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2. Slovo na úvod
Vážení a milí přátelé,

když jsem loni končila slovy „S čistým svědomím, s klidem v duši a co největší pokorou věřím tomu, že
všechna překvapení, zkoušky na cestě za službou lidem a tím i větším dobrem zvládneme,“ netušila jsem
stejně jako nikdo z nás, že rok 2020 bude v historii, životech nás všech, patřit pravděpodobně mezi roky
nejnáročnější.
Covid–19 byl a stále je zkouškou, kterou nikdo nečekal a při které si většina z nás sáhla až na dno svých
sil. Rok 2020 byl rokem, který prověřil služby zdravotní a sociální vrchovatou měrou, stejně jako lidské
charaktery a celou naši společnost. Ukázal, kdo patří k nejzranitelnějším a bez pomoci druhých se neobejde.
Byl to rok, který mě opět ujistil v tom, že je na naší Charitě výborný tým lidí, který zvládne situace nepředvídatelné, náročné,
často beznadějné – s humorem, vírou v lepší zítřky a že dokáže spolupracovat a táhnout za jeden provaz, když je zle. To, co
jsme pak během roku společně prožívali, lze slovy jen těžko vyjádřit.
A tak i přes nepříznivou epidemiologickou situaci se nám podařilo plno věcí. Provoz zdravotních a sociálních služeb nebyl
výrazněji omezen, pokračovalo se v projektech, kde to situace dovolila. O tom všem si můžete přečíst na následujících stránkách.
Asi nejviditelnějším z nich byla rekonstrukce budovy na Rooseveltově ulici, která se neobešla bez demolice nefunkčních
prostorů pro údržbu a nakonec i skladu pomůcek. V červnu se začala stavět podle projektu budova nová, moderní, která bude
využívána ke stejným účelům, ale především jako zázemí pro personál mobilního hospice.
Je třeba zdůraznit, že naši náročnou službu druhým lidem bychom nezvládli bez podpory našich nejbližších, kteří často byli
umenšeni na úkor charitního díla. Velké poděkování patří všem dlouhodobým podporovatelům, sponzorům, spolupracujícím
úřadům a organizacím, ale i těm, kteří nám nezištně pomohli, když bylo třeba.
Největší dík ale patří všem mým charitním pracovníkům – za jejich obětavost, pracovní nasazení a neustálou podporu.
Bez vás by šumperská Charita nebyla tím, čím je. Bohu díky za každého z vás!
Ano, jsme silná Charita, která ani v nejtěžších chvílích nezklame.
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Jana Bieliková
ředitelka Charity Šumperk
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Slovo „charita“ funguje v povědomí lidí jako synonymum dobročinnosti. Stal se z něho všeobecný pojem a je to dobře. Dělat
charitu znamená prostě dělat nezištně něco dobrého pro druhé.
Když se ale řekne „Charita Šumperk“, znamená to ještě něco víc. Za tímto pojmem jsou schovaní konkrétní lidé, konkrétní
místo a činnost. Když jedu autem po šumperských ulicích a míjím auta s tímto nápisem, představuji si pokaždé, kam v nich
sedící řidičky asi spěchají. Třeba na ně čeká nemocná babička, která potřebuje vykoupat a převázat opuchlou nohu. Nebo
někdo, kdo už má hlad, a netrpělivě vyhlíží objednaný oběd. Nebo někdo, kdo potřebuje pomoc s úklidem. Charitní auta vidím
na ulici často. Ale to nejdůležitější nevidí nikdo z nás. Je tam spousta práce, lásky a lidského potu, a vše dobře schované.
I výroční zpráva má podobnou vlastnost. Je plná tabulek, čísel, souhrnů, výpočtů. Popisuje fungování instituce, plnění plánů,
hodnotí úspěšnost získávání dotací či realizaci projektů. Ale ta nejnáročnější práce mnoha obětavých žen, pot a únava, láska
a obětavost, chvíle naplněné soucitem u postele nemocného či umírajícího a také vděčnost těch, kterým se dostalo pomoci
– to vše je opět dobře ukryté.
Prosím všechny čtenáře této výroční zprávy, aby za každou tabulkou, výkresem či grafem viděli víc. Aby to alespoň občas
nebyl jen náš Pán, který „vidí to, co je skryté“. Prosím, abyste za každým řádkem této brožury viděli i druhou stranu: lidi, kteří
pro charitu a pro Charitu Šumperk dýchají.
Já za sebe slibuji, že pokaždé, když uvidím na ulici charitní auto, pošlu těmto lidem požehnání spolu s upřímnou modlitbou.

P. Slawomir Sulowski
duchovní správce Charity
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Při ohlédnutí za rokem 2020 jsem se zamyslela nad tím, jak těžké období má za sebou šumperská Charita – péči o klienty
v době covidové. Uplynulý rok kladl vysoké nároky na její činnost. Práce především se seniory bývá velmi obtížná a náročná
sama o sobě, v době covidu to platí dvojnásobně. Přesto se zde pracovnice a pracovníci řídí známou pravdou, že dobré slovo,
pousmání nebo pohlazení je nad všechny léky. A nejen to, všichni mají velmi profesionální a zároveň lidský a vřelý přístup
ke svým klientům. Vlídnost, trpělivost a porozumění celého kolektivu pomáhají klientům v pokročilém věku překonat
zbytečné obavy z nemocí, fyzických i psychických potíží. Ochotu všech pracovníků přispěchat na pomoc potřebným i za cenu
velkých obětí velmi obdivuji.
V červenci tomu bude pět roků, co byla vybrána z několika uchazečů právě současná paní ředitelka Jana Bieliková. Tato volba
se ukázala velmi dobrou, za jejího působení se Charita posunula na vysokou úroveň poskytování služeb. Proto bych ráda
jménem Rady Charity poděkovala nejen paní ředitelce, ale i všem pracovnicím a pracovníkům za péči, kterou poskytují svým
klientům, aby mohli díky jim prožívat důstojné stáří.
Helena Večeřová
předsedkyně Rady Charity
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Název organizace
Sídlo organizace
Telefon
E-mail
Webová adresa
Číslo účtu
ID
IČ
DIČ
Provozní doba
Právní forma

Charita Šumperk
Jeremenkova 7, 787 01 Šumperk
583 216 747
info@sumperk.charita.cz
www.sumperk.charita.cz
1904522359/0800
ugt7hcm
48005894
CZ48005894
pracovní dny od 7:00 do 15:30
církevní právnická osoba

Vznik organizace a její začlenění
Charita Šumperk je nestátní nezisková organizace s vlastní
právní subjektivitou. Ustanovil ji olomoucký arcibiskup na základě zřizovacího dekretu ze dne 11. listopadu 1992. Charita
Šumperk tvoří základní složku Arcidiecézní charity
Olomouc, která je coby součást Charity Česká republika,
členem mezinárodní sítě Caritas Internationalis.

Podpora zřizovatele
Zřizovatelem Charity Šumperk je olomoucký arcibiskup.
Zřizovatel finančně podporuje organizaci tím, že zaměstnává asistenta pro pastoraci, který v organizaci pracuje. Církev
poskytuje zaměstnancům pomoc v duchovní oblasti. Charita

Šumperk velmi úzce spolupracuje s jednotlivými farnostmi,
a to při pořádání různých akcí a sbírek.

Statutární orgán
Stanoveným zástupcem Charity Šumperk je ředitel organizace. Současná ředitelka Mgr. Jana Bieliková byla do funkce
jmenována 1. července 2016.
Duchovní správce
P. Slawomir Sulowski.

Rada Charity
V souladu s novými Stanovami došlo k ukončení činnosti
Rady Charity a k volbě nové Rady Charity. Rada je jmenována ředitelkou Charity na dobu tří let a je jejím poradním
orgánem.
S platností od 1. listopadu 2018 do 31. října 2021 má Rada
Charity toto složení: Helena Večeřová, Mgr. František Klíč,
Mgr. Tomáš Spurný, Ing. Petr Suchomel, Oldřich Tanert.
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3. Základní údaje

Dokumenty Charity Šumperk
Na podzim roku 2018 došlo k aktualizaci stávajících dokumentů charit olomoucké arcidiecéze. Charita Šumperk má
tyto aktualizované dokumenty:
- Dekret ze dne 5. září 2018, č.j. 6469/2018, kterým
se upravují právní poměry právnické osoby Charita
Šumperk (nahrazuje Zřizovací dekret CZ – 31/93).
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- Jmenovací dekret ředitelky Charity Šumperk ze dne
5. září 2018, čj. 6502/2018 (nahrazuje jmenovací dekret
ze dne 21. června 2016).
- Stanovy Charity Šumperk ze dne 1. října 2018 (nahrazují Stanovy z 22. října 2003).

