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2. Slovo na úvod
Vážení a milí přátelé,
v záplavě negativních mediálních informací mám pro Vás dobrou zprávu – rok 2021 byl pro Charitu Šumperk
rokem velmi úspěšným.
Byl to druhý rok „kovidový“, který znovu potvrdil, že charitní prostředí je ojedinělé a zaměstnanci Charity svým
pracovním nasazením, obětavostí jsou vždy tam, kde je jejich pomoc třeba. Všem patří za to veliké poděkování.
Náročnost a nepostradatelnost terénní péče – navíc v době kovidové – byla a je zřejmá. Proč toto ministerstva
a zdravotní pojišťovny stále nezohledňují a terénní péči a práci neziskových organizací finančně podhodnocují?
Rok 2021 se do historie naší organizace zapíše nejen pokračováním pandemie Covid – 19, která změnila naše osobní i pracovní
životy (pravidelné testování, očkování, nouzové stavy atd., na to jsme si všichni nějak zvykli), ale především vybudováním nové
budovy na Rooseveltově ulici. Téměř v rekordním čase vzniklo moderní zázemí pro personál mobilního hospice, ambulance
paliativní medicíny a sklad rehabilitačních a kompenzačních pomůcek. Konečně má naše Charita tolik potřebné a důstojné
prostředí pro rozvoj specializované paliativní péče. Znovu je třeba poděkovat dárci, který naší organizaci věřil a velkým darem
projekt vzniku zázemí pro paliativní péči podpořil. To, že se vše stihlo v daném termínu v období pandemie, se zachováním
plánovaného rozpočtu v době rapidního růstu cen materiálů a lidské práce o desítky procent, je opravdu malým zázrakem. Velké
poděkování patří také firmě Dowin, s.r.o. a Well, s.r.o., bez kterých by tato nádherná stavba nevznikla a nesloužila danému účelu.
Budování nového sídla by se ale neobešlo bez podpory a perfektního fungování ostatních středisek, tedy charitní pečovatelské
služby a osobní asistence, střediska domácí zdravotní péče a střediska údržby.
V roce 2021 se o Charitě Šumperk hodně mluvilo a psalo právě díky otevření nové budovy, rozvoji její domácí paliativní péče
a také slavnostnímu žehnání nového zázemí otcem arcibiskupem Janem Graubnerem v září 2021. Na podzim vznikly nové
propagační materiály, multidisciplinární tým se přestěhoval do nové budovy, počet uživatelů sociálních služeb a pacientů rostl,
což vedlo k potřebnému rozšíření týmu o vrchní sestru pro domácí zdravotní péči a další zaměstnance.
Během celého roku nedošlo k žádnému omezení péče, proběhlo několik úspěšných projektů,
akcí, ale hlavně – charitní tým zvládl všechny zkoušky na výbornou.
Bohu díky za něj!
Jana Holubářová

ředitelka Charity Šumperk
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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

Charita Šumperk je nestátní nezisková organizace s vlastní
právní subjektivitou. Ustanovil ji olomoucký arcibiskup
na základě zřizovacího dekretu ze dne 11. 11. 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.
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 Holubářová byla do funkce
jmenována 1. 7. 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. 11. 2021 do 31. 10. 2024 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. 9. 2018, č. j. 6469/2018, kterým se upravují
právní poměry právnické osoby Charita Šumperk (nahrazuje Zřizovací dekret CZ – 31/93)
• Jmenovací dekret ředitelky Charity Šumperk ze dne
5. 9. 2018, čj. 6502/2018 (nahrazuje jmenovací dekret ze
dne 21. 6. 2016)
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• Stanovy Charity Šumperk ze dne 1. října 2018 (nahrazují
Stanovy z 22. 10. 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.

Oblast působnosti
Charity Šumpek
Ostružná
Staré Město

Malá Morava

Loučná nad Desnou

Kopřivná
Bohdíkov
Bušín

Vikantice

Jindřichov

Hanušovice

Velké Losiny
Rejchartice

Bratrušov

Olšany

Vernířovice

Hraběšice

Bohutín
Bludov

Sobotín

Petrov na Desnou
Rapotín
Vikýřovice

Ruda nad Moravou

Zaměstnanci Charity Šumperk
Počet pracovníků za rok 2021 celkový počet zaměstnanců
k 31. 12. 2021 činil 65 (včetně dohod DPP a DPČ); po přepočtení na úvazky 44,8 zaměstnanců.

