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Úvodní slovo 
 
Mám opět tu čest psát úvodní slovo za Charitu Bohumín, i jménem 
zaměstnanců, kteří se snaží každý den poskytovat kvalitní služby 
těm, kteří se bez naší pomoci neobejdou.  Potřebná míra podpory, 
která je prostřednictvím charitních služeb poskytována, převyšuje 
mnohdy rámec standardních služeb.  
 

Ve všech střediscích jsme v loňském roce rozšiřovali naše aktivity, 
přitom jsme společně hledali rezervy vedoucí k lepšímu uspokojení 
potřeb našich uživatelů. Zaváděli jsme efektivnější postupy při pou-
žití moderních metod i pomůcek, personál procházel průběžným 
odborným vzděláváním. 
 

Výrazný mezník pro Charitu Bohumín v pomoci se socializací osob 
bez přístřeší bylo otevření nové ambulantní služby sociální prevence 
– Nocleháry sv. Martina. Nová služba navázala na nízkoprahové 
denní centrum a znatelně doplnila mezery v práci s touto cílovou 
skupinou v našem regionu.  
 

Všechny náročné úkoly by nebylo možné uskutečnit bez kvalitní  
a obětavé práce celého týmu zaměstnanců a dobrovolníků, kterým 
bych chtěla v první řadě ze srdce poděkovat. Snaží se poskytovat 
kvalitní péči podle zákona o soc. službách, být radostní a optimistič-
tí. Zároveň bych chtěla vyjádřit poděkování všem dárcům, partner-
ským organizacím, dobrovolníkům, přátelům a těm, kteří se jakouko-
liv měrou zasloužili o podporu našich aktivit, ať už duchovní či 
hmotnou.                                              
 

 S úctou 
 Bc. Monika Vavrečková, DiS. 
 ředitelka 
 
červen 2012   
                                     

Poslání organizace 
 
Posláním Charity Bohumín je pomáhat lidem v hmotné, sociální, du-
ševní a duchovní nouzi bez ohledu na jejich příslušnost k rase, národ-
nosti nebo náboženskému přesvědčení. Tuto pomoc poskytuje 
v souladu se zásadami evangelia a v duchu CARITAS – lásky, která 
slouží. 
 
Charita Bohumín se v r. 2011 zaměřovala především na pomoc senio-
rům, osobám bez přístřeší, dále sociálně slabým občanům města  
i z okolí a těm, kdo se z různých důvodů ocitají v  tíživé situaci. 
V rámci projektu Adopce na dálku podpořila vzdělání a zdravotní péči 
3 dětí ze Zakarpatské Ukrajiny.  
 
Statut organizace 
 
Charita Bohumín je nestátní neziskovou organizací – církevní právnic-
kou osobou Církve římskokatolické s vlastní právní subjektivitou. Byla 
zřízena dekretem diecézního biskupa Ostravsko-opavské diecéze a je-
jím statutárním zástupcem je ředitel. Poradním orgánem ředitele je Ra-
da Charity. 
 
Z historie organizace 
 
1.3.1997… vznik Farní charity Bohumín 
1.3.1998 …  rozšířena působnost na Starý i Nový Bohumín včetně 
                 okrajových částí a Rychvaldu, změna názvu 
                 na Oblastní charita Bohumín 
14.9.1998… Oblastní charita Bohumín zařazena do rejstříku 
                     právnických osob Ministerstva kultury České 
                     republiky podle zákona č. 308/1991 Sb. 
12.11.1998… otevření Charitního domu pokojného stáří sv. Františka 
12.11.1999… otevření Charitního šatníku  
1.4.2000 ……zahájen prodej zboží v Charitě 
2.1.2001……vyhlášena první Tříkrálová sbírka 



                                                                                                                                                                                   
25.1.2001… změna názvu na Charita Bohumín v rámci sjednocení 
                názvů všech charit v ostravsko-opavské diecézi 
3.9.2001…… zahájen provoz Občanské poradny 
6/ 2002……. zavedeno půjčování zdravotních pomůcek 
3/2003…… zapojení do projektu Adopce na dálku 
5/2005…… zavedení přechodných pobytů (odlehčovací služby) 
                        pro seniory v Charitním domu sv. Františka 
11/2006…… otevření půjčovny ošetřovatelských pomůcek 
6/ 2007……. zaregistrování služeb: domov pro seniory, odlehčova-

cí služby, sociální poradenství 
04/2008…… přestěhování sídla Charity Bohumín, přestěhování Ob-

