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Úvodní slovo 
 

Vážení přátelé, 

je mi ctí ve své funkci již podruhé shrnout pro vás výsledky práce 

Charity Bohumín za uplynulý rok. Byl to pro nás opět rok poctivé 

práce při naplňování našeho poslání – pomáhat lidem, kteří se bez 

pomoci druhých neobejdou, protože se z různých příčin ocitají na 

okraji zájmu, na okraji svých možností. Je to práce nelehká, mnohdy 

psychicky velmi náročná. Často je pro každého z nás zrcadlem, jak 

věci dělat jinak, chovat se jinak, jednat jinak. Vždy s Boží přítomností 

a láskou. 

Rok 2013 byl pro nás příležitostí k malému ohlédnutí, a to, když jsme 

si připomněli dne 12. listopadu již patnácté výročí otevření naší první 

sociální služby - Domova pro seniory v Charitním domě pokojného 

stáří svatého Františka. Bylo inspirující zavzpomínat s lidmi, kteří 

tenkrát byli u „zrodu“, jak se Domov pokojného stáří budoval, 

v jakých podmínkách se začínalo, kdo byl prvním uživatelem a proč 

vlastně celé zařízení vzniklo. Snad se nám podařilo důstojně toto vý-

ročí oslavit a zároveň poděkovat všem, kteří se na Charitním díle po-

díleli a podílejí. 

Charita Bohumín se za roky své činnosti stala platným partnerem pro 

Město Bohumín tím, že se snaží reagovat na nejpalčivější problémy 

obyvatel města. Ať je to zvyšující se zadluženost obyvatelstva či po-

moc osobám na okraji společnosti. Sledujeme stále rostoucí zájem o 

své služby také v ostatních činnostech (charitní šatník, půjčovna zdra-

votnických pomůcek, odlehčovací služby pro seniory) a snažíme se 

podle svých možností potřebám obyvatel města vycházet vstříc a 

pružně na ně reagovat.  

Ve své práci klademe důraz především na lidskost, empatii, profesio-

nalitu, osobní rozvoj. Snažíme se, aby se do naší práce denně promíta-

lo poslání, že naše organizace se stává místem setkání lidské snahy 

pomáhat s Boží podporou, přízní a láskou v srdci. 

Veškerá naše práce se však neobejde bez poctivé práce všech zaměst-

nanců, materiální i duchovní podpory našich příznivců, dobrovolníků 

a dárců. Vnímám, že všichni lidé, kteří se zapojují do našeho charitního 

díla, jsou jeho součástí a přijímají ho jako naše společné dílo.  

Moc ráda bych tedy touto cestou chtěla poděkovat všem, kteří nám 

pomáhají, abychom mohli pomáhat.  

 

S úctou Zdeňka Kniezková Brňáková, 

 ředitelka Charity Bohumín 

červenec 2014   

 

                                     

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. 2013 zaměřovala především na pomoc 

seniorům, 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, odlehčovací 

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 31.12.2013 
 

 

Sídlo: Charita Bohumín, Štefánikova 957, 735 81 BOHUMÍN 

Statutární orgán:  ředitelka – Zdeňka Kniezková Brňáková, 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. 2013  

Mgr. Aleš Ligocký, předseda 

                                    Ing. Kristina Stoszková 

                                   Ing. Josef Stoklasa 

                                    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:  

Zdeňka Kniezková  

Brňáková 

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, arteterapie, muzikoterapie, vzpomínková terapie,…) 

- individuální i skupinové práce,  

- rehabilitační program, ergoterapii,  

- pedikúra, 

- duchovní péči (podle přání obyvatel) 

- služby na objednávku: 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 přizpů-

sobit 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 

příbuzných nadále setrvat ve svém dosavadním domově. 

