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Úvodní slovo
Vážení přátelé,
Charita Bohumín se snaží svou činností reagovat a zmírnit těžkosti a přispět ke spokojenějšímu životu zejména lidí v pokročilém věku, ale i jiných sociálně slabých, kteří se dostávají na okraj společnosti preferující
schopné, zdravé, silné a úspěšné. Nejde jen o souhrnná čísla a fakta; za tím vším je – a mělo by být stále víc –
spousta tiché, nenápadné práce, lidského tepla, trpělivosti, času věnovaného problémům druhých lidí.
Dostává se Vám do rukou zpráva o činnosti Charity Bohumín za rok 2019. Rok, který byl pro rozvoj naší Charity významný. Připadá mi, že se vlastně nic tak zvláštního nedělo, ale když se zastavím a začnu probírat jednotlivé měsíce, je za námi kus práce.
V lednu jsme oslavili desáté výročí fungování Denního centra pro osoby bez přístřeší. Vznik této služby provázely
mnohaleté diskuse o tom, zda je služba potřebná či nikoliv. Dokonce kdysi někdo „povolaný“ řekl, že v Bohumíně
přece bezdomovci nejsou. Jistě. Víme, že nikdo v současné době dobře propracovaného sociálního systému na ulici
být nemusí… Ale… Deset let práce je toho důkazem.
Po mnoha letech přemýšlení jsme se rozhodli oficiálně poskytovat zdravotní péči v našem domově pro seniory a v
červnu 2019 se nám podařilo zaregistrovat zdravotní službu v Charitním domě pokojného stáří sv. Františka. Nasmlouvali jsme spolupráci se zdravotními pojišťovnami.
V červnu 2019 vešla v platnost novela insolvenčního zákona a v Občanské poradně narostl počet obyvatel Bohumína a hodně širokého okolí, kteří požádali prostřednictvím našich zaměstnankyň soud o oddlužení. A jak je
služba Občanské poradny v Bohumíně kvalitní, jsme se přesvědčili nejen počtem podaných návrhů o povolení
oddlužení (105 – všechny byly schváleny), ale také plným počtem bodů po inspekci Ministerstva práce a sociálních
věcí na kvalitu poskytované služby v lednu roku 2019.
Pořádali jsme přednášky pro pečující osoby, na kterých jsme měli za cíl poradit a pomoci lidem, kteří pečují
v domácím prostředí o své blízké, kteří jsou odkázáni na péči jiné osoby. Rady jsme směrovali na sociální, zdravotní a pečovatelskou oblast. Nezapomněli jsme ani na praktické nácviky.
Opravili jsme parketovou podlahu a pořídili žaluzie do pokojů klientů v Charitním domě pokojného stáří sv. Františka.
Ale nejdůležitějším úkolem roku 2019 bylo úspěšně dokončit rekonstrukci objektu ve Starém Bohumíně, na Slezské ulici 295. Kdo stavěl nebo rekonstruoval, ví, o čem mluvím – strach, že nebude dobré počasí, že se nestihnou
termíny, že nebudou peníze, že nezkolaudujeme. A mezi tím příjemnější povinnosti – vymyslet název nové služby.
Vznikl Charitní dům sv. Kláry . Dalším úkolem bylo vytvořit nový pracovní tým do Charitního domu sv. Kláry.
To se nám také povedlo . Dokonce se nám podařilo získat do týmu zdravotní sestru (v posledních letech nadlidský výkon). Koncem roku jsme úspěšně podali žádost o financování provozu na dobu 2020-2022 nové odlehčovací
služby v Charitním domě sv. Kláry z Operačního programu Zaměstnanost z Evropských sociálních fondů prostřednictvím Místní akční skupiny Bohumínsko.
A co se dělo dál? Vyhráli jsme každoroční bitvu o penízky na částečné navýšení mezd našich zaměstnanců. Zapojili jsme se do celorepublikových protestních akcí za záchranu domácí péče a za navýšení mezd pracovníků
v sociálních službách.
A mezi tím spousta vyhraných papírových válek s úředníky .

Chtěla bych závěrem ze srdce poděkovat svým kolegům, bez kterých by naše organizace nic neznamenala,
nebyla. Děkuji za to, že pomoc potřebným pro není jen prací, ale posláním Dále bych chtěla poděkovat příznivcům, dobrovolníkům a dárcům, kteří pomáhali a pomáhají s materiálním a finančním zajištěním našich
projektů, ať už individuálně nebo prostřednictvím Tříkrálové sbírky.
Věřím, že i nadále – přes všechna omezení – budeme umět naplnit očekávání lidí, kteří se na nás obracejí o
pomoc v tíživé životní situaci, a rovněž být otevřeni pro nové potřeby a nové způsoby, jak pomáhat.
S úctou Zdeňka Kniezková Brňáková,
ředitelka Charity Bohumín
červenec 2020
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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. 2018 zaměřovala především na pomoc seniorům, osobám bez přístřeší, dále
sociálně slabým občanům města Bohumín i jeho 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
1.3.1998