Nový Malín
Dolní Studénky
Hrabišín
Obědné
Libina

Všechny služby
Pouze Domácí zdravotní péče
a Mobilní specializovaná paliativní péče
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Branná

Šleglov

Mladoňov
Oskava

ŘEDITELKA

Mgr. Jana Holubářová

VEDOUCÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB
Bc. Jarmila Davidová, DiS.

VRCHNÍ SESTRA
Mgr. Eva Kostková

SOCIÁLNÍ PRACOVNÍK
Bc. Anna Boxanová
Bc. Eliška Samsonová DiS.
Bc. Veronika Šubjáková

ZDRAVOTNÍ SESTRY
Hana Cíchová
Soňa Doubravová, DiS.
Martina Fojtíková
Kateřina Gronychová
Anna Hovancová, DiS.
Eva Košáková
Eva Kožuškaničová
Lucie Levá
Ivona Nesvadbová
Eva Musilová, DiS.
Darina Rýznarová, DiS.
Eva Stecová
Helena Čanková (DPP)
Hana Boráňová (DPP)
Martina Dombaiová (DPP)
Pavla Havlenová (DPP)
Bc. Dana Mikulášová (DPP)
Mgr. Dagmar Remešová (DPP)
Marie Sléhová (DPP)
Miroslav Svozil (DPP)

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

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

ÚČETNÍ
Ing. Miroslava Večeřová (DPP)
Simona Vávrová
IT
Jan Rameš (DPP)

LÉKAŘI
MUDr. Danuše Kratochvílová
MUDr. Martina Rendová
ADMINISTRATIVNÍ PRACOVNICE
Jana Petrová
Věra Ponížilová,DiS.
Michaela Stuchlá

ÚDRŽBÁŘ
Josef Frank (DPP)
Jan Kaluža
Bc. Pavel Samson – mytí jídlonosičů
UKLÍZEČKA
Lenka Skubachová
(projekt ÚP, HPP)
PRACOVNÍCI
VEŘEJNÝCH TOALET
Věra Hniličková
Monika Osladilová
Ladislav Antoszek (DPP)
Jana Raisová (DPP)
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Organizační struktura
Charity Šumperk k 31. 12. 2021

Počet pracovníků za rok 2021:
Celkový počet zaměstnanců k 31. prosinci 2021 činil
65 (včetně dohod DPP a DPČ).
Po přepočtení na úvazky – 44,8 zaměstnanců.
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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 Mobilní specializovaná paliativní 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
Bc. 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.
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.
6

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.

437

Počet
uživatelů

62 191

Pečovatelských
úkonů

121

Fakultativních
úkonů

Název služby
Kontakt
Kontaktní
osoba

Osobní asistence
734 362 541, www.sumperk.charita.cz
Bc. 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.

30

Počet
uživatelů

3 955

Počet hodin osobní
asistence

330

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
7
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4.3 Domácí zdravotní péče
(IČZ 93307000)
Název služby
Kontakt
Kontaktní
osoba

Domácí zdravotní péče
703 176 289, www.sumperk.charita.cz
Mgr. Eva Kostková
vrchní sestra domácí zdravotní péče
eva.kostkova@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.
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.
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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.

911

Počet ošetřených
pacientů

18 927
Návštěv
u pacientů

33 685

Ošetřovatelských
výkonů

35

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 paliativní péče
dagmar.remesova@sumperk.charita.cz

Charakteristika služby:
Péče je určena pacientům v terminálním stavu nemoci, kde
je již ukončena aktivní léčba. O zařazení do péče (MSPP) rozhoduje lékař – paliatr. Následná paliativní péče je zaměřena
na potlačení bolesti a zmírnění nežádoucích projevů a stavů
(např. nevolnost) spojených s nemocí. Služba je hrazena
z veřejného zdravotního pojištění. Mobilní specializovaná
paliativní péče je komplexní doprovázení pacienta a rodiny.
Zahrnuje naplňování zdravotních, sociálních, psychologických
a duchovních potřeb.

multidisciplinárním týmem, jehož součástí jsou lékaři, zdravotní sestry, sociální pracovníci, pečovatelky, pastorační
asistent, duchovní, psycholog, dobrovolníci a poradci pro
pozůstalé. Péče je poskytována v úzké spolupráci s pečující
rodinou, proto je podmínkou pro zařazení do tohoto typu
péče nutná přítomnost pečující osoby.
Podpůrnou péči zajišťujeme i osobám, které pečují o umírajícího. Zajišťujeme také doprovázení pozůstalých.
Služba MSPP je poskytována v rámci projektu Caritas
Olomouc.