Oblast působnosti
Charita Šumperk působí na území děkanátu Šumperk:
Města: Hanušovice, Staré Město, Šumperk.
Obce: Bludov, Bohdíkov, Bohutín, Branná, Bratrušov, Bušín,
Dolní Studénky, Hraběšice, Jindřichov, Kopřivná, Loučná
nad Desnou, Malá Morava, Nový Malín, Olšany, Ostružná,
Rapotín, Rejchartice, Ruda nad Moravou, Sobotín, Velké
Losiny, Vernířovice, Vikantice, Vikýřovice a okolní obce.
V těchto obcích působí pouze Domácí zdravotní péče
a Domácí hospicové péče: Libina, Hrabišín, Mostkov, Oskava,
Mladoňov, Třemešek u Oskavy, Bedřichov, Obědné.
Poslání Charity
Posláním Charity je služba milosrdné lásky církve lidem
v ohrožení nebo nouzi bez ohledu na jejich věk, pohlaví, politické smýšlení, rodinné uspořádání, zdravotní stav, sexuální orientaci, sociální a ekonomickou situaci a postavení,
jejich příslušnost k etnické nebo národnostní menšině, víře,
náboženství a kultuře.
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Oblast působnosti
Charity Šumpek

ŘEDITELKA

Mgr. Jana Bieliková
ASISTENT PRO PASTORACI
ThLic. Mgr. Jana Nováková, PhD.

VEDOUCÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB
Jarmila Davidová, DiS.

VRCHNÍ SESTRA
Mgr. Dagmar Remešová

SOCIÁLNÍ PRACOVNÍK
Bc. Anna Boxanová
Bc. Veronika Šubjáková
Jana Petríková, DIS. (MD)

ZDRAVOTNÍ SESTRY
Soňa Doubravová, DiS.
Martina Gerlichová
Kateřina Gronychová
Anna Hovancová, DiS.
Eva Košáková
Eva Kožuškaničová
Lucie Levá
Eva Musilová, DiS.
Ivona Nesvadbová
Darina Rýznarová, DiS.
Blanka Sojáková
Eva Stecová

PRACOVNÍCI V SOC. SLUŽBÁCH
Dagmar Bundilová
Zuzana Demčáková
Marie Dvořáková
Kateřina Foglová
Helena Grabovská
Libuše Hamříková
Petra Heděncová
Barbora Křížková
Lenka Kukulová
Tomáš Novotný
Renata Pacalová
Bc. Dalimil Podhajský
Radomíra Prokešová
Markéta Prokopová
Markéta Smrčková
Kateřina Šilarová
Eva Ševčíková
Jitka Šmoldasová
Hana Tobolová
Pavlína Vlková
Monika Vybíralová
Michaela Heděncová (DPP)
Marie Holínková (DPP)

Hana Boráňová (DPP)
Monika Cikrytová (DPP)
Helena Čanková (DPP)
Martina Dombaiová (DPP)
Pavla Havlenová (DPP)
Bc. Dana Mikulášová (DPP)
Marie Sléhová (DPP)
Miroslav Svozil MBA, MSc. (DPP)

ÚČETNÍ
Ing. Miroslava Večeřová (DPP)
Simona Vávrová
IT
Jan Rameš (DPP)
LÉKAŘI
MUDr. Danuše Kratochvílová
MUDr. Martina Rendová
ADMINISTRATIVNÍ PRACOVNICE
Jana Petrová ÚP
Věra Ponížilová, DiS.
Michaela Stuchlá
Mgr. Lenka Horníčková (MD)

ÚDRŽBÁŘ
Antonín Spáčil – TAP (DPP)
Josef Frank (DPP)
Jan Kaluža
UKLÍZEČKA
Nikola Churavá
PRACOVNÍCI
VEŘEJNÝCH TOALET
Jana Raisová
Alena Dvořáková
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Organizační struktura
Charity Šumperk k 31. 12. 2020

Ladislav Antoszek (DPP)

Počet pracovníků za rok 2020:
Celkový počet zaměstnanců k 31. prosinci 2020 činil
77 (včetně dohod DPP a DPČ).
Po přepočtení na úvazky – 43,15 zaměstnanců.

7

8

Výroční zpráva Charita Šumperk 2020

9

Výroční zpráva Charita Šumperk 2020

Výroční zpráva Charita Šumperk 2020

4. Hlavní aktivity

Prostřednictvím domácí zdravotní péče a sociálních služeb poskytuje Charita Šumperk komplexní domácí péči. Jde
o více druhů služeb, které se v případě potřeby vzájemně
doplňují. Součástí služeb komplexní domácí péče je také
domácí hospicová péče, půjčovna rehabilitačních a kompenzačních pomůcek, základní sociální poradenství a centrum
sociální a humanitární pomoci.

4.1 Pečovatelská služba
(§40, identifikátor: 7636721)
Název služby
Kontakt
Kontaktní
osoba

Charitní pečovatelská služba
734 362 541, www.sumperk.charita.cz
Jarmila Davidová, DiS.
vedoucí sociálních služeb
jarmila.davidova@sumperk.charita.cz

Poslání služby:
Posláním terénní Charitní pečovatelské služby je individuálně
podporovat nezávislost a samostatnost uživatele se sníženou soběstačností z důvodu věku či zdravotního postižení tak, aby mohl vést důstojný život v domácím prostředí
a zachoval si vlastní životní styl.

10

Charakteristika služby:
Jedná se o terénní službu, která je poskytována dle nasmlouvaného úkonu v domluveném čase a rozsahu přímo v domácnosti uživatele, na základě jeho dlouhodobé nepříznivé sociální situace nebo dlouhodobého nepříznivého zdravotního

stavu. Provedené pečovatelské úkony hradí uživatel služby
dle aktuálního sazebníku.

Cílová skupina:
Pečovatelskou službu poskytujeme osobám se sníženou
schopností sebeobsluhy a péče o domácnost z důvodu věku
či zdravotního postižení a rodinám s trojčaty či vícerčaty,
jejichž situace vyžaduje pomoc jiné fyzické osoby. Bližší
specifikace cílové skupiny je uvedena na našich webových
stránkách. Od 1. března 2009 Charita Šumperk poskytuje pečovatelskou službu také v Domě s chráněnými byty
ve Vikýřovicích.

Nabízené služby:
Pečovatelská služba zahrnuje dle zákona č. 108/2006 Sb.
tyto základní činnosti: pomoc při zvládání běžných úkonů
péče o vlastní osobu, pomoc při osobní hygieně, poskytnutí
podmínek pro osobní hygienu, poskytnutí stravy, pomoc
při zajištění stravy, pomoc při zajištění chodu domácnosti,
zprostředkování kontaktu se společenským prostředím.
Fakultativní služby:
V rámci péče nabízíme i fakultativní služby: doprava uživatele charitním autem k lékaři apod.

431

Počet
uživatelů

62 869
Pečovatelských
úkonů

150

Fakultativních
úkonů

Název služby
Kontakt
Kontaktní
osoba

Osobní asistence
734 362 541, www.sumperk.charita.cz
Jarmila Davidová, DiS.
vedoucí sociálních služeb
jarmila.davidova@sumperk.charita.cz

Poslání služby:
Terénní služba Osobní asistence podporuje osoby se sníženou soběstačností potřebující ke svému životu dopomoc
druhého člověka. Služba je časově neomezená a poskytována v přirozeném prostředí člověka.

Charakteristika služby:
Podstatou služby je dopomoc osobního asistenta se zvládnutím běžných každodenních dovedností a úkonů, které
by dělal uživatel sám, kdyby mu v tom nebránilo zdravotní
postižení nebo stáří. Na službě se uživatel finančně podílí
dle aktuálního sazebníku.

základní činnosti: pomoc při zvládání běžných úkonů péče
o vlastní osobu, pomoc při osobní hygieně, pomoc při zajištění
stravy, pomoc při zajištění chodu domácnosti; výchovné,
vzdělávací a aktivizační činnosti, zprostředkování kontaktu
se společenským prostředím, pomoc při uplatňování práv,
oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí.
Fakultativní služby:
V rámci péče nabízíme i fakultativní služby: doprava uživatele charitním autem do zaměstnání apod.

37

Počet
uživatelů

3 433

Počet hodin osobní
asistence

255

Fakultativních
úkonů
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4.2 Osobní asistence
(§39, identifikátor 8019473)

Cílová skupina:
Službu Osobní asistence poskytujeme osobám se sníženou
soběstačností z důvodu věku, zdravotního postižení, jejichž
situace vyžaduje pomoc jiné fyzické osoby. Služba je určena
dětem i dospělým. Bližší specifikace cílové skupiny je uvedena
na našich webových stránkách.