Personální zabezpečení: 

- vedoucí domu 

- sociální pracovnice (část. úvazek) 

- vedoucí sociální péče 

- zdravotní sestra (dohoda o provedení práce) 

- pracovnice pro volnočasové aktivity 

- 8 pracovnic sociální (přímé obslužné) péče  

- správce budovy, účetní, pracovnice pro úklid 

            

V průběhu roku jsme se naposledy rozloučili se třemi našimi 

uživatelkami a byly přijaty tři nové uživatelky. Jedna z přijatých 

uživatelek se na konci roku rozhodla pro využívání jiné sociální služby 

a z našeho zařízení se odstěhovala. Po celý rok byla naplněna kapacita 

zařízení - 18 klientů, věkový průměr se oproti loňskému roku zvýšil na 

87,7 let; jen ženy. 

Dvě uživatelky nepobíraly v roce 2013 příspěvek na péči, 2 uživatelky 

pobíraly příspěvek v 1. stupni, 2 uživatelky byly ve 2. stupni, 6 

uživatelek ve 3. stupni a 9 uživatelek ve stupni čtvrtém.  Z toho je 

patrné, že zdravotní stavy našich uživatelů se zhoršují a je třeba více 

ošetřovatelské péče. 

V pořadníku žadatelů o ubytování bylo ke konci roku 2013 evidováno 

263 žádostí + 42 žádostí urgentních.  

Rok 2013 byl věnován přípravě 15. výročí vzniku Charitního domu. 

Pokračovali jsme ve výměně oken v budově, byly vymalovány prostory 

a přichystána důstojná oslava 15. výročí vniku CHDPS. Na té jsme 

přivítali bývalé zaměstnance CHDPS, současné zaměstnance celé 

Charity Bohumín, uživatele sv. Františka, zástupce Města Bohumín i 

s panem starostou, členy charitní rady a další milé hosty.  

Obyvatelé CHDPS se setkávali během roku při tradičních akcích, jako 

jsou karneval, velikonoční hody, bramborovo-plackový piknik, vánoční 

posezení, vítání Nového roku a samozřejmě nechybělo ani smažení 

vaječiny Starobohumínské  farnosti. Několik obyvatel putovalo na 

charitní diecézní pouť do polských Branic, někteří navštívili lázně 

Klimkovice. 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). 

Volný čas uživatelek jsme se společně snažili vyplnit 

ergoterapeutickými technikami, muzikoterapií, vzpomínkovou terapií, 

arteterapií i jednoduchým cvičením či kulturními představeními dětí ze 

Starobohumínské základní školy nebo koncertem Scholy farnosti Nový 

Bohumín.  

 

 

 



                                                                                                                                                                                   

 

 

Výsledky hospodaření domova pro seniory v roce 

2013 

 

Náklady na službu Celkem (Kč) 

osobní náklady (včetně odvodů) 2.763.738 

pracovní smlouvy 2.491.587 

dohody o provedení práce 233.909 

jiné osobní náklady 34.247 

Celkem za provozní náklady 2.844.098 

dlouhodobý hmotný majetek do 40 tis. Kč 143.811 

potraviny 585.384 

pohonné hmoty 18.054 

jiné spotřebované nákupy 118.462 

Z provozních nákladů za služby 1.978.387 

energie 486.871 

telefony, internet, poštovné, ostatní spoje 25.241 

ostatní služby 84.866 

nájemné 100 

právní a ekonomické služby 116.976 

školení a kurzy 47.398 

opravy a udržování 396.219 

cestovní náhrady 1.857 

Jiné 5.980 

odpisy 784.223 

ostatní náklady 28.656 

Celkem 5.607.836 

Zdroj financování služby Celkem (Kč) 

Dotace od MPSV  1.650.000 

Dotace od jiných resortů státní správy - celkem  

Příspěvek - Úřad práce 165.000 

Dotace - kraj  

Dotace - obec 380.000 

Příspěvek zřizovatele   

Úhrady od uživatelů 3.335.715 

Sbírky 42.000 

Ostatní výnosy, fakultativní služby 9.902 

Dary  42.696 

Ostatní zdroje 5.335 

Celkem 5.630.648 

 

Náklady v tis. Kč……………………………………..  5.608 tis.  

Výnosy v tis. Kč ……………………………………… 5.631 tis. 