55

Počet dochovaných
pacientů

2 209
Návštěv
u pacientů
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4.4 Mobilní specializovaná paliativní péče

Principy hospicové péče:
Nemocný nebude trpět nesnesitelnou bolestí, bude respektována jeho lidská důstojnost a nezůstane osamocen.
Služba je určena:
Pacientům s nádorovým onemocněním, v konečném stádiu
chronického onemocnění (kardiální, plicní, neurologické, psychiatrické, apod.), „křehkým“ geriatrickým pacientům.
Služba je poskytována sedm dní v týdnu během dvaceti čtyř
hodin denně, dle potřeb pacienta a aktuální ordinace lékaře.
Mobilní specializovaná paliativní péče je poskytována
9
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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 2021 certifikované poradkyně pro pozůstalé
(Mgr. Dagmar Remešová, ThLic. Mgr. Jana Nováková, PhD.,
Marie Sléhová, Martina Fojtíková, Martina Dombaiová,
Markéta Smrčková) doprovázely umírající a jejich blízké především v domácím prostředí jako členky multidisciplinárního
týmu mobilní specializované paliativní péče. Od podzimu
roku 2021 již můžeme rozšířit službu o zázemí poradny v nově
vybudovaných prostorách.

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.

190

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

311

Počet
uživatelů

461

Zapůjčených
pomůcek

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).

4.7 Veřejné toalety
– chráněná pracovní místa

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 elektrická polohovací lůžka, stolky
k lůžku, antidekubitní podložky, invalidní vozíky, chodítka, WC
židle, sedačky na vanu, francouzské hole apod.

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.

Název služby
Kontakt
Kontaktní
osoba

Veřejné toalety
739 002 792, www.sumperk.charita.cz
Michaela Stuchlá
administrativní pracovnice
michaela.stuchla@sumperk.charita.cz
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4.6 Půjčovna rehabilitačních
a kompenzačních pomůcek

11

Výroční zpráva Charita Šumperk 2021

Nabízené služby:
Toalety se nacházejí v jihozápadním křídle Pavlínina dvora
(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.

20 728

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.

Obslouženo
osob

4.8 Poradenské služby
Název služby
Kontakt
Kontaktní
osoba

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
12

415

Počet
kontaktů

Název služby
Kontakt
Kontaktní
osoba

Fond přímé pomoci, krizová intervence
703 176 288, www.sumperk.charita.cz
Bc. Eliška Samsonová, DiS.
sociální pracovnice
eliska.samsonova@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.

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.

284
Počet
klientů
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4.9 Centrum sociální a humanitární pomoci

48

Počet krizových
intervencí

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
13
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5. Projekty
• V roce 2021 Charita Šumperk realizovala tyto projekty:

5.1 Projekt stavebních úprav Charity Šumperk,
ul. Rooseveltova 3264/16, Šumperk
Projekt navazuje na rok 2019 a 2020, jeho hlavním cílem je
vytvoření zázemí pro provoz mobilní hospicové péče v oblasti
děkanátu Šumperk a skladovacích prostorů pro rehabilitační
a kompenzační pomůcky.
• Dar fyzické osoby v celkové výši 12 000 000 Kč.
Harmonogram prací – skutečnost 2021
– návaznost na Výroční zprávu 2020, kap. 5.1, str. 18
I) realizace střechy 25. – 29. 1. 2021
J) vnitřní práce (voda, topení, omítky) – únor, březen 2021
K) podlahy (lití) – 25. 3. 2021
L) sádrokartony – duben 2021
M) vnitřní práce – duben – červenec 2021
N) 28. 7. 2021 – úspěšná kolaudace 2. budovy
O) pokládka dlažby – 9. – 13. 8. 2021
P) rekonstrukce plotu – od 2. 8. 2021
Q) žehnání nového zázemí otcem arcibiskupem Janem
Graubnerem, 9. 9. 2021, 15:00

• Výbor dobré vůle Nadace Olgy Havlové, dar 50 000 Kč.
Příspěvek na nábytek a elektroniku.

5.5 Projekt Podpora infrastruktury sociálních
služeb na území Olomouckého kraje
Pořízení osobního automobilu II.
• Olomoucký kraj, dotace 125 000 Kč .

Projekt začal 27. 5. 2019 a podařilo se jej úspěšnou kolaudací
28. 7. 2021 a slavnostním žehnáním 9. 9. 2021 ukončit dle
původního plánu navzdory velmi náročnému období pandemie Covid – 19 a prudkému nárůstu cen materiálů a prací.
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5.4 Projekt Vybavení pro zázemí služeb hospicové
péče (0006/2021/Palia)

5.2 Projekt Dotace ze státního rozpočtu na podporu mimořádného finančního ohodnocení
zaměstnanců v souvislosti s epidemií Covid-19
• MPSV – 2021/76554-227, dotace 1 549 573 Kč.

