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VÝROČNÍ ZPRÁVA
CHARITA FRÝDEK-MÍSTEK

Slovo ředitele
Jednou z novinek roku 2018 bylo pro Charitu Frýdek-Místek
celoorganizační zpětnovazební hodnocení. Zajímalo nás, jak se
u nás zaměstnanci cítí, jak jim vyhovují prostory, vztahy, mzda,
beneﬁty, vývoj v Charitě i ve svých střediscích, jak vidí své
vedoucí. Vyhodnocení dotazníků nebylo vždy snadné. Bylo to
jako pohled do zrcadla a ten někdy bolí. Zrcadlo umí být kruté,
ukazuje nám realitu, realitu v porovnání s naší představou o tom,
jak se věci mají. Ukazuje nám vrásky, šediny, únavu, ztrhanost,
stejně jako skrytý úsměv, šibalský výraz.
Jedná se ale opravdu o realitu? Vždyť jsme to opět my, kdo se do
zrcadla díváme, kdo tu zpětnou vazbu čteme. Ano, jistě,
můžeme si vzít na pomoc nestranné pozorovatele, ale opět to
budeme my, kdo je uslyší. Ani zpětnou vazbu nelze odosobnit,
a to ani v jedné z rovin. Zaprvé to budeme vždy my, kdo ji bude
přijímat, tedy bude slyšena, čtena naší optikou. A zadruhé
hodnocení naší práce, našeho díla, je vždycky tak trochu
osobní.
A tak i onu zpětnou vazbu, která je bezpochyby důležitá, vždy
budou doprovázet jak pocity příjemné, tak nepříjemné a otázky,
zda jsme nemohli udělat více, lépe, jinak. A to nejsou snadné
otázky. Velmi se mi líbí, co mi v rozhovoru řekla jedna kolegyně:
„Když tam jsem, dávám do toho vše, jsem tam pro ně, dávám ze

sebe, co mám, ale výsledek, to, co s tím udělají, je už na nich, já
pro to udělala v tu chvíli maximum, ale co s tím provedou, už není
na mně.”
Míváme někdy pocit, že musíme dělat maximum pro to, co je
potřebné, zejména když víme, co je potřebné. Ale jsou věci,
které nemůžeme ovlivnit, nemůžeme zasahovat do práv
a rozhodování klientů, jejich rodin, našich pracovníků apod.
Můžeme a máme se snažit o momentální maximum, ale to, jak to
ve ﬁnále skončí, je pak mnohdy mimo nás. A to je důležité si
uvědomit.
A jakou to má spojitost s výroční zprávou? I ona je jakýmsi
zrcadlem, které je nám nastavováno. Ukazuje nám, co vše jsme
v uplynulém roce udělali, s čím jsme se potýkali, co se nám
povedlo, kam jsme za ten rok došli. Ale i ona je jen jedním
pohledem, a to ještě ne úplným. Protože těch pár stránek
nedokáže pojmout množství lidských příběhů klientů, nebo
mravenčí práce našich zaměstnanců. Mnohem důležitější ale je,
zda v nás zůstal onen pocit, že jsme v tu danou chvíli udělali
maximum pro to, aby to dopadlo dobře, pro naplnění našeho
poslání, pro lidi kolem nás.
Mgr. Martin Hořínek
ředitel Charity Frýdek-Místek
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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, Pazderna, Pražmo, Pržno, Pstruží, Raškovice,
Rychaltice, Řepiště, Sedliště, Staré Hamry, Staré Město, Staříč,
Sviadnov, Vojkovice, Vyšní Lhoty, Žabeň a Žermanice. Naše
organizace zaměstnává více než 150 pracovníků. Většina z nich
pracuje přímo s klienty.
Poskytujeme 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.
Posláním Charity Frýdek-Místek je profesionálně a s respektem
k důs tojnos ti a svobodě člověka pomáhat lidem,
a to pros třednictvím sociálních a zdravotních služeb
i humanitárních aktivit.
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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 a Charitní
pečovatelská služba. 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 v Charitě Dobrovolnické centrum a v roce
2006 začalo nabízet své služby Poradenské centrum ve Frýdlantu
nad Ostravicí. V roce 2010 jsme začali poskytovat nové sociální
služby v rámci Individuálního projektu Moravskoslezského kraje,
a to Terénní službu Rebel a Terénní službu ZOOM. V roce 2011 pak
vzniklo Centrum Pramínek v sociálně vyloučené lokalitě. Od roku
2012 zahájilo svou činnost Centrum odlehčovacích služeb
a Týdenní stacionář. V roce 2018 vznikla Terénní odlehčovací
služba.
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Střediska Charity Frýdek-Místek
Půjčovna pomůcek

Pro seniory a nemocné osoby se

F. Čejky 450, 738 01 Frýdek-Místek

sníženou soběstačností:

734 265 571
Charitní pečovatelská služba,
F. Čejky 450, 738 01 Frýdek-Místek
558 435 449, 733 676 613, 731 133 020
marcela.piskorova@charitafm.cz

antonin.vrabel@charitafm.cz

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

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

Pro osoby s duševním
onemocněním:

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

Dům pokojného stáří
Mariánské náměstí 146,
738 01 Frýdek-Místek
558 632 719, 731 604 378
vlastimil.petr@charitafm.cz

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

Charitní odlehčovací služba
Charitní týdenní stacionář
Mariánské náměstí 1287, 1288,
738 01 Frýdek-Místek
732 178 121
odlehcovaci.sluzba@charitafm.cz

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

Terénní odlehčovací služba
F. Čejky 450, 738 01 Frýdek-Místek
731 638 280
katerina.gottlicherova@charitafm.cz
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Dobrovolníci:

Pro děti a rodiny:

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

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

Tříkrálová sbírka:

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

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

Centrum Pramínek
Míru 1345, 738 01 Frýdek-Místek
733 676 671, 737 627 859
centrumpraminek@charitafm.cz

Služby Charity Frýdek-Místek jsou provozovány s podporou
Moravskoslezského kraje, města Frýdek-Místek a dalších.
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Charitní pečovatelská služba

