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2. Slovo na úvod
Vážení a milí přátelé,
již druhým rokem mého působení na Charitě Šumperk se snažím objektivně hodnotit, co se u nás událo a s čistým svědomím mohu
říci – rok 2017 byl požehnaný. Z mého pohledu to byl rok opět naplněný službou a láskou potřebným - hlavním posláním naší charitní
práce. To je to, o co nám na naší šumperské charitě jde. Mám velkou radost i z toho, že se situace u nás stabilizovala po všech stránkách
– především po stránce personální.
Rok 2017 byl trochu rokem jubilejním, protože si Charita Šumperk 11. listopadu připomněla 25 let od svého založení. A protože Charita
je především o lidech, ráda bych ještě jednou poděkovala všem bývalým i současným zaměstnancům za jejich obětavou práci – bez
jejich otevřeného srdce a pracovitých rukou by naše Charita nebyla tím, čím je. Děkuji jim i za jejich vytrvalost a věrnost charitnímu dílu.
Vím, že práce v sociální či zdravotní oblasti není v dnešní době vůbec prací jednoduchou … o to více si toho vážím.
Ráda bych také poděkovala všem našim podporovatelům, příznivcům a věrným dárcům. Bez slov útěchy, modliteb, povzbuzení, cenných
rad, ale i finanční podpory by se nám žilo mnohem hůře. Tolik dobrých věcí se díky vám podařilo! Opět jsme uspořádali několik akcí,
díky sbírkám či potravinové pomoci jsme pomáhali, kde bylo třeba. Podařilo se nám dál rozvíjet péči o paliativní pacienty i díky úspěšným
projektům, rozšířili jsme vozový park, aby se služeb dostávalo více lidem, navázali spolupráci s dalšími organizacemi a partnery,
modernizovali technické vybavení atd. O tom všem si můžete přečíst na následujících stránkách a věřím, že tato Výroční zpráva vám
ukáže, že děláme svoji práci s láskou, profesionálně, s maximálním nasazením a že na prvním místě je vždy pro nás člověk.
Kéž je i dál naše Charita pod Boží ochranou a děje se s ní vše, co je ve shodě s Boží vůlí…

Jana Bieliková
ředitelka Charity Šumperk
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„Charita ztělesňuje lásku církve k jejímu lidu,
lásku Matky Církve k jejím dětem, její něhu a blízkost.“
papež František, 17. 5. 2013

Tato slova papeže Františka nám připomínají, že charitní dílo, také to, které přibralo podobu institucionální s názvem Charita Česká
republika, není záležitostí úzkého kruhu „odborníků na dobročinnost“. Charitní dílo má být součástí života celé církve čili všech
lidí, kteří se hlásí ke Kristu. Jinak řečeno: nás všech. Znám mnoho farníků, kteří – aniž by to rozhlašovali – věnují svůj volný čas
a síly potřebným: starým, nemocným, postiženým, strádajícím. Díky jim za to. Díky i za tu jejich „neviditelnost“, která neznamená
neexistenci.
Výroční zpráva Charity však je povinnou, veřejnou, souhrnnou informací o těch, kteří se charitnímu dílu věnují profesionálně.
Tito lidé jsou také nutně potřební a jsou také živým obrazem lásky církve k chudým a nemocným. Dělají to do jisté míry jako zástupci nás všech, kteří se ke Kristu hlásíme. Charitní pracovníky v Šumperku je vidět – a to je dobře, i za to také děkuji! Nejsou to
jen červená auta či pracovní oděvy s nápisem Caritas, ale především náročná a obětavá služba, kterou lze pozorovat na mnoha
místech, které si mnozí všímají, která si zaslouží obdiv a poděkování. Sám jsem byl mnohokrát svědkem úžasného nasazení sester
či pečovatelek Charity přímo v domácnostech nemocných, které navštěvujeme pravidelně i my, kněží.
Proto na závěr moc a moc děkuji a žehnám těm „neviditelným“ i těm „viditelným“, kteří slouží druhým s láskou a obětavostí.
Také všem, kteří jim pomáhají, podporují finančně, jakkoliv se podílejí na charitním dílu církve.
Pán Bůh zaplať a Pán Bůh žehnej!
P. Slawomir Sulowski
děkan šumperského děkanátu
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3. Základní údaje
Název organizace
Sídlo organizace
Telefon
E-mail
Webová adresa
Číslo účtu
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
48005894
CZ48005894
pracovní dny od 7.00 – 15.30
evidovaná 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. 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. 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. 7. 2016.
Výroční zpráva Charita Šumperk 2017
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Duchovní správce
P. Slawomir Sulowski

Rada Charity
Mgr. František Klíč, Mgr. Tomáš Spurný, Ing. Petr Suchomel, Oldřich Tanert, Helena Večeřová (předsedkyně rady)

Revizní komise
Ing. Karel Kuchtík (předseda revizní komise), Magdaléna Šafaříková, Ing. Pavel Špatný

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, Šléglov, Velké Losiny,
Vernířovice, Vikantice a Vikýřovice.

