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Úvodní slovo 
 

Vážení přátelé, 

Opět se sešel rok s rokem a naskýtá se možnost rekapitulovat, co se nám za rok 2015 podařilo a naopak zda je 

něco, co jsme nestihli či nezvládli.  

Pět našich služeb funguje dobře. Postupně se rozvíjejí a my se snažíme o to, abychom neustále zvyšovali je-

jich kvalitu. Pod vedením odborníků pracujeme na standardech kvality poskytovaných služeb ve všech svých 

zařízeních. Snad právě proto nás nečekaně v listopadu 2015 navštívila inspekce poskytování sociálních služeb 

z Ministerstva práce a sociálních věcí v Domě pokojného stáří sv. Františka. Všichni zaměstnanci se jí zhostili 

se ctí a kvalitu služby jsme obhájili. 

V Domě pokojného stáří sv. Františka došlo k personálním změnám v pracovním kolektivu. Nejvíce nás 

zasáhl odchod naší řádové sestry Kláry, která byla pro klienty i pracovníky pevným bodem, moudrým rádcem, 

trpělivým posluchačem, ale především člověkem s velkým srdcem. V listopadu jsme přijali novou sociální 

pracovnici paní Michaelu Mičovou. Sestře Kláře i Míši přejeme jen vše dobré.  

A co se nám nepovedlo? Nebyla obnovena relaxační zóna před budovou Domu pokojného stáří sv. Františka. 

To nás čeká v dalším roce.  

Denní centrum pro osoby bez přístřeší a noclehárna sv. Martina se potýkají s běžnými věcmi, které bez-

domovectví přináší: alkohol, zpřetrhané osobní vazby, paraziti … Máme velkou radost z několika úspěchů: 

dva naši klienti, kterým jsme pomohli na ubytovnu, dostali svůj byt a na podzim letošního roku se vzali. Starší 

paní, která již několik let propadala alkoholu a zároveň klesla na své vlastní dno, absolvovala léčbu, našla si 

s naší podporou práci a byt. Mladý muž, kterému jsme před třemi lety pomohli z „pod mostu“, letos ze cvič-

ného bytu postoupil do svého vlastního bydlení. 

Podařilo se nám omezit okrádání osob bez domova některými obyvateli Bohumína. To se nám povedlo díky 

dobré spolupráci s Městským úřadem, Úřadem práce, Českou poštou a Městskou policí. Moc si této spoluprá-

ce vážíme a ceníme.  

Také jsme se poprvé a úspěšně účastnili Národní potravinové sbírky, která slouží na pomoc osobám bez 

přístřeší. 

Občanská poradna rozšířila provozní dobu a již celý rok byla k dispozici klientům všech pět dní v pracovním 

týdnu, tato změna je klienty vstřícně hodnocena a využívána. Nejčastější řešenou problematikou jsou dotazy 

z oblasti dluhů a jejich splácení. Stabilní tým zaměstnankyň odvádí velmi kvalitní práci v oblasti poradenství a 

také bezplatného oddlužování.  

Nejen jednou za rok, ale denně si uvědomuji, jak práce v Charitě Bohumín bez podpory jednotlivých zaměst-

nanců s osobním přístupem, nasazením, hodnotami a vlastnostmi, nemůže fungovat. Také lidé z úřadů, okol-

ních organizací, příznivci charitního díla povyšují naši spolupráci na dílo společné. Nebýt pracovníků sociál-

ního odboru Městského úřadu pod vedením pana Daniela Ucháče, Městské policie v Bohumíně v čele s panem 

Karlem Vachem, pracovníků České pošty a paní Zdeňky Svrčinové, pracovníků Úřadu práce v Bohumíně pod 

vedením Ing. Vladimíra Kluska, sociální pracovnice z Bohumínské městské nemocnice paní Tamary Kolarčí-

kové a nespočtu dalších lidí, věci by se nedařily, jak mají. Jejich podpora při často nelehké práci nás posouvá 

dál. 

A co je ještě při mé vlastní práci také velmi důležité? Je to pomoc členů Charitní rady, kdy radou, podporou i 

pomocí usnadňují mou práci. Moc si toho vážím. 

Všem lidem jakkoli spojeným s prací Charity Bohumín opravdu ze srdce děkuji a přeji klid, pokoj a Boží po-

žehnání v dalším společném roce. 