Charitní pečovatelská služba poskytuje podporu a pomoc
starším a dospělým zdravotně postiženým a chronicky
nemocným osobám od 19 let věku a napomáhá tomu, aby tyto
osoby i při své omezené soběstačnosti mohly žít a dožít ve svém
d o m á c í m p ro s t ře d í . P ro s t ře d n i c t v í m i n d i v i d u á l n í h o
a par tnerského přístupu usiluje o zachování klientovy
soběstačnosti, aby se necítil zcela osamocen a mohl žít ve svém
prostředí dle svých zvyklostí.
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Činnosti a aktivity v roce 2018
Během roku 2018 se dokončilo přerozdělení jednotlivých terénů,
což navázalo na změny, které probíhaly již v roce 2017. Dále bylo
v Ostravici zřízeno nové zázemí pro pracovníky, kteří působící
v oblasti Ostravice, Frýdlant nad Ostravicí, Bílá a Staré Hamry.
Mohou tak zpracovávat administrativu a trávit přestávky
v časově lépe dostupném místě. V září nám byly slavnostně
předány 4 nové vozy značky Škoda, a to díky projektu Diecézní
charity ostravsko-opavské.
Pracovníci v průběhu roku absolvovali akreditované vzdělávací
akce, školení a stáže. Vedoucí a sociální pracovnice se
pravidelně účastnily odborných kolegií Diecézní charity
ostravsko-opavské.
V listopadu 2018 nastoupil nový technik, který se postupně
zaučoval ve vedení půjčovny pomůcek, aby následně od 1. 1.
2019 převzal Půjčovnu kompenzačních pomůcek, která byla do
té doby součástí služby.
Během roku se pracovnice služby účastnily také akcí pro
veřejnost. Svou službu prezentovaly např. na Dni sociálních
služeb ve Frýdku-Místku nebo na Velké Doberské v obci Dobrá
u Frýdku-Místku.

127 klientů celkem
51 nových klientů
14 280 klientohodin
2 dobrovolníci

Salvia – domácí zdravotní péče

Salvia poskytuje zdravotní péči v domácím prostředí lidem
starším 18 let a je plně hrazena ze zdravotního pojištění. Služba je
poskytována na základě indikace ošetřujícího lékaře nebo
lékaře zdravotnického či sociálního zařízení a její snahou je
udržení a podpora zdraví, navrácení zdraví, zmírňování utrpení
nevyléčitelně nemocného člověka a zajištění klidného umírání
a smrti v domácím prostředí.
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Činnosti a aktivity v roce 2018
Služba se přestěhovala do větších a příjemnějších prostor.
Navýšila se kapacita zdravotních sester, které jsou plně
kompetentní vykonávat terénní zdravotní službu, což nám
umožnilo přijímat větší počet klientů.
Navázali jsme novou spolupráci s algeziologem, psycholožkou
a sociálním pracovníkem. Díky tomu jsme mohli rozšířit péči
o umírající v jejich domovech. Jejich počet tak vzrostl z 10 na 18.
Spolupráce byla navázána také s rehabilitačními sestrami
z nemocnice ve Frýdku-Místku, které proškolily zdravotní sestry
v ošetřovatelské rehabilitaci. Stomická sestra se stala školitelkou
i oporou našemu týmu.
Projekty nám umožnily zakoupit některé zdravotnické pomůcky
ke zkvalitnění poskytované péče. Pracovnice mohly projít
různými školeními, semináři a kurzy. Například praxí v hospici,
kurzy či semináři pro umírající, Celostátní konferencí paliativní
medicíny.
Nově jsme také navázali spolupráci s některými praktickými
lékaři.

241 klientů celkem
38 nových klientů
1821 hospicových úkonů
5987 najetých kilometrů

Dům pokojného stáří

Dům pokojného stáří je pobytová služba pro seniory, kteří jsou
závislí na pomoci druhé osoby a kteří již nejsou schopni žít ve své
domácnosti, a to ani za podpory rodiny či jiných sociálních
služeb. S ohledem a úctou k životnímu příběhu každého jedince
od 60 let usiluje služba o to, aby měl člověk v příjemném prostředí
veškerou podporu a péči, která vychází z jeho potřeb, aby si
udržel nebo rozvíjel svoji soběstačnost a aby byl stále v kontaktu
se svojí rodinou a blízkými. Kapacita služby je 79 lůžek.
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Činnosti a aktivity v roce 2018
V roce 2018 jsme pokračovali v záměru co nejvíce zkvalitnit
a zpříjemnit našim klientům jejich pobyt v domově. Došlo tak
k mnoha stavebním úpravám. Byly zrekonstruovány koupelny,
které jsou nově vybaveny také sprchovacím lůžkem, které
klientům zajišťuje větší komfort při osobní hygieně. Pokoje jsou
také nově vybaveny signalizačním zařízením pro přivolání
personálu (systém klient-sestra). Dále byly započaty některé
další stavební práce, jejichž ukončení bylo naplánováno na rok
2019. Pro větší komfort klientů jsme nově vybudovali kadeřnický
koutek, do kterého pravidelně dochází kadeřnice.
Pozornost jsme však nevěnovali jen zázemí služby, ale hlavně
klientům. Aktivizační pracovnice si během celého roku připravily
pestrý tematický program plný různorodých činností a aktivit.
Pravidelně tak probíhaly programy zaměřené na rehabilitaci,
procvičování paměti, výtvarné techniky, vaření, pečení
a společenská setkávání všeho druhu.
Klienti se také mohli zúčastnit mnoha akcí (Charitní dny umění,
Hry seniorů, Guláš fest, výlety do okolí města atd.) a pravidelných
setkání s rodinami.

97 klientů celkem
21 nových klientů
27 937 lůžkodnů
16 dobrovolníků

Charitní odlehčovací služba

Pobytová Charitní odlehčovací služba je určena lidem od 45 let,
kteří žijí ve svém domácím prostředí, ale potřebují péči jiné osoby.
Využitím služby je umožněno dlouhodobě pečující osobě získat
čas pro odpočinek nebo řešení životních záležitostí a zároveň je
během 24 hodinové týmové spolupráce postaráno o všechny
základní potřeby klienta. Kromě toho jsou také upevňovány
klientovy schopnosti, podporovány jeho návyky a zvyklosti tak,
aby byl jeho opětovný návrat do domácího prostředí co
nejsnazší. Kapacita služby je 12 lůžek.
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Činnosti a aktivity v roce 2018
V roce 2018 jsme vybudovali relaxační koutek, který slouží
klientům jako zázemí pro odpočinek a relaxaci. Jedná se
o oddělený prostor vybavený houpacím křeslem a knihovnou,
který klientům navozuje pocit domácího prostředí a zpříjemňuje
jim tak jejich pobyt u nás.
Během roku jsme klientům nabídli také mnoho zajímavých akcí.
Mohli se zúčastnit oslav Dne matek v Lidovém domě ve FrýdkuMístku, shlédli vystoupení folklórního souboru Malá Ondřejnica
nebo koncert hudebníka Reného Součka, zúčastnili se dílniček
s velikonoční a vánoční tematikou.
Pracovnice služby se zúčastnily Dne sociálních služeb vy FrýdkuMístku a také Gerontologických dnů v Ostravě, kde
reprezentovaly své středisko.