5.3 Projekt Dotace ze státního rozpočtu na financování vícenákladů a výpadků finančních
zdrojů v souvislosti s epidemií Covid-19
• MPSV – 2021/112973, dotace 429 912 Kč.
15
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5.6 Projekty na podporu rozvoje domácí paliativní
péče

5.8 Projekt Rozvoj mobilní hospicové péče
na Šumpersku a Hanušovicku IV

• Olomoucký kraj, Rozvoj a podpora péče pro pacienty
v terminálním stadiu onemocnění pro oblast Šumperska,
Hanušovicka a Staroměstska V., dotace 400 000 Kč.
• Olomoucký kraj, Auta pro paliativní péči Šumperska,
Hanušovicka a Staroměstska, dotace 320 000 Kč.

• Dormer Pramet s.r.o., dar 35 000 Kč.
Nákup oxygenátoru a pulsních oxymetrů pro paliativní péči.

5.7 Projekt Zdravotnické pomůcky pro paliativní
hospicovou péči (34/2021/PPNN/CAU)

Kyslíkové koncentrátory pro domácí zdravotní péči
• ČEZ, dar 80 000 Kč

5.9 Projekt Pomáhej pohybem (OLK PR20/44433
EPP)

• Ministerstvo zdravotnictví ČR, dotace 144 900 Kč.

5.10 Projekt Kofinancování opravy kamenného
plotu Charity Šumperk – ul. Rooseveltova
a ul. Jeremenkova
• Město Šumperk, dotace 150 000 Kč.
16

6. Spolupráce
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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. Hlavní 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
2021 byla uspořádána Tříkrálová sbírka, Postní almužna a mše
svatá za Charitu.

6.1 Společenství vdov, z.s.
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 hodin. 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.

6.2 Farní středisko
Spolupráce Charity s farním střediskem Šumperk probíhá již
několik let. Projevuje se nejen duchovním zaštítěním Charity
17
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7. Akce
7.1 Tříkrálová sbírka 2021
Tříkrálová sbírka neprobíhala z důvodu
epidemie Covid-19 klasicky dům
od domu, ale formou statických kasiček, které byly rozmístěny na obecních úřadech, v kostelích,
v obchodech, apod. V 66 tříkrálových pokladničkách se nasbíralo 383 354 Kč. Poprvé bylo možno přispět i elektronicky –
online koleda vynesla Charitě Šumperk 83 200 Kč. Celkový
výnos Tříkrálové sbírky 2021 činí 466 554 Kč.

VÝSLEDNÁ TABULKA TŘÍKRÁLOVÉ SBÍRKY 2021 (celkem 466 554Kč)
Bludov

30 746 Kč

Olšany

7 854 Kč

Bohdíkov

12 246 Kč

Rapotín

9 919 Kč

1000 000 Kč

Bohutín

12 111 Kč

Rejchartice

1 323 Kč

900 000 Kč

Výtěžky Tříkrálové sbírky v letech 2000 – 2021 (Kč)

Bratrušov

7 425 Kč

Ruda n. Moravou

21 230 Kč

800 000 Kč

Bušín

9 881 Kč

Sobotín

16 832 Kč

700 000 Kč

Dolní Studénky

8 289 Kč

Staré Město

36 609 Kč

600 000 Kč

Šumperk

53 753 Kč

500 000 Kč

Hanušovice
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Jako každý rok byla z Tříkrálové sbírky podpořena činnost
Poradny pro ženy a dívky – Sdružení nenarozeného života
a Centra pro rodinu v Šumperku. Zbytek vykoledovaných
peněz jsme využili na rozvoj a podporu všeobecné a mobilní
specializované paliativní péče.
Děkujeme všem, kteří se v této nelehké době zapojili a umožnili umístění statických kasiček. Dárcům děkujeme za podporu Tříkrálové sbírky. Poděkování patří také všem místním
asistentům a pracovníkům obcí, kteří pomáhali při organizaci
sbírky v jednotlivých farnostech a obcích.