 

Hospodářský výsledek domova pro seniory  

za rok 2013…..……………………………………...  23 tis. Kč 

 

 

 

 

Odlehčovací pobytová služba 

 

Charitní domov disponuje jedním pokojem se dvěma lůžky pro klienty, 

ve kterém je poskytována odlehčovací služba. Pokoj je po přestavbě 

jako garsonka s vlastním soc. zařízením. 

V rámci odlehčovací služby jsme poskytovali možnost přechodného 

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

využilo celkem 15 zájemců, jejichž rodiny si mohly díky tomu 

odpočinout od náročné péče, odjet na dovolenou, provést rekonstrukce 

domova apod. Pět uživatelů této služby využilo možnosti pobytu 

během roku opakovaně. 

Po celý rok byla naplněna maximální okamžitá kapacita zařízení - 2 

uživatelé, věkový průměr činil 85,4 let. 

6 uživatelek pobíralo příspěvek na péči v 1. stupni, 3 uživatelé v 2. 

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

z uživatelek odlehčovací služby neměla příspěvek na péči přiznán. 

 

 



                                                                                                                                                                                   

 

Výsledky hospodaření odlehčovacích služeb za 

rok 2013 
 

 

Náklady na službu Celkem (Kč) 

osobní náklady (včetně odvodů) 280.073 

pracovní smlouvy 207.984 

dohody o pracovní činnosti 0 

dohody o provedení práce 0 

jiné osobní náklady 72.089 

provozní náklady 314.597 

potraviny 60.727 

drobný hmotný majetek 24.645 

energie 5.625 

školení a kurzy 591 

opravy a udržování 212.663 

poradenské, právní a ekonomické služby 8.540 

ostatní služby 243 

ostatní náklady 2.474 

Celkem 594.670 

Zdroj financování služby Celkem (Kč) 

Dotace od MPSV   120.000 

Úhrady od uživatelů   475.561  

Ostatní zdroje 976 

Celkem  596.537 

 

Náklady v tis. Kč……………………………………..  595 tis.  

Výnosy v tis. Kč ……………………………………...  597 tis. 

 

Hospodářský výsledek odlehčovací služby  

za rok 2013…..……………………………………...    2  tis. Kč 

 

 

 

 

Půjčovna ošetřovatelských pomůcek 
 

 

Charitní půjčovna ošetřovatelských pomůcek je doplňkovou 

neregistrovanou 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, 

polohovací 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 potřebného. 

Vzhledem k této potřebě jsme rozšířili v roce 2013 půjčovnu 

ošetřovatelských pomůcek o 3 nové postele s antidekubitními 

matracemi a o 3 invalidní vozíky.  

Výtěžek z půjčovného v roce 2013 činil 103.485,- Kč.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                                                                                                   

Občanská poradna Bohumín 

 

Adresa: Štefánikova 957, Bohumín         

Tel: 596016715 

Mobil: 739002717                                          

Vedoucí zařízení:   

Mária Míčková 

Kontakty: 

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 upo-

zorňují příslušné státní a místní orgány na nedostatky legislativy a na 

neřešené problémy občanů ve snaze ovlivnit vývoj politiky a sociál-

ních 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 pro-

spěch 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 

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  

Nezávislost – služby jsou poskytovány nezávisle na státních a dalších 

organizacích.  

Respekt 

 
 

Poradenství poskytujeme v 18 oblastech 
 

  1. sociální dávky 

  2. sociální pomoc 

  3. pojištění 

  4. pracovně právní vztahy a  

      zaměstnanost 

  5. bydlení 

  6. rodina a mezilidské  

      vztahy 

  7. majetkoprávní vztahy a 

      náhrada škody 

  8. finanční a rozpočtová  

      problematika 

  9. zdravotnictví 

10. školství a vzdělávání 

11. ekologie, právo životního  

prostředí 

12. ochrana spotřebitele 

13. základy práva ČR 

14. právní systém EU 

15. občanské soudní řízení 

16. veřejná správa 

17. trestní právo 

18. ústavní právo 

 

 

 

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


                                                                                                                                                                                   

Statistické údaje 
V roce 2013 proběhlo v občanské poradně celkem 2.500 konzulta-

cí. (tj. o 212 dotazů více než v loňském roce). Z celkového počtu kon-

zultací za rok 2013 bylo nových uživatelů 1058 a opakovaných uživa-

telů 1442. 