95 klientů celkem
90 nových klientů
2678 lůžkodnů
3 dobrovolníci

Charitní týdenní stacionář

Charitní týdenní stacionář poskytuje od pondělí do pátku
potřebnou péči osobám od 55 let, které s ohledem na svoji
sníženou soběstačnost nemohou během týdne sami trávit čas
v domácím prostředí. Klienti jsou podporováni v aktivním trávení
volného času, jsou zapojeni do společenského dění a do
kontaktu s vrstevníky. V bezpečném a příjemně laděném
prostředí jsou upevňovány schopnosti klienta. Kapacita služby
jsou 3 lůžka.
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Činnosti a aktivity v roce 2018
V roce 2018 jsme vybudovali relaxační koutek, který slouží
klientům jako zázemí pro odpočinek a relaxaci. Jedná se
o oddělený prostor vybavený houpacím křeslem a knihovnou,
který klientům navozuje pocit domácího prostředí a zpříjemňuje
jim tak jejich pobyt u nás.
Během roku jsme klientům nabídli také mnoho zajímavých akcí.
Mohli se zúčastnit oslav Dne matek v Lidovém domě ve FrýdkuMístku, shlédli vystoupení folklórního souboru Malá Ondřejnica
nebo koncert hudebníka Reného Součka, zúčastnili se dílniček
s velikonoční a vánoční tematikou.
Pracovnice služby se zúčastnily Dne sociálních služeb vy FrýdkuMístku a také Gerontologických dnů v Ostravě, kde
reprezentovaly své středisko.

4 klienti celkem
1 nový klient
506 lůžkodnů
3 dobrovolníci

Terénní odlehčovací služba

Terénní odlehčovací služba je určena seniorům ve věku od 65 let
a lidem se zdravotním pos tižením nebo chronickým
onemocněním ve věku od 45 let, kteří žijí ve svém domácím
prostředí, kde je o ně pečováno prostřednictvím jiné osoby.
Terénní služba usiluje o zachování nastaveného rytmu péče.
Jedná se především o zajištění základních potřeb klientů,
podporu a znovuobnovení jejich schopností, zachování návyků
a zvyklostí. Dlouhodobě pečující osoba tak získá čas pro
odpočinek nebo řešení vlastních životních záležitostí. Díky tomu
se může nadále věnovat péči. Okamžitá kapacita služby jsou
2 klienti.
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Činnosti a aktivity v roce 2018
Služba vznikla v lednu 2018 jako další středisko Charity FrýdekMístek.
V období od ledna až do květen zaštítila tuto službu Charitní
pečovatelská služba, která poskytla péči 4 klientům.
S nástupem nové vedoucí se služba začala více rozvíjet, byly
nastaveny standardy služby, s klienty byly nastavovány plány
péče, byl s nimi veden rozhovor o kvalitách služby a zjišťována
jejich spokojenost. Tyto kroky vedly ke kvalitnímu nastavení služby
a jejich metodických postupů. Díky tomu byly u dotazovaných
ohlasy na poskytování služby kladné, byli spokojeni nejen se
službou, ale také s přístupem pracovníků.
Vedoucí Terénní odlehčovací služby se také zapojila do
Komunitního plánování města Frýdku-Místku a dále úzce
spolupracovala s charitním metodikem sociálních služeb na
revizi standardů.
Pracovnice služby se zúčastnily Dne sociálních služeb ve FrýdkuMístku a v nedalekém Frýdlantu nad Ostravicí.

27 klientů celkem
79 průměrný věk
918,95 klientohodin

Oáza pokoje

Oáza pokoje je pobytovou službou pro lidi s chronickým
duševním onemocněním od 30 let, kteří jsou vzhledem ke svému
zdravotnímu stavu závislí na pomoci jiné osoby a nemohou žít ve
svém přirozeném prostředí. Podporou k samostatnosti, nácvikem
a upevňováním dovedností v péči o svoji osobu služba motivuje
k tomu, aby jejich den měl smysl. Zajištěním stabilního
a bezpečného prostředí, snahou o vcítění se, snahou vidět svět
z pohledu klienta a láskou k bližnímu napomáhá k udržení
duševní pohody klientů. Podporuje klientův kontakt s rodinou
a aktivní trávení volného času. Kapacita služby je 50 lůžek.
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Činnosti a aktivity v roce 2018
V roce 2018 jsme se chtěli s klienty věnovat pohybu. Toto
předsevzetí se nám podařilo plnit i díky další aktivizační
pracovnici, kterou jsme přijali. Klientům jsme tak nabídli širší
spektrum aktivit (ranní rozcvičky, zpívaní u klavíru a více
pravidelných výletů). Cílem výletů byly hlavně Beskydy. Na jaře
jsme se dvakrát vydali na pěší procházku z Visalají na Bílý Kříž a na
počátku léta jsme ve dvou termínech využili autobusovou
dopravu na Lysou horu a služby průvodkyně. Tradicí je ples Oázy
pokoje, který probíhal v Kulturním domě v Lískovci a na kterém
vystoupil Dětský folklórní soubor Ostravička Frýdek-Místek. V létě
se brány našeho střediska otevřely i veřejnosti. Probíhal totiž Den
otevřených dveří na téma: „Babiččina zahrádka a dvorek”, kde
si návštěvníci mohli na zahradě střediska prohlídnout domácí
zvířata jako psy, kozy, ovce a kačeny, děti se mohly projet na
oslíkovi a všichni si mohli zazpívat s harmonikářem. Dvacet klientů
také díky dotacím města Frýdku Místku strávilo pět dní
u Luhačovické přehrady.
Opomenuty nebyly ani prostory samotného střediska. Byly
vymalovány pokoje klientů a společenské prostory a zpevnila se
plocha u venkovních posilovacích strojů.

53 klientů celkem
3 noví klienti
18 185 lůžkodnů
11 dobrovolníků

ZOOM

Sociální rehabilitace ZOOM poskytuje bezplatně pomoc
a podporu dospělým lidem s duševním onemocněním od 18 let,
a to jak v kanceláři služby, tak v domácnostech klienta i jinde
v terénu. Služba společně s klientem hledá řešení v jeho obtížné
situaci a nabízí pomoc s uskutečněním potřebných kroků
vedoucích ke změně. Děje se tak pomocí nácviků, doprovodů
a poradenství. Snahou služby je udržovat a rozvíjet klientovy
schopnosti a dovednosti tak, aby se mohl co nejvíce zapojovat
do běžného života a stal se samostatným a nezávislým. Služba je
bezplatná a anonymní.
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Činnosti a aktivity v roce 2018
V roce 2018 pracovnice služby absolvovaly 100 hodinový výcvik
v krizové intervenci a kurz Sebepoznání v sociálních službách,
doplněný o psychosomatiku, což vedlo ke zkvalitnění služby. Dle
potřeb klientů také byla upravena provozní doba a byla
navýšena její terénní část. Změny byly provedeny i v samotném
zázemí služby tak, aby se klienti cítili co nejlépe. Zakoupením
nových terapeutických pomůcek dosáhly větší pestrosti
v možnostech práce s klienty.
Pracovnice služby se účastnily také mnoha akcí, například Dne
sociálních služeb, festivalu v Psychiatrické nemocnici v Opavě,
Velké Doberské, konference „Jiné světy – pohled do života lidí
s duševním onemocněním“. Pořádaly také přednášky pro
pacienty v psychiatrických nemocnicích na témata
preventivního charakteru (Jak nenaletět podvodníkům, Jak
hospodařit s ﬁnancemi, Dluhy a jejich řešení,…).