S úctou Zdeňka Kniezková Brňáková, 

 ředitelka Charity Bohumín 

červenec 2016   
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Poslání organizace 
 

Posláním Charity Bohumín je pomáhat lidem v hmotné, sociální, duševní a duchovní nouzi bez ohledu na 

jejich příslušnost k rase, národnosti nebo náboženskému přesvědčení. Tuto pomoc poskytuje v souladu se 

zásadami evangelia a v duchu lásky, která slouží. 

Charita Bohumín se v r. 2015 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 právnickou osobou Církve římskokatolické 

s vlastní právní subjektivitou. Byla zřízena dekretem diecézního biskupa Ostravsko-opavské diecéze a 

jejím statutárním zástupcem je ředitel. Poradním orgánem ředitele je Rada 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  

                      (náboženské předměty a  náboženská literatura) 

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 Občanské poradny – Štefánikova 957, Bo-

humín 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 
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Základní údaje organizace do 31.12.2015 
 

 

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: 1724906339/08 

 

 

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                                              
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         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 

Posláním Charitního domu pokojného stáří svatého Františka je poskytovat podporu a pomoc lidem 

starším 65-ti let, kteří již z důvodu špatného zdravotního stavu nejsou schopni žít ve svém bytě či domě 

ani za pomoci rodiny, terénní služby, známých či jiných osob. 
 

Cíle zařízení 
1. Vytvořit vstřícné a příjemné prostředí, s maximálním respektováním zvyklostí člověka, který se 

u nás rozhodl žít 
- klientovi poskytujeme adaptační dobu na to, aby si u nás co nejdříve zvykl, pracovníci s ním tráví více 

času, poskytují větší podporu při adaptaci v novém prostředí 

- klient může mít vlastní drobné vybavení (např. oblíbené křeslo, oblíbená komoda) 

- klient si může upravit pokoj podle svého přání (výmalba, rozmístění nábytku) 

2. Udržet co nejdéle stávající schopnosti a možnosti člověka, kterému službu poskytujeme 
- klienta co nejvíce zapojujeme do volnočasových aktivit 

- motivujeme klienta k tomu, aby co nejdéle pečoval o svou osobu, i když jen v drobných úkonech 

3. Zachovat rodinné a přátelské vztahy, vazby na místa, která byla důležitá v životě člověka, 

kterému poskytujeme službu 
- příbuzní a přátelé mohou své blízké u nás navštívit kdykoliv 

- poskytujeme služební auto, v případě potřeby i s doprovodem personálu, aby klient mohl navštívit své 

blízké, známé, nebo místa, která má rád 

4. Doprovodit lidi, kteří si naši službu vybrali, až k jejich přirozenému závěru života 
- respektujeme přání klienta, jakým způsobem chce prožít závěr svého života  

- poskytujeme podporu klientovi a jeho blízkým v závěru života klienta 

 

Služby v CHDPS jsou poskytovány nepřetržitě a zahrnují 

- ubytování, stravování, pomoc při osobní hygieně 

- praní a žehlení prádla, úklid 

- zprostředkování pravidelné lékařské péče, dovoz a podávání léků 

- donášku nákupu (1x denně) 

- odborné sociální poradenství, pomoc při vyřizování úředních záležitostí 

- volnočasové aktivity (pracovní terapie, společenské hry, kulturní akce, arteterapie, muzikoterapie, 

vzpomínková terapie,…) 

- individuální i skupinové práce  

- rehabilitační program, ergoterapii  

- pedikúra 
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- duchovní péči (podle přání obyvatel) 

- služby na objednávku: kadeřnické a holičské služby, doprava (např. na nákup) 
 

Zásady poskytování služby domova pro seniory 
- lidskost – péče pracovníků je laskavá a ohleduplná. Do své práce vkládáme společně s lidskostí i 

duchovní rozměr.  

- úcta a respekt – pracovníci respektují vlastní vůli, důstojnost, soukromí a další práva klientů. Jednáme 

vždy slušně, s respektem a vítáme, když je úcta a ohleduplnost vzájemná. 

- spolupráce a otevřenost – pracovníci kladou důraz na dobrou spolupráci s rodinou, přáteli a známými 

klientů. 

- duchovní podpora – v souladu s křesťanskými hodnotami pracovníci přistupují ke každému člověku 

jako k jedinečné osobnosti a nabízí duchovní podporu, pokud o ní klient má zájem. 