Nabízené služby:
Osobní asistence obsahuje dle zákona č. 108/2006 Sb. tyto

11
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4.3 Domácí zdravotní péče
(IČZ 93307000)
Název služby
Kontakt
Kontaktní
osoba

Domácí zdravotní péče
777 674 703, www.sumperk.charita.cz
Mgr. Dagmar Remešová
vrchní sestra
dagmar.remesova@sumperk.charita.cz

Charakteristika služby:
Domácí zdravotní péči poskytují zkušené zdravotní sestry
v domácnosti pacienta na základě indikace lékaře. Péče je
hrazena z prostředků veřejného zdravotního pojištění.

Cíl služby:
Umožnit lidem v době nemoci a snížené soběstačnosti zůstávat ve vlastním sociálním prostředí a v případě umírajících
dožít v kruhu rodiny.
Služba je určena:
Nemocným od tří let věku s dlouhodobým, chronickým nebo
akutním onemocněním, včetně pooperačních a poúrazových
stavů, nevyléčitelně nemocným v rámci obecné paliativní
péče.
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Rozsah služby:
Služba je poskytována sedm dní v týdnu během dvaceti čtyř
hodin, dle zdravotního stavu pacienta a na základě indikace
lékaře, maximálně třikrát denně. Obecná paliativní péče
(pacienti se signálním kódem) je poskytována dle potřeb
a stavu pacienta až šestkrát denně.

Prováděné výkony:
Zácvik rodiny v komplexní ošetřovatelské péči o imobilního
pacienta, aplikace injekcí, infuzí a opiátů, zácvik pacienta
či rodinných příslušníků při aplikaci inzulínu, edukace
diabetika, péče o stomie, odběry krve a biologického materiálu, měření glykémie glukometrem, péče o drény a žaludeční
sondy, péče o permanentní močový katetr, cévkování, ošetřování pooperačních ran, chronických ran, dekubitů, bércových vředů, prevence poruch kožní integrity, ošetřovatelská
rehabilitace, měření fyziologických funkcí, edukace pacienta
a rodiny o životosprávě, dodržování pitného a léčebného
režimu, zajištění výživy sondou, kontrola medikace a léčebného režimu, obecná paliativní péče o pacienty v terminálním stavu nemoci.

905

Počet ošetřených
pacientů

17 914
Návštěv
u pacientů

33 431

Ošetřovatelských
výkonů

38

Počet dochovaných
pacientů se SK

Název služby
Kontakt
Kontaktní
osoba

Mobilní specializovaná paliativní péče
777 674 703, www.sumperk.charita.cz
Mgr. Dagmar Remešová
vrchní sestra
dagmar.remesova@sumperk.charita.cz

Charakteristika služby:
Poskytujeme mobilní specializovanou paliativní péči o nevyléčitelně nemocné, u kterých byla ukončena kurativní léčba.
Péči poskytuje multidisciplinární tým a řídí se základními
principy hospicové péče – nemocný nebude trpět nesnesitelnou bolestí, bude respektována jeho lidská důstojnost
a nezůstane osamocen. Pro poskytování péče je nezbytná
přítomnost rodiny nebo blízkých osob. Péče je hrazena
z prostředků veřejného zdravotního pojištění.

blízkého člověka. Podporujeme ji po celou dobu doprovázení. Zajišťujeme odbornou zdravotní péči ve spolupráci s lékařem paliatrem. Zdravotní sestry dle jeho aktuální
ordinace provádí odborné výkony u pacienta vedoucí k tišení
bolesti a zmírnění nepříjemných příznaků nevyléčitelné
nemoci. Poskytujeme péči lékařskou, ošetřovatelskou, sociální, psychologickou a duchovní. K dispozici je i poradce pro
pozůstalé.

32

Počet dochovaných
pacientů

1467
Návštěv
u pacientů
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4.4 Mobilní specializovaná paliativní péče

Cíl služby:
Umožnit nemocným dožít v kruhu rodiny a svých blízkých.

Služba je určena:
Nevyléčitelně nemocným, u kterých byla ukončena léčba
vedoucí k vyléčení.

Rozsah služby:
Služba je poskytována sedm dní v týdnu během dvaceti čtyř
hodin denně, dle potřeb pacienta a aktuální ordinace lékaře.
Náplň služby:
Zaučíme pečující rodinu v ošetřování jejich těžce nemocného

13
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4.5 Poradna pro pečující a pozůstalé
Název služby
Kontakt
Kontaktní
osoba

Poradna pro pečující a pozůstalé
737 440 267, www.sumperk.charita.cz
ThLic. Mgr. Jana Nováková, PhD.
pastorační asistentka
jana.novakova@sumperk.charita.cz

Charakteristika služby:
Nemoc a ztráta blízkého člověka jsou jedny z nejtěžších
situací, se kterými se v životě můžeme setkat. Často si s nimi
nevíme rady, nejsme si jistí, že to, co prožíváme a jak to prožíváme, je normální, máme potřebu svou nejistotu s někým
sdílet a přitom nechceme svým smutkem obtěžovat někoho
blízkého.
Člověk, který se rozhodne pečovat o svého blízkého až
do smrti (např. s podporou multidisciplinárního týmu
mobilní specializované paliativní péče), se většinou setkává se zcela novou situací, přes veškeré odhodlání si nemusí
vědět rady, může být unavený, může mít obavy, jak úmrtí
svého blízkého zvládne, co bude pak atd.
V roce 2020 certifikované poradkyně pro pozůstalé (Mgr. Dagmar Remešová, ThLic. Mgr. Jana Nováková,
PhD., Jana Petríková Dis., Markéta Smrčková) doprovázely
umírající a jejich blízké především v domácím prostředí jako
členky multidisciplinárního týmu mobilní specializované
paliativní péče. V roce 2021 budeme moci rozšířit službu
o zázemí poradny v nově vybudovaných prostorách.
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Nabízené služby:
Nabízíme čas a prostor pro ty, kteří pečují o svého blízkého
a očekávají naplnění jeho života, ale i pro všechny ty, kteří
potřebují pomoc a provázení v přijímání ztráty svého blízkého.
Nabízíme bezpečné prostředí k vyjádření pocitů (smutku, strachu, bezmoci, zloby atd.), respekt k individuálním
potřebám, diskrétnost, naslouchání, společné přemýšlení
a společné hledání, pro jednotlivce, ale i pro celé rodiny.
Podporu a doprovázení v prožívání obtížných situací souvisejících s nemocí nebo ztrátou blízkého poskytujeme
v domácím prostředí, v poradně, ale také po telefonu, přes
mail, chat atd.

72

Počet klientů

Název služby
Kontakt
Kontaktní
osoba

Půjčovna rehabilitačních
a kompenzačních pomůcek
583 216 747, www.sumperk.charita.cz
Marie Dvořáková
administrativní pracovnice
marie.dvorakova@sumperk.charita.cz,
mobil: 732 647 824

Charakteristika služby:
Charita Šumperk zprostředkovává uživatelům svých služeb
a také ostatním zájemcům pronájem kompenzačních a rehabilitačních pomůcek ze svého majetku. Pronájem slouží
k okamžitému pokrytí poptávky po tomto vybavení do doby,
než si uživatel zajistí pomůcku přes zdravotní pojišťovnu či
jiným způsobem, nebo po dobu aktuální potřeby uživatele
(např. po dobu léčby, rekonvalescence).

Nabízené služby:
Doporučení a předvedení pomůcky, v případě potřeby také
její dovoz až do domu. Naše organizace se snaží půjčovnu pomůcek pravidelně doplňovat, rozšiřovat dle svých možností
a zároveň na základě poptávky uživatelů služby. Nabízíme
tyto pomůcky: kompletní polohovací lůžka (mechanická
i elektrická), stolky k lůžku, antidekubitní podložky, invalidní
vozíky, chodítka, WC židle, sedačky na vanu, francouzské
hole apod.