68 klientů celkem
30 nových klientů
2 454 intervencí
977 kontaktů

Denní centrum Maják

Denní centrum Maják je ambulantní služba, která je určena
lidem od 18 do 65 let s duševním onemocněním nebo lehkým
mentálním postižením. V bezpečném prostředí mohou klienti
aktivně a smysluplně trávit svůj volný čas, procvičovat své
schopnosti a rozvíjet sociální kontakty. Služba se snaží rozšiřovat
klientovy vědomosti, posilovat jeho sebevědomí a rozvíjet jeho
komunikační dovednosti. Služba je placená.
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Činnosti a aktivity v roce 2018
Denní centrum Maják v roce 2018 rozšířilo nabídku aktivit, do
programu byla nově zařazena muzikoterapie a canisterapie.
Tyto programy byly vedeny zkušenými odborníky.
Na přání klientů bylo opět zařazeno vaření, tato aktivita bude
pokračovat i v dalším roce. Po domluvě s pracovníkem Městské
knihovny ve Frýdku-Místku jsme se zúčastnili přednášek
v hudebním oddělení, jejichž tématem byly osobnosti a skupiny
současné hudby. Kromě již tradičního předávání hraček ve
frýdeckomístecké nemocnici jsme také oslovili paní ředitelku
Mateřské školy Sněženka a dohodli předání hraček dětem, které
šly v září poprvé do školky.
Byly rovněž realizovány dva ozdravné pobyty pro klienty, které
byly částečně ﬁnancovány z dotací města Frýdek-Místek.
V rámci propagace služby jsme se zúčastnili Dne sociálních
služeb, akce Advent plný křídlení nebo vánočních jarmarků.
Dále probíhala propagace naší služby v Psychiatrických
nemocnicích v Opavě, Havířově a Třinci.

36 klientů celkem
7 nových klientů
5399 klientohodin
2 dobrovolníci

Rebel

Rebel vyhledává, kontaktuje a podporuje děti a mladé lidi ve
Frýdku–Místku. Prostřednictvím svých pracovníků nabízí
bezpečný prostor pro sdílení starostí, pro povídání o věcech,
které jsou pro děti důležité. Nabízí možnosti smysluplného trávení
volného času, motivuje k navazování kamarádských vztahů
a aktivizuje v předcházení nejrůznějších problematických
situací. Služba je bezplatná a anonymní.
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Činnosti a aktivity v roce 2018
Pracovníci služby Rebel v tomto roce zjišťovali možnosti
a zprostředkovávali nabídku, která by mohla být přijatelná pro
„malljunkies“ v OC Frýda. Pracovníci pravidelně vykonávali
monitoring v OC Frýda a jejím okolí, který byl zaměřen na přímou
práci s potencionálními zájemci o službu.
V rámci lokality Válcoven plechu se pracovníci Rebelu snažili po
celý rok nabídnout volnočasové aktivity pro menší děti na ulici
Křižíkova. Nosili s sebou sportovní pomůcky a nabízeli možnost
navštěvovat kroužek nebo zájmovou činnost. Pracovníci
navštívili s klientkami Poradnu pro ženy a dívky a Nízkoprahové
zařízení pro děti a mládež ve městě.
Služba se zapojila hned do několika projektů. V rámci projektu
Řekni drogám ne! vysvětlovali dětem a mladým lidem, jak
návykové látky škodí jejich zdraví. To všechno za pomocí různých
druhů brýlí, které stimulují vnímání způsobené užitím návykových
látek.
Díky Nadačnímu fondu Pomozte dětem služba získala pojízdnou
dodávku Rebel Truck, která v současné době slouží jako zázemí
pro kontaktní práci s dětmi v nepříznivém počasí.

121 klientů celkem
33 nových klientů
1380 intervencí
726 kontaktů

Klub Nezbeda

Nízkoprahové zařízení Klub Nezbeda napomáhá dětem,
dospívajícím a mládeži ve věku 6 až 20 let zvládnout jejich životní
etapu a aktuální situaci. Na základě principu partnerství,
dobrovolnosti a individuálního přístupu nabízí pomoc a podporu
se zvládáním osobních vztahů s vrstevníky, se situací v rodině,
s řešením problémů ve škole, v nejistotách, co je a není správné
chování mezi lidmi. V bezpečném prostředí se služba snaží o to,
aby se děti necítily samy a netrávily pasivně svůj volný čas.
Služba je bezplatná a anonymní.
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Činnosti a aktivity v roce 2018
Po zářijovém přihlášení a následném schválení k rozvojovému
auditu ČAS (Česká asociace streetwork) nastala intenzivní
práce na aktualizaci vnitřních postupů, pravidel a celé metodiky
klubu. Prakticky to znamenalo realizovat pravidelné interní
porady a diskuse pracovnic k této záležitosti a také častější
setkávání s metodikem sociálních služeb.
V druhé polovině roku jsme se rozhodly nechat iniciativu
a aktivitu při sestavování týdenního programu na samotných
klientech. Upustili jsme od obvyklého plánování, přípravy
a sestavování náplně odpoledních setkání s klienty. Vedly nás
k tomu jejich rozdílné aktuální zájmy, momentální situace
a naladění, složení skupiny, celkově menší počet klientů a tím
nemožnost realizovat připravené interaktivní programy.
Zapojili jsme se do projektu města Frýdku-Místku „Prevence
kriminality”, který je určen preventivním službám ve městě
a blízkém okolí. Klub Nezbeda využil dotace z tohoto projektu na
exkurzi na Letiště Leoše Janáčka v Ostravě, třídenní poznávací
a prožitkový pobyt v Olomouci, prázdninový výšlap na Lysou
horu, výpravu na jízdárnu Muchovice a na návštěvu
Slezskoostravského hradu a trvalé výstavy Miniuni.