14.9.1998

12.11.1998
12.11.1999
1.4.2000
2.1.2001
25.1.2001
3.9.2001
6/ 2002
3/2003
5/2005
11/2006
6/ 2007
04/2008
01/2009
03/2009
15.9.2009
21.11.2011

vznik Farní charity Bohumín
rozšířena působnost na Starý i Nový Bohumín včetně
okrajových částí a Rychvaldu, změna názvu
na Oblastní charita Bohumín
Oblastní charita Bohumín zařazena do rejstříku
právnických osob Ministerstva kultury České
republiky podle zákona č. 308/1991 Sb.
otevření Charitního domu pokojného stáří sv. Františka
otevření Charitního šatníku
zahájen prodej zboží v Charitě
(náboženské předměty a náboženská literatura)
vyhlášena první Tříkrálová sbírka
změna názvu na Charita Bohumín v rámci sjednocení
názvů všech charit v Ostravsko-opavské diecézi
zahájen provoz Občanské poradny v Bohumíně
zavedeno půjčování ošetřovatelských pomůcek
zapojení Charity Bohumín do projektu Adopce na dálku
zavedení přechodných pobytů (odlehčovací služby)
pro seniory v Charitním domu sv. Františka
otevření Půjčovny ošetřovatelských pomůcek
zaregistrování služeb: domov pro seniory, odlehčovací služby, sociální poradenství
přestěhování sídla Charity Bohumín, přestěhování Občanské poradny – Štefánikova
957, Bohumín 1
zahájení provozu Nízkoprahového denního centra pro osoby bez přístřeší
stěhování Charitního šatníku do prostor budovy s Nízkoprahovým denním centrem
pro osoby bez přístřeší, Bohumín – Pudlov
zaregistrování služby: Nízkoprahové denní centrum pro osoby bez přístřeší
zaregistrování služby: Noclehárna sv. Martina
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Základní údaje organizace do 31.12.2018
Sídlo: Charita Bohumín, Štefánikova 957, 735 81 BOHUMÍN
Statutární orgán:

ředitelka – Zdeňka Kniezková Brňáková, DiS.
593 035 046, 736 0766 021
www.bohumin.charita.cz
info@bohumin.charita.cz

IČ:

66 18 25 65

Poradní orgán:

Rada Charity Bohumín:
Mgr. Aleš Ligocký, předseda
Ing. Kristina Stoszková
Ing. Josef Stoklasa
Ing. Jaromír Změlík
Hedvika Běhálková
Česká spořitelna a.s., pobočka Bohumín
č. účtu: 1724906339/0800

Bankovní spojení:

Organizační struktura
Caritas Internationalis
Charita České republiky
Diecézní charita ostravsko-opavská
Charita Bohumín

CHARITA BOHUMÍN
Činnosti Charity Bohumín:
Charitní dům pokojného stáří sv. Františka
 domov pro seniory
 odlehčovací služba
Občanská poradna v Bohumíně
Nízkoprahové denní centrum pro osoby bez přístřeší
Noclehárna sv. Martina
Charitní šatník a humanitární pomoc
Půjčovna ošetřovatelských pomůcek
Tříkrálová sbírka
Prodej zboží – devocionálie, knihy, CD, ikony
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Charitní dům pokojného stáří sv. Františka
Domov pro seniory
Adresa: Farská 301, Bohumín – Starý Bohumín
Telefon: 593 035 048
Mobil: 601 351 077
Kontakt: chdfrantisek@seznam.cz, www.bohumin.charita.cz
Vedoucí zařízení: Zdeňka Kniezková Brňáková
Vedoucí provozu: Hedvika Běhálková
Vedoucí komplexní péče: Michaela Míčová

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:
a) Ubytování je poskytováno v jednolůžkových a dvoulůžkových pokojích. Součástí ubytování je úklid,
praní, žehlení a drobné opravy ložního a osobního prádla.
b) Strava je zajištěna formou celodenní stravy odpovídající věku, zásadám racionální výživy a potřebám
dietního stravování v rozsahu 3 hlavních a 2 vedlejších jídel.
c) Pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu je zabezpečena formou pomoci při oblékání
a svlékání včetně speciálních pomůcek, pomoci při přesunech na lůžko nebo vozík, pomoci při vstávání
z lůžka, uléhání a změně poloh. Dále je poskytována pomoc při podávání jídla a pití, při prostorové
orientaci a samostatném pohybu v Domově a mimo Domov.
d) Pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu je poskytována formou
pomoci v úkonech osobní hygieny, při základní péči o vlasy a nehty, při použití WC.
e) Zdravotní péče je zajištěna:
- prostřednictvím praktických lékařů podle vlastního výběru klienta, kteří navštěvují své klienty
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-

pravidelně 1x měsíčně, podle potřeby častěji,
vlastní pracovnicí – zdravotní sestrou, která podle individuálních potřeb klientů připravuje a
podává léky předepsané lékaři, provádí drobná ošetření, konzultuje zdravotní stav klientů
s odbornými lékaři.

f) Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím je zajišťováno:
- podporou při využívání běžně dostupných služeb: doprava charitním osobním automobilem
(nákupy, návštěvy lékaře, návštěvy hřbitova, vyřizování osobních záležitostí samostatně nebo
s doprovodem a případnou podporou sociální pracovnice nebo zdravotní sestry, v případě zdravotních
otázek); nabídka duchovní péče (umožnění účastni na bohoslužbách v kostele, návštěvy duchovních
příslušného vyznání u klienta přímo v Domově); možnost využívání telefonu v pokojích bez omezení
času a místa.
- kontaktem s rodinou a okolním prostředím: Klienti i jejich příbuzní jsou zváni na společenské
akce pořádané Domovem (smažení vaječiny, bramborové hody, karneval, vánoční posezení, besedy se
zajímavými lidmi, kulturní vystoupení dětí a další). Mohou se také se několikrát do roka účastnit výletů
pořádaných Domovem (ZOO, okolní zámky, novinky v našem městě, návštěva restaurací, obchodů,
okolní pamětihodnosti, solná jeskyně) a společenských akcí (koncerty, oslavy).
g) Aktivizace klientů je poskytována prostřednictvím zájmových a volnočasových aktivit:
o snoozelenová místnost
o společenské hry
o procházky po okolí
o doprovody do knihovny, do obchodů, na poštu, do kostela
o čtení z denního tisku, předčítání z knih
o luštění křížovek
o duchovní setkání
o společné výlety
o společenské akce v Domově
Do aktivizace klientů se zapojují také dobrovolníci (doprovod na vycházky, na nákup, do kostela,
předčítání, podpora při poslechu hudby).
h) V Domově je klientům nabízena možnost zapojení do sociálně terapeutických činností:
o společná lehká cvičení
o procvičování paměti a pozornosti
o procvičování jemné motoriky
o aktivní (společné zpívání) a pasivní (poslech hudby) muzikoterapie
o pracovní terapie
o arteterapie
o léčebný kontakt člověka a psa
o masáže.
ch) Klienti mohou v Domově využít pomoci při uplatňování práv a oprávněných zájmů (individuální
plánování poskytované služby, pomoc s vyřízením příspěvku na péči, řešení nároků na důchod, pomoc
v dluhové problematice, vyřizování dokladů totožnosti, zajišťování předávání důchodu, platby inkasa,
léků).

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 ni klient má zájem.
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- individuální přístup – pracovníci poskytují službu podle individuálních potřeb klientů a v takovém
rozsahu, aby klientům pomohli naplňovat jejich potřeby.

Cílová skupina
Náš Domov pro seniory 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, vedoucí komplexní péče
- vedoucí provozu
- 3 zdravotní sestry
- pracovnice pro volnočasové aktivity
- 9 pracovnic sociální (přímé obslužné) péče
- správce budovy, účetní, pracovnice pro úklid
V průběhu roku jsme doprovodili k závěru života 7 klientů a bylo přijato 11 nových klientů. Po celý rok
byla naplněna kapacita zařízení - 18 obyvatel v domově pro seniory, věkový průměr byl 88,08 let.
V průběhu roku 2019 jsme poskytli službu domova pro seniory celkem 25-ti klientům.
V roce 2019 pobírali příspěvek na péči v 1. stupni dva klienti, 3 klienti byli ve 2. stupni, 7 klientů ve 3.
stupni a 13 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 roce 2019 jsme obdrželi 45 žádostí o přijetí do domova pro seniory. 5 žadatelů z tohoto počtu nespadalo do naší cílové skupiny.
V roce 2019 jako každý rok, probíhala školení a vzdělávání pracovníků Domova, např. na téma Komunikace v pracovním týmu. Pracovali jsme na zkvalitňování poskytování sociálních služeb, proběhly supervize a duchovní obnova zaměstnanců.
Obyvatelé CHDPS se setkávali během roku při tradičních akcích. Nechyběly jednodenní výlety
plánované dle individuálních přání jednotlivých klientů (návštěvy rodin, přátel, posezení v cukrárně,
výlety za nákupy na tržnicích v Polsku, v hypermarketech a obchůdcích).
V lednu roku 2019 uspořádala Novobohumínská Schola Římskokatolické farnosti Nový Bohumín koncert
a společné zpívání s klienty Charitního domu pokojného stáří.
Volný čas klientů jsme se společně snažili vyplnit ergoterapeutickými technikami, muzikoterapií,
vzpomínkovou terapií, arteterapií i jednoduchým cvičením či kulturními představeními dětí ze
Starobohumínské Základní školy. Pravidelně k nám dojíždí Divadlo Slunečnice z Brna se svým hudebním
pásmem pro seniory. Zapojili jsme se do projektu „Hodinový vnuk“, kdy naše klienty navštěvovali studenti Střední školy Bohumín a Gymnázia Bohumín a povídali si s nimi, luštili křížovky o ceny, chodili na
procházky, zpívali si. Pravidelně k nám dochází na canisterapii paní Kulawiak z Liptálu se svými psími
mazlíčky potěšit naše babičky a dědečky.
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Výsledky hospodaření
služby domova pro seniory v roce 2019

Domov pro seniory

v tis. Kč

Náklady
Spotřeba materiálu, zboží a energie
Opravy a udržování
Náklady na služby
Mzdové náklady bez OON
OON - DPČ a DPP
Sociální a zdravotní pojištění
Ostatní náklady
Odpisy
Náklady celkem

1380
116
182
3 900
170
1 321
52
812
7 933

Výnosy
Tržby za vlastní výkony a služby
Tržby za služby v rámci Individuálního projektu
Tržby od zdravotních pojišťoven
Dotace z MPSV
Dotace ostatní ministerstva a Úřad vlády
Dotace kraje
Dotace obce, města
Ostatní dotace (např. z Úřadu práce)
Ostatní výnosy
Odpisy majetku z dotací a darů
Dary
Sbírky církevní, včetně Postní almužny
Sbírky veřejné
Výnosy celkem

