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Úvodní slovo 
 

Vážení přátelé, 

každoročně v období letních prázdnin pro většinou sociálních služeb 

nastává čas rekapitulace, ohlédnutí zpět. Kdo jsme a kam směřujeme. 

Charitní organizace se staly již nedílnou součástí společnosti a pomoci 

jejím nejzranitelnějším článkům – dětem, lidem bez domova, senio-

rům, matkám s dětmi v tísni, lidem v krizi.  

Je to poslání a směr úžasný, ale také velmi zavazující. Jsou naše tako-

vé, jak společnost potřebuje? Jsme schopni naplnit očekávání našich 

uživaatelů? Pomáháme jim tak, jak opravdu jak je potřeba? Je ta naše 

cesta správná? 

Je těžké vyhodnotit, jak se nám naše práce daří – je to jen v drobných 

střípcích – mladý muž, který léta žil pod mostem má teď startovací 

byt. Dva lidé, kteří se setkali v naší službě, spolu už rok a půl žijí a 

jsou si vzájemně jeden druhému oporou. Seniorka, která se léta trápila 

se svou nemocí a žila ve vyloučené lokalitě, má také svůj byt a závěr 

svého života dožije důstojně. 

Jsou to často jen malé radosti, ale na těch svou práci stavíme. Příběhy 

lidí jsou motivací a směrem další práce. Kde brát sílu? Jak hledat 

vnitřní náboj, který je tak nutný pro pomoc jiným?  

Učíme se jeden od druhého – pracovníků, dobrovolníků i uživatelů 

služby samotných. I ti nám jsou studnicí poznání – našich osobních 

hodnot, smyslu vlastní práce. 

Máme za sebou rok rekonstrukcí, oprav. Nový kabát dostalo sociální 

zázemí pro uživatele i zaměstnance v denním centru, opravou prošla 

jedna z koupelen v noclehárně sv. Martina. V Charitním domě pokoj-

ného stáří byla dokončena výměna oken v budově. Obměnou prošlo o 

zařízení pro zaměstnance v Charitním domě pokojného stáří sv. Fran-

tiška – nové kancelářské stoly, skříně, nové telefonní ústředna. 

Moc děkuji všem lidem, kteří se podílejí na naší službě, na našem spo-

lečném charitním díle – spolupracovníkům, dobrovolníkům, studen-

tům, pracovníkům organizací města, Charitní radě a všem dalším, kte-

ří každý svou částí přispívají do mozaiky pomoci s Boží láskou a pod 

Božím vedením. 

Děkuji za další společně prožitý rok a zároveň přeji hodně sil, nápadů, 

motivace a především vnitřního pokoje pro rok další. 

 

S úctou Zdeňka Kniezková Brňáková, 

 ředitelka Charity Bohumín 

červenec 2015   

 

                                     

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. 2014 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 ošetřovatelských 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 31.12.2014 
 
 

Sídlo: Charita Bohumín, Štefánikova 957, 735 81 BOHUMÍN 

Statutární orgán:  ředitelka – Zdeňka Kniezková Brňáková, DiS.  

59 6013606, 736 0766 021 

www.bohumin.charita.cz 

info@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  

- pracovnice pro volnočasové aktivity 

- 9 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 čtyři nové uživatelky. Po celý rok byla 

naplněna kapacita zařízení - 18 obyvatel CHDPS, věkový průměr se 

oproti loňskému roku zvýšil na 88,76 let; jen ženy. 

Dvě uživatelky nepobíraly v roce 2013 příspěvek na péči, 3 uživatelky 

pobíraly příspěvek v 1. stupni, 2 uživatelky byly ve 2. stupni, 8 

uživatelek ve 3. stupni a 6 uživatelek ve stupni čtvrtém. Zdravotní stavy 

našich uživatelů se zhoršují a je třeba více ošetřovatelské péče, z tohoto 

důvodu jsme také začátkem roku přijali zdravotní sestru na plný pra-

covní úvazek. 

V pořadníku žadatelů o ubytování bylo ke konci roku 2013 evidováno 

243 žádostí + 12 žádostí urgentních.  

Rok 2014 byl ve znamení modernizace zázemí zaměstnanců a kuchyň-

ky.  Probíhaly duchovní obnovy zaměstnanců a společně jsme my, pra-

covníci Charity, podnikli společný výlet do Karlovy Studánky. 

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 opavského sociálního zařízení Marianum, 

někteří navštívili na společném výletě podivuhodné místo v obci Bělá. 