69 klientů celkem
36 nových klientů
1827 intervencí
3 dobrovolníci

Centrum Pramínek

Centrum Pramínek, sociální aktivizační služba pro rodiny s dětmi,
pomáhá rodinám s dítětem nebo dětmi, které žijí v lokalitě
Válcoven plechu a blízkého okolí, a které se ocitly v nepříznivé
sociální situaci. Služba podporuje rodiny ve snaze o zlepšení
jejich aktuální sociální situace, rozvíjí rodičovské dovednosti,
zmírňuje negativní dopady způsobené málo podnětným prostředím, buduje a rozvíjí sociální dovednosti dětí. Díky motivaci,
navázání důvěry, respektování klienta a jeho názoru posiluje
služba rodiny tak, aby uměly náročné situace ve svém životě
zvládat vlastními silami. Služba je bezplatná.
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Činnosti a aktivity v roce 2018
V polovině roku navštívilo Centrum Pramínek divadlo Šikula. Ve
dvou představeních každé o třech pohádkách byly dětem
srozumitelně předvedeny krátké, zábavné, ale poučné
pohádky. Příběhy reagují na aktuální témata, jako je zdravá
výživa, hygiena atd. Sociální pracovnice a klienti spolu také
vycestovali za hranice Frýdku-Místku, a to na Bílou a do Ostravy.
V Dětském centru Bílá klienti objevovali svět pirátů a společně se
svými průvodci se vydali na plavbu kolem světa. V ostravské ZOO
se seznámili nejenom s domácími, ale i s exotickými zvířaty všeho
druhu. V rámci „Prázdnin ve městě” si děti z oblasti Válcoven
plechu a blízkého okolí vyzkoušely celkem deset různých činností
a aktivit, které nabízejí organizace ve Frýdku-Místku. S dospělými
klienty sociální pracovnice pracovaly po celý rok ve snaze zlepšit
jejich sociální situaci. Koncem roku 2018 byla dokončena
rekonstrukce nových prostor Komunitního centra, jehož součástí
jsou také prostory Centra Pramínek.
Nově také začal vycházet čtvrtletník „Pramínkátor“. Cílem této
činnosti je nejen předávání informací o sociální službě a oslovení
nových zájemců o sociální službu. Ale snahou je vhodnou
formou obyvatele lokality seznamovat s důležitými informacemi
z každodenního života a zvyšovat jejich informovanost.

71 klientů celkem
28 nových klientů
3817 intervencí

Poradenské centrum

Poradenské centrum nabízí ve Frýdlantu nad Ostravicí a okolí
bezplatné odborné sociální poradenství v oblasti práva,
sociálního systému a psychologie těm dospělým a mladistvým
od 15 let, kteří se ocitli v obtížné situaci a potřebují odbornou
podporu k tomu, aby tuto situaci mohli aktivně zvládnout. Cílem
služby je dosáhnout toho, aby klient v průběhu spolupráce získal
informace, rady a aktivní pomoc potřebnou k tomu, aby svou
situaci mohl řešit. Hlavními zásadami je aktivní spolupráce,
mlčenlivost pracovníků, možnosti anonymity a respektování
jedinečnosti každého člověka.
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Činnosti a aktivity v roce 2018
V roce 2018 jsme se v naší službě zabývaly celkovou revizí
metodických postupů a jejich doplněním. Byla vymalována část
prostor Poradenského centra.
Pracovnice rozšiřovaly své kompetence na krátkodobých
kur zech, jedna pracovnice absolvovala dlouhodobý
psychosociální výcvik.
V průběhu roku jsme se účastnily schůzek diskuzního fóra
organizovaného Krajským úřadem, zapojily jsme se do Dne
sociálních služeb ve Frýdlantu nad Ostravicí.

594 klientů celkem
356 nových klientů
491 konzultací
1 dobrovolník

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.
D o b rovo l n i c ké c e n t r u m z a s t ře š u j e ta ké t z v. ﬁ re m n í
dobrovolnictví. Jedná se o formu ﬁremního dárcovství, kdy místo
peněz daruje ﬁrma čas, práci a schopnosti svých zaměstnanců.
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Činnosti a aktivity v roce 2018
V roce 2018 se podařilo získat dobrovolníka - odborníka, který
nabízí právní služby v Poradenském centru a je to historicky první
dobrovolník tohoto střediska. Někteří dobrovolníci u nás
pomáhají již od roku 2003, kdy vzniklo Dobrovolnické hnutí, a jsou
motivací a příkladem dobré praxe pro nově přicházející
dobrovolníky.
Oslavili jsme také 15 let od vzniku centra. Oslava se nesla v duchu
vzpomínání na uplynulá léta, zpívání, prezentování všech
možných proběhlých akcí a přání všeho dobrého do
budoucna.
Navázali jsme nově spolupráci s PaedDr. Mgr. Věrou Facovou,
která si pro dobrovolníky připravila seminář na téma Životní
scénář.
Dobrovolníci se zapojili rovněž do jednorázových akcí s kulturním
a sportovním zaměřením.

44 dobrovolníků celkem
6 ﬁremních dobrovolníků
1261,5 dobrovolnických hodin

Doučování

Charita Frýdek–Místek poskytuje hodiny doučování dětem, které
mají ztížené životní podmínky.
Doučování probíhá v domácím prostředí dítěte na území města
Frýdku–Místku či ambulantní formou v Centru Pramínek.
Minimálně jednou týdně chodí za dětmi domů doučovatelé,
kteří jim pomáhají s vypracováním domácích úkolů, s přípravou
na písemné práce a testy, učí je cizí jazyk, vysvětlují nejasnosti
probrané látky ve škole.
Cílem doučování je zejména vytvoření návyků souvisejících
s pravidelnou přípravou na vyučování. Pracujeme tak, aby děti
měly dostatečnou podporu, motivaci a vytvořily si kladný vztah
ke vzdělání.
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Činnosti a aktivity v roce 2018
Předpokládaný počet odučených hodin a doučovaných dětí,
která byla na rok 2018 stanovená. převýšil očekávání. Jde vidět,
že jde o aktivitu potřebnou, kterou si získává své místo ve FrýdkuMístku a v budoucnu bude čím dál více využívána. Od září roku
2018 byl tým rozšířený o pozici koordinátora doučování, který je
prostředníkem mezi rodinou a doučovatelem. Snahou je, aby
doučování bylo co nejefektivnější s ohledem na individualitu
dítěte. Počet rodin, se kterými se spolupracovalo v rámci
doučování mimo lokalitu Válcoven plechu, je 20. Počet
doučovaných rodin v rámci lokality Válcoven plechu je 19.

70 klientů celkem
29 nových klientů
1667,75 odučených hodin

Tříkrálová sbírka 2018
Tříkrálová sbírka probíhala od 1. do
14. ledna 2018 ve městech a obcích
v působnosti Charity Frýdek-Místek.
Během sbírky bylo zapečetěno
celkem 296 pokladniček. Koledníci
chodili od domu k domu a s písní na
rtech přáli převlečeni za Tři krále
lidem do Nového roku vše nejlepší
a n a ve ře j e d ve ř í j i m n a p s a l i
požehnání K+M+B 2018. V rámci
Tř í k rá l ové s b í r k y n a f r ý d e c ko 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 2018 se v regionu Frýdek-Místek podařilo vybrat částku ve
výši 2 268 959 Kč.
Jako poděkování obdrželi všichni koledníci volnou vstupenku na
krytý aquapark Olešná ve Frýdku-Místku.
Využití Tříkrálové sbírky
Vybraná částka byla rozdělena mezi tato střediska:
Dům pokojného stáří - opravy a rekonstrukce
Oáza pokoje - opravy a rekonstrukce
Salvia (Charitní ošetřovatelská služba) - podpora služby
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Výsledky koledování
Baška

111 243 Kč

Ostravice

47 393 Kč

Bílá

15 037 Kč

Palkovice

119 414 Kč

Bruzovice

16 417 Kč

Paskov

96 289 Kč

Dobrá

98 948 Kč

Pazderna

15 112 Kč

Dobratice

51 654 Kč

Pražmo

41 307 Kč

Fryčovice

60 768 Kč

Pržno

28 674 Kč

Frýdek-Místek

628 448 Kč

Pstruží

35 436 Kč

Frýdlant n. O.