čanské poradny – Štefánikova 957, Bohumín 1 
01/2009…… vznik dobrovolnického denního centra pro osoby bez 

přístřeší 
03/2009…… stěhování Charitního šatníku do prostor Denního centra  
   pro osoby bez přístřeší, Bohumín – Pudlov 
15.9.2009 … zaregistrování služby: Nízkoprahové denní centrum 
21.11.2011… zaregistrování služby: Noclehárna sv. Martina 

 
Základní údaje organizace 
 
Sídlo: Charita Bohumín, Štefánikova 957, 735 81 BOHUMÍN 

Statutární orgán:  ředitelka – Bc. Monika Vavrečková, DiS.  
59 6013606, 736 0766 021 
www.bohumin.charita.cz 
bohumin@charita.cz 

IČ:    661 825 65 

Poradní orgán: Rada Charity Bohumín, složení v r. 2011  
 Mgr. Aleš Ligocký, předseda 

                                    Ing. Josef Stoklasa, místopředseda 
                                    Ing. Kristina Stoszková 
                                 Ing. Jaromír Změlík 
   Hedvika Běhálková  

Bankovní spojení: Česká spořitelna a.s., pobočka Bohumín 
                                  č. účtu: 1724906339/0800 
 
Organizační struktura 
 

Caritas Internationalis 
 

 
Charita České republiky 

             
                                                         

Diecézní charita ostravsko-opavská 
                                                                                                                                
 
                             CHARITA BOHUMÍN 
 
Č i n n o s t i :  
 

       Charitní dům pokojného stáří sv. Františka 
    domov pro seniory 

     odlehčovací pobytová služba 
                půjčovna ošetřovatelských pomůcek 

        Občanská poradna 

   Nízkoprahové denní centrum pro osoby bez přístřeší 

         Noclehárna sv. Martina 

         Charitní šatník a humanitární pomoc                                              

         Půjčovna ošetřovatelských pomůcek 
 
    Tříkrálová sbírka  
             

              Prodej zboží 



                                                                                                                                                                                   
Charitní dům pokojného stáří 

sv. Františka 
                                                                              (dále jen CHDPS) 
                         
Adresa: Farská 301, 
Bohumín – Starý Bohumín 
Telefon:  596 016 070 
 

Vedoucí zařízení:  
Monika Vavrečková 

Vedoucí pracovnice  
sociální péče: 
Hedvika Běhálková                                                                                                                                                                                                                                                                                               
 

Poslání 
Charitní dům pokojného stáří sv. Františka je zařízením Charity Bo-
humín pro pomoc seniorům se sníženou schopností sebeobsluhy. 
Poskytuje jim ubytování a sociální služby potřebné pro důstojné pro-
žití stáří, nepřetržitě a s ohledem na individuální situaci každého 
z nich. Usilujeme o to, aby zde senioři mohli prožít závěr svého ži-
vota v prostředí co nejvíce podobném svému domovu, při zachování 
dosavadních sociálních vztahů a s možností obohacení o vztahy no-
vé. 
 

Cíl zařízení 
Umožnit důstojné prožití stáří v bezpečném a příjemném prostředí 
seniorům, jimž snížená soběstačnost v základních životních doved-
nostech nedovoluje setrvat v jejich dosavadním domově. 
 
Služby v CHDPS jsou poskytovány nepřetržitě a zahrnují 
- ubytování, stravování, pomoc při osobní hygieně 
- praní a žehlení prádla, úklid 
- zprostředkování pravidelné lékařské péče, dovoz a podávání léků 
- donášku nákupu (1x denně) 
- odborné sociální poradenství, pomoc při vyřizování úředních 

záležitostí 

- volnočasové aktivity (pracovní terapie, společenské hry, kulturní 
akce) 

- individuální i skupinové práce,  
- rehabilitační program, ergoterapii, muzikoterapii,  
- duchovní péči (podle přání obyvatel) 
- služby na objednávku: pedikúra, kadeřnické a holičské 
      služby, doprava (např. na nákup) 
 

Principy poskytovaných služeb 
- vytvořit vstřícné a příjemné prostředí, s maximálním respektováním 

osobních zálib a zvyklostí uživatelů 
- zajistit komplexní sociální péči a její rozsah individuálně přizpůso-

bit potřebám každého uživatele 
- podporovat aktivitu uživatelů služeb, napomáhat jim k udržování 

kontaktu s ostatní společností a k navazování nových sociálních 
vztahů 

- doprovázet uživatele až k přirozenému závěru života s nabídkou 
duchovní pomoci 

 

Cílová skupina 
CHDPS je určen pro osoby starší 65 let z Bohumína a okolí, jimž zdra-
votní stav omezuje jejich soběstačnost v základních životních úkonech 
natolik, že nemohou ani s pomocí terénní služby nebo příbuzných nadá-
le setrvat ve svém dosavadním domově. 
 