- individuální přístup – pracovníci poskytují službu podle individuálních potřeb klientů a v takovém 

rozsahu, aby klientům pomohli naplňovat jejich potřeby.  

 

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 s devíti našimi klientkami a bylo přijato osm nových klientů. 

Z toho po letech také dva muži. Po celý rok byla naplněna kapacita zařízení - 18 obyvatel CHDPS, 

věkový průměr byl 88,15 let. S jednou naší klientkou jsme oslavili krásných sto let. 

Dvě klientky nepobíraly v roce 2013 příspěvek na péči, 5 klientek pobíralo příspěvek v 1. stupni, 4 klienti 

byli ve 2. stupni, 6 klientů ve 3. stupni a 9 našich klientů ve stupni čtvrtém. Zdravotní stavy našich klientů 

jsou každý rok náročnější v ohledu na naši pomoc a je třeba více ošetřovatelské péče.  

V pořadníku žadatelů o ubytování bylo ke konci roku 2015 evidováno 239 žádostí + 11 žádostí 

urgentních.  

Rok 2015 byl ve znamení modernizace zařízení, rovněž probíhaly duchovní obnovy zaměstnanců a spo-

lečně jsme my, pracovníci Charity, podnikli společný výlet s duchovní obnovou na faru sv. Rozálie 

v Horních Věstonicích na Jižní Moravě. 

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 Jablunkova, 

která se konala v prostorách kláštera sester Alžbětinek.  Někteří klienti navštívili na společném výletě naše 

oblíbené a již tradiční místo 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 uživatelů 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 římsko-katolické farnosti Nový Bohumín. Nově 

k nám začala dojíždět divadla se svými představeními z Brna a Olomouce. Také od roku 2014 spolupra-
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cujeme s paní Kulawiak, která se svými cvičenými psy našim uživatelům zpříjemňuje život canisterapií. 

Od 1.7.2014 jsme zařazeni do projektu Živá paměť, který podporuje právě volnočasové aktivity seniorů. 

 

 

Oslava 100 let naší klientky 

 

 

 

 

 

 

Výsledky hospodaření  

Charitního domu pokojného stáří sv. Františka  

v roce 2015 

 

 
 

Domov pro seniory v tis. Kč 

Náklady 
Spotřeba mat., zbož. a ener. 1 033 

Opravy a udržování 294 

Náklady na služby 218 

Mzdové náklady bez OON 2 308 

OON-DPČ a DPP 86 

Soc. a zdr. pojištění 794 

Ostatní náklady 53 

Odpisy 924 

Náklady celkem 5 710 

Výnosy 
Tržby za vl.výkony a služby 3 056 

Tržby za služby v rámci IP 0 
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Tržby od zdravotních pojišťoven 0 

Dotace z MPSV 1 494 

Dotace ostatní ministerstva a Úřad vlády 53 

Dotace kraje 276 

Dotace obce,města 380 

Ostatní dotace (např. z Úřadu práce) 26 

Ostatní výnosy 23 

Odpisy majetku z dotací a darů 2 

Dary  66 

Sbírky církevní, včetně Postní almužny 212 

Sbírky veřejné 0 

Výnosy celkem 5 588 

    

Hospodář. výsledek -122 

Pořízení investice stavební, včetně pozemků 50 

Pořízení zařízení, strojů 0 

Celkem invest. výdaje 50 

Dotace na investice 0 

Dary na investice 0 

    

Počet zaměstnanců   

fyzický - prac.poměr k 31. 12. - bez OON 15 

průměrný přepočtený za celý rok - bez OON 13,05 
 

 

 

Náklady v tis. Kč…………………………… 5.710 tis.  

Výnosy v tis. Kč ……………………………. 5.588 tis. 

 

Hospodářský výsledek domova pro seniory  

za rok 2015…..…………………………….  -122 tis. Kč 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                                                                                                   

11 

 

 

Odlehčovací pobytová služba 

 

Charitní dům pokojného stáří sv. Františka disponuje jedním pokojem se dvěma lůžky pro klienty služby, 

ve kterém je poskytována odlehčovací služba. Pokoj je situován jako garsonka s vlastním soc. zařízením. 

 

Poslání 
Odlehčovací služba je pobytovou službou, poskytovanou po dobu zpravidla od jednoho dne po tři měsíce, 

osobám starším 65 let, které mají sníženou soběstačnost z důvodu věku, nepříznivého zdravotního stavu 

nebo zdravotního postižení a o které je jinak pečováno doma.  