233 454 Kč

Raškovice

38 645 Kč

Janovice

63 237 Kč

Řepiště

37 402 Kč

Kaňovice

12 331 Kč

Sedliště

30 863 Kč

Krásná

31 234 Kč

Staré Hamry

12 046 Kč

Lhotka

35 259 Kč

Staré Město

24 579 Kč

Lučina

27 358 Kč

Staříč

55 098 Kč

Malenovice

30 035 Kč

Sviadnov

46 094 Kč

Metylovice

71 342 Kč

Vojkovice

6 201 Kč

Morávka

37 966 Kč

Vyšní Lhoty

26 981 Kč

Nižní Lhoty

20 200 Kč

Žabeň

19 782 Kč

Nošovice

35 494 Kč

Žermanice
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7 218Kč

EKONOMICKÁ ČÁST
Úplný objem nákladů organizace v roce 2018 v členění podle
druhů (v tis. Kč)
2 244 - odpisy

57 674 - osobní náklady

11 482 - služby
492 - ostatní náklady
6 604 - spotřebované nákupy
78 506 - celkem

Úplný objem nákladů organizace v roce 2018 v členění podle
činností (v tis. Kč)
druh

náklady

vlastní

hospodářská

činnost

činnost

78 409

97
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celkem

78 506

Úplný objem nákladů organizace v roce 2018 v členění podle
středisek (v tis. Kč)
Charitní ošetřovatelská služba - 2 952
ZOOM - 1 178

Dům pokojného stáří - 33 825

Centrum Pramínek - 1 157
Terénní služba Rebel - 1 584
Klub Nezbeda - 1 532
Denní centrum Maják - 1 923
Charitní pečovatelská služba - 6 213
Charitní týdenní stacionář - 985
Poradenské centrum - 1 495
Charitní odlehčovací služba - 4 202

Oáza pokoje - 98 109
Ředitelství + ostatní činnosti - 643 / 632
Terénní odlehčovací služba - 1 076

Přehled výnosů organizace v roce 2018 v členění podle zdrojů (v tis. Kč)

3 489 - tržby od pojišťovny

42 675 - provozní dotace

1 194 - přijaté dary

29 200 - tržby za služby

1 611 - ostatní výnosy
78 169 - celkem

Přehled o fondech organizace (v tis. Kč)

název fondu

Počáteční stav

Příjmy

Výdaje

Konečný zůstatek

k 1.1.2018

k 31.12.2018

Fond pomoci

5

0

0

5

Finanční prostředky z
komisního prodeje

0

36

36

0

Finanční dary tvořící
veřejnou sbírku

121

107

66

162

Finanční dary
investiční/provozní

594

1 535

559

1 570

Fond ze zisku

765

0

80

685

Finanční prostředky pro
potřebné

0

25

25

0

Fond na podporu aktivit
dětí zaměstnanců

0

150

0

150

1 485

1 853

766

2 572

celkem

Stav a pohyb majetku Charity Frýdek-Místek v roce 2018 (v tis. Kč)

Aktiva

Druh aktiv

A

Dlouhodobý majetek celkem

Počáteční

Přírůstek (+) /

Konečný

stav k

úbytek (-)

zůstatek k

1.1.2018

majetku

31.12.2018

39 862

862

40 725

I.

Dlouhodobý nehmotný majetek celkem

35

0

35

II.

Dlouhodobý hmotný majetek celkem

62 878

2 100

64 97878

III.

Dlouhodobý finanční majetek celkem

0

0

0

IV.

Oprávky k dlouhodobému majetku celkem

-23 051

-1 237

-24 288

B

Krátkodobý majetek celkem

16 396

577

16 973

I.

Zásoby

0

0

0

II.

Pohledávky celkem

5 865

591

5 924

III.

Krátkodobý finanční majetek celkem

10 337

398

10 735

IV.

Jiná aktiva celkem

194

120

314

Majetek celkem

56 258

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

druh

Počáteční

Příjmy

Výdaje

stav k
1.1.2018
Pokladna
Bankovní účty
Celkem

Konečný
zůstatek k
31.12.2018

399

13 195

13 315

279

9 938

82 006

81 488

10 456

10 337

95 201

94 803

10 735

57 698

Rozvaha Charity Frýdek-Místek za rok 2018 (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

II.

Pohledávky celkem

III.

Krátkodobý finanční majetek celkem

IV.

Jiná aktiva celkem
Aktiva celkem

označení

Pasiva

Počáteční stav k

Konečný zůstatek

1.1.2018

k 31.12.2018

39 862

40 725

35

35

62 878

64 97878

0

0

-23 051

-24 288

16 396

16 973

0

0

5 865

5 924

10 337

10 735

194

314

56 258

57 698

Počáteční stav k Konečný zůstatek
1.1.2018

k 31.12.2018

A

Vlastní zdroje celkem

43 293

44 806

I.

Jmění celkem

43 484

45 334

II.

Výsledek hospodaření celkem

B

Cizí zdroje celkem

I.

Rezervy celkem

II.

-191

-528

12 965

12 892

0

0

Dlouhodobé závazky celkem

1 799

1 799

III.

Krátkodobé závazky celkem

11 068

10 962

IV.

Jiná pasiva celkem

98

131

56 258

57 698

Pasiva celkem

Výkaz zisku a ztrát Charity Frýdek-Místek za rok 2018 (v tis. Kč)
Označení

Název ukazatele

A.

Náklady

I.

Spotřebované nákupy a nakupované služby

Celkem

18 094

Spotřeba materiálu, energie, ostatní

6 613

Opravy a udržování

1 544

Náklady na cestovné
Náklady na reprezentaci
Ostatní služby

213
228
9 496

II.

Změny stavu zásob a aktivizace

III.

Osobní náklady celkem

57 675

Mzdové náklady

42 133

Zákonné sociální pojištění

14 008

IV.
V.

Ostatní sociální pojištění

0

Zákonné sociální náklady

1 362

Ostatní sociální náklady

172

Daně a poplatky

174

Daně a poplatky

174

Ostatní náklady celkem

318

Smluvní pokuty, úroky z prodlení, pokuty,penále

5

Odpis nedobytné pohledávky

22

Dary

66

Jiné ostatní náklady
VI.