Poslání a vize Charity
Stejně jako církev se i Charita snaží pomáhat potřebným, inspirována péčí o vdovy a sirotky v prvotní církvi, nemocnicemi
a chudobinci provozovanými výhradně církví, ženskými i mužskými řeholní řády, i dnešní humanitární pomocí ve světě nebo
jednotlivými sociálními aktivitami. Svým profesionálním přístupem zachovává vysokou kvalitu poskytovaných služeb a garantuje rovný přístup ke všem uživatelům. Usiluje o komplexnost péče: vedle fyzické, psychické a sociální stránky nepřehlíží
ani duchovní rozměr člověka. Zároveň však dbá na pochopení různosti každého člověka, na jeho důstojnost a svobodné
rozhodování.

Zaměstnanci Charity Šumperk
Počet pracovníků za rok 2017: celkový průměrný fyzický stav činil 53 zaměstnanců (včetně dohod DPP a DPČ); po přepočtení
na úvazky – 35 zaměstnanců.
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Organizační struktura Charity Šumperk k 31. 12. 2017
ŘEDITELKA

Mgr. Jana Bieliková
ASISTENT PRO PASTORACI
Bc. Zuzana Nedvědová, DiS.

VEDOUCÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB

VRCHNÍ SESTRA

Jiřina Dostálová, DiS.

Mgr. Dagmar Remešová

SOCIÁLNÍ PRACOVNÍK

ZDRAVOTNÍ SESTRY

Bc. Veronika Kyselá

Helena Čanková
Kateřina Gronychová
Eva Víšková
Marie Sléhová
Blanka Sojáková
Martina Gerlichová
Ludmila Maturová
Hana Boráňová (DPP)
Lenka Bursová (DPP)
Monika Cikrytová (DPP)
Martina Dombaiová (DPP)
Ludmila Bělunková (DPP)
Pavla Havlenová (DPP)
Miroslav Svozil (DPP)
Marcela Fedáková (DPP)

PRACOVNÍCI
V SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH
Dagmar Bundilová
Jarmila Davidová
Marie Dvořáková
Kateřina Foglová
Helena Grabovská
Libuše Hamříková
Bc. Zuzana Nedvědová, DiS.
Dalimil Podhajský
Simona Scheuterová
Markéta Smrčková
Jana Šavelová
Kateřina Šilarová
Jitka Šmoldasová
Marie Holínková (DPP)
Radomíra Prokešová
Petra Heděncová
Jiří Jančík
Barbora Křížková
Pavlína Vlková (DPČ)
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ÚČETNÍ
Ing. Miroslava Večeřová – externě (DPP)
Simona Krátká

ÚDRŽBÁŘ
Josef Frank (DPP)
Maroš Laputka
Petra Vyhnálková
UKLÍZEČKA
Vlasta Vávrová
PRACOVNÍCI VEŘEJNÝCH TOALET
Olga Franková
Marie Skřebská
Soňa Studená(DPP)
Ladislav Antoszek (DPP)
Jana Raisová (HPP)

ADMINISTRATIVNÍ PRACOVNICE
Mgr. Lenka Horníčková
Věra Ponížilová, DiS.
Svatava Blümelová
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4. Hlavní aktivity
4.1 Pečovatelská služba
Název služby
Kontakt
Kontaktní osoba

Poslání služby:

Charitní pečovatelská služba
583 216 747, www.sumperk.charita.cz
Jiřina Dostálová, DiS., vedoucí sociálních služeb
vedouci.sluzeb@sumperk.charita.cz, mobil: 734 362 541
Posláním terénní Pečovatelské služby Charity Šumperk 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. Vykonané pečovatelské úkony hradí uživatel služby dle aktuálního sazebníku.
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 nebo poskytnutí podmínek
pro osobní hygienu, poskytnutí stravy nebo 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.