Personální zabezpečení: 
- vedoucí domu 
- sociální pracovnice (část. úvazek) 
- vedoucí sociální péče 
- pracovnice komplexní péče (část. úvazek) 
- 7 pracovnic sociální (přímé obslužné) péče,  
- správce budovy, účetní, pracovnice pro úklid 
- dobrovolníci 
             
V roce 2011 jsme také díky prostředkům z Tříkrálové sbírky pokračo-
vali s rekonstrukcí oken, tentokráte byla vyměněna složitá oblouková 
okna v jídelně a kuchyni CHDPS.  Inventář byl doplněn o 2 kusy mo-
derních WC křesel a o 1 mechanické křeslo. Byla zakoupena lednička, 



                                                                                                                                                                                   
myčka na nádobí a automatická pračka na 8 kg prádla. Modernizací 
prošla také kotelna CHDPS, která byla doplněna o nové bezpečnost-
ní havarijní prvky, byl pořízen tepelný výměník a nerezový zásobník 
na vodu. Podařilo se taktéž zprovoznit elektronickou signalizaci ko-
telny. 
 
V průběhu roku jsme do domova pro seniory nepřijali žádného no-
vého uživatele. Po celý rok byla takto naplněna kapacita zařízení - 
18 klientů, věkový průměr se vyšplhal na 87 let.  
Dva uživatelé nepobírali v roce 2011 příspěvek na péči, 3 uživatelé 
pobírali příspěvek v 1. stupni, 5 uživatelů v 2. stupni, 4 uživatelé ve 
3. stupni a 4 uživatelé ve stupni čtvrtém.   
 
V pořadníku žadatelů o ubytování bylo ke konci roku 2011 evidová-
no 262 žádostí + 37 žádostí urgentních.  
 
Obyvatelé CHDPS se setkávali během roku při tradičních akcích, 
jako jsou karneval, velikonoční hody, bramborovo-plackový piknik, 
vánoční posezení, vítání Nového roku. Nechyběli ani na smažení 
vaječiny starobohumínské  farnosti. Několik obyvatel putovalo na 
charitní diecézní pouť, někteří navštívili zámek v Karviné Fryštátě. 
Nechyběly jednodenní výlety plánované dle individuálních přání 
jednotlivých uživatelů (návštěvy u lékařů, přátel, uctění památky na 
hřbitovech, posezení v cukrárně, výlety za nákupy na tržnicích  
v Polsku, v hypermarketech a obchůdcích). 
 
Nově vybavenou místnost snoezelen pravidelně navštěvovala většina 
uživatelů CHDPS.   Pracovnice pro relaxační techniky zpříjemňovala 
uživatelům čas uvolňovacími masážemi, muzikoterapií, aromatera-
pií, světelnou terapií, reflexivní terapií a bazální stimulací. Pracovni-
ce zabývající se muzikoterapií pomáhala rozptýlit běžné starosti dne 
jak muzikoterapií pro skupiny, tak pro jednotlivce.  
 
 
 
 
 

Odlehčovací pobytová služba 
 
V rámci odlehčovací služby jsme poskytovali možnost přechodného 
pobytu pro seniory, kteří jsou v péči svých blízkých. Této možnosti 
využilo celkem 14 zájemců, jejichž rodiny si mohly díky tomu odpoči-
nout od náročné péče, odjet na dovolenou, provést rekonstrukce domo-
va apod.  
 
Po celý rok byla naplněna maximální okamžitá kapacita zařízení - 2 
uživatelé, věkový průměr činil 87 let.  
Jeden uživatel nepobíral v roce 2011 příspěvek na péči, 2 uživatelé po-
bírali příspěvek v 1. stupni, 3 uživatelé v 2. stupni, 4 uživatelé ve 3. 
stupni a 4 uživatelé ve stupni čtvrtém.   
 
 
 Půjčovna ošetřovatelských pomůcek 
 
Charitní půjčovna ošetřovatelských pomůcek je doplňkovou neregis-
trovanou službou, kdy se snažíme vyjít vstříc potřebám těch, kteří pře-
chodně nebo trvale pečují o osobu s omezenou pohyblivostí.  
 
Půjčujeme WC křesla, sprchovací židle, mechanické vozíky, polohova-
cí lůžka mechanická i s elektrickým polohováním, chodítka, hrazdy. 
Doba zapůjčení je podle požadavku zájemce, maximálně však 1 rok 
s možností následného prodloužení. 
  
