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Úvodní slovo 
 

Mám poprvé čest psát úvodní slovo za Charitu Bohumín, i jménem 

jejích zaměstnanců. Jelikož výroční zpráva za rok 2012 se připravu-

je, až pominou  ty nejdůležitější úkoly, které přicházejí s počátkem 

roku (např. vyúčtovávání dotací, uzavírání hospodaření celé organi-

zace … atd.), tak je v této výroční zprávě také zachycena změna ře-

ditele naší organizace. Dne 12.5.2013 odstoupila paní ředitelka Bc. 

Monika Vavrečková, Dis ze své funkce. Chtěli bychom  jí touto for-

mou poděkovat za pětileté vedení Charity Bohumín, za její profesio-

nalitu a pomoc v osobním  růstu všech zaměstnanců, za empatický 

přístup ke klientům.  

Výroční zpráva představuje hodnocení uplynulého roku z pohledu 

poslání organizace – pomoc člověku v nouzi – vyjádřené rozsahem 

poskytovaných služeb a finančním hlediskem. Objektivní hodnocení 

kvality poskytovaných služeb však tato zpráva obsáhnout nemůže. 

Právě kvalita služeb byla tím, na co jsme se v tomto roce nejvíce 

zaměřili. Co potřebuje ten druhý? Jak mu mohu nejlépe pomoci? To 

jsou otázky každého dne při práci v Charitě a také důvod, proč jsme 

kladli důraz na vzdělávání zaměstnanců, na jejich odborný růst. 

V této snaze chceme i nadále pokračovat tak, aby se našim klientům 

dostávalo pomoci nejen z hlediska lidskosti, ale i vysoce odborné, 

protože je stále mezi námi dost těch, kdo potřebují pomoci, a to 

v různém smyslu a různé míře. Potřebná míra podpory, která je pro-

střednictvím charitních služeb poskytována, převyšuje mnohdy rá-

mec standardních služeb. Stále se tedy snažíme oslovovat ty, kdo 

pomoci mohou, ať už profesionálně nebo dobrovolnicky. 

Veškerá naše práce je velmi náročná, často především psychicky. 

Nebýt zaměstnanců s vysokými morálními i lidskými vlastnostmi, 

naše práce by se míjela účinkem. Za jejich obětavost a nasazení jim 

touto cestou moc děkuji.   

Charitní dílo se ani nadále neobejde bez materiální i duchovní pod-

pory našich příznivců, dobrovolníků a dárců, jimž chci také touto 

cestou poděkovat – Charita je přece naším společným dílem. Podě-

kování patří také členům charitní rady, kteří pomáhali při posuzování 

záměrů naší činnosti, dále pak všem organizacím a institucím, které 

nám v roce 2012 vycházely vstříc. 

Jistě nebylo vše v naší práci úplně dokonalé – vždyť i prostředky, 

s nimiž hospodaříme, jsou omezené a hlavně stále nejisté. Jisté však je, 

že každá upřímná snaha pomoci člověku v nouzi činí náš svět lepším, 

lidštějším, šťastnějším – a před Bohem má věčnou hodnotu. 

To přece má svůj smysl.                                                               
 

 S úctou 

 Zdeňka Kniezková Brňáková, DiS. 

 ředitelka 

 

červen 2013   

                                     

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. 2012 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. Františ-

ka 

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 do 31.12.2012 
 

 

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. Po-

skytuje jim ubytování a sociální služby potřebné pro důstojné prožití 

stáří, nepřetržitě a s ohledem na individuální situaci každého z nich. 

Usilujeme o to, aby zde senioři mohli prožít závěr svého života 

v prostředí co nejvíce podobném svému domovu, při zachování dosa-

vadních sociálních vztahů a s možností obohacení o vztahy nové. 
 

Cíl zařízení 
Umožnit důstojné prožití stáří v bezpečném a příjemném prostředí se-

niorům, jimž snížená soběstačnost v základních životních dovednostech 

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 zále-

žitostí 

- 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 

zdravotní stav omezuje jejich soběstačnost v základních životních 

úkonech natolik, že nemohou ani s pomocí terénní služby nebo pří-

buzných nadále 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 průběhu roku jsme se naposledy rozloučili s jednou uživatelkou a 

na její místo byla přijata uživatelka, která využívala odlehčovací 

služby. Do domova pro seniory jsme tedy nepřijali žádného nového 

uživatele. Po celý rok byla takto naplněna kapacita zařízení - 18 kli-

entů, věkový průměr se vyšplhal na 86,5 let.  