310

Počet
uživatelů

466

Zapůjčených
pomůcek

4.7 Veřejné toalety
– chráněná pracovní místa
Název služby
Kontakt
Kontaktní
osoba

Veřejné toalety
739 002 792, www.sumperk.charita.cz
Michaela Stuchlá
administrativní pracovnice
michaela.stuchla@sumperk.charita.cz

Charakteristika služby:
Charita Šumperk provozuje Veřejné toalety a zaměstnává
zde pracovníky zdravotně znevýhodněné. Pracovníci, kteří by byli na trhu práce obtížně zaměstnavatelní (z důvodu
snížené pracovní schopnosti), se tu mohou zařadit do sociálního prostředí a také přispět ke zvýšení kvality sociálních
zařízení ve městě Šumperk. Díky Úřadu práce ČR, krajské pobočky v Olomouci, Kontaktního pracoviště Šumperk, které
podporuje zaměstnávání osob se zdravotním handicapem,
pokrýváme příspěvkem z ÚP část nákladů na provoz.
Nabízené služby:
Toalety se nacházejí v jihozápadním křídle Pavlínina dvora
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4.6 Půjčovna rehabilitačních
a kompenzačních pomůcek
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(naproti Domu kultury) na adrese Fialova 1, Šumperk. Provozní doba je stanovena v pracovní dny od 7:30 do 19:30
a o víkendech od 9:00 do 18:00 hodin. Na ploše bezmála
100 m2 jsou umístěny kabinky pro ženy a muže, samostatná
místnost pro vozíčkáře a pult pro přebalování malých dětí.
V případě konání veřejných akcí v areálu Pavlínina dvora je
možnost toalety využít mimo provozní dobu. Slouží nejen
obyvatelům města Šumperka, ale i návštěvníkům a turistům, kteří do města zavítají.

20 380
Obslouženo
osob

4.8 Poradenské služby
Název služby
Kontakt
Kontaktní
osoba
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Sociální poradenství
703 176 290, www.sumperk.charita.cz
Bc. Anna Boxanová
sociální pracovnice
anna.boxanova@sumperk.charita.cz

Charakteristika služby:
Charita Šumperk poskytuje základní sociální poradenství
dané zákonnou povinností bezplatně. Sociální pracovníci pomáhají řešit nepříznivou sociální situaci, ve které

se zájemci o služby nebo samotní uživatelé nacházejí. Je-li
potřeba odborného sociálního poradenství, nabízíme zprostředkování kontaktu na specializovanou poradnu, příslušné
pracoviště či poskytovatele sociálních služeb.

Nabízené služby:
Poradenské služby naší organizace jsou zaměřeny na cílovou
skupinu seniorů a osob se zdravotním postižením, neopomíjíme také pečující osoby, což jsou často rodinní příslušníci.
Poradenství je zaměřeno na pomoc s vyřizováním sociálních
dávek (např. příspěvek na péči, příspěvek na bydlení), pomoc
s žádostí o umístění v pobytovém zařízení sociálních služeb,
informace o pořízení a možnostech využívání zdravotních
a kompenzačních pomůcek apod. V roce 2020 vzrostl počet
kontaktů i díky situaci kolem epidemie Covid–19.

400
Počet
kontaktů

Název služby
Kontakt
Kontaktní
osoba

Fond přímé pomoci, krizová intervence
703 176 288, www.sumperk.charita.cz
Bc. Veronika Šubjáková
sociální pracovnice
veronika.subjakova@sumperk.charita.cz

Charakteristika služby:
Fond přímé pomoci byl vytvořen pro případy osob v obtížných životních situacích, přestože se orientujeme spíše
na jiný druh pomoci než na finanční. Fond bývá každoročně
zřizován z části výtěžku Tříkrálové sbírky a Postní almužny.
Hygienu a potraviny čerpáme ze Sbírky potravin (koordinovanou Potravinovou bankou Olomouckého kraje, z. s.),
Potravinové banky Olomouckého kraje, z. s. a projektu
Potravinové a materiální pomoci nejchudším osobám II.
(financovaného z Operačního programu potravinové
a materiální pomoci, koordinovaného MPSV ČR). Slouží hlavně v případech nenadálé nouze nebo jako výpomoc při dlouhodobé nouzi. V krizových situacích nabízíme základní krizovou intervenci, která spočívá v poskytnutí psychologické
pomoci a podpory.
Nabízené služby:
Charita Šumperk nabízí prostřednictvím tohoto fondu
finanční, potravinovou a materiální pomoc rodinám nebo
jednotlivcům nacházejících se ve vážných existenčních krizích. Jde zejména o případy, kdy není možné řešit finanční požadavek standardní formou (pomoc rodiny, sociální dávky).

Poskytnutí finančních prostředků je vázáno na provedení
sociálního šetření a schválení ředitelkou Charity Šumperk.
Potravinová a hygienická pomoc se poskytuje pravidelně
každé úterý a pátek od 10:30 do 12:00 na základě doporučení příslušných sociálních úřadů (např. MěÚ – odbor sociálních věcí, ÚP – Hmotná nouze). Pomoc je primárně směřována lidem žijícím na území šumperského děkanátu a těm,
kteří nevyužívají jinou sociální službu.
Krizová intervence zajišťuje pomoc lidem v nouzi, která může
být realizována také poskytnutím balíčku s trvanlivými
potravinami a základními hygienickými potřebami.

334
Počet
klientů

49

Počet krizových
intervencí
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4.9 Centrum sociální a humanitární pomoci

17

Výroční zpráva Charita Šumperk 2020

5. Projekty
V roce 2020 Charita Šumperk realizovala tyto projekty:

5.1 Projekt stavebních úprav
Charity Šumperk

Projekt navazuje na rok 2019, jeho hlavním cílem je vytvoření zázemí pro provoz mobilní hospicové péče v oblasti
děkanátu Šumperk a skladovacích prostorů pro rehabilitační
a kompenzační pomůcky.

Začátek projektu:
27. 5. 2019

Předpokládaný konec projektu:
jaro 2021
Projektant:
DOWIN, s.r.o. a kol.

18

Hlavní stavební realizátor akce:
WELL, s.r.o.
• Dar fyzické osoby v celkové výši 12 500 000 Kč
Projekt – dvě základní fáze:
1. Příprava projektu: duben 2019 – leden 2020
Koncepční návrh stavebního řešení, zajištění stavebního
povolení
2. Realizace projektu: leden 2020 – květen 2021
Demolice stávajících budov na p.č. 857/2 a 857/5

Stavba nové budovy na p.č. 857/5 (stejný půdorys)

Harmonogram prací – skutečnost:
A) začátek demoličních prací:
3. 2. 2020 – 28. 2. 2020 demolice montovaného dřevěného objektu na p.č. 857/2
29. 1. 2020 – 27. 3. 2020 zahájení bouracích prací stavby
na p.č. 857/5
B) příprava základů pro stavbu: 30. 3. 2020 – 19. 6. 2020
odstranění původních základů, výkopové práce, příprava bednění atd.
C) betonáž základů 23. 6. 2020
D) základová deska 23. 7. 2020
E) betonáž věnce 30. 9. 2020
F) pokládka panelů 8. 10. 2020
G) betonáž druhého věnce 5. – 9. 11. 2020
H) návoz materiálu na střechu 3. 12. 2020
I) montáž oken 17. 12. 2020

19
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5.2 Projekt Vybavení pro Charitu Šumperk
reg. č. CZ. 06.4.59/0.0/0.0/16_072/001091)

Projekt podporuje zvýšení kvality technického zázemí
a vybavení terénních sociálních služeb poskytovaných Charitou Šumperk a zvýšení jejich dostupnosti. Jedná se o pečovatelskou službu a osobní asistenci v přirozeném sociálním
prostředí uživatelů. Cílem projektu bylo zakoupení 3 aut,
nákup jednoho vozidla byl realizován už v roce 2019.
• IROP, podpora ve výši 1 224 995,55 Kč

5.3 Projekty na podporu infrastruktury
sociálních služeb za účelem zvyšování
kvality materiálně-technických podmínek
pro jejich poskytování
20

5.3.1. Pořízení osobního automobilu
• Olomoucký kraj, dotace 125 000 Kč

5.4 Projekty na podporu rozvoje paliativní
péče
Podpora poskytovatelů domácí paliativní péče
• Olomoucký kraj, dotace 400 000 Kč

5.5 Dotace na podporu mimořádného finančního ohodnocení zaměstnanců v sociálních službách v souvislosti s epidemií
Covid–19
• MPSV, dotace 738 225 Kč

5.6 Dotace na financování zvýšených provozních výdajů a sanaci výpadků příjmů
v souvislosti s přijímáním karanténních, mimořádných a krizových opatření
v sociálních službách v souvislosti s epidemií Covid–19
• MPSV, dotace 1 133 000 Kč

5.7 MOBILITA

Grantový program na podporu aktivit zaměřených na poskytování zdravotních služeb v terénní formě pro senio-

5.10 Projekt rozvoje domácí hospicové péče
na Šumpersku 2020

5.8 Nadace Karel Komárek Family Foundation
(projekt č.GV/241/2020)

Výroční zpráva Charita Šumperk 2020

ry, zdravotně postižené a další ohrožené skupiny obyvatel
(podpora paliativní péče). Předmětem daru byl vůz ŠKODA
Octavia Combi.
• ŠKODA AUTO a. s., dar vozu v hodnotě 894 500 Kč

Zakoupení oxygenátoru a lineárního dávkovače, Dormer
Pramet s.r.o., dar 35 000 Kč.
Finanční podpora na nákup OOPP a dalších potřebných věcí
pro organizaci v období Covid–19, dar 50 000 Kč.