Výtěžek z půjčovného v roce 2011 činil 79 218,- Kč.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                                                                                                                                                   
Výsledky hospodaření domova pro seniory za r. 2011 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Náklady v tis. Kč……………………………………..  4 851  
Výnosy v tis. Kč ……………………………………… 4 868 
 
Hospodářský výsledek domova pro seniory  
za rok 2011…..……………………………………...  17 tis. Kč 
 
 
VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ DOMOVA PRO SENIORY  
                                          (v tis. Kč) 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tržby za poskytované služby 
   z toho 

 
2 937 

- příjmy od klientů – za ubytování     952 
- příjmy od klientů – stravné   675 
- příjmy od klientů fakultativní služby       7 
- příjmy od klientů – příspěvky na péči 1224 
- půjčovna ošetřovatelských pomůcek     79     
  
Ostatní tržby a výnosy    113 
Dotace z veřejných rozpočtů, 
  z toho 

 
1 776 

- provozní dotace MPSV 1 426 
- provozní dotace Města Bohumína   350 
Dary  
  z toho 

 
 42 

- Tříkrálová sbírka   42 
Výnosy v tis. celkem        4 868 

Materiálové náklady celkem 
 z toho 

 
 935 

- spotřeba materiálu     59 
- spotřeba potravin, dovoz obědů   548 
- drobný hmotný majetek (vybavení)     52 
- spotřeba PHM     11 
- nákup zboží     8 
Energie celkem 
z toho 

 
 257 

- spotřeba plynu  (vytápění) 219 
- spotřeba elektr. energie    38 
Služby celkem 
   z toho 

 
701 

- opravy a udržování (budova, auto)  413 
- cestovné    2 
- školení, semináře 40 
- náklady na reprezentaci    1 
- poštovné a telekomunikace  25 
- vodné a stočné 48  
- odvoz odpadu  10 
- účetní audit 32   
- účetnické práce 65 
- pojištění majetku 44  
- ostatní služby (koordinátor DCHOO, Winduo, ČT) 21  
Mzdové náklady celkem   
z toho 2 631 
- hrubé mzdy  1897 
- dohody o prac. činnosti, dohody o provedení práce     52 
- odvody soc. a zdrav. pojištění a pojišť. odpověd.    675 
- stravenky       5 
- zdravotní preventivní a vstupní prohlídky       2 
Ostatní náklady celkem 
z toho 584 
- odpisy hmotného majetku  579 
- dary      5 
Náklady v tis. celkem 4 851 



                                                                                                                                                                                   
Výsledky hospodaření odlehčovací služby za r. 2011 
 

 
 
 

Náklady v tis. Kč……………………………………..  279  
Výnosy v tis. Kč ……………………………………… 364 
 
Hospodářský výsledek odlehčovací služby  
za rok 2011…..……………………………………...  85 tis. Kč 
 
VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ ODLEHČOVACÍ SLUŽBY  
                                          (v tis. Kč) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Občanská poradna Bohumín 
 
Adresa: Štefánikova 957, Bohumín 
Tel: 596016715 
Mobil: 739002717 
Vedoucí zařízení:   
Mária Míčková 
opbohumin@seznam.cz 
www.bohumin.charita.cz 
 

 
 
Poslání občanské poradny 
Občanská poradna poskytuje rady, informace a pomoc všem, kteří se na 
ni obrátí. Je nezávislým místem bezplatné, důvěrné a nestranné pomoci, 
provází občany při jejich obtížích. Usiluje o to, aby občané netrpěli 
neznalostí svých práv a povinností, neznalostí dostupných služeb nebo 
neschopností vyjádřit své potřeby či hájit své oprávněné zájmy. Podílí 

Materiálové náklady celkem 
 z toho 

 
  94 

- spotřeba materiálu     8 
- spotřeba potravin, dovoz obědů   60 
- drobný hmotný majetek (vybavení)     5 
Energie celkem 
z toho 

 
 21 

- spotřeba plynu (vytápění)  17 
- spotřeba elektr. energie    4 
Služby celkem 
   z toho 

 
37 

- školení, semináře  3  
- poštovné a telekomunikace 4 
- vodné a stočné 8 
- účetnické práce 21 
- ostatní služby - winduo 1 
Mzdové náklady celkem   
z toho 148 
- hrubé mzdy    103 
- dohody o prac. činnosti, dohody o provedení práce   9   
- odvody soc. a zdrav. pojištění a pojišť. odpověd.    35 
- zdravotní preventivní a vstupní prohlídky 1 
Náklady v tis. celkem 279 
Tržby za poskytované služby 
   z toho 

 
  242 

- příjmy od klientů odlehčovací služby za ubytování   68 
- příjmy od klientů odlehčovací služby - stravné   65     
- příjmy od klientů služby– příspěvky na péči 109 
Dotace z veřejných rozpočtů, 
  z toho 

 
    122 

- provozní dotace MPSV     92 
- provozní dotace Města Bohumína        30 
Výnosy v tis. celkem   364 



                                                                                                                                                                                   
se na činnosti Asociace občanských poraden a společně upozorňují 
příslušné státní a místní orgány na nedostatky legislativy a na neře-
šené problémy občanů ve snaze ovlivnit vývoj politiky a sociálních 
služeb.  
 