Dva uživatelé nepobírali v roce 2012 příspěvek na péči, 2 uživatelé 

pobírali příspěvek v 1. stupni, 5 uživatelů v 2. stupni, 4 uživatelé ve 

3. stupni a 6 uživatelů ve stupni čtvrtém.   

V pořadníku žadatelů o ubytování bylo ke konci roku 2012 evidová-

no 252 žádostí + 42 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 Charitu Hrabyně. Nechybě-

ly 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). 

Místnost snoezelen pravidelně navštěvovala většina uživatelů CHDPS.   

Pracovnice pro relaxační techniky zpříjemňovala uživatelům čas uvol-

ňovacími masážemi, muzikoterapií, aromaterapií, světelnou terapií, 

reflexivní terapií a bazální stimulací. Pracovnice zabývající se muziko-

terapií pomáhala rozptýlit běžné starosti dne jak muzikoterapií pro sku-

piny, tak pro jednotlivce.  

 

Výsledky hospodaření domova pro seniory v roce 

2012 

 

Náklady na službu Celkem (Kč) 

osobní náklady (včetně odvodů) 2.622.753 

pracovní smlouvy 2.489.059 

dohody o provedení práce 116.258 

jiné osobní náklady 17.436 

provozní náklady 2.502.585 

dlouhodobý majetek 11.834 

dlouhodobý hmotný majetek do 40 tis. Kč 11.834 

potraviny 541.847 

pohonné hmoty 15.281 

jiné spotřebované nákupy 52.953 

služby 1.182.812 

energie 638.031 

telefony, internet, poštovné, ostatní spoje 20.218 

nájemné 100 

právní a ekonomické služby 99.288 

školení a kurzy 3.376 

opravy a udržování 348.546 

cestovní náhrady 4.168 

Jiné 69.085 

odpisy 671.519 

ostatní náklady 26.339 
Celkem 5.125.338 



                                                                                                                                                                                   

Zdroj financování služby Celkem (Kč) 

Dotace od MPSV  1.426.000 

Dotace od jiných resortů státní správy - 

celkem 
 

Příspěvek - Úřad práce  

Dotace - kraj  

Dotace - obec 380.000 

Příspěvek zřizovatele   

Úhrady od uživatelů 3.079.366 

Fondy zdravotních pojišťoven  

Dotace ze strukturálních fondů - cel-

kem 
 

Jiné zdroje financování - celkem  

Sbírky 152.110 

Individuální projekt MSK  

Nadace  

Ostatní výnosy, fakultativní služby 99.448 

Dary   

Ostatní zdroje 7.191 

Celkem 5.144.115 

 

Náklady v tis. Kč……………………………………..  5.125 tis.  

Výnosy v tis. Kč ……………………………………… 5.144 tis. 

 

Hospodářský výsledek domova pro seniory  

za rok 2012…..……………………………………...  19 tis. Kč 

 

 

Odlehčovací pobytová služba 

 

Charitní domov disponuje jedním pokojem pro klienty, ve kterém je 

poskytována právě odlehčovací služba. V roce 2012 došlo k rekon-

strukci tohoto pokoje. Dispozičně bylo možno přestavbou zajistit 

zvětšení pokoje i doplnit sanitární zařízení. Tím jsme přispěli ke 

zkvalitnění života seniorů, zajištění většího soukromí, důstojnosti. Po-

koj je po přestavbě jako garsonka s vlastním soc. zařízením. 

Přestavba byla financována také z darů Tříkrálové sbírky z roku 2011 

ve výši 48.039,- Kč a z Tříkrálové sbírky 2012 ve výši 71.961,- Kč. 

V rámci odlehčovací služby jsme poskytovali možnost přechodného 

pobytu pro seniory, kteří jsou v péči svých blízkých. Této možnosti 

využilo celkem 10 zájemců, jejichž rodiny si mohly díky tomu odpoči-

nout od náročné péče, odjet na dovolenou, provést rekonstrukce domo-

va apod. Dvě uživatelky této služby využily možnosti pobytu během 

roku opakovaně. 

Po celý rok byla naplněna maximální okamžitá kapacita zařízení - 2 

uživatelé, věkový průměr činil 84 let.  

2 uživatelé pobírali příspěvek na péči  v 1. stupni, 3 uživatelé v 2. stup-

ni, 3  uživatelé ve 3. stupni a 2 uživatelé ve stupni čtvrtém.   

