v ostravské kavárně Čauky mňauky, kde návštěvníkům dělají společnost šlechtěné kočky. Hlubokým zážitkem a zkušeností byla návštěva zážitkové Kavárny Potmě, která je projektem Nadace Světluška. Shlédli také dvě představení v Moravskoslezském divadle v Ostravě. Zúčastnili jsme se pětidenního pobytu v Praze a byli opět ubytováni v Loretě u Kapucínů. S uživateli
jsme se zúčastnili propagační akce PN Opava nazvané „Bazárek“, kde jsme
také prezentovali naši službu a výrobky našich uživatelů. Jako každý rok
jsme byli na Dni sociálních služeb, Velké doberské, chodili plavat na Olešnou. Podařila se prohloubit spolupráce s některými středisky Charity Frýdek-Místek.
Jednou z aktivit, která se již stává tradicí, je výroba a předávání hraček na
dětském oddělení frýdecké nemocnice (dvakrát v tomto roce). Je to jedna z
akcí, na kterou se uživatelé těší, protože mají možnost osobně dětem
vyrobenou věc předat. Také jsme se s uživateli rozhodli zapojit do 2.
ročníku charitativního projektu „Každá ovečka se počítá“. Vyrobili jsme
společně dvě ovečky. Těmito aktivitami se snažíme všichni v Denním
centru Maják udělat nezištně radost i druhým lidem. Máme radost, že naši
uživatelé tyto aktivity s nadšením podporují a berou je jako samozřejmost a
zároveň si uvědomují, že nemoc nebo zdravotní postižení nemusí být vždy
překážkou v pomoci a kontaktu s druhými.
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PORADENSKÉ CENTRUM
KDO JSME
Poradenské centrum nabízí bezplatné odborné sociální poradenství v oblasti práva, sociálního systému a psychologie těm dospělým a mladistvým,
kteří se ocitli v obtížné situaci a potřebují odbornou podporu k tomu, aby
tuto situaci mohli aktivně zvládnout.
Pomoc poradny spočívá v tom, že poskytuje odborné informace, podporuje
klienta v řešení jeho problému, pomáhá mu řešení hledat, ale neřeší problém místo něho a za něho.
Služby je poskytována ambulantně (v prostorách poradny ve Frýdlantu
n.O.) a bezplatně.

POSKYTUJEME
Na Poradenské centrum se lidé nejčastěji obracejí s problémy v těchto
oblastech:
- dluhové poradenství (např. možnosti řešení při exekuci, pomoc při
oddlužení),
- rodinné právo (např. vyživovací povinnost, rozvodové poradenství),
- sociální dávky, pomoc a pojištění (např. informace o sociálních službách),
- bydlení (např. informace a vzory k nájemním smlouvám),
- pracovně-právní vztahy (např. informace k povinnostem a právům zaměstnance i zaměstnavatele),
- majetkoprávní vztahy (např. informace k vlastnickým právům, společnému jmění manželů, apod.),
- problémy při výchově dětí,
- vztahové obtíže v rodině.
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ČINNOST PORADENSKÉHO CENTRA V ROCE 2016
V roce 2016 bylo poskytnuto 868 konzultací, z toho:
- 174 konzultací v oblasti dluhového poradenství,
- 85 konzultací v oblasti majetkoprávních vztahů a náhrady škody,
- 203 konzultace v oblasti rodinného práva, rodiny a mezilidských vztahů,
- 50 konzultací v oblasti pracovněprávních vztahů,
- 70 konzultací v oblasti sociálních dávek, pojištění a pomoci,
- 48 konzultací v oblasti bytové problematiky a bydlení,
- 238 konzultací v oblasti psychologie.
V průběhu roku služeb poradny využilo 919 osob, z nichž 505 využilo
službu poprvé.
Kromě konzultací s klienty se pracovníci věnovali i přednáškové činnosti.
Na jaře proběhl cyklus seminářů pro rodiče o výchově dětí, uskutečnily se i
semináře pro pěstounské rodiny. Pokračuje i naše pravidelná metodická
podpora dobrovolníkům Charity FM – doučovatelům dětí ze sociálně slabých rodin.
V roce 2016 došlo ke změnám v pracovním týmu Poradenského centra. V
únoru nastoupila psycholožka na dohodu o provedení práce a v srpnu se
po rodičovské dovolené vrátila sociální pracovnice. Díky tomu jsou nyní v
Poradenském centru zaměstnány dvě sociální pracovnice a je tak zajištěna
zastupitelnost pro případ školení, dovolených a nemocenských.
V průběhu roku se pracovnice také odborně vzdělávaly – absolvovaly např.
semináře v oblasti dědického řízení, právní odpovědnosti při poskytování
sociálních služeb, speciálních technik sociální terapie rodin s dětmi, možnosti podpory rodiny v rozvodové situaci.
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ZOOM
PRO KOHO JSME
V roce 2016 došlo ke změně názvu služby z „Terénní služba ZOOM“ na
„ZOOM“. Posláním ZOOM, služby sociální rehabilitace, je poskytovat pomoc a podporu dospělým lidem s duševním onemocněním ve FrýdkuMístku a okolí, a to v kanceláři služby ZOOM, v domácnostech klienta i
jinde v terénu. Služba společně s klientem hledá řešení v jeho obtížné situaci a nabízí pomoc s uskutečněním potřebných kroků vedoucích ke změně.
Její snahou je udržovat a rozvíjet klientovy schopnosti a dovednosti tak,
aby se mohl co nejvíc zapojovat do běžného života. Služba je poskytována
bezplatně.