5.9 Jídlonosiče pro seniory (OLK KP20/3111)
• Grant ČEZ, dar 44 000 Kč
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6. Spolupráce
6.1 DĚTSKÝ KLÍČ Šumperk, o.p.s.

Charita Šumperk spolupracuje
s neziskovou organizací DĚTSKÝ
KLÍČ Šumperk, o.p.s., která poskytuje sociální služby směřující
ke zlepšení péče o handicapované
děti a mládež s poruchami autistického spektra, k podpoře jejich
rodin a k hledání možností jejich začlenění do společenského života. Klienti DĚTSKÉHO KLÍČE Šumperk, o.p.s., dochází
na Charitu jednou měsíčně na pracovní rehabilitace, při kterých se procvičují v pracovních návycích, trénují si jemnou
motoriku a estetiku. Z důvodu epidemie Covid–19 jsme se
v roce 2020 sešli pouze jednou a připravovali jsme pokladničky na Tříkrálovou sbírku.

6.2 Člověk v tísni, o.p.s.

Nezisková organizace Člověk v tísni využívá
i nadále prostory Charity pro setkávání s klienty v předem domluvených konzultačních hodinách.

6.3 Společenství vdov, z. s.
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Od prosince 2017 Charita Šumperk spolupracuje se Společenstvím vdov, jehož patronkou je paní Ivana Anna Schönová.
V prostorách Charity se setkávají jednou měsíčně, vždy

první pátek v měsíci od 17:00 do 19:00. Společně podnikají
výlety, navštěvují různé kulturní akce nebo společné tvoření v prostorách Charity. Čas a pomoc při vedení společenství
je klientkám věnován bez úplaty.
Kontakt: 732 828 621.

6.4 Farní středisko

Spolupráce Charity s farním střediskem Šumperk probíhá již
několik let. Projevuje se nejen duchovním zaštítěním Charity
P. Slawomirem Sulowskim, ale také při spolupráci při pořádání akcí a sbírek. Odpovídá tak na výzvu otce arcibiskupa
Mons. Jana Graubnera, aby v každé farnosti arcibiskupství
pracovalo farní středisko Charity. Hlavním úkolem farních
středisek je všímat si potřeb lidí ve farnosti a reagovat na ně,
a to ve spolupráci s profesionální Charitou, se kterou se vzájemně doplňují. Charita při farnosti nejen ulehčuje knězi
práci v sociální oblasti, ale oslovuje i lidi, kteří jsou od církve
vzdálení. V roce 2020 byla uspořádána Tříkrálová sbírka,
Postní almužna a mše svatá za Charitu.

7.1 Tříkrálová sbírka 2020
Tříkrálová sbírka probíhala na území děkanátu Šumperk
ve dnech 1. – 12. ledna 2020. Celkem 204 tříkrálových skupinek vykoledovalo 945 524 Kč.
Jako každý rok byla z Tříkrálové sbírky podpořena činnost
Poradny pro ženy a dívky – Sdružení nenarozeného života a Centra pro rodinu v Šumperku. Část peněz připadla
na přímou pomoc osobám a rodinám v nepříznivé životní
situaci. Z výtěžku sbírky jsme zakoupili vybavení do terénu
(pomůcky pro hygienu), materiál pro podporu sociální
rehabilitace klientů a prevenci sociálního vyloučení. Zbytek

vykoledovaných peněz jsme využili na rozvoj a podporu všeobecné a specializované hospicové péče.
Zahájení Tříkrálové sbírky se uskutečnilo 7. ledna 2020
v Šumperku „U sovy“. Rozdávala se Tříkrálová zelňačka,
promluvil starosta města Šumperka Mgr. Tomáš Spurný
a ředitelka Charity Šumperk Mgr. Jana Bieliková, zazpíval
šumperský dětský sbor Motýli.
Děkujeme všem koledníkům za jejich obětavé koledování,
za šíření pokoje a radosti a štědrým dárcům za vřelé přijetí
koledníků a za poskytnuté dary. Poděkování patří také všem
místním asistentům a pracovníkům obcí, kteří pomáhali při
organizaci sbírky v jednotlivých farnostech a obcích.

VÝSLEDNÁ TABULKA TŘÍKRÁLOVÉ SBÍRKY 2020 (celkem 945 524 Kč)
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Výtěžky Tříkrálové sbírky v letech 2000 – 2020 (Kč)
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7. Akce
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7.3 Výstava fotografií Jindřicha Buxbauma

Šestnáctého ročníku sbírky Postní almužna se zúčastnilo patnáct farností šumperského děkanátu, v nichž bylo vybráno
66 491 Kč. Část peněz podpořila rodinu holčičky s postižením E. D. (23 712 Kč). Nejčastěji byly nasbírané finance
využity pro osoby těžce nemocné, s postižením a pro matky
s dětmi v tísni. Děkujeme všem lidem ochotným se obětovat
pro druhé a něco si odepřít.

Ve čtvrtek 9. ledna se uskutečnila vernisáž výstavy nových
velkoformátových fotografií Charity Šumperk v prostorách
Městské knihovny T. G. Masaryka Šumperk. Na počátku
výstavy pronesla krátký projev ředitelka Městské knihovny
Kamila Šeligová, starosta města Šumperka Mgr. Tomáš
Spurný, autor fotografií Jindřich Buxbaum a ředitelka
Charity Šumperk. Zúčastnění mohli vidět nádherné černobílé fotografie Jindřicha Buxbauma zachycující pečovatelky
a zdravotní sestry Charity Šumperk při jejich každodenní
práci v domácnostech. Vernisáže se zúčastnilo velké množství lidí, kteří se postarali o vynikající atmosféru.
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7.2 Postní almužna 2020

2 590 Kč

Tato výstava byla dále ke zhlédnutí v Nemocnici Šumperk,
a.s. a následně putovala do Domu kultury v Bludově. Výstava
slouží ke zviditelnění terénní práce Charity a k poukázání
na její nepostradatelnost.
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7.4 Přednáška Andrey Radomské

V úterý 14. ledna proběhla přednáška Andrey Radomské
v Městské knihovně T. G. Masaryka Šumperk. Paní Radomská zaujala především svým zápalem pro dobrou věc a pomoc lidem v nejtěžší a nejdůležitější fázi života. Svůj čas
musí rozdělit mezi svoje soukromí a profesi, kdy věnuje svůj
čas umírajícím i podporuje nejbližší umírajícího i pozůstalé.
A věnuje se jim i po smrti blízkého, pořádá víkendová setkání
pro pozůstalé, věnuje se i dětem, aby se dokázaly vyrovnat
se smrtí svých blízkých a dokázaly dál žít bez zemřelého.
Během celé přednášky zaznívalo: Umírání je běžná součást života, nemusíme se ho bát. V dopoledních hodinách se
přednáška podobného obsahu konala i pro studenty Střední
zdravotní školy v Šumperku, které toto těžké téma natolik
zaujalo, že přednáška pokračovala zajímavou diskuzí a sdílením.

7.5 Výstava mladých umělců v Eagle Gallery
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V pátek 21. února se v Eagle Gallery konala ojedinělá výstava mladých šumperských umělců UPSIDE DOWN. Tato
akce, která tento večer vznikla a vzápětí zanikla, vyjadřovala jejich nové a neznámé pocity, se kterými se setkávají
na počátku tvorby. Vystavujícími byli mladí umělci Šumperska, jejichž tvorbu a paliativní péči Charity Šumperk přišlo
podpořit více jak 200 jejich přátel. Akce se setkala s velikým
ohlasem. Úžasné bylo, že mladou generaci nezajímají jen
jejich záležitosti, ale i problémy současnosti a vážná témata jakou péče o umírající určitě je. Výtěžek sbírky 8 280 Kč
z této unikátní akce podpoří rozvoj paliativní péče v našem

regionu a Charita Šumperk všem zúčastněným za podporu
děkuje.

7.6 Veletrh sociálních služeb

V úterý 8. září proběhl v Šumperku na Hlavní třídě a v přilehlém parku Veletrh sociálních služeb. Návštěvníci si mohli
prohlédnout kompenzační a rehabilitační pomůcky, dozvědět se, jaké poskytujeme služby, nechat si změřit tlak, popřípadě se na cokoli zeptat. K dispozici byla vedoucí sociálních
služeb, sociální pracovnice a zdravotní sestra. Děti a ostatní
zájemci si mohli vyzkoušet hry, které používáme k aktivizaci seniorů nebo si vymalovat omalovánku.