Hospodářský výsledek
Pořízení investice stavební, včetně pozemků
Pořízení zařízení, strojů
Celkem investiční výdaje
Dotace na investice
Dary na investice

3 950
0
336
3 048
0
304
440
0
10
28
51
0
0
8 167

234
0
0
0
0
0

Počet zaměstnanců
fyzický – pracovní poměr k 31. 12. - bez OON
průměrný přepočtený za celý rok - bez OON

19
14,49

Náklady v tis. Kč…………………………… 7 933 tis.
Výnosy v tis. Kč ……………………………. 8 167 tis.
Hospodářský výsledek domova pro seniory
za rok 2019…..……………………………… 234 tis. K
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Charitní dům pokojného stáří sv. Františka
Odlehčovací služby
Adresa: Farská 301, Bohumín – Starý Bohumín
Telefon: 593 035 048
Mobil: 601 351 077
Kontakt: chdfrantisek@seznam.cz, www.bohumin.charita.cz
Vedoucí zařízení: Zdeňka Kniezková Brňáková
Vedoucí provozu: Hedvika Běhálková
Vedoucí komplexní péče: Michaela Míčová
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 2019 celkem 16 klientů, jejichž rodiny si mohly díky tomu
odpočinout od náročné péče, odjet na dovolenou, provést rekonstrukce domova apod. Devět klientů tuto
službu využilo během roku opakovaně.

Cíle a zásady a poskytované služby
1. Vytvořit vstřícné a příjemné prostředí, s maximálním respektováním zvyklostí člověka
- zjišťujeme co nejvíce informací o zvyklostech, potřebách a přáních člověka a podle těchto individuálních potřeb službu poskytujeme
2. Udržet nebo rozvíjet stávající schopnosti a možnosti člověka, kterému službu poskytujeme
- klienta co nejvíce zapojujeme do volnočasových aktivit
- poskytujeme podporu např. nácvik chůze, kondiční cvičení
- motivujeme klienta k tomu, aby co nejdéle pečoval o svou osobu, i když jen v drobných úkonech
3. Umožnit sociální kontakty
- co nejčastěji umožňujeme kontakt s vrstevníky, dále dobrovolníky, zaměstnanci a dalšími spolupracujícími osobami
4. Umožnit pečující osobě nezbytný odpočinek
- zajistíme bezpečný pobyt osobě, které službu poskytujeme

Zásady poskytování služby
- 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
- individuální přístup - pracovníci poskytují službu podle individuálních potřeb klientů v takovém rozsahu, aby klientům pomohli naplňovat jejich potřeby
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Kapacita této odlehčovací služby byla naplněna v roce 2019 jen z 67,67%. Věkový průměr klientů činil
85,56 let.
Jeden klient nepobíral příspěvek na péči, jeden klient pobíral příspěvek na péči v 1. stupni, 4 klienti měli
přiznán příspěvek v 2. stupni, 7 klientů byli ve 3. stupni. Tři klienti byli ve 4. stupni.
Klienti odlehčovacích služeb využívali stejného rozsahu nabídky služeb, jako klienti domova pro seniory.
V roce 2019 probíhala rekonstrukce domu na Slezské ulici ve Starém Bohumíně, kde bude přemístěna a
rozšířena od ledna 2020 naše odlehčovací služba.

Výsledky hospodaření Odlehčovací služby v roce 2019
Odlehčovací služby

v tis. Kč

Náklady
Spotřeba materiálu, zboží a energií
Opravy a udržování
Náklady na služby
Mzdové náklady bez OON
OON - DPČ a DPP
Sociální a zdravotní pojištění
Ostatní náklady
Odpisy

780
9
85
466
15
159
19
126

Náklady celkem

1 659

Výnosy
Tržby za vlastní výkony a služby
Tržby za služby v rámci Individuálního Projektu
Tržby od zdravotních pojišťoven
Dotace z MPSV
Dotace ostatní ministerstva a Úřad vlády
Dotace kraje
Dotace obce, města
Ostatní dotace (dotace od Úřadu práce), včetně dotací od EU
Ostatní výnosy
Odpisy majetku z dotací a darů
Dary
Sbírky církevní, včetně Postní almužny
Sbírky veřejné

273
0
0
321
0
33
55
0
112
198
565
0
0

Výnosy celkem
Hospodářský výsledek

1 552
-107

Pořízení investice stavební, včetně pozemků
Pořízení zařízení, strojů
Celkem investiční výdaje
Dotace na investice
Dary na investice

16 000
0
0
10 000
0
11

Počet zaměstnanců
fyzický – pracovní poměr k 31. 12. - bez OON
průměrný přepočtený za celý rok - bez OON

18
1,70

Náklady v tis. Kč…………………………… 1 659 tis.
Výnosy v tis. Kč …………………………….. 1 552 tis.
Hospodářský výsledek odlehčovací služby
za rok 2019…..…………………………….. .. - 107 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.