POSKYTUJEME
- základní poradenství směřující ke zvládání aktuální nepříznivé situace
(informace o sociálních dávkách a jejich vyřízení a využití, informace o
sociálních službách, vyhledání kontaktů),
- nácvik dovedností pro zvládání péče o vlastní osobu, soběstačnost a dalších činností vedoucích k sociálnímu začleňování (nácvik péče o domácnost, hospodaření s ﬁnancemi, nácvik práce s PC, mobilem, nácvik cesty a
využívání městské hromadné dopravy),
- zprostředkování kontaktu se společenským prostředím (doprovody k lékaři, do školy, na úřady, nácvik komunikace a chování v konkrétních situacích, podpora v oblasti zaměstnání),
- pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí (podpora při jednání na úřadech, podpora při řešení ﬁnanční situace, nevyhovující bytové
situace, pomoc se sepsáním
formulářů),
- výchovné, vzdělávací a aktivizační činnost (využívání volnočasových aktivit, předání ucelených informací k určitému tématu jako dluhy, hospodaření s ﬁnancemi a jiné).
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ČINNOST A AKTIVITY ZA ROK 2016
Služba ZOOM v roce 2016 poskytla službu 59 klientům. Někteří využívají
službu dlouhodoběji, jiným stačila jednorázová pomoc. Služby byly realizovány terénní a ambulantní formou.
V rámci svých základní činností ZOOM poskytl v roce 2016:
- 73 intervencí základního sociálního poradenství
- 268 intervencí nácviků dovedností pro zvládání péče o vlastní osobu,
soběstačnosti a dalších činností vedoucích k sociálnímu začlenění
- 77 intervencí zaměřených na zprostředkování kontaktu se společenským
prostředím
- 180 intervencí výchovných, vzdělávacích a aktivizačních činností
- 519 intervencí, při kterých jsme klientům pomáhali s uplatňováním jejich
práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí
Během celého roku 2016 se pracovnice účastnily prezentací služby ZOOM
v Psychiatrické nemocnici Opava, na psychiatrickém oddělení v nemocnici
Třinec a nově i v Havířově. Předávaly informace klientům a sociálně-zdravotnickému personálu o možnosti využití sociálních služeb pro osoby s
duševním onemocněním ve Frýdku-Místku. Na těchto místech pracovnice
realizovaly také přednášky pro pacienty na různá témata, která si zařízení
vybrala z naší nabídky šesti možných témat. ZOOM přispěl svými články
do občasníku Psychiatrické nemocnice v Opavě. Pracovnice se zúčastnily
„Dne zdraví a sociálních služeb“ ve Frýdku-Místku.
Pracovnice i vedoucí služby ZOOM se pravidelně setkávali s pracovní
skupinou pro osoby s psychickým onemocněním – CASE POINT. Skupina
je tvořena pracovnicemi Odboru sociálních služeb Magistrátu FrýdekMístek a zástupců poskytovatelů sociálních služeb působících ve FrýdkuMístku. Cílem je propojit služby (zdravotní a sociální) pro osoby s
psychickým onemocněním ve Frýdku-Místku.
Pracovnice v roce 2016 absolvovaly dohromady devět školení a dvě stáže.
Zúčastnily se rovněž exkurze v Centru duševního zdraví ve Vyškově.
Jedna z pracovnic se zúčastnila konference „Diagnóza neznamená konec“
ve Vyškově. V říjnu na přání Charitní pečovatelské služby uspořádaly
přednášku pro její zaměstnance na téma „Komunikace s osobami s
duševním onemocněním“.
V roce 2016 proběhla inspekce poskytování sociálních služeb z MPSV, při
které nebyly zjištěny žádné závažné nedostatky služby ZOOM.
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TERÉNNÍ SLUŽBA REBEL
PRO KOHO JSME A CO DĚLÁME
Terénní služba Rebel vyhledává, kontaktuje a podporuje děti a mladé lidi,
pohybující se v lokalitách města Frýdek-Místek, kteří se potýkají s obtížemi, jež nejsou pro jejich vrstevníky obvyklé, a přitom nechtějí nebo nemohou navštěvovat běžné instituce. Terénní služba usiluje o pozitivní změnu
v chování a přístupu dítěte/mladého člověka k vlastnímu životu směrem k
větší zodpovědnosti. Služba je poskytována bezplatně a anonymně. Jedná
se o terénní, nízkoprahovou službu, která je realizovaná především v přirozeném prostředí klientů.
Cílovou skupinou jsou děti a mladí lidé od 6 do 18 let ve Frýdku-Místku,
kteří tráví většinu svého volného času pasivně, jsou ohroženy rizikovým
způsobem života, vyrůstají v málo podnětném prostředí, nebo jsou z
různých důvodů znevýhodněny.