 

Výsledky hospodaření odlehčovacích služeb za rok 

2012 
 

Náklady na službu Celkem (Kč) 

osobní náklady (včetně odvodů) 214.800 

pracovní smlouvy 214.280 

dohody o pracovní činnosti 0 

dohody o provedení práce 0 

jiné osobní náklady 520 

provozní náklady 280.114 

potraviny 60.205 

kancelářské potřeby 581 

pohonné hmoty 102 

školení a kurzy 98 

opravy a udržování 218.978 

Jiné 150 

odpisy  

ostatní náklady  

Celkem 494.914 



                                                                                                                                                                                   

Zdroj financování služby Celkem (Kč) 

Dotace od MPSV   92.000 

Úhrady od uživatelů 352.365  

Dary  9.312 

Ostatní zdroje 1.032 

Celkem  454.709 

 

Náklady v tis. Kč……………………………………..  495 tis.  

Výnosy v tis. Kč ………………………………………455 tis. 

 

Hospodářský výsledek odlehčovací služby  

za rok 2012…..……………………………………...    – 40  tis. Kč 

 

 Půjčovna ošetřovatelských pomůcek 
 

Charitní půjčovna ošetřovatelských pomůcek je doplňkovou neregis-

trovanou službou, kdy se snažíme vyjít vstříc potřebám těch, kteří 

přechodně nebo trvale pečují o osobu s omezenou pohyblivostí.  

 

Půjčujeme WC křesla, sprchovací židle, mechanické vozíky, polo-

hovací lůžka mechanická i s elektrickým polohováním, chodítka, 

hrazdy. Doba zapůjčení je podle požadavku zájemce, maximálně 

však 1 rok s možností následného prodloužení. 

 

Zájem o půjčování ošetřovatelských pomůcek se každým rokem 

zvyšuje.  Největší zájem je v současné době o polohovací postele, 

což svědčí o tom, že už není vzácností, že rodinní příslušníci se o své 

blízké chtějí starat v rodinném kruhu a prostředí známém pro po-

třebného.  

 

 

Výtěžek z půjčovného v roce 2012 činil 93.826,-,- Kč.  

Výsledky hospodaření domova pro seniory za r. 2012 
 

 

 

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 

se na činnosti Asociace občanských poraden a společně upozorňují 

příslušné státní a místní orgány na nedostatky legislativy a na neřešené 

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, nestran-

nosti, nezávislosti a diskrétnosti, prostřednictvím informací, rad a pří-

padné 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 nedoká-

žou řešit vlastními silami a obrátí se na poradnu s žádostí o její služby. 

Služby poradny nejsou spojeny se specifickým okruhem obtíží, mají 

široký záběr a zasahují do mnoha oblastí lidského života. Jsou určeny 

mailto:opbohumin@seznam.cz
http://www.bohumin.charita.cz/


                                                                                                                                                                                   

všem bez rozdílu rasy, pohlaví, politického nebo náboženského pře-

svědčení, 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 2012 proběhlo v občanské poradně celkem 2.288 konzul-

tací. (tj. o 141 dotazů více než v loňském roce). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
                 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Projekty OP v roce 2012 

Dluhové poradenství – 776 dotazů 

z toho osobní bankrot – 415 dotazů 

Spotřebitelské poradenství – 123 dotazů 

Poradenství v bytové problematice -136 dotazů 
 

 

 

 

 

CHARAKTERISTIKA  

TAZATELŮ 

Počet  

dotazů 

Oběti domácího násilí 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

Oběti trestné činnosti 58 

Osoby bez přístřeší 95 

Osoby komerčně zneužívané 349 

Osoby s tělesným postižením 86 

Osoby v krizi 505 

Osoby žijící v sociálně vyloučených komunitách 7 

Osoby, které vedou rizikový způsob života 614 

Pachatelé trestné činnosti 24 

Rodiny s dětmi 397 

Senioři 73 

Etnické menšiny 78 

Celkem 2 288 

ÚROVEŇ SLUŽBY 

 
Infor-

mace 
Rada Pomoc 

Asisten-

ce 

Počet 251 556 1 475 6 

% 10,9 24,3 64,5 0,3 

DRUH KONTAKTU 

 Návštěva Internet Telefon 

Asisten-

ce v te-

rénu 

Počet 2 231 18 37 2 

% 96,5 1 2 0,5 

CHARAKTERISTIKA TAZATELŮ 

 Ženy Muži 
Více  

klientů 

Organi-

zace 

Počet 1 270 1 008 10 0 

% 55,5 44 0,5 0 



                                                                                                                                                                                   

 