V rámci odlehčovací služby jsme poskytovali možnost přechodného pobytu pro seniory, kteří jsou v péči 

svých blízkých. Této možnosti využilo v roce 2015 celkem 17 zájemců, jejichž rodiny si mohly díky 

tomu odpočinout od náročné péče, odjet na dovolenou, provést rekonstrukce domova apod. Tři klienti 

tuto službu využili během roku opakovaně. 
 

Cíle a zásady a poskytované služby jsou totožné s cíli a zásadami Charitního domu pokojného 

stáří. 

Po celý rok byla naplněna kapacita zařízení - 2 klienti, věkový průměr činil 83,18 let. 

Čtyři klienti pobírali příspěvek na péči v 1. stupni, 4 klienti měli přiznán příspěvek v 2. stupni, 4 klienti 

ve 3. stupni. Pět klientů odlehčovací služby nemělo příspěvek na péči. 

 

 

 

 

 

Výsledky hospodaření  

Odlehčovací služby  

v roce 2015 
 

Odlehčovací služby v tis. Kč 

Náklady 

Spotřeba mat., zbož. a ener. 16 

Opravy a udržování -1 

Náklady na služby 2 

Mzdové náklady bez OON 258 

OON-DPČ a DPP 10 

Soc. a zdr. pojištění 87 

Ostatní náklady 0 

Odpisy 0 

Náklady celkem 372 

Výnosy 
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Tržby za vl.výkony a služby 235 

Tržby za služby v rámci IP 0 

Tržby od zdravotních pojišťoven 0 

Dotace z MPSV 133 

Dotace ostatní ministerstva a Úřad vlády 0 

Dotace kraje 0 

Dotace obce,města 0 

Ostatní dotace (dotace od Úřadu práce), včetně dotací od EU 0 

Ostatní výnosy 3 

Odpisy majetku z dotací a darů 0 

Dary  1 

Sbírky církevní, včetně Postní almužny 0 

Sbírky veřejné 0 

Výnosy celkem 372 

  

Hospodář. výsledek 0 

Pořízení investice stavební, včetně pozemků 0 

Pořízení zařízení, strojů 0 

Celkem invest. výdaje 0 

Dotace na investice 0 

Dary na investice 0 

    

Počet zaměstnanců   

fyzický - prac.poměr k 31. 12. - bez OON 15 

průměrný přepočtený za celý rok - bez OON 1,55 
 

 

 

Náklady v tis. Kč………………………………372 tis.  

Výnosy v tis. Kč ……………………………..  372 tis. 

 

Hospodářský výsledek odlehčovací služby  

za rok 2015…..……………………………………0  tis. Kč 
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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 2015 půjčovnu ošetřovatelských pomůcek o 3 nové postele 

s antidekubitními matracemi.  

 

 

 

Výtěžek z půjčovného v roce 2015 činil 121 000,- Kč.  

Tyto finanční prostředky jsou použity pro chod služby domova pro seniory a odlehčovací služby 

v Charitním domě pokojného stáří sv. Františka, kde byly mimo jiné z těchto peněz dovybaveny některé 

pokoje klientů novými elektrickými polohovacími postelemi. 
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Občanská poradna v Bohumíně 

 

Adresa: Štefánikova 957, Bohumín         

Tel: 596016715 

Mobil: 739002717                                          

Vedoucí zařízení: Lucie Fábryová 

Kontakty: 

opbohumin@seznam.cz 

www.bohumin.charita.cz 

 

Poslání poradny 
Posláním Občanské poradny v Bohumíně je poskytovat informace, rady a pomoc občanům, kteří se ocitli 

v životní situaci, kterou pociťují jako nepříznivou a nedokážou ji řešit vlastními silami. 
 

Cíle poradny 
1. Informovaný uživatel v oblasti občanských práv a povinností a dostupných služeb.  

2. Uživatel, který se s podporou poradny rozhoduje pro způsob řešení své situace. 

3. Uživatel, který získal nebo zlepšil dovednost (vy)řešit svou obtížnou situaci s praktickou pomocí 

poradny.  
 