POSKYTUJEME:
- doprovody směřující k vyřízení záležitostí, např. kroužek klienta,
- intervence, které směřují k podpoře a rozvoji klienta, např. sociální začlenění mezi vrstevníky, rozvíjení a posílení společenských vazeb a chování
nebo poskytování informací o rizicích současného způsobu života,
- základní poradenství směřující k poskytnutí informací o právech dítěte, o
návazných službách a organizacích a o běžných společenských normách,
- zprostředkování kontaktu se společenským prostředím, které směřuje k
podpoře a pomoci při vyhledávání a využití dostupných aktivit,
- krizovou intervenci, která směřuje k podpoře vyrovnávání se s aktuální
situací a zmírnění momentálního
negativního stavu klienta v
krizové situaci,
- sociálně terapeutickou činnost,
která vede k rozvoji nebo udržení
osobnostních a sociálních
schopností klientů, např. zapojení
klienta do plánovaných aktivit
nebo jeho samostatné rozhodnutí.
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ČINNOST A AKTIVITY ZA ROK 2016
V roce 2016 Terénní služba Rebel spolupracovala se 154 klienty. Během roku
měli pracovníci 3745 kontaktů a 3531 intervencí s klienty TS Rebel. U těchto
klientů se často pracovníci setkávali s nízkým sebevědomím, se špatnými
mezilidskými vztahy a s nedostatečnými možnostmi, jak trávit volný čas.
Pracovníci na to reagovali nejen při běžné terénní práci, ale i při tvorbě nových projektů. Uvedené projekty a aktivity směřovaly k naplňování potřeb
našich klientů, k jejich podpoře a socializaci do naší společnosti.
Z fondu prevence kriminality TS Rebel uskutečnila 4 projekty. Prvním projektem, který reagoval na aktuální témata při práci v terénu, měl název
„Mám problém, pomůže mi REBEL“. Jehož náplní bylo komunikovat s dětmi na základních školách o preventivních tématech, např. alkohol, šikana,
nebo drobná trestná činnost. Špatné mezilidské vztahy byly primárními
znaky dvou ulic ve vyloučené lokalitě, které vedly ke vzniku druhého projektu s názvem Barevností k jednotě. Klienti a děti ze dvou ulic společně
pracovali na jednom obrazu, který znázorňoval spolupráci, kamarádství a
radost z podařeného díla. Výlet do Světa techniky nesl prvky socializace,
začlenění a nalézání nových kamarádů. Zážitek, který si klienti odnesli, napomohl k lepšímu poznání našeho světa. První ročník Rebel Aktiv Day byl
odstartován především pro děti, které neví, jak trávit volný čas. Díky široké nabídce workshopů mohly vyzkoušet aktivity, na které by běžně nedosáhly.
Výbor dobré vůle, Nadace Olgy Havlové podpořil a napomohl 19 klientům
v projektu „Aktivitou proti nudě“. Klienti si mohli zvolit kroužek dle vlastního výběru. Dostali šanci dělat to, co je baví, ale i smysluplně trávit čas a
najít si nové kamarády.
I „Rebel skate club“ nabízel klientům možnost zapůjčit si zadarmo skaty
nebo freestylovou koloběžku a vyzkoušet si ji ve skateparku.
Terénní služba Rebel se každoročně zapojuje do akcí města, jako jsou např.
Prázdniny ve městě. Ani rok 2016 nebyl výjimkou a pracovníci zorganizovali 3 dopolední aktivity. Ať to bylo Pohybohraní, Lesohrátky nebo Rebelkešing naši klienti trávili čas smysluplně, v pohybu, zapojili představivost a
poznali část Frýdeckého lesa. Pracovníci vytvořili během roku také aktivity, které napomáhaly klientům ukazovat, že se dá trávit čas i jinak. Navštívili jsme s nimi nejedno hokejové utkání, divadelní představení, cirkus,
přednášky, ale i osobní setkání se členy kapely Kryštof.
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CENTRUM PRAMÍNEK
PRO KOHO JSME A CO DĚLÁME
Centrum Pramínek – sociální aktivizační služba pro rodiny s dětmi – pomáhá rodinám, které žijí v lokalitě Válcoven plechu a blízkého okolí ve
Frýdku-Místku. Podporuje rodiny ve snaze o zlepšení jejich aktuální sociální situace. Posiluje jejich dovednosti tak, aby uměli náročné situace ve
svém životě zvládat vlastními silami.