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. Nově k nám začala dojíždět divadla se svými představeními 

z Brna a Olomouce. Také od roku 2014 spolupracujeme s paní Kulawi-

ak, která se svými cvičenými psy našim uživatelkám zpříjemňuje život 

canisterapií. 



                                                                                                                                                                                   

 

 

Výsledky hospodaření domova pro seniory v roce 

2014 

 

 Domov pro seniory v tis. Kč 

Spotřeba mat., zbož. a ener. 1 239 

Opravy a udržování 330 

Náklady na služby 265 

Mzdové náklady bez OON 2 498 

OON-DPČ a DPP 107 

Soc. a zdr. pojištění 858 

Ostatní náklady 60 

Odpisy 774 

Náklady celkem 6 131 

Tržby za vl.výkony a služby 3 207 

Tržby za služby v rámci IP   

Tržby od zdravotních pojišťoven   

Dotace z MPSV 1 730 

Dotace ostatní ministerstva a Úřad vlády 56 

Dotace kraje 48 

Dotace obce,města 380 

Ostatní dotace (dotace od Úřadu práce), včetně dota-

cí od EU 467 

Ostatní výnosy 11 

Odpisy majetku z dotací a darů   

Dary  24 

Sbírky církevní, včetně Postní almužny 75 

Sbírky veřejné   

Výnosy celkem 5 998 

    

Hospodář. výsledek -133 

   Počet zaměstnanců 

  fyzický - prac.poměr k 31. 12. - bez OON 

 

16 

průměrný přepočtený za celý rok - bez OON 

 

12,10 

 

 

 

 

Náklady v tis. Kč……………………………………..  6.131 tis.  

Výnosy v tis. Kč ……………………………………… 5.998 tis. 

 

Hospodářský výsledek domova pro seniory  

za rok 2014…..……………………………………...  -133 tis. Kč 

 

 

 

 

 

Odlehčovací pobytová služba 

 

Charitní domov disponuje jedním pokojem se dvěma lůžky pro uživate-

le služby, ve kterém je poskytována odlehčovací služba. Pokoj je situo-

ván 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 20 zájemců, jejichž rodiny si mohly díky tomu 

odpočinout od náročné péče, odjet na dovolenou, provést rekonstrukce 

domova apod. Tři uživatelé této služby využili během roku opakovaně. 

Po celý rok byla naplněna kapacita zařízení - 2 uživatelé, věkový 

průměr činil 83,25 let. 

6 uživatelů pobíralo příspěvek na péči v 1. stupni, 4 uživatelé v 2. 

stupni, 3 uživatelé ve 3. stupni a 1 uživatel ve stupni čtvrtém. Šest uži-

vatelů odlehčovací služby nemělo příspěvek na péči přiznán. 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                                                                                                   

 

Výsledky hospodaření odlehčovacích služeb za 

rok 2014 
 

Odlehčovací služby v tis. Kč 

Spotřeba mat., zbož. a ener. 92 

Opravy a udržování -85 

Náklady na služby 22 

Mzdové náklady bez OON 276 

OON-DPČ a DPP   

Soc. a zdr. pojištění 95 

Ostatní náklady   

Odpisy   

Náklady celkem 400 

Tržby za vl.výkony a služby 291 

Tržby za služby v rámci IP   

Tržby od zdravotních pojišťoven   

Dotace z MPSV 126 

Dotace ostatní ministerstva a Úřad vlády   

Dotace kraje   

Dotace obce,města   

Ostatní dotace (dotace od Úřadu práce), včetně dota-

cí od EU   

Ostatní výnosy   

Odpisy majetku z dotací a darů   

Dary    

Sbírky církevní, včetně Postní almužny 8 

Sbírky veřejné   

Výnosy celkem 425 

    

Hospodář. výsledek 25 

  Počet zaměstnanců   

fyzický - prac.poměr k 31. 12.  15 

průměrný přepočtený za celý rok  1,45 

 

 

 

Náklady v tis. Kč……………………………………..  400 tis.  

Výnosy v tis. Kč ……………………………………...  425 tis. 

 

Hospodářský výsledek odlehčovací služby  

za rok 2014…..……………………………………...    25  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. Nově i antidekubitní podložky s kompresorem. 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 elektrické 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. Tento trend je vzestupný. 

Vzhledem k této potřebě jsme rozšířili v roce 2014 půjčovnu 

ošetřovatelských pomůcek o 3 nové postele s antidekubitními 

matracemi.  