V neděli 13. 9. byly v Praze předány pamětní medaile Českého červeného kříže „Děkujeme“ určené těm, kteří se nadstandardním osobním nasazením zapojili do zvládání epidemie
Covid–19 na jaře letošního roku. Mezi oceněnými byla i vrchní
sestra Charity Šumperk Mgr. Dagmar Remešová, která obdržela
mosaznou medaili. Vrchní sestra při převzetí medaile sdělila,
že toto ocenění patří všem pracovníkům Charity Šumperk,
kteří v nelehké době pandemie pracovali s vypětím všech sil
a zajistili nepřetržitý provoz terénních služeb. Medaile nese
na líci slovo „Děkujeme“ v řadě světových jazyků. Na rubu je
portrét Florence Nightingalové, patronky moderního ošetřovatelství, od jejíhož narození letos uplynulo 200 let, a symbol
Červeného kříže, neboť Henri Dunanta k založení Červeného
kříže inspirovala. Medaile „Děkujeme“ „má být poděkováním
i památkou“, řekl prezident ČČK Marek Jukl, který oceněným
medaile při plavbě parníkem na Vltavě předal.
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7.7 Medaile Červeného kříže
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7.8 Setkání pozůstalých
Vůbec první setkání pozůstalých uspořádala Charita Šumperk v neděli 20. září v prostorách pastoračního střediska.
Součástí odpoledne byl prostor pro vzpomínání, zapálení
svíček za zemřelé, představení Knihy živých, možnost setkání a sdílení s dalšími, kteří prošli podobnou zkušeností,
setkání pozůstalých s pracovnicemi Charity. Mluvené slovo střídala hudba v podání rodiny Kolčavových. Věříme,
že v těchto setkáních budeme moci pokračovat. Děkujeme
všem, kdo přišli.

četly paní ředitelka Jana Bieliková a nevidomá uživatelka
Charity Anna Kallerová, která měla napsaný text v Braillovu
písmu. Zaměstnanci pak také přinášeli dary, jako například
obraz sv. Vincence z Paula, patrona Charity, vlajku Charity
jako symbol charitního díla, obvazy a masti jako symbol
sester a pečovatelek, berle jako symbol pacientů a uživatelů, svíci jako symbol umírajících, srdce jako symbol dárců
a podporovatelů.

7.10 Den otevřených dveří
7.9 Mše svatá
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V neděli 20. září byla v kostele sv. Jana Křtitele v Šumperku
sloužena večerní mše svatá za Charitu Šumperk. Přítomni
byli zaměstnanci i dobrovolníci Charity. Liturgická čtení

V rámci Týdne sociálních služeb proběhl ve středu 7. října
již tradičně Den otevřených dveří. Zájemci si tak mohli prohlédnout prostory budovy Charity, nechat si sestřičkami
změřit krevní tlak nebo hladinu cukru v krvi a popovídat si
se zaměstnanci včetně pastorační asistentky. Velká část do-

Sbírka potravin

7.11 Sbírky
Vánoční balíčky pro Ukrajinu
Sbírka vánočních balíčků ACHO Olomouc pro ukrajinské děti
proběhla na konci roku. Jednalo se o jednorázové obdarování 363 dětí z dětských domovů a sociálně slabých rodin.
Balíčky putovaly dětem v Lopatyně, Bortnikách, Kolomyji
a Ternopilu. Charita Šumperk se do této akce zapojuje dlouhodobě a letos díky ní obdarovali štědří lidé 4 děti.

V sobotu 21. listopadu 2020 proběhla v Šumperku Sbírka potravin – opět
v hypermarketu Albert. Návštěvníci
mohli zakoupením potravin a drogerie přispět lidem v nouzi. Vzhledem k epidemiologické situaci jsme se museli obejít
bez dobrovolníků. I tak byla sbírka velmi úspěšná, obdrželi
jsme neuvěřitelných 548 kg potravin, což je pouze o 72 kg
méně než loni a 16 kg drogerie. Všem dárcům moc děkujeme.
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tazů směřovala na stavbu budoucího zázemí mobilního hospice a na to, jakým způsobem Charita zvládá boj s Covid–19.
Velkou odměnou pro všechny bylo výborné občerstvení, které pro Charitu zajistila jedna z uživatelek jako poděkování
za vše, co pro ni dělá.

7.12 Charitníček

Charitníček je občasník Charity Šumperk, který shrnuje
novinky v organizaci, informuje o službách i proběhlých
akcích. Distribuce v tištěné podobě je zajišťována pracovníky
Charity. Vychází zdarma v nepravidelných intervalech.
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8. Poděkování

Velké poděkování Charitě Šumperk
Charitu Šumperk jsme oslovili v návaznosti na doporučení kamarádky, která se pohybuje v sociálních službách, protože o možnosti
domácí hospicové péče jsme, tak jako nejspíš většina obyvatel naší země nevěděli, což je bohužel zapříčiněno malou informovaností.
Důvodem oslovení byl terminální stav nemoci mého bratra, který bojoval s rakovinou.
Od samého začátku byl přístup všech zaměstnanců profesionální, tj. od poskytnutí informací, co se bude dít, jak se tlumící,
podpůrná léčba bude vyvíjet až po možnost zapůjčení zdravotnických pomůcek. Nejednalo se pouze o pomoc fyzickou, ať už
ve formě podávání léků, jídla, ale i psychickou, protože pouhá promluva se sestrami, doktory, psychology vždy trápení, které jsme
prožívali a prožíváme, dál částečně utlumila.
Velké díky patří všem z Charity Šumperk, protože bez jejich pomoci a vlídných slov bychom celou situaci, na kterou nemůže být
nikdo moc připraven, nezvládli. Práce, kterou tito lidé dělají je jedna z nejdůležitějších a vždy budou mít můj obdiv.
Ještě jednou mockrát děkuji.
Miroslav Mikulec

Poděkování za skvělou péči
Děkujeme za skvělou a nepostradatelnou péči od asistentek i sestřiček, bez nich bychom si péči nedokázali sami představit. Zvlášť
děkujeme asistentce paní Dáše Bundilové, která s paní Řehovou dokázala neskutečné věci.
Manžel i celá rodina paní Řehové

Dovolte mi, abych za sebe a celou rodinu vyjádřila velké poděkování všem pečovatelkám a sestřičkám, která navštěvovaly paní
Ludmilu Hladíkovou po dobu její nemoci. Maminka byla vždy spokojená s jejich péčí a těšila se na každé setkání s nimi. Jejich práce
je záslužná a namáhavá. Především si cením jejich lidského přístupu. Proto vyjadřuji ještě jednou velké poděkování.
S úctou Blanka Unzeitigová – dcera

Chtěla jsem Vám a Vašim sestřičkám poděkovat za pomoc, kterou jste poskytli naší mamince v posledních dnech života. Odešla
v pokoji a měla kolem sebe všechny, které milovala.
S úctou Andrea Lysáková
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bratři Liškařovi

Andělé jsou mezi námi
V době největšího žalu nad ztrátou milované dcery vyjadřujeme obrovský dík Hospicové službě Caritas v Šumperku. Těžká nemoc
si vyžádala svoji krutou daň. Přáním Markétky i jejích nejbližších bylo do poslední chvíle zůstat společně, doma. Úžasní lidé
z Hospicové služby Caritas nám pomohli zvládnout nejtěžší okamžiky, odborně i lidsky. Děkuji paní doktorce Kratochvílové, vrchní
sestře paní Remešové, sestřičkám Marušce a Martince, týmu pečovatelek. Na několik dnů se staly součástí našich životů. Vstoupily
k nám jako andělé a postaraly se, aby poslední chvíle života prožila Markétka důstojně, bez utrpení a bolesti. V pokoře a vděčnosti
děkujeme.
Markétčina rodina
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Moc vám děkujeme za vaši výbornou a laskavou péči. Neumíme si to bez ní představit. Také díky vám mohla maminka být až
do konce doma, kde to měla ráda a kde se cítila v bezpečí. Děkujeme!