             Výsledky hospodaření OP za rok 2012 

2 

Náklady na službu Celkem (Kč) 

osobní náklady (včetně odvodů) 543.511 

pracovní smlouvy 498.264 

dohody o provedení práce 33.030 

jiné osobní náklady 12.217 

provozní náklady 114.795 

kancelářské potřeby 7.527 

pohonné hmoty 500 

jiné spotřebované nákupy 864 

služby 104.425 

energie 25.486 

telefony, internet, poštovné, ostatní spoje 20.107 

nájemné 12.000 

právní a ekonomické služby 40.339 

školení a kurzy 1.811 

opravy a udržování 1.407 

cestovní náhrady 1.783 

Jiné 1.492 

ostatní náklady 1.479 

Celkem 658.306 

Zdroj financování služby Celkem (Kč) 

Dotace od MPSV   500.000 

Dotace - obec 80.000 

Jiné zdroje financování - granty 84.000  

Ostatní výnosy, fakultativní služby 5.807  

Celkem 669.807 

 
Náklady v tis. Kč……………………………………....658 tis.  
Výnosy v tis. Kč ……………………………………… 669 tis. 

 

Hospodářský výsledek OP za rok 2012…...................    11 tis. Kč 

 

 

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 ztratily 

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 2012 

- DC v roce 2013 navštívilo 93 klientů 

- bylo poskytnuto 996 intervencí ( z toho individuální sociální práce 

s klientem 921 intervencí, skupinová sociální práce - 75 intervencí) 

 

 

http://www.bohumin.charita.cz/


                                                                                                                                                                                   

 

 

Výsledky hospodaření Denního centra za rok 2012 
 

 

Náklady na službu Celkem (Kč) 

osobní náklady (včetně odvodů) 435.682 

pracovní smlouvy 434.782 

dohody o provedení práce 900 

potraviny 23.144 

kancelářské potřeby 3.768 

pohonné hmoty 6.493 

jiné spotřebované nákupy 19.964 

služby 81.918 

energie 52.886 

telefony, internet, poštovné, ostatní spoje 7.100 

nájemné 100 

právní a ekonomické služby 4.730 

školení a kurzy 38 

opravy a udržování 2.955 

cestovní náhrady 197 

Jiné – vodné, stočné, odpady 13.912 

Celkem 570.969 

Zdroj financování služby Celkem (Kč) 

Dotace od MPSV   377.000 

Dotace - obec  130.000 

Ostatní výnosy, fakultativní služby  2.792 

Dary   31.034 

Ostatní zdroje 523 

Celkem  541.349 

 

 

Náklady v tis. Kč…………………………………….... 571  

Výnosy v tis. Kč ………………………………………  541 

 

Hospodářský výsledek DC za rok 2012 …………… - 30 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 přenoco-

vání, hygienického servisu a sociálního poradenství. 

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 předpo-

kladu fyzické soběstačnosti 

a dodržování obecných pra-

videl vzájemného soužití a 

vnitřních pravidel noclehár-

ny. 

Statistické údaje v roce 

2012  

- NOC využilo 82 uživatelů, 

z toho 69 mužů a 13 žen 

- bylo poskytnuto 6566 lůž-

kodnů 

- bylo poskytnuto 2311 in-

tervencí 

- obložnost 89,7 %  

 

http://www.bohumin.charita.cz/


                                                                                                                                                                                   

 

Výsledky hospodaření Noclehárny za rok 2012 

 

Náklady na službu Celkem (Kč) 

osobní náklady (včetně odvodů) 922.667 

pracovní smlouvy 816.858 

dohody o pracovní činnosti 62.678 

dohody o provedení práce 42.929 

jiné osobní náklady 202 

provozní náklady 387.547 

dlouhodobý majetek 20.998 

dlouhodobý nehmotný majetek do 60 tis. Kč 0 

dlouhodobý hmotný majetek do 40 tis. Kč 20.998 

potraviny 2.721 

kancelářské potřeby 6.211 

pohonné hmoty 1.905 

jiné spotřebované nákupy 21.602 

služby 333.972 

energie 200.000 

telefony, internet, poštovné, ostatní spoje 5.468 

nájemné -4.880 

právní a ekonomické služby 49.908 

školení a kurzy 1.020 

opravy a udržování 7.253 

cestovní náhrady 1.291 

Jiné – vodné, stočné, odpady, popl. ČT 73.912 

odpisy 0 

ostatní náklady 138 

Celkem 1.310.214 

 

Náklady v tis. Kč…………………………………….... 1.310  

Výnosy v tis. Kč ………………………………………  1.320 

 

Hospodářský výsledek noclehárny za rok 2012 ………. 10 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 prád-

la, elektroniky a domácích potřeb, která je poskytována za symbolický 

příspěvek na provoz šatníku (10 – 100 Kč za kus). Při předložení speci-

ální poukázky, kterou vystavuje v odůvodněných případech Úřad práce, 

oddělení hmotné nouze, 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 šatníku 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 2012 bylo za prodej šatstva získáno 80.125,- Kč. Částka byla 

použita na zabezpečení provozu střediska, zaplacení energií a odměn 

šatnicím. 