13 607 Kč

Hraběšice

4 010 Kč

Velké Losiny

36 157 Kč

400 000 Kč

Jindřichov

5 024 Kč

Vernířovice

2 100 Kč

300 000 Kč

Kopřivná

4 762 Kč

Vikýřovice

17 445 Kč
83 200 Kč

Loučná n. Desnou

25 362 Kč

Online koleda

Nový Malín

46 669 Kč

CELKEM

466 554 Kč

200 000 Kč
100 000 Kč
0 Kč
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Sedmnáctého ročníku sbírky Postní almužna se zúčastnilo
patnáct farností šumperského děkanátu, v nichž bylo vybráno
78 430 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.
MÍSTO A VYBRANÁ ČÁSTKA
Bludov

3 860 Kč

Bohdíkov, Raškov

1 745 Kč

Bohutín

5 849 Kč

Bratrušov

2 211 Kč

Dolní Studénky

3 338 Kč

Hanušovice

5 000 Kč

Hraběšice

1 840 Kč

Loučná nad Desnou

2 262 Kč

Nový Malín

6 998 Kč

Ruda nad Moravou

7 379 Kč

Sobotín

1 216 Kč

Staré Město pod Sněžníkem

7 123 Kč

Velké Losiny
CELKEM

Ve čtvrtek 9. září požehnal arcibiskup Jan Graubner novou
budovu Charity Šumperk na ulici Rooseveltově. Moderní prostory vybudované v letech 2020 až 2021 slouží jako zázemí
pro multidisciplinární tým Mobilní specializované paliativní
péče a sklad kompenzačních a zdravotních pomůcek. Charita
tak konečně získala vhodné prostory pro rozvoj a poskytování
služby MSPP tolik potřebné v regionu. Žehnání nové budovy
se setkalo s velkým ohlasem a zúčastnil se jej velký počet
lidí. Akci doprovázela i výstava fotografií Jindřicha Buxbauma
a společné setkání všech přítomných.

678 Kč

Rapotín

Šumperk

7.3 Žehnání nového zázemí mobilní specializované
paliativní péče
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7.2 Postní almužna 2021

19 730 Kč
9 201 Kč
78 430 Kč
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7.4 Setkání pozůstalých
Již druhé setkání pozůstalých uspořádala Charita Šumperk
v neděli 19. září 2021 v prostorách pastoračního střediska
v Šumperku. Součástí odpoledne byl prostor pro vzpomínání,
zapálení svíček za zemřelé, nahlédnutí do Knihy živých, možnost setkání a sdílení s dalšími, kteří prošli podobnou zkušeností, setkání pozůstalých s lékařkami, sestrami, pastorační
asistentkou i sociální pracovnicí multidisciplinárního týmu
mobilní specializované paliativní péče. Přítomné pozdravil
také pan kaplan Jan Berka. Mluvené slovo střídala hudba
(flétna a kytara) v podání učitelů ZUŠ. Děkujeme všem, kdo
přišli.

7.6 Den otevřených dveří
V rámci Týdne sociálních služeb proběhl ve středu 6. 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. Velký zájem
byl o prohlídku zázemí mobilního hospice, které bylo slavnostně otevřeno 9. září.

Výroční zpráva Charita Šumperk 2021

7.5 Mše svatá

V neděli 19. září byla v kostele sv. Jana Křtitele v Šumperku
sloužena večerní mše svatá za Charitu Šumperk. Přítomni
byli zaměstnanci i dobrovolníci Charity. Liturgická čtení četly
paní ředitelka Jana Bieliková (nyní Holubářová) 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.
21
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7.7 Sbírky
Vánoční balíčky pro Ukrajinu
Sbírka vánočních balíčků ACHO Olomouc pro ukrajinské děti
proběhla na konci roku. Jednalo se o jednorázové obdarování
388 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 6 dětí.
Sbírka potravin
V sobotu 20. listopadu 2021 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 551 kg potravin a 68 kg hygieny. Všem dárcům
moc děkujeme.

7.8 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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Poděkování pana Jiřího Komárka
Vážená paní ředitelko, před 2 měsíci se manželka dozvěděla zdrcující zprávu o znovu propuknutí nádorového onemocnění,
zhruba po měsíci ukončila onkologickou léčbu ve FN Olomouc a přijala domácí hospicovou péči. S touto péčí mi aktivně pomáhala vaše Charita, tedy spíš její pracovníci. Musím uznat, že jsou to lidé na svém místě, jejich přístup byl profesionální a přitom
lidský. Po celou dobu paliativní péče nenastal okamžik, kdy by mi kvalifikovaně nepomohli, neporadili a za toto jim patří můj
velký dík. Děkuji i za to, že se aktivně zajímají i po smrti manželky o mé pocity a stav mých dětí, které i nadále navštěvují. Bez
pomoci vašich pracovníků bych tuto těžkou životní zkoušku nezvládl. Ještě jednou děkuji.
Hezký den Jiří Komárek

Děkuji za dlouholetou péči, kterou mi zajišťujete. Oceňuji vaši práci, kterou pro společnost děláte. Celé Charitě Šumperk z celého
srdce děkuji.
paní E. P.