Poděkování za péči v nejtěžších a posledních dnech
Rádi bychom svá slova díků věnovali pracovnicím šumperské Charity, konkrétně sestřičkám Hele Čankové, Dáše Remešové, Daně
Mikulášové, Martině Dombaiové a Marušce Sléhové, bratru Miroslavu Svozilovi, paní doktorce Kratochvílové, paní doktorce
Rendové. Našemu milovanému Evženovi věnovali v jeho nejtěžších a posledních dnech svůj čas a svoji péči. Za jejich obětavost
upřímný dík.
rodina Fazorova

Vánoční poděkování
Klidné a pokojné vánoční svátky Vám všem, bez kterých bychom si letošní smutný rok dnes ani nedokázali představit. S hlubokou
úctou a pokorou děkuji za Vaši péči o celou naši rodinu v nejtěžších chvílích našeho života. Z celého srdce všem přeji hodně zdraví,
štěstí a lásky v novém roce!
Za rodinu Hedvika Tkačová
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Krátké ohlédnutí za loňským rokem 2020 z pohledu
vedoucí sociálních služeb Charity Šumperk
Troufám si říci, že číslice 2020 se vryla do každého z nás
hodně hluboko pod kůži, jelikož přišla doba, která byla, je
a ještě bude pro nás všechny náročná.
Začátkem března loňského roku se začaly objevovat první
případy nákazy Covid–19, uzavíraly se obchody, restaurace,
hranice s okolními státy a svobodný člověk si musel zvykat
na zákazy a daná pravidla, která byla někdy matoucí. Pro
Charitu Šumperk a její služby, které nabízí, se změnil běžný
„zajetý“ režim ze dne na den. Z pozice vedoucí sociálních
služeb jsem žila v nejistotě, jelikož mnoho mých pracovníků bylo donuceno zůstat doma se svými malými dětmi. Tato
situace se taktéž podepsala i na našich uživatelích, kteří využívají služeb Charity Šumperk. Bohužel jsem musela přerušit nasmlouvané dlouhodobé úkony v rámci Osobní asistence, ale i Pečovatelské služby, abychom vůbec byli schopni
zajistit tu nejzákladnější péči jako je osobní hygiena, donáška
nákupů a léků a dovoz či podání oběda.
Bylo nám nařízeno nosit ochranu dýchacích cest, ale roušky
nebyly k dostání, měli jsme mít ochranné pracovní pomůcky,
ale taktéž jich bylo nedostatek. Každý den přicházela nová
a nová doporučení z Olomouckého kraje, jak se máme zařídit.
Všichni jsme se snažili postupovat tak, abychom zajistili, jak
uživatelům, tak hlavně i našim pracovníkům, bezpečné pracovní podmínky. Nabízeli jsme pomoc i veřejnosti pokud se
u nich potvrdila nákaza Covid–19. Pracovníci a pracovnice
v sociálních službách, sociální pracovnice, administrativní
pracovnice měli opravdu plné ruce práce. Naši pracovníci, ale
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i ochotní dobrovolníci ve chvilkách svého volna šili roušky
pro své kolegy a kolegyně, pro uživatele a pacienty našich
služeb, pro nás všechny. Díky tomu jsme zažili, že se opravdu
umíme semknout a držet při sobě a že nejen Charita Šumperk dokáže pomáhat s láskou.
Tato nová situace nám bohužel vzala rodinné blízké, kamarády, ale nevzala nám naději a pocit, že když budeme držet
při sobě, tak jde všechno lépe a snadněji. Jsem velice hrdá
a pyšná na pracovníky sociálních služeb Charity Šumperk.
Ti ještě dnes při své každodenní práci o uživatele si sahají
na své dno, ale s jistotou vím, že práci odvádí na sto procent
a jsou nejdůležitějším článkem celé služby. Bez lidí jako jsou
oni, by služba lidem nešla vykonávat a za to jací jsou, bych
jim chtěla ze srdce poděkovat. V neposlední řadě i našim
uživatelům a jejím rodinným příslušníkům, že dodávají našim pracovníkům sílu do dalších dní, děkuji za již vznesené
pochvaly pro pracovníky Charity Šumperk, které vždy
pomohou a zahřejí nejen na tváři, ale i na srdci.
Jarmila Davidová, DiS., vedoucí sociálních služeb

Transparentní hospodaření s veřejnými prostředky je pro nás samozřejmostí. Stejně tak ovšem hospodárnost vlastního
provozu, sledování produktivity práce nebo zajištění trvalé udržitelnosti a rozvoje při současném zvyšování kvality služeb.
ROZVAHA (tis. Kč)
AKTIVA

Stav k 1. 1. 2020

Dlouhodobý nehm. majetek

Stav k 31. 12. 2020

0

Dlouhodobý hmotný majetek

Zásoby

0

9 905

17 065

1 255

1 851

0

Oprávky

0

-3 829

Pohledávky celkem

Krátkodobý fin.majetek

-3 993

18 143

Jiná aktiva celkem

11 856

230

Aktiva celkem

301

25 704

27 080

NÁZEV ÚČTU

stav
k 1. 1. 2020

pohyb
během roku

stav
k 31. 12. 2020

Účet 021 – stavby

4 075

nezměněn

4 075

123

nezměněn

567

5 088

Účet 022 – samostatné
movité věci
Účet 028 – drobný
dlouhodobý majetek
Účet 031 – pozemky

Účet 042
– nedokončený DHM
Účet 971 100
– drobný majetek

4 609

531

3 650

2 072

nezměněn
192

6 681

123

531

5 655

3 842

PASIVA

Stav k 1. 1. 2020

Stav k 31. 12. 2020

21 269

24 125

Vlastní zdroje celkem

Krátkodobé závazky

Dlouhodobé závazky

2 161

2 181

Jiná pasiva celkem
Pasiva celkem

NÁZEV FONDU
Účet 901 001
– příspěvky na investice
Účet 901 003
– příspěvky na investice
(nevyčerpané)
Účet 911 103
– fondy – ostatní
Účet 911 200
– přímá pomoc TKS
Účet 911 201
– postní almužna
Účet 911 203
– fond Erika Fibichová

2 142

730

93

83

27 080

25 704
stav
k 1. 1. 2020

pohyb
stav
během roku k 31. 12. 2020

1 241

1 736

2 977

11 000

770

11 770

83

436

-21

29

659

– 202

67

-1

353
50

Počáteční stav majetku k 1. 1. 2020 byl v hodnotě 13 555 tis. Kč (zahrnuje i majetek vedený na podrozvaze)
Konečný stav majetku k 31. 12. 2020 je 20 907 tis. Kč (zahrnuje i majetek vedený na podrozvaze).
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9. Hospodaření organizace
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ÚPLNÝ OBJEM NÁKLADŮ ORGANIZACE V ČLENĚNÍ (Kč)
PROJEKT DOMÁCÍ ZDRAVOTNÍ PÉČE
Výnosy celkem

Náklady celkem

– z toho náklady na správu

Výsledek hospodaření

FAKULTATIVNÍ SLUŽBY
7 950 927
6 876 927
1 497 254
1 074 000

PROJEKT PEČOVATELSKÁ SLUŽBA
Výnosy celkem

Náklady celkem

– z toho náklady na správu

Výsledek hospodaření

Náklady celkem

– z toho náklady na správu

Výsledek hospodaření

9 100 947
9 121 222
1 805 664
-20 275

Náklady celkem

– z toho náklady na správu

Výsledek hospodaření
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– z toho náklady na správu

Výsledek hospodaření

46 458
44 866
5 984
1 592

Výnosy celkem

Náklady celkem

– z toho náklady na správu

Výsledek hospodaření

797 554
893 650
248 733
-96 096

Ostatní služby
4 726 436
5 664 059
1 135 148
-937 623

ODLEHČOVACÍ SLUŽBY
Výnosy celkem

Náklady celkem

Veřejné toalety

PROJEKT OSOBNÍ ASISTENCE
Výnosy celkem

Výnosy celkem

0
0
0
0

Výnosy celkem

589 215

Výsledek hospodaření

468 056

Náklady celkem

– z toho náklady na správu

121 159
49 488

ÚPLNÝ OBJEM NÁKLADŮ ORGANIZACE V ČLENĚNÍ
Veškeré náklady byly vynaloženy na hlavní činnost, doplňkové činnosti Charita neprovozuje.
ZHODNOCENÍ ZÁKLADNÍCH ÚDAJŮ OBSAŽENÝCH
V ÚČETNÍ ZÁVĚRCE
Hospodářský výsledek roku 2020 byl vykázán jako zisk
ve výši 490 tis. Kč.