Výtěžek z půjčovného v roce 2019 činil 142 tis. Kč.
Tyto finanční prostředky jsou použity pro chod služby domova pro seniory a odlehčovací služby
v Charitním domě pokojného stáří sv. Františka.
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Občanská poradna v Bohumíně
Adresa: Štefánikova 957, Bohumín
Tel: 593 035 047
Mobil: 739 002 717
Kontakty: opbohumin@seznam.cz, www.bohumin.charita.cz
Vedoucí zařízení: Lucie Fábryová

Poslání poradny
V Občanské poradně v Bohumíně se věnujeme lidem, kteří se
ocitli v obtížné životní situaci, kterou pociťují jako nepříznivou a
nedokáží ji řešit vlastními silami. Poskytujeme jim informace,
rady a pomoc k tomu, aby svou nepříznivou sociální situaci vyřešili nebo alespoň zmírnili.

Cíle poradny
1. Uživatel, který se orientuje ve svých právech a povinnostech a v dostupných službách na základě informací poradny.
2. Uživatel, který se rozhoduje pro způsob řešení své nepříznivé sociální situace s využitím rad poradny.
3. Uživatel, který získal nebo zlepšil dovednost (vy)řešit svou nepříznivou sociální situaci s praktickou
pomocí poradny.

Cílová skupina poradny
Cílovou skupinu poradny tvoří široký okruh osob starších 16-ti let, které se nacházejí v nepříznivé životní
situaci a nejsou schopny ji zvládnout vlastními silami, zejména osamělí rodiče, rodiny s dětmi, osoby
zadlužené, osoby nezaměstnané, senioři, osoby bez přístřeší, národnostní menšiny, oběti domácího násilí,
osoby s tělesným postižením, osoby v krizi, osoby se zkušeností s trestnou činností, oběti podvodného
jednání obchodníků, osoby, které vedou rizikový způsob života nebo jsou tímto způsobem života ohroženy.

Zásady poradny
Bezplatnost - poradenství je poskytováno zdarma. Výjimku tvoří fakultativní služby poskytnuté na výslovnou žádost uživatele tj. kopírování a telefonování, viz Ceník fakultativních služeb.
Diskrétnost - uživatel může vystupovat anonymně. Poradna zachovává mlčenlivost o všech skutečnostech, které se od uživatele při konzultaci dozví, rovněž tak poradna zachovává mlčenlivost o tom, že uživatel 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.
Respekt k uživatelům – respektujeme osobu uživatele, jeho jedinečnost, odlišnost, životní hodnoty, právo uživatele vyjádřit svá přání, potřeby, názory, obavy, rozhodnutí.
Individuální přístup – přistupujeme k uživateli s ohledem na jeho možnosti a schopnosti. Uživatel sám
určuje rozsah využití nabízených služeb.
Nestrannost – pomoc a rady poskytujeme bez předpojatosti a zaujatosti a bez ovlivnění vlastními názory,
politickým a náboženským přesvědčením.
Nezávislost – poradenství poskytujeme nezávisle na zájmech státních nebo jiných organizací a organizací, které poradnu finančně podporují.

Statistické údaje poradny
V roce 2019 poradna zodpověděla celkem 1 802 dotazů.
Věkový průměr tazatelů byl 46 let.
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OBLASTI DOTAZŮ

Počet dotazů

V procentech

problematika zadlužování občanů

884

49 %

rodina a mezilidské vztahy

214

12 %

pracovně právní vztahy a zaměstnanost

166

9%

sociální dávky

96

5%

bydlení

88

5%

sociální služby

83

5%

občanskoprávní vztahy

77

4%

sociální pojištění

48

3%

ochrana spotřebitele

46

3%

trestní právo

40

2%

zdravotní pojištění a zdravotnictví

25

1%

veřejná správa

20

1%

daně a poplatky

10

0,6 %

školství a vzdělávání

3

0,2 %

právní systém ČR

2

0,1 %

1 802

100%

Celkem

ÚROVEŇ SLUŽBY:
1 – Informace
2 – Rada
3 – Aktivní pomoc
Celkem

DRUH KONTAKTU:
Návštěva
Telefon
Internet
Poštou
Celkem

POČET DOTAZŮ

V procentech

427
310
1 065

24 %
17 %

1 802

100 %

59 %

Počet dotazů

V procentech

1626
108
67

90 %

1
1 846

6%
3,95 %
0,05 %
100 %
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UŽIVATELÉ
Ženy
Muži
Celkem

Počet dotazů

V procentech

1 034
768

57 %
43 %
100 %

1 802

Občanská poradna v oblasti oddlužení sepsala v r. 2019 celkem 105 insolvenčních návrhů na povolení oddlužení, z toho 16 návrhy na oddlužení manželů. Ke všem návrhům
bylo vydáno usnesení o povolení oddlužení.