CO NABÍZÍME
Centrum Pramínek – terénní a ambulantní služby pro rodiny s dětmi nabízí
tyto činnosti:
- nácviky vedoucí k upevňování motorických, psychických, sociálních
schopností dítěte v přirozeném prostředí, anebo zapojení do pracovně výchovných programu pro děti – předškolní klub,
- nácvik zaměřený na podporu péče o vlastní osobu s ohledem na věk,
- nácviky spojené s péčí a výchovou o nezletilé děti a upevnění rodičovských kompetencí a rodičovského chování a upevňování dovednosti spojené s chodem domácnosti a rozpočtem,
- podpora rodičů při komunikaci se školou a objasňování práv rodičů a
jejich uplatnění a dále motivace klienta k pravidelné přípravě na školní
výuku - doučování,
- doprovod klientů do Nízkoprahových zařízení na území města FM, přípravné třídy, základní školy, akce v rámci „Prázdnin ve městě“, PPP, SPC,
a jiných zařízení souvisejících se vzděláním a návazných sociálních služeb
- pomoc při vyřizování běžných
záležitostí – hledání zaměstnání,
bydlení, zadlužení, sepsání návrhů, pomoc při vyplnění žádosti
SPP, složenek aj. a pomoc rodině
při jednání v institucích
(elektrárny, pronajímateli bytů)
- předání informací týkající se
nezletilých dětí (zápisy do ZŠ,
přípravné třídy, MŠ).
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ČINNOST A AKTIVITY ZA ROK 2016
Rok 2016 byl pro Sociálně aktivizační službu rokem jedné velké změny a to
hlavně v tom, že díky ﬁnanční podpoře projektu doučování, mohlo probíhat od září do konce roku 2016 doučování převážně v rodinách dětí, kde
docházelo celkem 5 doučovatelů. Do projektu doučování se zapojilo celkem
10 rodin. Po celou dobu projektu se do doučování zapojilo 21 dětí. Doučovatelé chodili pravidelně do rodin, a to až třikrát týdně. Doučování probíhalo i od ledna do června, ale ne tak často a pravidelně u jednotlivých dětí
jako v období od září.
V rámci sociálně aktivizační služby je také realizován program – Klub Centra Pramínek. Zde děti pravidelně dochází 4krát týdně. Celkově lze říci, že
za období leden-červen docházelo do Centra Pramínek průměrně 7 dětí.
Maximální kapacita byla stanovena na 12 dětí. Úspěšně od září nastoupilo 6
dětí do přípravné třídy. V období od září do prosince se průměrně do programu zapojilo 6 dětí. Během celého roku navštívilo Klub celkem 19 dětí,
které zde pravidelně docházely.
Celkově lze říci, že během roku 2016 vzrostla terénní činnost a práce v rodinách. Byly prováděny ve větší míře nácviky dovedností dětí, péče o dítě,
doprovody na různé instituce a k odborníkům a v některých případech
začal nácvik ﬁnanční gramotnosti aj. Po celý rok probíhaly také doprovody
předškolních dětí do přípravných tříd. Byla prohlubována práce s rodinou
a řešeny různé problémy, které souvisejí s problémem sociálně vyloučených lokalit jako např. dluhy, exekuce, výchovné problémy, problémy s
péčí o dítě, vztahové problémy, pomoc s komunikací se školou, lékařem a
mnoho jiného.
I nadále probíhá spolupráce s těmito institucemi a službami: terénní
pracovníci města F-M, Poradna pro ženy a dívky, PPP, SPC, zástupci škol 5ZŠ, přípravná třída, Naděje, OSPOD, MP F-M, Terénní služba Rebel aj.
Za rok 2016 měli pracovníci 1095 ambulantních a terénních kontaktů a 7960
ambulantních a terénních intervencí s klienty. V průměru zaměstnanci pracovali se 43 klienty v měsíci. Celkem Centrum Pramínek pracoval se 42 rodinami. Celkem zaměstnanci pracovali v tomto roce se 112 klienty.
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DOBROVOLNICKÉ CENTRUM
Dobrovolnické centrum sdružuje dobrovolníky, kteří tráví svůj volný čas s
klienty našich služeb. Dobrovolníkem se může stát každý člověk starší 15
let, který se ze své vůle, ve svém volném čase a bez nároku na ﬁnanční odměnu rozhodne pomoct potřebným lidem.
Posláním dobrovolnického programu je podpora a pomoc klientům charitních služeb smysluplně a kvalitně trávit svůj volný čas nebo pomoc dobrovolníků na jednorázových charitních akcích. Posláním dobrovolnictví je
rovněž podpora seberealizace dobrovolníků.
Dobrovolníci Charity Frýdek-Místek se věnují seniorům, lidem se zdravotním znevýhodněním, lidem s psychickým onemocněním a dětem a mládeži ohroženými sociálním vyloučením.
Dobrovolníci pomáhají v těchto charitních střediscích: Dům pokojného stáří, Charitní odlehčovací služba, Charitní týdenní stacionář, Charitní pečovatelská služba, Oáza pokoje, Denní centrum Maják, Klub Nezbeda, Centrum Pramínek a Terénní služba Rebel.