 

Projekty realizované v roce 2013  
Dluhové poradenství  

Realizace: leden – prosinec 2013  

Žadatel: Asociace občanských poraden  

Podpořen: ČSOB, Poštovní spořitelna  

Cíl projektu: zlepšování finanční gramotnosti občanů ČR, odborné 

poradenství zadluženým občanům.  

Důvod: Reakce na složitou společenskou situaci v oblasti zadluženosti 

občanů 

(práva a povinnosti dlužníků, osobní a rodinný rozpočet, exekuční 

řízení, insolvenční řízení (tzv. oddlužení či osobní bankrot), dluhová 

prevence se zaměřením na vzdělávání studentů, laické veřejnosti i 

odborníků z řad sociálních pracovníků pomáhajících profesí.  

 

Spotřebitelské poradenství  

Realizace: 1.1.2013 – 31.12.2013  

Žadatel: Asociace občanských poraden  

Cíl projektu: zlepšovat informovanost občanů ČR o jejich právech a 

povinnostech při nákupu zboží a služeb a o způsobech, jak na trhu 

uplatňovat své ekonomické zájmy, poskytování spotřebitelského po-

radenství.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Výsledky hospodaření OP za rok 2013 

 
 

Náklady na službu Celkem (Kč) 

osobní náklady (včetně odvodů) 524.971 

pracovní smlouvy 485.946 

dohody o provedení práce 39.025 

provozní náklady 19.902 

kancelářské potřeby 12.212 

Drobný hmotný majetek 5.402 

jiné spotřebované nákupy 2.288 

služby 116.353 

energie 22.202 

telefony, internet, poštovné, ostatní spoje 19.916 

právní a ekonomické služby 47.709 

školení a kurzy 8.449 

opravy a udržování 12.605 

cestovní náhrady 5.004 

Jiné 80 

ostatní náklady 388 

Celkem 661.226 

Zdroj financování služby Celkem (Kč) 

Dotace od MPSV   500.000 

Dotace - obec 80.000 

Jiné zdroje financování - granty 77.000 

Ostatní výnosy, fakultativní služby 7.894  

Celkem 664.894 

 
Náklady v tis. Kč……………………………………....661 tis.  
Výnosy v tis. Kč ……………………………………… 665 tis. 

 

Hospodářský výsledek OP za rok 2013…...................    4 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 

 

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 hygienické návyky, pracovní návyky a péči o 

svou osobu a vyřídit si své osobní věci tak, aby se jejich tíživá sociální 

situace zlepšila. 

Denní centrum pro osoby bez přístřeší se od 1. května roku 2013 za-

pojilo do realizace projektu „Optimalizace sítě služeb sociální preven-

ce v Moravskoslezském kraji“ a chod zařízení byl tedy z tohoto pro-

jektu financován. 

   

Statistické údaje v roce 2013 
- DC v roce 2013 navštívilo 103 klientů 

- bylo poskytnuto 1 179 intervencí (sociální práce s uživatelem) a 

3266 kontaktů (kolikrát uživatelé využili v roce alespoň jednu z našich 

služeb). 

Výsledky hospodaření Denního centra za rok 2013 
 

 

Náklady na službu Celkem (Kč) 

osobní náklady (včetně odvodů) 329.230 

pracovní smlouvy 325.430 

dohody o provedení práce 3.800 

provozní náklady 30.944 

potraviny 11.944 

kancelářské potřeby 13.268 

pohonné hmoty 4.163 

jiné spotřebované nákupy 1.569 

služby 125.632 

energie 40.361 

telefony, internet, poštovné, ostatní spoje 17.092 

nájemné 3.966 

právní a ekonomické služby 27.082 

školení a kurzy 1.184 

opravy a udržování 27.024 

cestovní náhrady 302 

Jiné – vodné, stočné, odpady 8.621 

Celkem 485.806 

Zdroj financování služby Celkem (Kč) 