Velké díky Charitě Šumperk za péči o paní Š. Děkujeme zejména pečovatelkám a sestřičkám, které za paní docházely a pomáhaly jí.
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8. Poděkování

nejbližší příbuzní paní Š.

Děkujeme všem pečovatelkám a zdravotním sestřičkám, které se o paní M. hezky a trpělivě staraly a se kterými se paní M. tolik
nasmála.
rodina paní M.

Jsem velmi spokojena se službami i s pracovníky Charity Šumperk. Děkuji za vlídný přístup.
paní D. V.

Přeji si pochválit všechny zaměstnance Charity Šumperk. Každý s kým jsem přišla do styku, je milý a laskavý.
paní S. G.
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Odcházím do Domova důchodců sv. Zdislavy v Červené Vodě, proto bych ráda poděkovala všem pracovnicím Charity Šumperk.
Pomáhaly mi nezištně, laskavě a cituplně při mých zdravotních potížích. Mimo svoji rodinu jsem tolik ohleduplnosti a lásky
nikdy nepoznala – je mi 94 let. Děkuji sestřičce B. S. za všechnu odbornost a odvahu pomoct za každou cenu. Také sestřičce
A. Děkuji R. P., byla vždycky hodná. Její ranní očista ze mě smyla hrůzy bezesných nocí. Děkuji drahým „pukétkám“ – H. a R.
za koupání, na které jsme se těšila celý týden. Děkuji úplně všem, i těm, co jen zaskakovali. Protože jsem věřící, tak ať Vám všem
Bůh žehná a odplatí.
Vaše vděčná V. M.

Dobrý den, paní ředitelko,
touto cestou bych chtěla poděkovat Charitě Šumperk, konkrétně sestřičkám domácí hospicové péče, za pomoc a podporu při
péči o nemocného manžela v terminálním stavu nemoci, a to nejen za jejich profesionální a lidský přístup, ale také psychickou
podporu v těžké životní situaci. Jejich práce má můj obdiv a zaslouží velké uznání. Ještě jednou díky.
Hezký den Eva Horáková
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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
AKTIVA
Dlouhodobý nehm. majetek
Dlouhodobý hmotný majetek
Zásoby
Oprávky
Pohledávky celkem
Krátkodobý finanční majetek
Jiná aktiva celkem
AKTIVA CELKEM

Stav k 1. 1. 2021
0 tis. Kč
17 065 tis. Kč
0 tis. Kč
-3 993 tis. Kč
1 851 tis. Kč
11 856 tis. Kč
301 tis. Kč
27 080 tis. Kč

Stav k 31. 12. 2021
0 tis. Kč
25 794 tis. Kč
0 tis. Kč
-4 800 tis. Kč
1 811 tis. Kč
6 322 tis. Kč
386 tis. Kč
29 513 tis. Kč

PASIVA
Vlastní zdroje celkem
Krátkodobé závazky
Dlouhodobé závazky
Jiná pasiva celkem
PASIVA CELKEM

Stav k 1. 1. 2021
24 125 tis. Kč
2 142 tis. Kč
730 tis. Kč
83 tis. Kč
27 080 tis. Kč

Stav k 31. 12. 2021
26 768 tis. Kč
2 139 tis. Kč
500 tis. Kč
106 tis. Kč
29 513 tis. Kč
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9. Hospodaření organizace

Na www.sumperk.charita.cz v sekci Výroční zprávy najdete ke stažení kompletní zprávu auditora za rok 2021 včetně příloh.
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STAV A POHYB MAJETKU ORGANIZACE
Název účtu
Účet 021 - stavby
Účet 022 - samostatné movité věci
Účet 028 - drobný dlouhodobý majetek
Účet 031 - pozemky
Účet 042 - nedokončený DHM
Účet 971 100 - drobný majetek

pohyb během roku
13 381 tis. Kč
1 014 tis. Kč
-11 tis. Kč
nezměněn
-5 655 tis. Kč
1 052 tis. Kč

stav k 31. 12. 2021
17 456 tis. Kč
7 695 tis. Kč
112 tis. Kč
531 tis. Kč
0 tis. Kč
4 894 tis. Kč