JAK MOHOU DOBROVOLNÍCI POMOCI
Dobrovolníci tráví čas s našimi klienty různým způsobem. Mezi aktivity
dobrovolníků patří:
- povídání si s klienty, aktivní
naslouchání,
- čtení knih a časopisů,
- hraní společenských her,
- pomoc při organizování
volnočasových aktivit ve skupině
klientů jako je výtvarná, hudební
a sportovní činnost, pomoc s
tréninkem paměti, pečení a
vaření s klienty,
- doučování dětí ZŠ,
- procházky s klienty po okolí, doprovody do kavárny, na mši sv., na
charitní výlety, na kulturní akce apod.,
- pomoc při organizování jednorázových veřejných akcí pořádaných
Charitou Frýdek-Místek.
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ČINNOST A AKTIVITY ZA ROK 2016
V roce 2016 se do dobrovolnických programů zapojilo 74 dobrovolníků,
kteří věnovali této činnosti 1905 hodin. Ve srovnání s rokem 2015 došlo k
nárůstu počtu dobrovolníků a k poklesu počtu odpracovaných dobrovolnických hodin.
Během roku 2016 proběhlo 5 pravidelných setkání dobrovolníků a 5 setkání dobrovolníků, kteří jsou studenty středních škol. Dobrovolníci se
účastnili přednášek, kurzů a volnočasových aktivit pro ně určených - přednáška s názvem Pohled lidí na Romy a romskou kulturu, kurz 1. pomoci,
kurz základů keramiky, supervizní setkání, požehnání dobrovolníků ve
Frýdlantu nad Ostravicí, opékání na zahradě a výroba vánočních přání a
PF.
Dobrovolníci se rovněž zapojili do jednorázových akcí s kulturním, společenským a sportovním zaměřením pořádaných Charitou Frýdek-Místek a
spolupracujícími organizacemi. Pomáhali zajistit akce, jako byl Dětský den
s Kašpárkem, Den s IZS a Diecézní pouť Charit. Aktivně se zapojili do sbírky v rámci festivalu Sweetsen fest. Spolupodíleli se na zajištění stanovišť
pro děti na akci Po stopách čarodějů a čarodějnic a na charitním dětském
odpoledni s názvem Putování Malého Prince. Pomáhali s programem na
akci Oázy pokoje s názvem Oáza pod lupou, zapojili se na charitní aukci
výtvarných děl, čistili tříkrálové pokladničky a pomohli na beneﬁčním koncertě Vlasty Redla.
V uplynulém roce se opět v naší organizaci uskutečnily Dny ﬁremního dobrovolnictví. V květnu a prosinci pomáhalo na Oáze pokoje, v Domě pokojného stáří a v Klubu Nezbeda 17 ﬁremních dobrovolníků z ﬁrmy ArcelorMi al. V červnu se podařilo navázat spolupráci s T-Mobile Praha, která
vyslala zaměstnance, který manuálně pomohl s výmalbou v Klubu Nezbeda.
Největší dobrovolnickou akcí loňského roku byla bezesporu pomoc 38 španělských studentek – dobrovolnic, které se během 4 červencových dnů zapojily do manuálních činností a aktivit s klienty v Domě pokojného stáří.
V loňském roce pokračoval projekt doučování žáků 1. stupně ZŠ ve Frýdlantu nad Ostravicí, do kterého se od října 2016 zapojilo 5 žáků ze sociálně
slabých rodin a 4 dobrovolníci – doučovatelé z frýdlantských gymnázií.
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TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA 2016
Tříkrálová sbírka probíhala od 1. do 14. ledna 2016 ve městech a obcích v
působnosti Charity Frýdek-Místek. Během sbírky bylo zapečetěno celkem
280 pokladniček. Koledníci chodili od domu k domu a s písní na rtech přáli převlečeni za Tři krále lidem do Nového roku vše nejlepší a na veřeje
dveří jim napsali požehnání K+M+B 2016.
V rámci Tříkrálové sbírky na frýdecko-místecku probíhaly i doprovodné
akce, a to Tříkrálový průvod v Místku a Tříkrálové koncerty ve farnostech.
Všechny doprovodné akce měly velkou návštěvnost, což se také projevilo
na výsledku v pokladničkách. V roce 2016 se v regionu Frýdek-Místek
podařilo vybrat částku ve výši 1 851 079,-Kč, což je o 150 770,-Kč více než v
roce 2015.
Děkujeme všem koledníkům a vedoucím skupinek, kteří věnovali koledování svůj volný čas, kněžím za propagování sbírky mezi farníky, pracovníkům obecních úřadů při zapečeťování, rozpečeťování a počítání obsahu
pokladniček. V neposlední řadě děkujeme štědrým dárcům, kteří přispěli
do pokladniček.
Poděkování koledníkům proběhlo v sobotu 6. února od 15 hodin v Kině
Vlast v Místku, kde shlédli ﬁlmové představení Aldabra; byl jeden ostrov.