Výtěžek z půjčovného v roce 2014 činil 112 000,- Kč.  

 

 



                                                                                                                                                                                   

 

Občanská poradna Bohumín 

 

Adresa: Štefánikova 957, Bohumín         

Tel: 596016715 

Mobil: 739002717                                          

Vedoucí zařízení:   

Lucie Fábryová 

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 

upozorňují příslušné státní a místní orgány na nedostatky legislativy a 

na neřešené problémy občanů ve snaze ovlivnit vývoj politiky a soci-

álních 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 

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 dalších 

organizacích.  
 

 

Statistické údaje 
V roce 2014 proběhlo v Občanské poradně celkem 2.512 konzulta-

cí. 

Věkový průměr klientů: 44 let 

 

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


                                                                                                                                                                                   

 
 

 

 

 

Výsledky hospodaření OP za rok 2014 

 

Občanská poradna v Bohumín v tis. Kč 

Spotřeba mat., zbož. a ener. 58 

Opravy a udržování -2 

Náklady na služby 84 

Mzdové náklady bez OON 352 

OON-DPČ a DPP 40 

Soc. a zdr. pojištění 122 

Ostatní náklady 7 

Odpisy   

Náklady celkem 661 

Tržby za vl.výkony a služby 9 

Tržby za služby v rámci IP   

Tržby od zdravotních pojišťoven   

Dotace z MPSV 510 

Dotace ostatní ministerstva a Úřad vlády   

Dotace kraje   

Dotace obce,města 80 

Ostatní dotace (dotace od Úřadu práce), včet-

ně dotací od EU   

Ostatní výnosy 1 

Odpisy majetku z dotací a darů   

Dary  63 

Sbírky církevní, včetně Postní almužny   

Sbírky veřejné   

Výnosy celkem 663 

    

Hospodář. výsledek 2 

Počet zaměstnanců   

fyzický - prac.poměr k 31. 12.  3 

průměrný přepočtený za celý rok  1,35 

 
Náklady v tis. Kč……………………………………....661 tis.  
Výnosy v tis. Kč ……………………………………… 663 tis. 

 

Hospodářský výsledek OP za rok 2014…...................    2 tis. Kč 

CHARAKTERISTIKA  
TAZATELŮ 

Počet  
dotazů 

Procenta 

problematika zadlužování občanů (rodinný a osobní rozpo-
čet,  práva a povinnosti dlužníků, věřitelů, ručitelů, exekuce, 
výkon rozhodnutí, oddlužení - osobní bankrot) 

1028 40,9 % 

rodina a mezilidské vztahy (manželství, rodičovství, výživné) 
432 17,2 % 

občanskoprávní vztahy (společné jmění manželů, věcná  
břemena, podílové spoluvlastnictví, kupní smlouvy, darovací 
smlouvy, dědění, aj.) 

162 6,4 % 

sociální dávky 155 
6,2 % 

bydlení (vznik a zánik nájmu, práva a povinnosti nájemce a 
pronajímatele, sousedské vztahy aj.) 

151 6 % 

pracovně právní vztahy a zaměstnanost 145 5,8 % 

ochrana spotřebitele (odstoupení od smlouvy, nákup přes 
internet aj.) 

122 4,9 % 

sociální služby 
99 

3,9 % 

sociální pojištění (nemocenské, důchodové) 
83 

3,3, % 

trestní právo (domácí násilí, trestná činnost, práva poškoze-
ných, zahlazení odsouzení, přeřazení do jiné věznice aj.) 

54 2,1 % 

zdravotní pojištění a zdravotnictví 38 0,2 % 

veřejná správa (trvalý pobyt, doručovací adresa, občanství 
ČR, matriční právo, rehabilitace a odškodnění, přestupky,  
ochrana životního prostředí aj.) 

29 1,2 % 

daně a poplatky 7 0,3 % 

školství a vzdělávání 5 0,2 % 

právní systém ČR 1 0,04 % 

právní systém EU 1 0,04 % 

ústavní právo 0 0 % 

Celkem 2 512 100 % 



                                                                                                                                                                                   

 

Nízkoprahové denní centrum pro osoby bez přístřeší 
 

 

Adresa: Drátovenská 197, Bohumín - Pudlov 

Mobil: 733676651                                                 

Vedoucí zařízení:   

Mária Míčková 

dcbohumin@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 do 

konce roku 2014 zapojilo do realizace projektu „Optimalizace sítě 

služeb sociální prevence v Moravskoslezském kraji“ a chod zařízení 

byl tedy z tohoto projektu financován. 