Cílová skupina poradny 
Občané starší 16-ti let, patřící do některé z těchto skupin: osamělí rodiče, nezaměstnaní, senioři, rodiny s 

dětmi, osoby bez přístřeší, národnostní menšiny, oběti domácího násilí, osoby s tělesným postižením, 

osoby v krizi, osoby zadlužené, osoby, které vedou rizikový způsob života nebo jsou tímto způsobem 

života ohroženy, oběti podvodného jednání obchodníků, osoby se zkušeností s trestnou činností. 

                             

Zásady poradny 

Bezplatnost -  poradenství je poskytováno zdarma. Výjimku tvoří fakultativní služby poskytnuté na vý-

slovnou žádost uživatele tj. kopírování a telefonování, viz Ceník fakultativních služeb. 

 Diskrétnost - uživatel může vystupovat anonymně. Poradna zachovává mlčenlivost o všech skutečnos-

tech, které se od uživatele při konzultaci dozví, rovněž tak poradna zachovává mlčenlivost o tom, že uži-

vatel poradnu navštívil.  

Výjimka: V případě, že se poradce dozví informaci o spáchání trestného činu, má podle platných právních 

předpisů ČR ohlašovací povinnost na Policii ČR jako každý jiný občan. 

Nezávislost – poradenství je poskytováno nezávisle na zájmech státních nebo jiných organizací, a to i 

těch, které poradnu finančně podporují.  

Nestrannost - pomoc a rady jsou poskytovány bez předpojatosti a zaujatosti a bez ovlivnění vlastními 

názory, politickým a náboženským přesvědčením poradce. 

Respekt k uživatelům – respektujeme osobu uživatele, jeho jedinečnost, odlišnost, životní hodnoty, prá-

vo uživatele vyjádřit svá přání, potřeby, názory, obavy, rozhodnutí.  

Individuální přístup – pracovníci přistupují k uživateli s ohledem na jeho možnosti a schopnosti. Uživa-

tel sám určuje rozsah využití nabízených služeb. 

 

Statistické údaje poradny 
V roce 2015 se v Občanské poradně uskutečnilo celkem 2.302 konzultací. Věkový průměr uživatelů: 
42 let. 

 

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

 

 

Počet 

 

Procenta 

problematika zadlužování občanů (rodinný a osobní rozpočet, práva a po-

vinnosti dlužníků, věřitelů, ručitelů;  občanské soudní řízení zejména exe-

kuce, výkon rozhodnutí, oddlužení - osobní bankrot 

780 34 % 

rodina a mezilidské vztahy (manželství, rodičovství, výživné) 449 20 % 

bydlení (vznik a zánik nájmu, práva a povinnosti nájemce a pronajímatele, 

sousedské vztahy aj.) 
230 10 % 

pracovně právní vztahy a zaměstnanost 165 7 % 

sociální dávky 142 6 % 

občanskoprávní vztahy (společné jmění manželů, věcná břemena, podílové 

spoluvlastnictví, kupní smlouvy, darovací smlouvy, dědění, aj.) 
132 6 % 

sociální služby 111 5 % 

ochrana spotřebitele (odstoupení od smlouvy, nákup přes internet aj.) 104 5 % 

sociální pojištění (nemocenské, důchodové) 78 3 % 

trestní právo (domácí násilí, trestná činnost související se zadlužováním, 

zanedbání povinné výživy, práva poškozených, zahlazení odsouzení, přeřa-

zení do jiné věznice aj.) 

52 2 % 

daně a poplatky 24 1 % 

zdravotní pojištění a zdravotnictví 16 0,7 % 

veřejná správa (trvalý pobyt, doručovací adresa, občanství ČR, matriční 

právo, rehabilitace a odškodnění, přestupky, ochrana životního prostředí aj.) 
16 0,7 % 

právní systém EU 2 0,08 % 

školství a vzdělávání 1 0,04 % 

 

 

 

 
 

 

Práce zaměstnankyň Občanské poradny byla v roce 2015 ohod-

nocena.  