VYUŽITÍ TŘÍKRÁLOVÉ SBÍRKY
Charita Frýdek-Místek obdržela 65% z vybrané částky, což je 1 233 294,-Kč.
Tato částka byla rozdělena na tato střediska:
- Charitní ošetřovatelská služba
- Charitní pečovatelská služba
- Terénní služba Rebel
- Klub Nezbeda
- ZOOM
- Centrum Pramínek
- Poradenské centrum ve Frýdlantu n. O.
- Denní centrum Maják
- Dům pokojného stáří
- Oáza pokoje
- Dobrovolnické centrum
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VÝSLEDKY KOLEDOVÁNÍ
Baška
Bruzovice
Dobrá
Dobratice
Frýdek
Janovice
Kaňovice
Krásná
Lískovec
Lučina
Morávka
Nižní Lhoty
Nošovice
Pazderná

45 573 Kč
18 464 Kč
87 216 Kč
55 545 Kč
256 070 Kč
52 472 Kč
14 261 Kč
29 085 Kč
14 302 Kč
24 540 Kč
38 946 Kč
16 377 Kč
26 083 Kč
11 073 Kč

Bílá
Fryčovice
Frýdlant n. o.
Hodoňovice
Chlebovice
Kunčičky u B.
Lhotka
Lubno
Malenovice
Metylovice
Místek
Nová Ves
Ostravice
Oprechtice

10 251 Kč
39 384 Kč
143 054 Kč
27 168 Kč
31 975 Kč
4 629 Kč
33 912 Kč
13 802 Kč
21 162 Kč
59 405 Kč
150 689 Kč
20 844 Kč
13 907 Kč
8 642 Kč

Pražmo

31 563 Kč

Palkovice

99 104 Kč

Raškovice

35 940 Kč

Paskov

71 525 Kč

Řepiště

35 002 Kč

Pržno

19 812 Kč

Sedliště

30 962 Kč

Pstruží

31 576 Kč

Skalice

16 994 Kč

Staré Hamry

5 574 Kč

Vojkovice

15 285 Kč

Staříč

46 541 Kč

Vyšní Lhoty

19 939 Kč

Sviadnov

32 969 Kč

Staré Město

22 078 Kč

Zelinkovice

27 286 Kč

Žermanice

8 901 Kč

Žabeň

11 197 Kč
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PROJEKTY CHARITY FRÝDEK-MÍSTEK V
ROCE 2016
Charita Frýdek-Místek je jako nezisková organizace ﬁnancována vícezdrojově. Podává žádosti na ﬁnancování provozu charitních středisek a různých dílčích projektů na celou řadu institucí státní správy, samosprávy nebo nadací.
Největší objem dotací v roce 2016 přišlo z rozpočtu Moravskoslezského
kraje, který podpořil všechny naše sociální služby. Další dotace z rozpočtu
statutárního města Frýdek-Místek a z dalších 29 měst (Karviná, Havířov,
Frýdlant nad Ostravicí, Třinec, Příbor, Paskov a Vrati-mov) a obcí. Dotace
z těchto institucí byly určeny převážně na provoz středisek Charity
Frýdek-Místek. Další ﬁnanční prostředky se podařilo získat z dotací z
rozpočtu Moravskoslezského kraje, které byly určeny na doﬁnancování
činnosti dvou sociálních služeb, na provoz Mobilní hospi-cové péče v
rámci Charitní ošetřovatelské služby, na Rekonstrukci koupe-len na Oáze
pokoje a v neposlední řadě na Posílení rodičovských kompe-tencí u rodin
v sociálně vyloučené lokalitě ve Frýdku-Místku. Nemalý ob-jem
prostředků Charita obdržela z fondu prevence kriminality Statutární-ho
města Frýdek-Místek, kdy bylo realizováno sedm projektů.
V tomto roce se podařilo získat také ﬁnanční podporu od řady nadací. Díky podpoře Výboru dobré vůle – Nadace Olgy Havlové má Dům pokojného stáří novou pračku a sušičku a také díky této podpoře se mohly děti a
mládež zapojit do volnočasové aktivity. Nadace naše dítě přispěla na vybavení klubovny Klubu Nezbeda. Statní podnik Česká pošta poskytl prostředky na vybavení pro Dům Pokojného stáří. Firma Arcelor Mi al pak
podpořila konání beneﬁčního koncertu Vlasty Rédla. Díky Nadaci ČEZ
probíhá rekonstrukce zahrady v Domě pokojného stáří, která bude dokončena v roce 2017.
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FUNDRAISING
V roce 2016 jsme v rámci fundraisingových aktivit uspořádali tři beneﬁční
koncerty. V měsíci únoru to byl koncert Jiřího Pavlici a Hradišťanu v Kulturním centru ve Frýdlantu nad Ostravicí. V květnu pak koncert Gentlemen Singers v kostele sv. Jiří v Dobré. Tento koncert podpořily obce Dobrá,
Dobra-tice, Nižní Lhoty a Nošovice. Šestá aukce výtvarných děl proběhla v
měsíci říjnu opět v jedinečném prostoru Rytířského sálu Frýdeckého
zámku s vy-nikajícím výtěžkem 163.750,- Kč. Na závěr roku v měsíci
prosinci přijeli do Kulturního centra ve Frýdlantu nad Ostravicí vystoupit
na beneﬁční kon-cert Vlasta Redl s malou partou. Koncerty měly značný
ohlas a přinesly užitek pro konkrétní střediska Charity Frýdek-Místek.
Mezi fundraisingo-vé aktivity patřila podpora letního odpoledne pro děti
pod názvem Puto-vání Malého prince v Sokolíku v Místku.
V oblasti ﬁremního fundraisingu se podařilo díky naším sponzorům podpořit střediska Charity Frýdek-Místek. Firmám a také soukromým osobám
patří za podporu velké díky.
Huisman Konstrukce, s.r.o., Sky Paragliders, RWE, LESY ČR, s.p., Zdeněk
Carbol Dobrá, DEVA F-M, TDS ZAMPRA, LEGOMAT, Hutní projekt
Frýdek-Místek, Lumius, THERMA FM, JEWA, Beskyd, Kleiblova s.r.o.,
Giﬀ, Autodružstvo Frýdek–Místek, Linarts, T-METAL, Závodný Elektro,
HARCOVNA Frýdlant n. O.
V roce 2016 nás podporovaly tyto instituce a nadace:
Nadace Charty 77
Za podporu děkujeme městům a obcím:
Baška, Bílá, Bukovec, Čeladná, Dobrá, Frýdek-Místek, Frýdlant nad
Ostravicí, Havířov, Janovice, Karviná, Kozlovice, Kunčice p. O.,
Malenovice, Metylovice, Nošovice, Ostrava – městský obvod Mariánské
hory a Hulváky, Ostravice, Palkovice, Paskov, Pržno, Příbor, Pstruží,
Raškovice, Sedliště, Stará ves nad Ondřejnicí, Staré Hamry, Staříč,
Sviadnov, Třinec, Vratimov, Žabeň
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EKONOMICKÁ ČÁST
Úplný objem nákladů organizace v roce 2016 v členění podle druhů
(v tis. Kč)
3 288 - odpisy