GRAF – PŘÍJMY CHARITY ŠUMPERK V ROCE 2020

GRAF – VÝDAJE CHARITY ŠUMPERK V ROCE 2020

Ostatní příjmy
1%

Od zdravotních pojišťoven
23%

Od klientů za služby a poplatky
veřejné toalety
12%
Od klientů za
obědy
11%

Příjmy na investice a
dlouhodobá zápůjčka
5%

Úhrady faktur přijatých
23%

Investiční výdaje a splácení úvěru
22%
Poskytnuté dary
1%

Zálohy energie
1%

Ostatní výdaje
1%

Od dárců charitě
5%
Osobní náklady
52%

Provozní dotace
43%

PŘÍJMY (Kč)

Od klientů za služby a poplatky veřejné toalety

Od klientů za obědy

Od klientů za služby a poplatky
veřejné toalety
Od dárců charitě
Příjmy na investice a dlouhodobá zápůjčka
Ostatní příjmy

Od klientů za obědy
Provozní dotace

Od dárců Charitě

Příjmy na investice a dlouhodobá zápůjčka
Od zdravotních pojišťoven
Ostatní příjmy

CELKEM PŘÍJMY

Provozní dotace

VÝDAJE (Kč)

3 306
983,00
Úhrady faktur přijatých
Od zdravotních pojišťoven
2 865 091,00
Zál.energie
Úhrady faktur přijatých
Zálohy energie

11 716 558,40
1 424 770,81

1 210 013,05

6 307 262,36

350 211,81

27 180 890,43
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Graf-výdaje2020

Osobní náklady

Osobní náklady
Ostatní výdaje

Poskytnuté dary

Investiční výdaje a splácení úvěru
CELKEM VÝDAJE

Ostatní výdaje

Page 1

7 590 161,24

183
857,00Investiční výdaje a splá
Poskytnuté
dary
17 361 309,00

408 233,32

515 521,09

7 372 490,94

33 431 572,59
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NÁKLADY (Kč)

VÝNOSY (Kč)

VÝSLEDOVKA (Kč)
Výnosy z prodeje služeb
– z toho od ZP

– z toho od klientů

Dary od jednotlivců
Provozní dotace

– z toho Úřad práce
– z toho MPSV

– z toho města a obce
– z toho od KÚ OK
– z toho MAS

Ostatní výnosy

Tržby z prodeje dl.majetku
CELKEM VÝNOSY

Spotřeba materiálu, energie
– z toho zdrav. materiál a kancel. potřeb
– z toho energie, pohonné hmoty

Služby

– z toho opravy a údržba

– z toho poplatky, nájemné, telefony, ostatní

Osobní náklady

– z toho hrubé mzdy

– z toho sociální a zdravotní pojištění
– z toho ostatní osobní náklady

Ostatní

CELKEM NÁKLADY

Hospodářský výsledek
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CELKEM VÝNOSY
9 940 821

6 687 380
3 253 441
805 018

11 656 569
416 650

8 524 125

1 256 000
1 320 200
139 594

786 129
23 000

23 211 537
2 526 536

1 693 454
833 082

1 129 110
456 523

672 587

18 053 808
13 470 136

4 279 388
304 284

1 012 428

22 721 882

489 655

– Úřad práce
– MPSV

– KÚ OK

416 650

8 524 125

1 320 200

– Magistrát, obec

1 256 000

– Tržby od zdravotních pojišťoven

6 687 380

– MAS

– Příjmy od klientů vč. darů
– Ostatní

– Tržby z prodeje dlouhodobého majetku

CELKEM VÝNOSY

139 594

4 058 459

786 129
23 000

23 211 537

Po rozvahovém dni nenastaly žádné skutečnosti, které by
byly významné pro naplnění účelu výroční zprávy.
Na konci roku 2019 se poprvé objevily zprávy s Číny týkající
se Covid–19. V prvních měsících roku 2020 se virus rozšířil
do celého světa a negativně ovlivnil mnoho zemí.
Vedení účetní jednotky zvážilo potenciální dopady
Covid–19 na své aktivity a činnosti a dospělo k závěru, že
nemají významný vliv na předpoklad nepřetržitého trvání účetní jednotky. Vzhledem k tomu byla účetní závěrka
k 31. 12. 2020 zpracována za předpokladu, že účetní jednotka
bude nadále schopna pokračovat ve své činnosti.

V roce 2020 proběhly na Charitě Šumperk následující
kontroly:
• Kontrola Státního úřadu inspekce práce, oblastní inspektorát práce pro Moravskoslezský kraj a Olomoucký kraj;
29. 7. 2020 – kontrola dodržování povinností vyplývajících z právních předpisů k zajištění bezpečnosti práce zadavatele stavby „Stavební úpravy budovy Charity
Šumperk, ul. Rooseveltova 3264/16, Šumperk“; bez zjištěných nedostatků.
• Kontrola Krajského úřadu Olomouc; 31. 8. 2020; hospodaření s veřejnými prostředky, cílené programy k řešení
zaměstnanosti (spolufinancováno z ESF – RIP); bez nedostatků.

11. Slovo auditorky
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10. Kontroly 2020

37

38

Výroční zpráva Charita Šumperk 2020

Města a obce (abecedně)
Bludov
Nový Malín
Bohdíkov
Olšany
Bratrušov
Petrov nad Desnou
Bušín
Rapotín
Dolní Studénky
Rejchartice
Hanušovice
Ruda nad Moravou
Hraběšice
Staré Město
Hrabišín
Šumperk
Jindřichov
Velké Losiny
Kopřivná
Vikýřovice
Loučná nad Desnou

Po rozvahovém dni nenastaly žádné skutečnosti, které by byly významné pro naplnění účelu výroční zprávy. Účetní jednotka nepředpokládá žádné významné
změny ve vývoji činnosti v následujícím
období. Účetní jednotka nevyvíjí žádné
aktivity v oblasti výzkumu a vývoje. Účetní
jednotka nevyvíjí žádné aktivity v oblasti
ochrany životního prostředí a pracovněprávních vztazích. Účetní jednotka nemá
organizační složku podniku v zahraničí.

Další podporovatelé
Arcidiecézní charita Olomouc – Charita Česká republika
Alergologie a imunologie, s.r.o.
CeramTec Czech Republic, s.r.o.
Česká spořitelna, a.s.
Dr. Med. Elisabeth Dostal
DORMER PRAMET, s.r.o.
Elzaco spol., s.r.o.
EU, Evropský fond pro regionální rozvoj, IROP a ministerstvo pro místní rozvoj
FinePro, s.r.o.
Komerční banka
MAPO group, a.s.
MH PROFI tools s.r.o.
Ministerstvo práce a sociálních věcí
Ministerstvo zdravotnictví
Nadace ČEZ
Nadace Karel Komárek Family Foundation
Nadace Korunka Velké Losiny
Nemocnice Šumperk
Olomoucký kraj
PLATIT a.s.
SHM, s.r.o.
Úřad práce České republiky, krajská pobočka Olomouc
Úřad práce ČŘ, krajská pobočka Olomouc, kontaktní pracoviště Šumperk
Jindřich Buxbaum, Ing. Tereza Findeisová, RNDr. Pavel Holubář, Hana Landová,
Ing. Alois Matěj, Miroslav Mikulec, MUDr. Jiří Rotrekl, Aleš Slezák, manželé Stankušovi,
Ing. Pavel Šafařík, MUDr. Marie Trnečková, Petr Wilhelm
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12. Finanční zdroje – podporovatelé a projekty
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12.1 Projekty Úřadu práce ČR
Společensky účelná pracovní místa a veřejně prospěšné
práce
Společensky účelnými pracovními místy se rozumí pracovní
místa, která zaměstnavatel zřizuje nebo vyhrazuje na základě
dohody s Úřadem práce a obsazuje uchazeči o zaměstnání,
kterým nelze zajistit pracovní uplatnění jiným způsobem, tj.
zejména uchazeči, kterým úřad práce věnuje zvýšenou péči
při zprostředkování zaměstnání. To stejné platí i pro projekt
veřejně prospěšných prací.
V období od 1. 1. do 30. 9. 2020 bylo u Charity Šumperk
v rámci projektu o vyhrazení společensky účelného pracovního místa podpořeno 1 pracovní místo č. SUA JZ-50/2019
částkou 122 472 Kč.
V období od 1. 1. do 31. 12. 2020 bylo u Charity Šumperk
v rámci projektu o vyhrazení společensky účelného pracovního místa podpořeno 1 pracovní místo č. SUA-JZ-66/2019
částkou 140 808 Kč.
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V období od 1. 9. do 17. 9. 2020 bylo u Charity Šumperk
v rámci projektu Práce na zkoušku podpořeno 1 pracovní
místo č. SUA JZ-15/2020 částkou 3 369 Kč.
V období od 1. 1. do 31. 10. 2020 bylo u Charity Šumperk
v rámci projektu o vyhrazení společensky účelného pracovního místa podpořeno 1 pracovní místo č. SUA JZ 56/2019
částkou 150 000 Kč.

Podpora v roce 2020 byla v celkové výši 416 649 Kč.

Evropská unie
Evropský sociální fond
Operační program Zaměstnanost
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