Počáteční stav majetku k 1. 1. 2021 byl v hodnotě 20.907 tis. Kč (zahrnuje i majetek vedený na podrozvaze).
Konečný stav majetku k 31. 12. 2021 je 30.688 tis. Kč (zahrnuje i majetek vedený na podrozvaze).
KONEČNÝ STAV A VÝVOJ FONDŮ
Název účtu
Účet 901 001 - příspěvky na investice
Účet 901 002 - příspěvky na investice
Účet 901 003 - příspěvky na investice
Účet 911 103 - fondy - ostatní
Účet 911 200 - přímá pomoc TKS
Účet 911 201 - postní almužna
Účet 911 202 - fond Abakus
Účet 911 203 - fond Erika Fibichová
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stav k 1. 1. 2021
4 075 tis. Kč
6 681 tis. Kč
123 tis. Kč
531 tis. Kč
5 655 tis. Kč
3 842 tis. Kč

stav k 1. 1. 2021
2 977 tis. Kč
0 tis. Kč
11 770 tis. Kč
457 tis. Kč
436 tis. Kč
66 tis. Kč
0 tis. Kč
29 tis. Kč

pohyb během roku
283 tis. Kč
149 tis. Kč
81 tis. Kč
nezměnen
157 tis. Kč
52 tis.Kč
351 tis. Kč
-2 tis. Kč

stav k 31. 12. 2021
3 260 tis. Kč
149 tis. Kč
11 851 tis. Kč
457 tis. Kč
593 tis. Kč
118 tis. Kč
351 tis. Kč
27 tis. Kč

PROJEKT DOMÁCÍ ZDRAVOTNÍ PÉČE
Výnosy celkem
Náklady celkem
- z toho náklady na správu
VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ
PROJEKT PEČOVATELSKÁ SLUŽBA
Výnosy celkem
Náklady celkem
- z toho náklady na správu
VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ
PROJEKT OSOBNÍ ASISTENCE
Výnosy celkem
Náklady celkem
- z toho náklady na správu
VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ
ODLEHČOVACÍ SLUŽBY
Výnosy celkem
Náklady celkem
- z toho náklady na správu
VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ

10 876 086
8 655 483
1 676 924
2 220 603

FAKULTATIVNÍ SLUŽBY
Výnosy celkem
Náklady celkem
- z toho náklady na správu
VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ

75 186
43 527
6 702
31 659

10 317 139
10 378 729
2 022 344
-61 590

VEŘEJNÉ TOALETY
Výnosy celkem
Náklady celkem
- z toho náklady na správu
VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ

860 204
1 014 384
278 581
-154 180

5 805 012
6 709 032
1 271 366
-904 020

OSTATNÍ SLUŽBY
Výnosy celkem
Náklady celkem
- z toho náklady na správu
VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ

585 008
146 547
55 427
438 461

0
0
0
0
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ÚPLNÝ OBJEM NÁKLADŮ ORGANIZACE V ČLENĚNÍ (Kč)

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 2021 byl vykázán jako zisk ve výši
1.571 tis. Kč.
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VÝNOSY (Kč)

Výnosy z prodeje služeb
- z toho od ZP
- z toho od klientů
Dary od jednotlivců
Provozní dotace
- toho Úřad práce
- toho MPSV
- toho města a obce
- toho od KÚ OK
- toho MAS
- toho MZ
Ostatní výnosy
CELKEM VÝNOSY
Spotřeba materiálu, energie
- toho zdr.materiál, kancel.potř.
- toho energie, pohonné hmoty
Služby
- toho opravy a údržba
- z toho poplatky, nájemné, telefony, ...
Osobní náklady
- toho hrubé mzdy
- toho soc.poj., zdravotní poj.
- toho ostatní osobní náklady
Ostatní
CELKEM NÁKLADY
HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK

NÁKLADY (Kč)
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VÝSLEDOVKA (Kč)
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PŘEHLED VÝNOSŮ V ČLENĚNÍ PODLE ZDROJŮ (Kč)
12 792 562
9 239 566
3 552 996
543 078
13 593 301
250 356
11 442 185
1 327 500
400 000
28 500
144 760
1 589 695
28 518 636
2 788 362
1 816 302
972 060
1 426 356
559 808
866 548
21 274 418
15 857 919
5 092 115
324 384
1 458 566
26 947 702
1 570 934

Úřad práce
MPSV
KÚ OK
Magistrát, obec
MAS
MZ
Příjmy od klientů včetně darů
Tržby od zdravotních pojišťoven
Ostatní
CELKEM VÝNOSY

250 356
11 442 185
400 000
1 327 500
28 500
144 760
4 096 074
9 239 566
1 589 695
28 518 636

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. Na konci roku 2019 se poprvé objevily zprávy
z 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. 2021
zpracována za předpokladu, že účetní jednotka bude nadále
schopna pokračovat ve své činnosti.