41 081 - osobní náklady

10 058 - služby
527 - ostatní náklady
5 975 - spotřebované nákupy
60 725 - celkem

Úplný objem nákladů organizace v roce 2016 v členění podle činností
(v tis. Kč)
druh

náklady

vlastní

hospodářská

činnost

činnost

59 684

1 041
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celkem

60 725

Úplný objem nákladů organizace v roce 2016 v členění podle
středisek (v tis. Kč)
Charitní ošetřovatelská služba - 3 600
ZOOM - 795

Dům pokojného stáří - 24 698

Centrum Pramínek - 1 036
Terénní služba Rebel - 1 150
Klub Nezbeda - 1 325
Denní centrum Maják - 1 417
Charitní pečovatelská služba - 5 078
Charitní týdenní stacionář - 755
Poradenské centrum - 913
Charitní odlehčovací služba - 3 172

Oáza pokoje - 15 127
Ředitelství + ostatní činnosti - 2 419 / 1 653

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

Počáteční stav

Příjmy

Výdaje Konečný zůstatek

k 1.1.2016

k 31.12.2016
0

2

2

0

24

112

113

23

finanční dary tvořící
veřejnou sbírku

0

385

98

287

finanční dary
investiční/provozní

0

881

0

881

24

1 380

213

1 191

finanční prostředky
pro potřebné
darovaná výtvarní
díla pro aukci

celkem
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Přehled výnosů organizace v roce 2016 v členění podle zdrojů (v tis. Kč)

4 396 - tržby od pojišťovny
3 505 - ostatní výnosy

22 833 - provozní dotace

1 926 - přijaté dary

28 949 - tržby za služby

61 610 - celkem

Přehled provozních dotací organizace v roce 2016 v členění podle zdrojů
Moravskoslezský kraj

18 332 400 Sviadnov

55 100

Raškovice

20 000

Havířov

9 000

Ostravice

10 000

Karviná

15 000

Frýdek-Místek

3 633 988

Paskov

60 000

Stará Ves n. Ond. 12 000

Frýdlant nad Ostravicí

130 000

Sedliště

80 000

Kunčice p. Ondř. 10 000

Palkovice

30 000

Příbor

20 000

Pržno

35 000

Janovice

25 000

Třinec

50 000

Pstruží

15 000

Dobrá

60 000

Baška

60 000

Staré Hamry

5 000

Čeladná

40 000

Bukovec

5 000

Malenovice

50 000

Bílá

5 000

Nošovice

20 000

Vratimov

10 000

Kozlovice

20 000

Metylovice

25 000

Žabeň

15 000

Staříč

12 000

Ostrava MH 2 000
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Stav a pohyb majetku Charity Frýdek-Místek v roce 2016 (v tis. Kč)

Aktiva

Druh aktiv

A

Dlouhodobý majetek celkem

I.