Vedoucí poradny Lucie Fábryová převzala oficiální cenu otce 

biskupa za profesionální i lidský přístup ke klientům, za skvělou 

práci v poradně i pro celou organizaci Charity Bohumín. Děku-

jeme.  
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Výsledky hospodaření  

Občanské poradny v roce 2015 

 
 

Odborné sociální poradenství v tis. Kč 

Náklady 

Spotřeba mat., zbož. a ener. 16 

Opravy a udržování 0 

Náklady na služby 141 

Mzdové náklady bez OON 358 

OON-DPČ a DPP 37 

Soc. a zdr. pojištění 122 

Ostatní náklady 16 

Odpisy 0 

Náklady celkem 690 

Výnosy 

Tržby za vl.výkony a služby 6 

Tržby za služby v rámci IP 0 

Tržby od zdravotních pojišťoven 0 

Dotace z MPSV 468 

Dotace ostatní ministerstva a Úřad vlády 0 

Dotace kraje 33 

Dotace obce,města 80 

Ostatní dotace (dotace od Úřadu práce), včetně dotací od EU 0 

Ostatní výnosy 19 

Odpisy majetku z dotací a darů 0 

Dary  80 

Sbírky církevní, včetně Postní almužny 0 

Sbírky veřejné 0 

Výnosy celkem 686 

Hospodář. výsledek -4 
Pořízení investice stavební, včetně pozemků 0 

Pořízení zařízení, strojů 0 

Celkem invest. Výdaje 0 

Dotace na investice 0 

Dary na investice 0 

Počet zaměstnanců   
fyzický - prac.poměr k 31. 12. - bez OON 3 

průměrný přepočtený za celý rok - bez OON 1,55 

 

Náklady v tis. Kč…………………………….690 tis.  

Výnosy v tis. Kč ……………………………. 686 tis. 

 

Hospodářský výsledek OP  

za rok 2015 …………………………..........    - 4 tis. Kč 
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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 

 

Poslání 
Charita Bohumín poskytuje lidem, kteří se vlivem nepříznivé 

sociální situace ocitli bez přístřeší, pomoc k začlenění do běžného 

života.  

Cíle služby 

1. Vytvoření zázemí klientům pro využití jednoduché stravy, vykonání hygieny a péče o své věci a pro 

odpočinek 

2. Poskytnutí bezpečného prostoru k tomu, aby se klienti nestávali oběťmi trestné činnosti (okrádání, 

vyhrožování, fyzické napadání) 

3. Pomoc při udržení nebo získání pracovních návyků formou dobrovolné pomoci při chodu denního 

centra 

4. Podpora k dosažení co největší samostatnosti podle individuálních možností klienta (pomoc s řešením 

financí, osobních dokladů, bydlení, zaměstnání)   

 

Zásady poskytování služby 

Respektování důstojnosti – každý člověk je jedinečnou bytostí. Pracovníci ke klientům přistupují 

laskavě, bez předsudků 

Respektování svobody volby – pracovníci respektují svobodnou volbu klienta při konkrétních krocích 

v řešeních jeho nepříznivé situace.  

Individuální přístup – pracovníci přistupují ke klientovi s ohledem na jeho možnosti. Klient si sám 

určuje rozsah využití nabízených služeb. 

Nízkoprahovost  – právo na vstup mají všichni klienti, kteří spadají do cílové skupiny. Klient může služ-

bu využívat bez předchozí domluvy, bez doporučení.  

Anonymita – při využívání služby nemusí klient sdělovat své jméno a další osobní údaje, neprokazuje 

svou totožnost. 

Samostatnost – klient je veden podporou a dočasným doprovázením k samostatnosti. 

 

Denní centrum pro osoby bez přístřeší prošlo v roce 2015 změnami. Bylo zrekonstruováno sociální zaří-

zení (koupelna a WC) pro klienty i personál (WC). Byla vymalována celá budova. 

 

 

Statistické údaje v roce 2015 

- DC v roce 2015 navštívilo 83 klientů 

- bylo poskytnuto 1 353 intervencí (sociální práce s uživatelem) a 3 699 kontaktů (kolikrát uživatelé vyu-

žili v roce alespoň jednu z našich služeb). 

 

http://www.bohumin.charita.cz/
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Výsledky hospodaření Denního centra za rok 2015 
 
  