Zpětné vazby uživatelů (osobně, emailem, telefonicky):
Zde několik z nich:
- Velice vám děkuji za cenné a opravdu užitečné informace.
- To se mi ulevilo, prostě že to se mnou někdo bude řešit, já už jsem nevěděla, kdo mi pomůže.
- Jste velice laskavá, kdyby všichni měli tak příjemné vystupování, hned by na světě bylo lépe.
- Nemůžu tomu uvěřit. Jste pro mě jakýmsi zjevením. Ta promyšlenost, fundovanost, obsáhlost, smysl
pro detail, soukromí. Dali jste mi nejlepší odpověď ze všech... Vy jste víc než poradna... Víte, já jsem
studoval tři univerzity (technické a ani jednu jsem nedokončil, protože hledám dokonalost v sobě), poslední (VUT v Brně) jsem přerušil těsně před bakalářkou (loni v létě), ale řeknu vám, že s vámi bych se
nebál ani spustit thoriový reaktor, cesty na jižní pól, vyrábět velké lodě a cokoliv... Promiňte, že toto píšu,
musel jsem to napsat a přitom to ani není mým zvykem... Zajímám se, kromě techniky, též o alternativní
medicínu, je to jeden z mých koníčků a tak jestli vám to nevadí, napište mi prosím, zda dodržujete nějaký
speciální režim, např. plánovaný půst, stravu jen naprosto přirozenou, úplnou absenci očkování anebo
pijete nějakou speciální vodu apod. Vůbec na to neodpovídejte, nechcete-li. Jen se ptám kvůli mé značné
zvědavosti.
- Přišel jsem vám jenom poděkovat a říct, že díky vaší radě, jednání se zaměstnavatelkou probíhalo naprosto jak podle hodinek. Nejprve mne chtěla samozřejmě ihned vyhodit, jakmile jsem řekl, co jste mi
poradili, ihned změkla a jednala se mnou jako milá babička.
- Jsem rád, že jsem sem zašel. Víte, nevěděl jsem si rady, pak mne napadlo: Vždyť já bych se mohl jít
zeptat na tu charitu. A už v tom mám jasno. Víte, je nepříjemné, když člověk neví, co ho v dané situaci
čeká, pak něco zamešká a vyčítá si, že kdyby se o to zajímal včas, mohl si tak předejít spoustě nepříjemnostem.
- Moc vám děkuji. Ve třech poradnách už jsem byl, ale tady jsem dostal naději.
- Všichni říkají, že jste tu spadlí z nebe.
- Jsem ráda, že tu jste, nevím, kam jinak abych šla. Vždycky mi dobře poradíte.
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Výsledky hospodaření Občanské poradny v roce 2019
Odborné sociální poradenství

v tis. Kč

Náklady
Spotřeba materiálu, zboží a energií
Opravy a udržování
Náklady na služby
Mzdové náklady bez OON
OON-DPČ a DPP
Sociální a zdravotní pojištění
Ostatní náklady
Odpisy

30
5
81
629
50
212
14
0

Náklady celkem

1 021

Výnosy
Tržby za vlastní výkony a služby
Tržby za služby v rámci Individuálního Projektu
Tržby od zdravotních pojišťoven
Dotace z MPSV
Dotace ostatní ministerstva a Úřad vlády
Dotace kraje
Dotace obce, města
Ostatní dotace (dotace od Úřadu práce), včetně dotací od EU
Ostatní výnosy
Odpisy majetku z dotací a darů
Dary
Sbírky církevní, včetně Postní almužny
Sbírky veřejné

2
0
0
831
0
36
100
49
0
0
4
0
0

Výnosy celkem
Hospodářský výsledek

973
-48

Pořízení investice stavební, včetně pozemků
Pořízení zařízení, strojů
Celkem investiční výdaje
Dotace na investice
Dary na investice

0
0
0
0
0

Počet zaměstnanců
fyzický – pracovní poměr k 31. 12. - bez OON
průměrný přepočtený za celý rok - bez OON

5
1,85

Náklady v tis. Kč…………………………….1 021 tis.
Výnosy v tis. Kč ……………………………. 973 tis.
Hospodářský výsledek OP
za rok 2019 ………………………….......... - 48 tis. Kč
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Nízkoprahové denní centrum pro osoby bez přístřeší

Adresa: Drátovenská 197, 735 51 Bohumín - Pudlov
Mobil: 733 676 651
Vedoucí zařízení: Mária Míčková
Kontakt: dcbohumin@volny.cz, www.bohumin.charita.cz

Poslání
Sociální služba Nízkoprahového denního centra pro osoby bez
přístřeší Charity Bohumín je určena lidem – mužů a ženám
starším 18-ti let, kteří se ocitli bez přístřeší. Naši klienti mají
možnost využít zázemí k odpočinku, vyprat a uložit si své oblečení, umýt se, najíst se. Mohou se s pracovníky poradit o
věcech, se kterými si nevědí rady nebo se kterými potřebují
pomoci, nebo aby změnili svou životní situaci.

Cíle služby
1. Klient, který je sytý, umytý, vhodně oblečený
- Klientům poskytneme zázemí pro využití jednoduché stravy, vykonání hygieny a péče o sebe a své věci
a pro odpočinek.
2. Klient, který se cítí bezpečně
- Klientům poskytujeme bezpečný prostor k tomu, aby se nestávali oběťmi trestné činnosti (okrádání,
vyhrožování, fyzické napadání).
3. Klient, který se cítí užitečný
- Klientům poskytujeme možnost k udržení nebo získání pracovních návyků formou jejich dobrovolné
pomoci při chodu denního centra
4. Klient, který má informace a podporu
- Klientům pomáháme k dosažení co největší samostatnosti podle individuálních možností (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 službu 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.