Dotace od MPSV   122.000 

Dotace – IP MSK  299.700 

Ostatní výnosy, fakultativní služby  2.347 

Dary, Tříkrálová sbírka  43.999 

Ostatní zdroje 737 

Celkem  468.783 

 

 

Náklady v tis. Kč……………………………………  486 tis. Kč  

Výnosy v tis. Kč ……………………………………   469 tis. Kč 

 

Hospodářský výsledek DC za rok 2013 …………… - 17 tis. Kč   

 

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


                                                                                                                                                                                   

 

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 přeno-

cování, 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 předpokladu fyzické soběstačnosti a dodržování 

obecných pravidel vzájemného soužití a vnitřních pravidel noclehár-

ny. 

 

 

Statistické údaje v roce 2013  

- NOC využilo 82 uživatelů, z toho 69 mužů a 14 žen 

- bylo poskytnuto 6 317 lůžkodnů 

- bylo poskytnuto 2005 intervencí 

- obložnost 86,53 %  

 

 

 

 

 

 

 

 

Výsledky hospodaření Noclehárny za rok 2013 

 

Náklady na službu Celkem (Kč) 

osobní náklady (včetně odvodů) 997.709 

pracovní smlouvy 893.226 

dohody o pracovní činnosti 62.662 

dohody o provedení práce 41.821 

provozní náklady 69.239 

dlouhodobý hmotný majetek do 40 tis. Kč 27.673 

potraviny 14.061 

pohonné hmoty 4.277 

jiné spotřebované nákupy 23.228 

služby 456.165 

telefony, internet, poštovné, ostatní spoje 1.611 

nájemné, vodné, stočné 58.756 

právní a ekonomické služby 25.240 

školení a kurzy 14.391 

opravy a udržování 218.096 

cestovní náhrady 485 

Jiné – odpady, popl. ČT 130.020 

ostatní náklady 7.566 

Celkem 1.523.113 

Zdroj financování služby Celkem (Kč) 

Dotace od MPSV   882.000 

Příspěvky od Úřadu práce  135.559 

Úhrady od uživatelů 217.075 

Dotace od obce 180.000 

Ostatní výnosy, fakultativní služby  21.960 

Dary, Tříkrálová sbírka  90.657 

Ostatní zdroje 737 

Celkem  1.527.988 

 

Náklady v tis. Kč………………………………    1.523 tis. Kč  

Výnosy v tis. Kč …………………………….. .    1.528 tis. Kč 

 

Hospodářský výsledek noclehárny za rok 2013 ………. 5 tis. Kč  

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


                                                                                                                                                                                   

 

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, elektroniky a domácích potřeb, která je poskytována za 

symbolický příspěvek na provoz šatníku (10 – 100 Kč za kus). Při 

předložení speciální 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 pomoc vykonanou v rámci provozu denního 

centra (pomoc při praní prádla, při úklidu, pomoc při udržování zahra-

dy, pomoc při odklízení sněhu ....)    

 

V roce 2013 bylo za prodej šatstva získáno 76.702,- Kč. Částka byla 

použita na zabezpečení provozu střediska, zaplacení energií a odměn 

šatnicím. 

 

Projekt Rouška 
 

Prostředkem komunikace mezi Charitou a jejími 

příznivci je dvouměsíčník „ROUŠKA“,  který již  sedm-

náctým  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. 2013 činil 19 516,- Kč.  

 

 

  Prodej zboží 
 

Příležitostný prodej zboží v Charitě Bohumín uspokojuje poptávku po 

určitém sortimentu zboží a také pomáhá získat prostředky na provoz 

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 

- ikony 

 

Drobný zisk z prodeje zboží je použit na provozní režie kanceláře Chari-

ty Bohumín. 

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


                                                                                                                                                                                   

 

Tříkrálová sbírka 2013 
 

Cílem sbírky je formovat veřejné mínění ve prospěch slabých a 

trpících, umožnit občanům podílet se na pomoci lidem v nouzi a získat 

prostředky na konkrétní projekty. Charita Bohumín zajišťovala 

organizaci sbírky v Bohumíně a jeho městských částech, dále v Dolní 

Lutyni a Věřňovicích, Rychvaldě, Dětmarovicích, Orlové a také 

v Doubravě. 