Nízkoprahové denní centrum pro osoby bez přístřeší V tis. Kč 

Náklady 
Spotřeba mat., zbož. a ener. 102 

Opravy a udržování 7 

Náklady na služby 73 

Mzdové náklady bez OON 389 

OON-DPČ a DPP 5 

Soc. a zdr. Pojištění 133 

Ostatní náklady 10 

Odpisy 0 

Náklady celkem 719 

Výnosy 
Tržby za vl.výkony a služby 5 

Tržby za služby v rámci IP 0 

Tržby od zdravotních pojišťoven 0 

Dotace z MPSV 571 

Dotace ostatní ministerstva a Úřad vlády 100 

Dotace kraje 0 

Dotace obce,města 0 

Ostatní dotace (dotace od Úřadu práce), včetně dotací od EU 28 

Ostatní výnosy 0 

Odpisy majetku z dotací a darů 0 

Dary  20 

Sbírky církevní, včetně Postní almužny 0 

Sbírky veřejné 0 

Výnosy celkem 724 

Hospodář. výsledek 5 
Pořízení investice stavební, včetně pozemků 0 

Pořízení zařízení, strojů 0 

Celkem invest. výdaje 0 

Dotace na investice 0 

Dary na investice 0 

Počet zaměstnanců   
fyzický - prac.poměr k 31. 12. - bez OON 6 

průměrný přepočtený za celý rok - bez OON 1,65 

 

Náklady v tis.Kč………………………………… 719 tis. Kč 

Výnosy v tis. Kč ………………………………... 724 tis. Kč 

 
Hospodářský výsledek DC za rok 2015 ...……… -5 tis. Kč   
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Noclehárna sv. Martina 
 

Adresa: Drátovenská 198,  

Bohumín – Pudlov 

Mobil: 733 676 651 

Vedoucí zařízení:  

Martina Orlová 

martina.orlova@bohumin.charita.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 přenocování, 

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 sou-

žití a vnitřních pravidel noclehárny. 

 

V Noclehárně sv. Martina byla zrekonstruována jedna z koupelen pro mužské klienty. Především jsme 

vyměnili vany za sprchové kouty tak, aby koupelny v kratším časovém úseku mohlo využít více klientů. 

K tomuto kroku jsme se rozhodli také s ohledem na zvyšující se věk a zdravotní problémy našich klientů.  

Dále byl vybudován krytý přístěnek pro klienty, aby bylo možné rozšířit terapeutické a volnočasové akti-

vity s klienty. 

 

Statistické údaje v roce 2015  

- NOC využilo 64 uživatelů, z toho 62 mužů a 14 žen 

- bylo poskytnuto 5 371 lůžkodnů 

- bylo poskytnuto 1 544 intervencí 

- obložnost 73,64 %  

 

Porovnáním statistických údajů za rok 2014 a 2015 je zřejmé, že počet klientů se snížil. V našem případě 

je to velmi kvalitní sociální prací s klienty. Některé z klientů se podařilo dlouhodobě posunout do jiné 

sociální služby nebo do vlastního bydlení. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

Noclehárny sv. Martina v roce 2015 

 

Noclehárna V tis. Kč 

Náklady 
Spotřeba mat., zbož. a ener. 237 

Opravy a udržování -20 

Náklady na služby 12 

Mzdové náklady bez OON 839 

OON-DPČ a DPP 113 

Soc. a zdr. pojištění 307 

Ostatní náklady 31 

Odpisy 7 

Náklady celkem 1 526 

Výnosy 
Tržby za vl.výkony a služby 205 

Tržby za služby v rámci IP 0 

Tržby od zdravotních pojišťoven 0 

Dotace z MPSV 1 027 

Dotace ostatní ministerstva a Úřad vlády 0 

Dotace kraje 0 

Dotace obce,města 180 

Ostatní dotace (dotace od Úřadu práce), včetně dotací od EU 112 

Ostatní výnosy 6 

Odpisy majetku z dotací a darů 0 

Dary  3 

Sbírky církevní, včetně Postní almužny 0 

Sbírky veřejné 0 

Výnosy celkem 1 533 

Hospodář. výsledek 7 
Pořízení investice stavební, včetně pozemků 60 

Pořízení zařízení, strojů 0 

Celkem invest. výdaje 60 

Dotace na investice 0 

Dary na investice 0 

Počet zaměstnanců   
fyzický - prac.poměr k 31. 12. - bez OON 8 

průměrný přepočtený za celý rok - bez OON 3,3 

 

 

Náklady v tis. Kč………………………   1.526 tis. Kč  

Výnosy v tis. Kč ………………………   1.533 tis. Kč 

 

Hospodářský výsledek noclehárny za rok 2015 …7 tis. Kč  
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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 symbo-

lickým odměnám pracovnicím 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 zahrady, pomoc při odklízení sněhu ....)    

 

V roce 2015 bylo za prodej šatstva získáno 78 tis. Kč. Částka byla použita na zabezpečení provozu stře-

diska, zaplacení energií a odměn zaměstnankyním šatníku. 