Statistické údaje v roce 2019
- DC v roce 2019 navštívilo 42 klientů
- bylo poskytnuto 700 intervencí (sociální práce s uživatelem) a 2 819 kontaktů (kolikrát uživatelé využili
v roce alespoň jednu ze služeb nabízených denním centrem)
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Výsledky hospodaření Denního centra za rok 2019

Nízkoprahové denní centrum pro osoby bez přístřeší

V tis. Kč

Náklady
Spotřeba materiálu, zboží a energií
Opravy a udržování
Náklady na služby
Mzdové náklady bez OON
OON-DPČ a DPP
Sociální a zdravotní pojištění
Ostatní náklady
Odpisy

298
10
47
521
12
178
13
0

Náklady celkem

1 079
Výnosy

Tržby za vlastní výkony a služby
Tržby za služby v rámci Individuálního Projektu
Tržby od zdravotních pojišťoven
Dotace z MPSV
Dotace ostatní ministerstva a Úřad vlády
Dotace kraje
Dotace obce, města
Ostatní dotace (dotace od Úřadu práce), včetně dotací od EU
Ostatní výnosy
Odpisy majetku z dotací a darů
Dary
Sbírky církevní, včetně Postní almužny
Sbírky veřejné

Výnosy celkem
Hospodářský výsledek
Pořízení investice stavební, včetně pozemků
Pořízení zařízení, strojů
Celkem investiční výdaje
Dotace na investice
Dary na investice

2
652
0
0
0
159
0
0
0
0
162
0
0

975
- 104
0
0
0
0
0

Počet zaměstnanců
fyzický - pracovní poměr k 31. 12. - bez OON
průměrný přepočtený za celý rok - bez OON

6
1,80

Náklady v tis. Kč……………………………….. 1 079 tis. Kč
Výnosy v tis. Kč ………………………………... 975 tis. Kč
Hospodářský výsledek denního centra za rok 2019 ...……… - 104 tis. Kč
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Noclehárna sv. Martina
Adresa: Drátovenská 198, 735 51 Bohumín – Pudlov
Mobil: 733 676 651
Vedoucí zařízení: Karin Vitová
Kontakt: Karin.Vitova@bohumin.charita.cz
www.bohumin.charita.cz

Poslání noclehárny
Sociální služba Noclehárna sv. Martina Charity Bohumín je určena lidem – mužům i ženám starším 18-i let, kteří se vlivem
nepříznivé sociální situace ocitli bez přístřeší. Naši klienti mají
možnost využít nocleh, vyprat a vysušit si své oblečení, umýt se,
najíst se. Mohou se s pracovníky poradit o věcech, se kterými si
nevědí rady nebo se kterými potřebují pomoci, aby změnili svou životní situaci.

Cíle služby
1. Klient, který je vyspaný, odpočatý, umytý, vhodně oblečený
- dosáhneme tím, že poskytneme zázemí pro přespání, vykonání hygieny a péče o sebe a své věci.
2. Klient, který se cítí bezpečně
- dosáhneme tím, že poskytneme bezpečný prostor k tomu, aby se klient nestával obětí trestné činnosti
(okrádání, vyhrožování, fyzické napadání).
3. Klient, který má informace a podporu pro změnu své životní situace
- dosáhneme tím, že informujeme o možnostech a pomůžeme k dosažení co
větší samostatnosti podle individuálních možností klienta (pomoc s řešením financí, zdraví, osobních dokladů, následných služeb - nízkoprahové centrum, azylový dům, byty s doprovodným sociálním programem a bydlení - ubytovny, komerční bydlení).
4. Klient, který se cítí užitečný
- dosáhneme tím, že klientovi poskytneme možnost k udržení nebo získání pracovních návyků formou
jejich pomoci při chodu noclehárny.

Cílová skupina
Služba je určena mužům a ženám bez přístřeší starším 18-ti let.

Zásady poskytování služby
Respektování důstojnosti – každý člověk je jedinečnou bytostí. Pracovníci ke klientovi 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 do noclehárny mají všichni klienti, kteří spadají do cílové skupiny.
Klient může službu využívat bez předchozí domluvy, bez doporučení.
Samostatnost – klient je veden podporou a dočasným doprovázením k samostatnosti.

Služba není poskytována
- osobám trvale odkázaným na invalidní vozík.
- osobám nevidomým nebo neslyšícím bez doprovodu a cizincům bez tlumočníka může být služba
poskytnuta v nezbytně nutném rozsahu s tím, že situace těchto osob bude řešena se sociální pracovnicí
v nejbližší pracovní den.
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Statistické údaje v roce 2019
- NOC využilo 65 klientů, z toho 46 mužů a 19 žen
- bylo poskytnuto 5 959 kontaktů a 1 026 intervencí
- průměrná roční obložnost 81,42 %

Výsledky hospodaření Noclehárny sv. Martina v roce 2019
Noclehárna

V tis. Kč

Náklady
Spotřeba materiálu, zboží a energií
Opravy a udržování
Náklady na služby
Mzdové náklady bez OON
OON-DPČ a DPP
Sociální a zdravotní pojištění
Ostatní náklady
Odpisy