 

Od 1. listopadu 2014 byla otevírací dob denního centra rozšířena na 

celý pracovní týden, tedy od pondělí do pátku od 9.00 hodin do 13.00 

hodin. V průběhu roku došlo k personálním změnám: nová pracovnice 

sociální péče, nová sociální pracovnice, nová vedoucí služby. 

Statistické údaje v roce 2014 

- DC v roce 2013 navštívilo 93 klientů 

- bylo poskytnuto 859 intervencí (sociální práce s uživatelem) a 3 311 

kontaktů (kolikrát uživatelé využili v roce alespoň jednu z našich slu-

žeb). 
 

 

Výsledky hospodaření Denního centra za rok 2014 
 

  Denní centrum pro osoby bez přístřeší V tis. Kč 

Spotřeba mat., zbož. a ener. 90 

Opravy a udržování 105 

Náklady na služby 67 

Mzdové náklady bez OON 323 

OON-DPČ a DPP 6 

Soc. a zdr. pojištění 111 

Ostatní náklady 14 

Odpisy   

Náklady celkem 716 

Tržby za vl.výkony a služby 1 

Tržby za služby v rámci IP   

Tržby od zdravotních pojišťoven   

Dotace z MPSV   

Dotace ostatní ministerstva a Úřad vlády 598 

Dotace kraje   

Dotace obce,města   

Ostatní dotace (dotace od Úřadu práce), 

včetně dotací od EU 12 

Ostatní výnosy   

Odpisy majetku z dotací a darů   

Dary  2 

Sbírky církevní, včetně Postní almužny 97 

Sbírky veřejné   

Výnosy celkem 710 

    

Hospodář. výsledek -6 

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


                                                                                                                                                                                   

 

Počet zaměstnanců   

 fyzický - prac.poměr k 31. 12.  6 

průměrný přepočtený za celý rok  2,20 

 

Náklady v tis. Kč……………………………………  716 tis. Kč  

Výnosy v tis. Kč ……………………………………   710 tis. Kč 

 

Hospodářský výsledek DC za rok 2014 …………… - 6 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 přeno-

cování, hygienického servisu a sociálního poradenství. 

Cílová skupina 

Noclehárna poskytuje nocleh mužům i ženám bez přístřeší, starším 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 2014  

- NOC využilo 76 uživatelů, z toho 62 mužů a 14 žen 

- bylo poskytnuto 6 633 lůžkodnů 

- bylo poskytnuto 1 494 intervencí 

- obložnost 90,83 %  

 

 

 

 

Výsledky hospodaření Noclehárny za rok 2014 

 

 
Noclehárna sv. Martina V tis. Kč 

 Spotřeba mat., zbož. a ener. 152 

 Opravy a udržování 66 

 Náklady na služby 226 

 Mzdové náklady bez OON 701 

 OON-DPČ a DPP 90 

 Soc. a zdr. pojištění 250 

 Ostatní náklady 3 

 Odpisy   

 Náklady celkem 1 488 

 Tržby za vl.výkony a služby 259 

 Tržby za služby v rámci IP   

 Tržby od zdravotních pojišťoven   

 Dotace z MPSV 930 

 Dotace ostatní ministerstva a Úřad vlády   

 Dotace kraje   

 Dotace obce, města 180 

 Ostatní dotace (dotace od Úřadu práce), 

včetně dotací od EU 117 

 Ostatní výnosy   

 Odpisy majetku z dotací a darů   

 Dary  2 

 Sbírky církevní, včetně Postní almužny 15 

 Sbírky veřejné   

 Výnosy celkem 1 503 

     

 Hospodář. výsledek 15 

  

 

 

  

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


                                                                                                                                                                                   
Počet zaměstnanců   

 fyzický - prac.poměr k 31. 12. 3,70 

průměrný přepočtený za celý rok  3,70 

 

 

Náklady v tis. Kč………………………………    1.488 tis. Kč  

Výnosy v tis. Kč …………………………….. .     1.503 tis. Kč 

 

Hospodářský výsledek noclehárny za rok 2014 ………. 15 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, 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 pracovnicím 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 pomoc vykonanou v rámci provozu denního 

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

dy, pomoc při odklízení sněhu ....)    