Cíle občanské poradny 
Cílem občanského poradenství je umožnit lidem, kteří se dostali do 
nepříznivé životní situace, řešit ji na principech bezplatnosti, ne-
strannosti, nezávislosti a diskrétnosti, prostřednictvím informací, rad 
a případné další pomoci.  
Dalším cílem je působit na chod veřejné správy a samosprávy ve  
prospěch občanů. Poskytovaná služba zachovává a rozvíjí důstojný 
život těch, kteří ji využívají, je bezpečná a odborná.  
 

Cílová skupina občanské poradny 
Všichni lidé, kteří se dostali do obtížné životní situace, kterou nedo-
kážou řešit vlastními silami a obrátí se na poradnu s žádostí o její 
služby. Služby poradny nejsou spojeny se specifickým okruhem ob-
tíží, mají široký záběr a zasahují do mnoha oblastí lidského života. 
Jsou určeny všem bez rozdílu rasy, pohlaví, politického nebo nábo-
ženského přesvědčení, handicapu nebo sexuální orientace.                                                          
                              
Principy občanské poradny 
Bezplatnost – služby poradny jsou poskytovány zdarma.  
Diskrétnost - tazatel může vystupovat anonymně.  
Nestrannost - pomoc a rady jsou poskytovány všem bez rozdílu, bez 
předpojatosti, zaujatosti a bez ovlivnění vlastními názory, politickým  
a náboženským přesvědčením poradce.  
Nezávislost – služby jsou poskytovány nezávisle na státních a dal-
ších organizacích.  
 

Statistické údaje 
V roce 2011 proběhlo v občanské poradně celkem 2.147 konzul-
tací. (tj. o 327 dotazů více než v loňském roce). 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

 
                 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                             
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CHARAKTERISTIKA  
TAZATELŮ 

Počet  
dotazů 

Oběti domácího násilí 21 

Oběti trestné činnosti 17 

Osoby bez přístřeší 54 

Osoby komerčně zneužívané 171 

Osoby s tělesným postižením 55 

Osoby v krizi 967 

Osoby žijící v sociálně vylouče-
ných komunitách 10 

Osoby, které vedou rizikový způ-
sob života 203 

Pachatelé trestné činnosti 9 

Rodiny s dětmi 264 

Senioři 103 

Etnické menšiny 273 

Celkem 2.147 



                                                                                                                                                                                   

 
Projekty OP v roce 2011 
Dluhové poradenství – 825 dotazů 
Osobní bankrot – 231 dotazů, 150 vypsaných žádostí o oddluže-
ní, z toho128 úspěšně povolených krajským soudem 
Spotřebitelské poradenství – 45 dotazů 
Poradenství v bytové problematice 
 
 
 
 

Výsledky hospodaření OP za rok 2011 
 

 
 
 
 
 
 
 

        
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Náklady v tis. Kč……………………………………....695  
Výnosy v tis. Kč ……………………………………… 587 
Hospodářský výsledek OP za rok 2011….....  - 108 tis. Kč 

ÚROVEŇ SLUŽBY 

 Informace Rada Pomoc Asistence 

Počet 163 758 1226 0 

% 7,6 35,3 57,1 0 

DRUH KONTAKTU 

 Návštěva Internet Telefon Dopis 

Počet 2034 42 71 0 

% 94,7 2 3,3 0 

CHARAKTERISTIKA TAZATELŮ 

 Ženy Muži Více  
klientů 

Organizace 

Počet 1210 937 0 0 

% 56,4 43,6 0 0 

Materiálové náklady celkem 
   z toho 

 
25 

- spotřeba materiálu (kanc. potřeby, odb. literatura) 4 
- spotřeba energie, vytápění 21 
Služby celkem 
   z toho 

 
57 

- vodné a stočné -3 
- cestovné, školení, semináře 2 
- poštovné a telekomunikace 18 
- nájemné OP 12 
- poplatek za služby Asociace OP 27 
- koordinátor DCHOO - podíl  1 
Mzdové náklady celkem   
z toho 613 

- hrubé mzdy v OP 443 
- dohody o prac. činnosti, dohody o provedení práce 9 
- odvody soc. a zdrav. pojištění  150 
- příspěvek na stravování zaměstnanců 11   
Náklady v tis. celkem 695 
Dotace z veřejných rozpočtů 
z toho 470 