179
18
123
1 231
143
433
29
29

Náklady celkem

2 185

Výnosy
Tržby za vlastní výkony a služby
Tržby za služby v rámci Individuálního Projektu
Tržby od zdravotních pojišťoven
Dotace z MPSV
Dotace ostatní ministerstva a Úřad vlády
Dotace kraje
Dotace obce, města
Ostatní dotace (dotace od Úřadu práce), včetně dotací od EU
Ostatní výnosy
Odpisy majetku z dotací a darů
Dary
Sbírky církevní, včetně Postní almužny
Sbírky veřejné

Výnosy celkem
Hospodářský výsledek
Pořízení investice stavební, včetně pozemků
Pořízení zařízení, strojů
Celkem investiční výdaje
Dotace na investice
Dary na investice

271
0
0
1 553
0
67
200
0
17
0
10
0
0

2 118
- 67
0
0
0
0
0

Počet zaměstnanců
fyzický - pracovní poměr k 31. 12. - bez OON
průměrný přepočtený za celý rok - bez OON

9
3,40

Náklady v tis. Kč……………………… 2 185 tis. Kč
Výnosy v tis. Kč ……………………… 2 118 tis. Kč
Hospodářský výsledek noclehárny za rok 2019 … - 67 tis. Kč
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Charitní šatník
Adresa: Drátovenská 197, Bohumín - Pudlov
Tel: 593 035 046
Vedoucí zařízení: Jarmila Deutschmannová
Kontakt: info@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
bezplatně nebo 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 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 2019 bylo za prodej šatstva získáno 61 tis. Kč.
Částka byla použita na zabezpečení provozu střediska, zaplacení energií a odměn pracovnicím 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 dobrovolné
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 křížové cesty. Veroničina rouška je tedy symbolem drobné, ale pohotové a účinné pomoci.
Roční finanční výnos projektu za r. 2018 činil necelých 10 tis. Kč. Byl použit v provozu jednotlivých
středisek.
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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 2019 došlo k zisku 6 tis. Kč. Byl použit v provozu jednotlivých středisek.

Tříkrálová sbírka 2019
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. 2019 činil 477 367,- Kč. Podle pravidel rozdělování celorepublikových výsledku
sbírky připadla pro potřeby Charity Bohumín částka 316 584,- Kč (65% výtěžku), zbylých 160 783,korun putovalo do ústředí Charity Česká republika na projekty humanitární pomoci u nás i v zahraničí (v
našem případě pro oblasti Ukrajiny a Moldávie).

Z peněz z Tříkrálové sbírky 2019 jsme zakoupili
části vybavení (polohovací postele, část nábytku, elektrický zvedák…)
pro plánovanou rozšířenou
Odlehčovací službu v nových prostorách.
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Výsledky hospodaření Charity Bohumín v roce 2019
Charita Bohumín

celkem v tis. Kč
Náklady

Spotřeba materiálu, zboží a energií
Opravy a udržování
Náklady na služby
Mzdové náklady bez OON
OON-DPČ a DPP
Sociální a zdravotní pojištění
Ostatní náklady
Odpisy
Náklady celkem
Výnosy
Tržby za vlastní výkony a služby
Tržby za služby v rámci IP
Tržby od zdravotních pojišťoven
Dotace z MPSV
Dotace ostatní ministerstva a Úřad vlády
Dotace kraje
Dotace obce, města
Ostatní dotace (dotace od Úřadu práce), včetně dotací od EU
Ostatní výnosy
Odpisy majetku z dotací a darů
Dary
Dary obce, města
Sbírky církevní, včetně Postní almužny
Sbírky veřejné
Výnosy celkem
Hospodářský výsledek
Pořízení investice stavební, včetně pozemků
Pořízení zařízení, strojů
Celkem investiční výdaje
Dotace na investice
Dary na investice
Počet zaměstnanců
fyzický - pracovní poměr k 31. 12. - bez OON
průměrný přepočtený za celý rok - bez OON

2 672
158
518
6 747
451
2 303
127
967
13 943
4 665
650
336
5 753
0
599
790
0
156
226
792
0
47
0
14 014
71
16 000
0
16 000
0
0
31
23,24

Náklady ……………………………… 13 943 tis. Kč
Výnosy ………………………………. 13 999 tis. Kč

Hospodářský výsledek Charity Bohumín za rok 2019……… 56 tis. Kč
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Charita Bohumín
děkuje

MPSV

Moravskoslezskému kraj
za finanční podporu
na provozní a mzdové náklady

Městu Bohumín

za finanční podporu provozu a výbornou spolupráci,
zejména pracovníkům sociálního
a majetkového odboru

Členům Charitní rady
jako poradnímu a kontrolnímu orgánu
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Dětem z MŠ ve Starém Bohumíně
za kulturní vystoupení pro seniory
v Charitním domě pokojného stáří sv. Františka
Studentům SOŠ Bohumín (obor výchovně-humanitární činnost)
a Gymnázia Fr. Živného v Bohumíně
za jejich čas strávený s našimi klienty
Farnostem Bohumína a okolních měst a obcí
Dobrovolníkům
za jejich čas strávený s našimi klienty

Všem koledníkům
za obětavou účast v Tříkrálové sbírce
Dárcovským organizacím

MAS Bohumínsko

Ymce Orlová
za mnohaletou pomoc při organizování tříkrálové sbírky ve městě Orlová

Nejmenovaným soukromým dárcům a dobrodincům
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