Celkový výtěžek v r. 2013 činil 272.167,- Kč (o 30.873,- Kč více než 

loni). Podle pravidel rozdělování výsledku sbírky připadla pro potřeby 

Charity Bohumín částka 180.678,- Kč (65% výtěžku), zbylých 

91.489,-  korun putovalo do ústředí Charity Česká republika na pro-

jekty humanitární 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 těch-

to nákladů financovaných z Tříkrálové sbírky byla 40.678,- Kč.  

Dále byly prostředky ze sbírky použity do Noclehárny sv. Martina na 

zakoupení uzamykatelných skříněk pro uživatele, aby bylo zamezeno 

vzájemnému „obírání“ mezi klienty (částka 22.000,-). Částka 39.000,- Kč 

byla použita na opravu podlah v některých místnostech noclehárny a 

částka 8.000,- upotřebena na zakoupení 3 kusů venkovních betonových 

laviček. Zbývající část byla použita na instalaci otopných těles v koupel-

nách uživatelů a na zakoupení sušičky na prádlo klientů. Celkem pro 

provoz Noclehárny sv. Martina bylo využito z Tříkrálové sbírky 2013 

89.000,- Kč.  

Částka ve výši 42.000,- Kč pak byla využita v Charitním domě pokojné-

ho stáří sv. Františka na pořízení nového anténního systému do budovy a 

zhotovení nové pojízdné brány do dvora objektu.   

 

Zbývající částka 9.000,- Kč pak byla věnována oblastem postiženým 

povodní v roce 2013. 

 

 

 

     Výsledky hospodaření Charity Bohumín 

                             za r. 2013 
 

 

Náklady 

celkem  

v tis. 

Spotřeba mat. 873 

DDHM 242 

Spotřeba energie 517 

Spotřeba PHM 0 

Prodané zboží 19 

Opravy a udržování 865 

Cestovné 7 

Náklady na reprezentaci 0 

Ostatní služby 652 

Mzdové náklady PP, DPČ 3 422 

Mzdové náklady DPP 338 

Soc. a zdr. pojištění 1 153 

Zák. pojištění (Kooperativa), 

stravné 34 

Daně a poplatky 0 

Úroky z BÚ, úvěru 0 

Dary 8 

Ostatní náklady 37 

Odpisy, prodaný majetek 784 

Poskytnuté příspěvky 0 

Daň z příjmů 0 

Náklady celkem 8 951 



                                                                                                                                                                                   

Výnosy Celkem v tis. 

Tržby za vl. výkony 0 

Tržby od pojišťovny 0 

Tržby za služby 4 023 

Tržby za prodané zboží 5 

Změny stavu zásob 0 

Aktivace 0 

Úroky z půjčky 0 

Ostatní výnosy 44 

Tržby z prodeje majetku 1 

Dary tuzemské 194 

Dary ze zahraničí 89 

Sbírky ostatní (TKS) 84 

Sbírky církevní 17 

Dotace ministerstvo 0 

Dotace kraje 3 274 

Dotace obec 640 

Dotace EU 300 

Dotace ÚP 300 

Výnosy celkem 8 971 

    

Hospodář. výsledek 20 

 
Náklady v tis. Kč…………………………………….... 8 951  

Výnosy v tis. Kč ………………………………………  8 971 
 

Hospodářský výsledek Charity Bohumín  

za rok 2013………………………………………. …. 20 tis. Kč   
 

 
 

 

 

 



                                                                                                                                                                                   

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Charita Bohumín 

Děkuje 
 

                                      
 

 MPSV 

 Moravskoslezskému kraji 

 Městu Bohumín 

za finanční podporu provozu a výbornou spolupráci, 

zejména pracovníkům sociálního a majetkového odboru 

 Dětem z MŠ ve St. Bohumíně 

za kulturní vystoupení pro seniory v CHDPS sv. 

Františka 

  studentkám SOŠ Bohumín (obor výchovně-

humanitární činnost)  

 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. 