 

http://www.bohumin.charita.cz/


                                                                                                                                                                                   

 

Projekt Rouška 
 

Prostředkem komunikace mezi Charitou a jejími příz-

nivci je dvouměsíčník „ROUŠKA“,  který již  patnác-

tým  rokem  informuje  o dění v Charitě Bohumín. 

 

Tento podpůrný projekt Charity má za cíl zapojit do 

charitativní 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, sebe-

záporem  na úmysly Charity, nebo finančním příspěvkem dle vlast-

ních 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. 2012 činil 17 090,- 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 pro-

voz kanceláře (papír, tonery). Prodáváme zejména 
- knihy (náboženské, dětské, dárkové, odborné)  

- 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 

Charity Bohumín. 

 

Tříkrálová sbírka 2012 
 

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 organi-

zaci sbírky v Bohumíně a jeho městských částech, dále v Dolní Lutyni 

a Věřňovicích, Rychvaldě, Dětmarovicích, Orlové a poprvé také 

v Doubravě. 

Celkový výtěžek v r. 2012 činil 241.294,- Kč (o 37.806,- Kč více než 

loni). Podle pravidel rozdělování výsledku sbírky připadla pro potřeby 

Charity Bohumín částka 159.120,- Kč (65% výtěžku), zbylých 82.174,-  

korun putovalo do ústředí Charity Česká republika na projekty humani-

tární pomoci v zahraničí. 

Prostředky získané v Tříkrálové sbírce jsme využili na podporu provozu-

Nízkoprahového denního centra. Jednalo se o náklady na potraviny, kan-

celářské potřeby, spotřební materiál, pohonné hmoty a celková výše těchto 

nákladů financovaných z Tříkrálové sbírky byla 30.000,- Kč. Dále byly 

prostředky ze sbírky použity na zakoupení 2 ks automatických praček 

 ( částka 20.998,- ) do Noclehárny sv. Martina a částkou 36.041,- byl pod-

pořen provoz této služby. Přidali jsme k uspořené částce z roku 2011, kte-

rá byla ve výši 48.039,-  potřebnou částku 71.961,- Kč na rekonstrukci 

pokoje 22B, který je určen pro odlehčovací službu. Realizace úprav tohoto 

pokoje tedy celkově činila 120.000,- Kč 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                                                                                                   

                                                                                                                

Výsledky hospodaření Charity Bohumín za r. 2012 
 

Náklady v tis. za všechny služby 

Spotřeba mat. 768 

DDHM 32 

Spotřeba energie 916 

Prodané zboží 12 

Opravy a udržování 604 

Cestovné 7 

Ostatní služby 420 

Mzdové náklady PP, DPČ 3 375 

Mzdové náklady DPP 230 

Soc. a zdr. pojištění 1 149 

Zák. pojištění (Kooperativa), stravné 30 

Dary 3 

Ostatní náklady 25 

Odpisy, prodaný majetek 648 

Náklady celkem 8 219 

Příjmy v tis. za všechny služby 

Tržby za služby 3 759 

Tržby za prodané zboží 18 

Ostatní výnosy 10 

Dary tuzemské 208 

Sbírky církevní 207 

Dotace ministerstvo 3 277 

Dotace obec 750 

Výnosy celkem 8 229 
 

Náklady v tis. Kč…………………………………….... 8 219  

Výnosy v tis. Kč ………………………………………  8 229 
 

Hospodářský výsledek Charity Bohumín  

za rok 2012………………………………………. …. 10 tis. Kč   

 

 
 

 

 

 

 
 

 

   

 

 



                                                                                                                                                                                   

 

 
 

 

 

 

 

 

                                                                                                                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Charita Bohumín 

děkuje 
 

 

 

 

 
 MPSP, Moravskoslezskému kraji 

 Městu Bohumín 

za finanční podporu provozu a výbornou spolupráci, 

zejména pracovníkům sociálního a majetkového  

odboru   

 Dětem z MŠ ve St. Bohumíně, studentkám 

SOŠ Bohumín (obor výchovně-humanitární čin-

nost) 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 následujícím.                                           