Provozní dotace MPSV 400 
Provozní dotace Města Bohumína 70 
Tržby, granty, dary 117 
Grant dluhové poradenství 78 
Grant bytová politika 5 
Fakultativní služby poradny 9 
Úroky z BÚ 3 
Dary pro OP 4 
Projekt Rouška 18 
Výnosy v tis. celkem 587 



                                                                                                                                                                                   
 
Nízkoprahové denní centrum pro osoby bez přístřeší 
 
 
Adresa: Drátovenská 197, Bohumín - Pudlov 
Mobil: 733676651 
 
Vedoucí zařízení:   
Zdeňka Kniezková Brňáková 
charitakniezkova@volny.cz 
www.bohumin.charita.cz 
 
registrace služby: 15.9.2009 
 
 
Nízkoprahové denní centrum pro osoby bez přístřeší (dále jen DC) je 
zařízením pro pomoc osobám z města Bohumína a okolí, které ztrati-
ly bydlení v bytě, domě, ubytovně či zdravotnickém zařízení  
a momentálně přebývají v nebytových prostorách nebo v nouzovém 
přístřešku, stanu, na nádraží, venku apod.  
 
DC poskytuje podmínky potřebné pro zajištění osobní hygieny, 
včetně pomoci při osobní hygieně, vytváří podmínky pro přípravu 
stravy a poskytuje základní stravu. Pomáhá při uplatňování práv, 
oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí, dále také 
při obnovení nebo upevnění kontaktu s rodinou.  
Personál podporou orientovanou na řešení postupných dílčích kroků 
vede uživatele k sociálnímu začlenění do společnosti. Usiluje o to, 
aby byli schopni zachovat osobní hygienu a vyřídit si své osobní věci 
tak, aby se jejich tíživá sociální situace zlepšila. 
 
Statistické údaje v roce 2011 
- DC navštívilo 93 klientů 
- bylo poskytnuto 633 intervencí (individuální sociální práce 
s klientem 614 intervencí, skupinová sociální práce 19 intervencí) 
 
 

 
Výsledky hospodaření Denního centra za rok 2011 
 
 
Materiálové náklady celkem 
   z toho 71 

- spotřeba potravin 13 
- drobný hmotný majetek  6 
- spotřeba materiálu (kanc. potřeby, desinfekce) 21 
- spotřeba PHM   5 
- spotřeba energie, vytápění 26 
Služby celkem 
   z toho 42 

- opravy a udržování 1 
- cestovné, školení, semináře 3 
- poštovné a telekomunikace 7 
- účetní audit 2 
- účetnické práce 1 
- vodné a stočné 11 
- odvoz odpadu 11 
- ostatní náklady (koordinátor DCHOO, poplatek ČT) 6 
Mzdové náklady celkem   
z toho 287 

- hrubé mzdy v DC 214 
- odvody soc. a zdrav. pojištění a pojišť. odpověd. 73 
Ostatní náklady 9 
Náklady v tis. celkem 409 
 
IP projekt   240 
Provozní dotace Města Bohumína    120 
Tříkrálová sbírka    30 
Fakultativní služby    2 
Výnosy v tis. celkem  392 
 
Náklady v tis. Kč…………………………………….... 409  
Výnosy v tis. Kč ………………………………………  392 
 
Hospodářský výsledek DC za rok 2011 …………… - 17 tis. Kč   
 



                                                                                                                                                                                   
Noclehárna sv. Martina 
 
 
 
Adresa: Drátovenská 198, Bohumín - Pudlov 
Mobil: 733 676 651 
 
Vedoucí zařízení:   
Zdeňka Kniezková Brňáková 
charitakniezkova@volny.cz 
www.bohumin.charita.cz 
 
registrace služby: 21.11.2011 
 
 
Poslání noclehárny 
Posláním Noclehárny sv. Martina je poskytnout plnoletým mužům  
i ženám naplnění základních lidských potřeb a snížit riziko hlubšího 
propadu v jejich nepříznivé životní situaci, zejména využitím sociál-
ního poradenství, hygienického zařízení a přenocování. 
 
Cílová skupina 
Noclehárna poskytuje nocleh mužům i ženám bez přístřeší starších 
18 let z města Bohumína a jeho okolí, kteří se ocitli v nepříznivé 
životní situaci a nejsou schopni ji řešit vlastními silami či za pomoci 
rodiny, blízkých a přátel za předpokladu fyzické soběstačnosti a do-
držování obecných pravidel vzájemného soužití a vnitřních pravidel 
noclehárny. 
 