0

225

Odpisy

2 245

Odpisy dlouhodobého hmot. a nehmot. majetku

2 245

VII.

Poskytnutépříspěvky

0

VIII.

Dan z příjmu

0

Náklady celkem

78 506

Označení

Název ukazatele

Celkem

B.

Výnosy

I.

Provozní dotace

42 676

Provozní dotace

42 676

Přijaté příspěvky

1 165

II.

Přijaté příspěvky (dary)
III.

Tržby za vlastní výkony a za zboží

IV.

Ostatní výnosy celkem
Výnosové úroky
Zaúčtování fondů
Jiné ostatní výnosy

VI.

Tržby z prodeje majetku
Tržby z prodeje dlouhodobého majetku
Výnosy celkem

1 165
32 703
1 615
3
122
1 490
10
10
78 169

C.

Výsledek hospodaření před zdaněním

-337

D.

Výsledek hospodaření po zdanění

-337

Příloha účetní závěrky
k 31.12.2018 účetní jednotky: Charita Frýdek-Místek
I. Rozvahový den
Příloha účetní závěrky je sestavena k rozvahovému dni 31.12.20178
Hodnotové údaje v Příloze jsou uváděny v s. Kč, pokud není uvedeno jinak.
II. Obecné údaje
1. Popis účetní jednotky
Název:
Sídlo:
Právní forma:
IČ:
Poslání - hlavní činnost:

Hospodářská činnost:
Datum vzniku:
Zřizovatel:

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

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

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

1.5. Pohledávky
Pohledávky jsou při vzniku oceňovány jmenovitou hodnotou, při naby za úplatu pořizovací
cenou. V běžném účetním období nedošlo v účetní jednotce opro předcházejícímu období
ke změnám v účetní metodice.
1.6. Závazky
Závazky jsou oceňovány jmenovitou hodnotou.
Z krátkodobých závazků ve lhůtě splatnos patří mezi nejvýznamnější faktury:
87 s. Kč za stravu klientů 12/2018 Daseb gastro s.r.o.
59 s. Kč za elektrickou energii 12/2018 Pražská plynárenská a.s.
34 s. Kč za PHM+poplatky 12/2018 CCS česká společnost pro platební karty s.r.o.
1.7 Způsob přepočtu majetku v cizí měně
Pro přepočet majetku v cizí měně organizace používá denní kurz ČNB ke dni uskutečnění
účetního případu.
K rozvahovému dni organizace používá pro přepočet majetku a závazků kurz ČNB platný k
rozvahovému dni.
2. Odchylky od účetních metod
Účetní jednotka plně respektuje účetní metody a nedošlo k odchýlení od těchto metod ve
smyslu par. 7 odst. 5 zákona o účetnictví.
3. Opravné položky k majetku
Opravné položky k majetku nebyly vytvářeny.
4. Rezervy
Rezervy nebyly v roce 2018 vytvářeny.
5. Způsob zpracování účetních záznamů, způsob a místo úschovy účetních záznamů
Účetní záznamy jsou zpracovány vlastními zaměstnanci v informačním systému VEMA.
Jsou uschovány v sídle Charity Frýdek-Místek po dobu trvání lhůty dle zákona o účetnictví.
IV. Doplňující údaje k rozvaze
1. Dlouhodobý hmotný majetek
DHM
pozemky
Stavby
Samostatné movité věci
z toho: auta
jiný DHM
technické zhodnocení
Nedokončený majetek
Poskytnuté zálohy

1.1.18
1 366
44 892
11 441
4 856
6 585
x
3 106
x

+
x
945
1 947
1 888
59
x
3 089
x

2. Dlouhodobý nehmotný majetek
Charita FM nemá dlouhodobý nehmotný majetek nad 60 s. Kč.
.

x
x
944
x
944
x
2 892
x

31.12.18
1 366
45 837
12 444
6 744
5 700
x
3 303
x

3. Rozpis přijatých dotací a darů na dlouhodobý majetek
Z Moravskoslezského kraje jsme obdrželi dotaci na pořízení dvou osobních automobilů ve výši
528 s. Kč (DPS, Oáza pokoje ) a 300 s. Kč na rekonstrukci koupelen DPS.
Z MPSV jsme obdrželi dotaci na pořízení osobního automobilu pro Oázu pokoje ve výši 518 s.
Kč.
4. Splatné závazky pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní poli ku
zaměstnanos , splatné závazky veřejného zdravotního pojištění a evidované daňové
nedoplatky u místně příslušných ﬁnančních orgánů
Charita Frýdek-Místek nemá žádné nedoplatky -závazky po lhůtě splatnos na sociálním a
zdravotním pojištění a na dani u OSSZ a zdravotních pojišťoven a na daních u ﬁnančního úřadu.
V. Doplňující údaje k Výkazu zisků a ztrát
1. Rozpis přijatých dotací na provozní účely
poskytovatel:
MPSV
MPSV-Potravinová a materiální pomoc
Moravskoslezský kraj
Statutární město Frýdek-Místek
Obec Baška
Obec Bukovec
Obec Dobrá
Město Frýdlant nad Ostravicí
Statutární město Havířov
Obec Hukvaldy
Obec Janovice
Statutární město Karviná
Obec Kunčice pod Ondřejníkem
Obec Malenovice
Obec Mosty u Jablunkova
Statutární město Opava
Obec Ostravice
Obec Palkovice
Město Paskov
Město Příbor
Obec Pstruží
Obec Sedliště
Obec Staré Hamry
Město Třinec
Obec Řepiště
Obec Šenov
Celkem

částka
34 649 000,00 Kč
4 272,00 Kč
3 000 428,00 Kč
4 237 400,00 Kč
60 000,00 Kč
5 000,00 Kč
100 000,00 Kč
180 000,00 Kč
9 000,00 Kč
6 500,00 Kč
8 000,00 Kč
2 500,00 Kč
10 000,00 Kč
50 000,00 Kč
14 000,00 Kč
50 000,00 Kč
10 000,00 Kč
40 000,00 Kč
75 000,00 Kč
38 870,00 Kč
25 000,00 Kč
40 000,00 Kč
5 000,00 Kč
26 000,00 Kč
25 000,00 Kč
5 000,00 Kč
42 675 970,00 Kč

2. Přijaté dary
Přijaté dary

Provozní
(účet 682 xxx)

Inves ční
(účet
901 101)

Na příš
období (účet
911 200)