Dlouhodobý nehmotný majetek celkem

II.

Dlouhodobý hmotný majetek celkem

III.

Dlouhodobý finanční majetek celkem

IV.

Oprávky k dlouhodobému majetku celkem

B

Krátkodobý majetek celkem

I.

Zásoby

Počáteční

Přírůstek (+) /

Konečný

stav k

úbytek (-)

zůstatek k

1.1.2016

majetku

31.12.2016

39 494

-2 239

37 255

35

0

35

59 480

-238

59 242

0

0

0

-20 021

-2 001

-22 022

9 241

4 050

13 291

10

16

26

II.

Pohledávky celkem

1 165

839

2 004

III.

Krátkodobý finanční majetek celkem

7 749

3 354

11 103

IV.

Jiná aktiva celkem

317

-159

158

48 7358

1 811

50 546

Majetek celkem

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

druh

Pokladna

Počáteční

Příjmy

Výdaje

Konečný

stav k

zůstatek k

1.1.2016

31.12.2016

266

9 299

9 393

172

Bankovní účty

7 481

131 185

127 736

10 930

Celkem

7 747

140 484

137 129

11 102
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Rozvaha Charity Frýdek-Místek za rok 2016 (v tis. Kč)

označení

Aktiva

Počáteční stav k Konečný zůstatek
1.1.2016

A

Dlouhodobý majetek celkem

I.

Dlouhodobý nehmotný majetek celkem

k 31.12.2016

39 494

37 255

35

35

II.

Dlouhodobý hmotný majetek celkem

59 480

59 242

III.

Dlouhodobý finanční majetek celkem

0

0

IV.

Oprávky k dlouhodobému majetku celkem

-20 021

-22 022

B

Krátkodobý majetek celkem

9 241

13 291

I.

Zásoby

10

26

II.

Pohledávky celkem

1 165

2 004

III.

Krátkodobý finanční majetek celkem

7 749

11 103

IV.

Jiná aktiva celkem
Aktiva celkem

označení

Pasiva

317

158

48 735

50 546

Počáteční stav k Konečný zůstatek
1.1.2016

k 31.12.2016

A

Vlastní zdroje celkem

43 453

44 152

I.

Jmění celkem

43 615

43 267

II.

Výsledek hospodaření celkem

-162

885

B

Cizí zdroje celkem

5 282

6 394

I.

Rezervy celkem

II.

Dlouhodobé závazky celkem

III.

Krátkodobé závazky celkem

IV.

Jiná pasiva celkem
Pasiva celkem
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0

0

300

0

4 868

6 299

114

95

48 735

50 546

Výkaz zisku a ztrát Charity Frýdek-Místek za rok 2016 (v tis. Kč)
Označení

Název ukazatele

A.

Náklady

I.

Spotřebované nákupy a nakupované služby

Celkem

15 828

Spotřeba materiálu, energie, ostatní

5 769

Opravy a udržování

1 004

Náklady na cestovné
Náklady na reprezentaci
Ostatní náklady

91
57
8 9007

II.

Změny stavu zásob a aktivizace

III.

Osobní náklady celkem

41 081

Mzdové náklady

29 987

Změny stavu zásob vlastní činnosti

Zákonné sociální pojištění

V.

88
1 078
69

Daně a poplatky

221

Daně a poplatky

221

Ostatní náklady celkem

288

Odpis nedobytné pohledávky
Manka a škody
Jiné ostatní náklady

7
27
3
251

Odpisy

3 288

Odpisy dlouhodobého hmot. a nehmot. majetku

2 443

Prodej dlouhodobého majetku
VIII.

9 859

Ostatní sociální pojištění

Dary

VI.

-2

Zákonné sociální náklady
Ostatní sociální náklady
IV.

-2

Daň z příjmu
Dan z příjmu
Náklady celkem

845
21
21
60 725
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Označení

Název ukazatele

Celkem

B.

Výnosy

I.

Provozní dotace

22 834

Provozní dotace

22 834

Přijaté příspěvky

1 926

Přijaté příspěvky

1 926

II.

III.

Tržby za vlastní výkony a za zboží

IV.

Ostatní výnosy celkem
Úroky

VI.

2 381
2

Jiné ostatní výnosy

2 379

Tržby z prodeje majetku

1 124

Tržby z prodeje dlouhodobého majetku

1 123

Tržby z prodeje materiálu
VII.

33 345

1

Přijaté dotace celkem

22 437

Přijaté dotace

22 437

Výnosy celkem

601610

C.

Výsledek hospodaření před zdaněním

906

D.

Výsledek hospodaření po zdanění

885
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