 

 

 

 

 

Projekt Rouška 
 

 

 

Prostředkem komunikace mezi Charitou a jejími příznivci je dvouměsíčník „ROUŠKA“,  

který již  sedmnáctým  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 dobrovol-

né sdružení osob, které formou osobního závazku podporují vlastní činnost Charity, a to 

každodenní modlitbou, nebo drobnou obětí, sebezáporem 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 křížo-

vé cesty. Veroničina rouška je tedy symbolem drobné, ale pohotové a účinné pomoci. 
 

http://www.bohumin.charita.cz/
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Roční finanční výnos projektu za r. 2015 činil 13 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 náboženské předměty 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 

 

Drobným prodejem v roce 2015 nedošlo k žádnému zisku. 

 

 

 

Tříkrálová sbírka 2015 
 

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 320 504,- Kč (o 31 345,- Kč více než loni). Podle pravidel rozdělování 

výsledku sbírky připadla pro potřeby Charity Bohumín částka 212 043,- Kč (65% výtěžku), zbylých 108 

461,-  korun putovalo do ústředí Charity Česká republika na projekty humanitární pomoci v zahraničí (V 

našem případě pro oblasti Ukrajiny a Moldávie).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Z peněz z Tříkrálové sbírky 2015 jsme tentokrát  

začali vytvářet finanční rezervu  

na rekonstrukci stávajícího výtahu v  
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Charitním domu pokojného stáří sv. Františka. 

 

Výsledky hospodaření  

Charity Bohumín v roce 2015 

 

 

Charita Bohumín celkem v tis. Kč 

Náklady 
Spotřeba mat., zbož. a ener. 1 423 

Opravy a udržování 280 

Náklady na služby 454 

Mzdové náklady bez OON 4 152 

OON-DPČ a DPP 316 

Soc. a zdr. pojištění 1 443 

Ostatní náklady 110 

Odpisy 931 

Náklady celkem 9 109 

Výnosy 

Tržby za vl.výkony a služby 3 642 

Tržby za služby v rámci IP 0 

Tržby od zdravotních pojišťoven 0 

Dotace z MPSV 3 693 

Dotace ostatní ministerstva a Úřad vlády 153 

Dotace kraje 309 

Dotace obce,města 640 

Ostatní dotace (dotace od Úřadu práce), včetně dotací od 

EU 166 

Ostatní výnosy 51 

Odpisy majetku z dotací a darů 2 

Dary  248 

Sbírky církevní, včetně Postní almužny 212 

Sbírky veřejné 0 

Výnosy celkem 9 116 

Hospodářský výsledek 7 

Pořízení investice stavební, včetně pozemků 110 

Pořízení zařízení, strojů 0 

Celkem invest. výdaje 110 

Dotace na investice 0 

Dary na investice 0 

Počet zaměstnanců   

fyzický - prac.poměr k 31. 12. - bez OON 20 

průměrný přepočtený za celý rok - bez OON 21,1 
 

Náklady  ……………………………… 9 109 tis. Kč  

Výnosy  ……………………………….  9 116 tis. Kč 

 

Hospodářský výsledek Charity Bohumín za rok 2015………7 tis. Kč 
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Charita Bohumín 

Děkuje 

 

 
 

                                              MPSV                           Moravskoslezskému kraji 

 

                                                                         

 

Za finanční podporu na provozní a mzdové náklady 

 

 

 

 

 

Městu Bohumín 

 
 

za finanční podporu provozu a výbornou spolupráci, zejména pracovníkům sociálního 

a majetkového odboru 

 

 

 

 

 

https://www.mesto-bohumin.cz/data/foto_clanek/014149_1.jpg
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Členům Charitní rady  

 

 

 

 
 

Dětem z MŠ ve St. Bohumíně 
za kulturní vystoupení pro seniory  

v Charitním domě pokojného stáří sv. Františka 
 

 

 

 

 

Nadaci Živá paměť 
 

    

         
 

 

 

České poště,a.s. 

za sponzorský dar na nákup mechanického zvedáku 

 

 

 

 

 

Studentům SOŠ Bohumín (obor výchovně-humanitární činnost) a Gymnázia Fr. Živ-

ného v Bohumíně 
 

 

 

 
 

Soukromým dárcům a dobrovolníkům, 

kteří si nepřejí být jmenováni 

 

 

 

 
 

Všem koledníkům 

za obětavou účast v Tříkrálové sbírce 
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