Statistické údaje v roce 2011 – otevření služby 21.11.2011 
- NOC využilo 26 uživatelů 
- bylo poskytnuto 472 lůžkodnů 
- bylo poskytnuto 278 intervencí 
- obložnost 58%  
 
 
 

Výsledky hospodaření Noclehárny za rok 2011 
 
 
 
Noclehárna otevřena pro uživatele od  21.11.2011 
 
Materiálové náklady celkem 
   z toho 52 

- drobný hmotný majetek  10 
- spotřeba materiálu (kanc. potřeby, desinfekce,…) 15 
- spotřeba PHM   1 
- spotřeba energie, vytápění 26 
Služby celkem 
   z toho 11 

- poštovné a telekomunikace 1 
- odvoz odpadu 10 
Mzdové náklady celkem   
z toho 70 

- hrubé mzdy v noclehárně 46 
- DPP v noclehárně 8 
- odvody soc. a zdrav. pojištění a pojišť. odpověd. 16 
Náklady v tis. celkem 133 
 
Tržby za nocležné   16 
Provozní dotace Města Bohumína    50 
Tříkrálová sbírka    55 
Dary pro noclehárnu    3 
Výnosy v tis. celkem  124 
 
Náklady v tis. Kč…………………………………….... 133  
Výnosy v tis. Kč ………………………………………  124 
 
Hospodářský výsledek noclehárny za rok 2011 ……… - 9 tis. Kč   
 
 
 
 



                                                                                                                                                                                   
Charitní šatník 
                                                         
 
Adresa: Drátovenská 197, Bohumín - Pudlov 
Tel: 596 013 606 
 
Vedoucí zařízení:   
Anna Kulová 
bohumin@charita.cz 
www.bohumin.charita.cz 
 
 
 
 
Charitní šatník je zásobován výhradně z darovaného šatstva, obuvi 
aj. Cílem střediska je nabídnout sociálně slabším občanům města 
věcnou pomoc v podobě šatstva a obuvi, ale i hraček, přikrývek, 
ložního prádla a domácích potřeb, která je poskytována za symbolic-
ký příspěvek na provoz šatníku (10 – 50 Kč za kus). Při předložení 
speciální poukázky, kterou vystavuje v odůvodněných případech 
sociální odbor Městského úřadu v Bohumíně, si může její držitel 
vybrat šatstvo a obuv ve stanoveném množství za 5 Kč/kus. 
 
Charitní šatník je otevřen dvakrát týdně - Po a St 14:00-17:00 a jeho 
provoz je zabezpečen díky symbolickým odměnám pracovnic šatní-
ku a dobrovolníkům. 
 
Osoby bez domova mohou poskytované služby šatníku využívat 
k zajištění jedné sady základního oděvu a obuvi bezplatně. Další 
kusy oděvů mohou získat za pracovní terapii vykonanou v rámci 
denního centra.    
 
V roce 2011 bylo za prodej šatstva získáno 60.195,- Kč. Částka byla 
použita na zabezpečení provozu střediska, zaplacení energií a odměn 
šatnicím. 
 

 

Projekt Rouška 
 

Prostředkem komunikace mezi Charitou a jejími přízniv-
ci je dvouměsíčník „ROUŠKA“,  který již  patnáctým  
rokem  informuje  o dění v Charitě Bohumín. 
 
Tento podpůrný projekt Charity má za cíl zapojit do cha-

ritativní činnosti co nejširší okruh lidí, kteří se ztotožňují 
s křesťanským principem pomoci a služby. Jde o volné a dobrovolné 
sdružení osob, které formou osobního závazku podporují vlastní čin-
nost Charity, a to každodenní modlitbou, nebo drobnou obětí, sebezá-
porem na úmysly Charity, nebo finančním příspěvkem dle vlastních 
možností (např. 1 Kč denně). 
 
Název projektu je odvozen od roušky, kterou dle křesťanské tradice 
podala Veronika Kristu během křížové cesty. Veroničina rouška je tedy 
symbolem drobné, ale pohotové a účinné pomoci. 
 
Roční finanční výnos projektu za r. 2011 činil 17 873,- Kč. Částka byla 
použita k zabezpečení provozu bezplatné občanské poradny.  
 
  Prodej zboží 
 
Příležitostný prodej zboží v Charitě Bohumín uspokojuje poptávku po 
určitém sortimentu zboží a také pomáhá získat prostředky na provoz 
kanceláře (papír, tonery, diskety). Prodáváme zejména 
- knihy (náboženské, dětské, dárkové)  
- kalendáře, 
- svíce (křestní, hřbitovní) 
- devocionálie (křížky, růžence, kropenky) 
- potřeby ke křtu a 1. sv. přijímání (roušky, ozdoby na svíce) 
- vánoční oplatky 
 
Drobný zisk z prodeje zboží je použit na provozní režie kanceláře Chari-
ty Bohumín. 
 