V roce 2021 proběhla na Charitě Šumperk následující kontrola:
• kontrola města Šumperka; 28. 4. 2021; kontrola finanční
podpory poskytnuté v roce 2020 z rozpočtu města
Šumperka.

11. Slovo auditorky
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10. Kontroly 2021
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Města a obce (abecedně)
Bludov
Bohdíkov
Bohutín
Bratrušov
Bušín
Dolní Studénky
Hanušovice
Hraběšice
Jindřichov
Kopřivná
Libina

Další podporovatelé
Loučná nad Desnou
Nový Malín
Olšany
Petrov nad Desnou
Rapotín
Rejchartice
Ruda nad Moravou
Staré Město
Šumperk
Velké Losiny
Vikýřovice

Arcidiecézní charita Olomouc – Charita Česká republika
DORMER PRAMET, s.r.o.
EU, Evropský fond pro regionální rozvoj, IROP a ministerstvo pro místní rozvoj
FinePro, s.r.o.
MAPO group, a.s.
Nadace ČEZ
Nemocnice Šumperk
Ministerstvo práce a sociálních věcí
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12. Finanční zdroje – podporovatelé a projekty

Ministerstvo zdravotnictví
Olomoucký kraj
PLATIT a.s.
SHM, s.r.o.
Úřad práce České republiky, krajská pobočka Olomouc
Úřad práce České republiky, krajská pobočka Olomouc, Kontaktní pracoviště Šumperk
MUDr. Pavel Brož, Karel Černý, Kamil Heiser, RNDr. Pavel Holubář, Eva Horáková, Stanislava
Kopecká, Ing. Alois Matěj, MUDr. Marie Trnečková a další drobní dárci šumperského děkanátu
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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. 6. do 31. 12. 2021 bylo u Charity Šumperk
v rámci projektu Outplacement vytvořeno a podpořeno
1 pracovní místo č. SUA STZ-8/2021 částkou 98 441 Kč.

V období od 1. 7. do 31. 12. 2021 bylo u Charity Šumperk
v rámci projektu o vyhrazení společensky účelného pracovního místa podpořeno 1 pracovní místo č. SUA-SZ-31/2021
částkou 106 314 Kč.
Podpora v roce 2021 byla v celkové výši 416 649 Kč.

Evropská unie
Evropský sociální fond
Operační program Zaměstnanost

Jeremenkova 7, 787 01 Šumperk • e-mail: info@sumperk.charita.cz • www.sumperk.charita.cz
© 2022 • Výroční zpráva 2021 • náklad 30 ks • grafika/sazba P. Remeš • tisk: KartoTisk s.r.o.
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Ostružná
Staré Město
Šleglov

Branná
Vikantice

Ostružná

Malá
Morava
Charita
Šumperk

Staré Město

Jeremenkova 7, 787 01 ŠumperkJindřichov
Branná
telefon: 583 216Hanušovice
747
Šleglov
Vikantice
e-mail: info@sumperk.charita.cz
Loučná nad Desnou
www.sumperk.charita.cz
Kopřivná
Velké Losiny
Malá Morava
č. účtu: 1904522359/0800
Jindřichov
IČ: 48005894
Rejchartice
Hanušovice
Vernířovice
Bohdíkov
DIČ: CZ48005894
Sobotín
Bratrušov

Bušín

Ruda nad Moravou

Olšany

Dolní Studénky
Hrabišín

Velké Losiny
Rejchartice

Bratrušov

Nový Malín
Bušín

Loučná nad Desnou

Kopřivná

Hraběšice
Bohdíkov

Bohutín
Bludov

Petrov na Desnou
Rapotín
Vikýřovice

Ruda nad Moravou

Olšany

Libina

Oskava

Bludov

Hraběšice
Nový Malín
Dolní Studénky
Hrabišín

Všechny služby
Pouze Domácí zdravotní péče
a Mobilní specializovaná paliativní péče

Vernířovice

Petrov na Desnou
Rapotín
Vikýřovice

Mladoňov

Bohutín

Obědné

Sobotín

Obědné
Libina
Všechny služby
Pouze Domácí zdravotní péče
a Mobilní specializovaná paliativní péče

Mladoňov
Oskava
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