Celkem

Peněžní dary
od tuz. organizací

606.112 Kč

- Kč

52.000 Kč

658.112 Kč

od fyzických osob

45.665 Kč

- Kč

67.970 Kč

113.635 Kč

od obcí

291.100 Kč

- Kč

- Kč

291.100 Kč

nadační příspěvky

43.710 Kč

379.870 Kč

- Kč

423.580 Kč

Nepeněžní dary

178.317,64 Kč

- Kč

Celkem dary bez TKS

1.164.904,64 Kč 379.870 Kč

Dary a nadační příspěvky na inves ce
Automobil Ford Transit - Terénní služba Rebel
Celkem
Přijaté dary od obcí
obec
Bílá
Frenšát p.Radhoštěm
Kopřivnice
Kozlovice
Metylovice
Morávka
Nošovice
Ostravice
Pržno
Pstruží
Raškovice
Staříč
Sviadnov
Vra mov
Celkem

- Kč

178.317,64 Kč

119.970 Kč

1.664.744,64 Kč

Celkem
349 870,00 Kč
686 208,00 Kč

částka
5 000,00 Kč
3 000,00 Kč
7 200,00 Kč
20 000,00 Kč
59 000,00 Kč
10 000,00 Kč
20 000,00 Kč
10 000,00 Kč
40 000,00 Kč
20 000,00 Kč
20 000,00 Kč
12 000,00 Kč
57 400,00 Kč
7 500,00 Kč
291 100,00 Kč

Seznam významných dárců
TRYMAT, spol. s r.o.,Obránců míru 237/35, Ostrava - Vítkovice
Lenzing Biocel Paskov a.s., Místecká 762, Paskov
DEVA F-M, Colio-louky 2140, Frýdek-Místek
Lesostavby Frýdek-Místek a.s., Slezská 2766, Frýdek-Místek
MRÓZEK Kardiologie s.r.o., Na Poříčí 1190, Frýdek-Místek
ZÁVODNÝ ELEKTRO s.r.o., Lhotka 180, Kozlovice
Jana Bauerová, Čechova 515/11, Praha 7- Bubeneč
THERMA FM s.r.o., Pržno 235, Frýdlant nad Ostravicí
HUTNÍ PROJEKT Frýdek-Místek a.s., 28.října 1495, Frýdek-Místek
Autodružstvo Frýdek-Místek, Beskydská 704, Frýdek-Místek
a další

Částka
310 000,00 Kč
50 000,00 Kč
40 000,00 Kč
39 490,00 Kč
30 000,00 Kč
30 000,00 Kč
24 980,00 Kč
20 000,00 Kč
20 000,00 Kč
20 000,00 Kč

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

1 521 803,00 Kč

Čerpání:
Tříkrálová sbírka byla rozdělena a použita dle předem stanovených záměrů.
Použi TKS na inves ce:
1. Osobní automobil
2. Osobní automobil
3. Osobní automobil
4. Rekonstrukce koupelen
5. Rekonstrukce koupelen II
6. Sprchovací lůžko
7. Úpravy na úseku teplé vody
8. Osobní automobil
9. Betonová deska
10. Zahrada projekt
Použi TKS na inves ce celkem

Dům pokojného stáří
Oáza pokoje
Oáza pokoje
Dům pokojného stáří
Dům pokojného stáří
Dům pokojného stáří
Dům pokojného stáří
Charitní ošetřovatelská služba
Oáza pokoje
Oáza pokoje

68 800,00 Kč
80 975,00 Kč
192 247,00 Kč
206 909,00 Kč
6 175,00 Kč
59 647,00 Kč
158 141,30 Kč
149 900,00 Kč
59 049,00 Kč
15 000,00 Kč
996 843,30 Kč

Použi TKS na provoz:

- Kč

Čerpání Tříkrálové sbírky celkem

996 843,30 Kč

Převod TKS do dalšího roku

524 959,70 Kč

II. Ostatní veřejné sbírky
Počáteční stav k 1. 1. 2018

120 738,00 Kč

Tvorba:
Charitní běh pro Vojtu
Sweetsenfest
Dětský den s Fauna parkem-pokladnička
Letní kino-pokladnička
Charitní dny umění-pokladnička
Koncert Skyey Gospel
Jazzový koncert
Tvorba ostatních veřejných sbírek celkem

53 520,00 Kč
19 119,00 Kč
240,00 Kč
1 933,00 Kč
740,00 Kč
23 850,00 Kč
7 596,00 Kč
106 998,00 Kč

Čerpání:
Použi ostatních veřejných sbírek na inves ce celkem

- Kč

Použi na provoz:
1. Klim Therapy pro Vojtu
2. Provozní náklady
Terénní služba Rebel
Použi ostatních veřejných sbírek na provoz celkem

53 520,00 Kč
12 944,00 Kč
66 464,00 Kč

Konečný stav k 31. 12. 2018

161 272,00 Kč

4. Informace o odměně přijaté auditorem
Celková odměna přijatá auditorem za povinný audit roční účetní závěrky činila 37 s. Kč.
Jiné ověřovací služby, služby za daňové poradenství a jiné neauditorské služby nebyly naší
organizaci poskytnuty.
5. Způsob zjištění základu daně z příjmů
Charita Frýdek-Místek používá pro zdanění široký základ daně.
(Charita Frýdek-Místek je poplatníkem silniční daně. )
6. Doměrky splatné daně z příjmů za minulá léta
Nevyskytly se.
7. Výsledek hospodaření
Charita Frýdek-Místek vykázala v roce 2017 celkovou ztrátu ve výši 191 s. Kč.
Dosažena celková ztráta byla zaúčtována jako neuhrazená ztráta organizace.
r. 2018:
Výsledek hospodaření za hlavní činnost = - 634 s. Kč.
Výsledek hospodaření za hospodářskou činnost = 297 s. Kč.
Výsledek hospodaření celkem: - 337 s. Kč
Základ daně z příjmů právnických osob = 43 s. Kč
Daň z DPPO = 0 Kč
VI. Ostatní významné skutečnos
V roce 2018 vznikla nová střediska Terénní odlehčovací služba a X - volnočasové a vzdělávací
ak vity.
Finanční prostředky z dědictví p. Pieczkové ve výši 740 s. Kč (číslo účtu 901 105) byly
převedeny na nově vytvořený fond na podporu ak vit dě zaměstnanců ve výši 150 s. Kč (číslo
účtu 911 400) a na fond ﬁnanční dary provozní/inves ční ve výši 590 s. Kč (číslo účtu 911 200).
VII. Významné událos mezi rozvahovým dnem a okamžikem sestavení účetní závěrky
Mezi rozvahovým dnem a okamžikem sestavení účetní závěrky nenastaly událos , které by měly
vliv na její přepracování nebo na nepřetržité trvání účetní jednotky.

Okamžik sestavení:
Sestavil:
Statutární orgán:

5. 6. 2018
Ing. Stanislava Hrůzková
Mgr. Mar n Hořínek

Podpisový záznam statutárního orgánu:

Podpis:

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

2018, provázeli a provázejí na naší charitní cestě, všem

partnerům, dárcům a podporovatelům, zaměstnancům a

dobrovolníkům, všem, bez jejichž podpory by se dílo loňského

roku nepovedlo.

Děkujeme všem, kteří nám pomohli a pomáhají.

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