 



                                                                                                                                                                                   
Tříkrálová sbírka 2011 

 
Cílem sbírky je formovat veřejné mínění ve prospěch slabých a trpí-
cích, umožnit občanům podílet se na pomoci lidem v nouzi a získat 
prostředky na konkrétní projekty. Charita Bohumín zajišťovala orga-
nizaci sbírky v Bohumíně a jeho městských částech, dále v Dolní 
Lutyni a Věřňovicích, Rychvaldě, Dětmarovicích a Orlové. 
 
Celkový výtěžek v r. 2011 činil 203.488,- Kč (o 22.496,- Kč více 
než loni). Podle pravidel rozdělování výsledku sbírky připadla pro 
potřeby Charity Bohumín částka 133 039,- Kč (65% výtěžku), zby-
lých 70 449 korun putovalo do ústředí Charity Česká republika na 
projekty humanitární pomoci v zahraničí. 
 
Prostředky získané v Tříkrálové sbírce jsme využili na podporu provozu 
Nízkoprahového denního centra, dále na rozjetí nově otevírané služby 
Noclehárny sv. Martina. Začali jsme také spořit na rekonstrukci pokoje 
situovaném v Charitním domě pokojného stáří určeném pro seniory 
mající zájem o odlehčovací službu. Vzhledem k náročnosti přestavby 
pokoje, která sebou přináší i rekonstrukci nosných zdí a venkovní zdi 
budovy, bude tento projekt realizován až v roce 2012, kdy se použijí 
finance vytyčené na tento záměr ze dvou Tříkrálových sbírek (rok 2011, 
rok 2012).  V roce 2011 bylo z Tříkrálové sbírky uloženo pro realizaci 
tohoto záměru v příštím roce 48.039,- Kč. 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
            
 

                                                                                                     
Výsledky hospodaření Charity Bohumín za r. 2011 
 

Náklady v tis. za všechny služby 
- spotřeba materiálu   756 
- drobný hmotný majetek   74 
- spotřeba energie     326 
- prodané zboží    21 
- opravy a udržování 413  
- cestovné 4 
- ostatní služby     416 
- mzdové náklady, PP, DPČ 2678 
- mzdové náklady DPP    151 
- odvody soc. a zdrav. pojištění    940 
- zákonné pojištění Kooperativa, stravné 28 
- dary 5 
- ostatní náklady         55 
- odpisy hmotného majetku   579 
Náklady v tis. celkem 6 446 

Příjmy v tis. za všechny služby 
- tržby za služby 3196 
- tržby za prodané zboží 26 
- ostatní výnosy 111 
- tržby z prodeje majetku 14 
- dary tuzemské 211 
- sbírky církevní 85 
- dotace MPSV 1918 
- IP projekt 240 
- dotace obec 620 
Výnosy v tis. celkem 6421 
  
 

Náklady v tis. Kč…………………………………….... 6 446  
Výnosy v tis. Kč ………………………………………  6 421 
 

Hospodářský výsledek Charity Bohumín  
za rok 2011……………………………………….  - 25 tis. Kč   



                                                                                                                                                                                   
 
 
 
 
   

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                                
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                                                                                                                                                   

Charita Bohumín 

děkuje 
 
 
 
 
 

 MPSP, Moravskoslezskému kraji 

 Městu Bohumín 
za finanční podporu provozu a dobrou spolupráci, 
zejména pracovníkům sociálního a majetkového  
odboru   

 Dětem z MŠ ve St. Bohumíně, studentkám 
SOŠ Bohumín (obor výchovně-humanitární 
činnost) za kulturní vystoupení pro seniory 
v CHDPS sv. Františka 

 soukromým dárcům a dobrovolníkům, kteří 
si nepřejí být jmenováni 

 všem koledníkům 
           za obětavou účast v Tříkrálové sbírce 
 

Všem vyprošujeme Boží požehnání pro Vaše dobré 
skutky a věříme, že nám zachováte přízeň i v roce ná-

sledujícím 
                                                         

CHARITA BOHUMÍN, ŠTEFÁNIKOVA 957 
tel: 596 013 606, 736 766 021 

 
 

 
 
 
. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Neboť jsem měl hlad, a dali jste mi najíst, 
měl jsem žízeň, a dali jste mi napít, 

byl jsem cizí, a ujali jste se mě, 
byl jsem nahý, a oblékli jste mě, 

byl jsem nemocen, a navštívili jste mě, 
byl jsem ve vězení, a přišli jste ke mně. 