 

V roce 2014 bylo za prodej šatstva získáno 75  tis. Kč. Částka byla 

použita na zabezpečení provozu střediska, zaplacení energií a odměn 

šatnicím. 

 

 
 

Pracovnice charitního šatníku s klientkou CHDPS. 

 

 

 

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


                                                                                                                                                                                   

 

Projekt Rouška 
 

Prostředkem komunikace mezi Charitou a jejími 

příznivci je dvouměsíčník „ROUŠKA“,  který již  se-

dmnáctým  rokem  informuje  o dění v Charitě 

Bohumín. 

 

Tento podpůrný projekt Charity má za cíl zapojit do charitativní čin-

nosti co nejširší okruh lidí, kteří se ztotožňují s křesťanským princi-

pem pomoci a služby. Jde o volné a dobrovolné sdružení osob, které 

formou osobního závazku podporují vlastní činnost Charity, a to kaž-

dodenní modlitbou, nebo drobnou obětí, sebezáporem na úmysly Cha-

rity, 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. 2014 činil 70 tis. 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, svíce, ozdoby na svíce) 

- vánoční oplatky 

- ikony 

 

Drobný zisk z prodeje zboží ve výši 10 tis. Kč byl použit na provozní 

režie kanceláře Charity Bohumín. 

 

 

 

Tříkrálová sbírka 2014 
 

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. 2014 činil 289 159,- Kč (o 16 992,- Kč více než 

loni). Podle pravidel rozdělování výsledku sbírky připadla pro potřeby 

Charity Bohumín částka 191 712,- Kč (65% výtěžku), zbylých 97 447,-  

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. Celková výše těchto 

nákladů financovaných z Tříkrálové sbírky byla 21 712,- Kč. Dále byla 

z části sbírky ve výši 75 000,- Kč podpořena rekonstrukce hygienického 

zázemí pro klienty i zaměstnance v Nízkoprahovém denním centru pro 

osoby bez přístřeší. 

Další část ve výši 15 000,- Kč putovala do Noclehárny sv. Martina, kde 

byla také využita na úhradu části nákladů spojených s rekonstrukcí kou-

pelny pro uživatele. 

Částka ve výši 45.000,- Kč pak byla využita v Charitním domě pokojného 

stáří sv. Františka na pořízení nové telefonní ústředny a částka 35 000,- Kč 

byla upotřebena na nákup venkovních markýz, které byly instalovány u 

vchodu do budovy.   

 

 



                                                                                                                                                                                   

 

     Výsledky hospodaření Charity Bohumín 

     za r. 2014 
 

 

 

  Celkem v tis. Kč 

Spotřeba mat., zbož. a ener. 1 641 

Opravy a udržování 414 

Náklady na služby 666 

Mzdové náklady bez OON 4 150 

OON-DPČ a DPP 308 

Soc. a zdr. pojištění 1 436 

Ostatní náklady 85 

Odpisy 774 

Náklady celkem 9 474 

Tržby za vl.výkony a služby 3 895 

Tržby za služby v rámci IP 0 

Tržby od zdravotních pojišťoven 0 

Dotace z MPSV 3 296 

Dotace ostatní ministerstva a Úřad 

vlády 654 

Dotace kraje 48 

Dotace obce,města 640 

Ostatní dotace (dotace od Úřadu 

práce), včetně dotací od EU 596 

Ostatní výnosy 12 

Odpisy majetku z dotací a darů 0 

Dary  166 

Sbírky církevní, včetně Postní al-

mužny 195 

Sbírky veřejné 0 

Výnosy celkem 9 502 

    

Hospodář. výsledek 28 

 

 

Počet zaměstnanců   

fyzický - prac. poměr k 31. 12.  20,00 

průměrný přepočtený za celý rok  22,00 

   

 
Náklady v tis. Kč…………………………………….... 9 474  

Výnosy v tis. Kč ………………………………………  9 502 
 

Hospodářský výsledek Charity Bohumín  

za rok 2014………………………………………. …. 28 tis. Kč   
 

 

 

 



                                                                                                                                                                                   

 

 

 
 

 

 

 

 

 



                                                                                                                                                                                   

Charita Bohumín 

děkuje 
 

 
 

 

 

 MPSV 

 Moravskoslezskému kraji 

 Městu Bohumín 

za finanční podporu provozu a výbornou spolupráci, 

zejména pracovníkům sociálního a majetkového odboru 

 Členům Charitní rady 

 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 ne-

přejí 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. 