Za rok 2017:

Počet uživatelů 361 • Pečovatelských úkonů 52 547 • Fakultativních úkonů 137

2017
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4.2 Osobní asistence
Název služby
Kontakt
Kontaktní osoba

Poslání služby:

Osobní asistence
583 216 747, www.sumperk.charita.cz
Jiřina Dostálová, DiS., vedoucí sociálních služeb
vedouci.sluzeb@sumperk.charita.cz, mobil: 734 362 541
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.
Nabízené služby:

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

Za rok 2017:

Počet uživatelů 46 • Počet hodin osobní asistence 3 608

2017
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4.3 Domácí zdravotní péče (včetně hospicové)
Název služby
Kontakt
Kontaktní osoba

Domácí zdravotní péče
583 216 747, www.sumperk.charita.cz
Mgr. Dagmar Remešová, vrchní sestra
vrchni.sestra@sumperk.charita.cz, mobil: 777 674 703

Charakteristika služby: Domácí zdravotní péče je zdravotní péče poskytovaná registrovanými všeobecnými sestrami
v domácnosti pacienta. Zdravotní péče je indikována ošetřujícím lékařem a je hrazena z prostředků veřejného zdravotního pojištění.
Cíl služby:

Služba umožňuje lidem v době nemoci a snížené soběstačnosti zůstávat ve vlastním sociálním
prostředí a oddálit umístění do pobytové sociální služby.

Nabízené služby:

Služba je poskytována sedm dní v týdnu během dvaceti čtyř hodin, dle zdravotního stavu
pacienta a na základě indikace lékaře, maximálně třikrát denně. V rámci domácí hospicové péče je
zdravotní ošetřovatelská služba poskytována dle potřeb a stavu pacienta až šestkrát denně.

Zahrnuje 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, zácvik v péči o stomie, odběry krve a biologického materiálu, měření glykémie glukometrem, péče
o drény a žaludeční sondy, péče o permanentní močový katetr, cévkování žen, aplikace očistného klyzma, ošetřování pooperačních ran, dekubitů, bércových vředů, prevence poruch kožní
integrity, pohybová edukace, ošetřovatelská rehabilitace, měření fyziologických funkcí, edukace
pacienta a rodiny o životosprávě, dodržování pitného a léčebného režimu, zajištění výživy sondou,
zácvik rodiny v péči o sondy a krmení, kontrola medikace, léčebného režimu a paliativní péče.

Za rok 2017:

Počet ošetřených pacientů 828 • Návštěv u pacientů 16 321 • Ošetřovatelských výkonů 30 075

2017
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4.4 Půjčovna rehabilitačních a kompenzačních pomůcek
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, a 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 např. tyto pomůcky: kompletní polohovací lůžka
(mechanická i elektrická), stolky k lůžku, antidekubitní podložky, invalidní vozíky, WC židle, sedačky na vanu, francouzské hole, chodítka apod.		

Za rok 2017:

Počet uživatelů 263 • Zapůjčených pomůcek 395

2017
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4.5 Veřejné toalety – chráněná pracovní místa
Název služby
Kontakt
Kontaktní osoba

Veřejné toalety
583 216 747, www.sumperk.charita.cz
Svatava Blümelová, všeobecný administrativní pracovník technického úseku
info@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
místa v Šumperku, který podporuje zaměstnávání osob ze zdravotním handicapem, pokrýváme
příspěvkem z ÚP část nákladů na provoz.
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.

Za rok 2017:

Za rok 2017 zde bylo obslouženo více než 23 286 osob.

2017

12

23 286
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4.6 Poradenské služby
Název služby
Kontakt
Kontaktní osoba
sociální pracovnice

Sociální poradenství a krizová intervence
583 216 747, www.sumperk.charita.cz
Bc. Veronika Kyselá - sociální pracovnice
socialni.pracovnice@sumperk.charita.cz, mobil: 703 176 290

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. V krizových situacích nabízíme základní krizovou intervenci, která spočívá v poskytnutí psychologické pomoci a podpory.
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. Krizová intervence zajišťuje
pomoc lidem v nouzi, která může být realizována také poskytnutím balíčku s trvanlivými potravinami a základními hygienickými potřebami.

Za rok 2017:

Počet kontaktů 309 • Počet krizových intervencí 56

2017
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4.7 Centrum sociální a humanitární pomoci
Název služby
Kontakt
Kontaktní osoba

Humanitární pomoc – fond přímé pomoci
583 216 747, www.sumperk.charita.cz
Bc. Zuzana Nedvědová, DiS., asistent pro pastoraci
zuzana.nedvedova@sumperk.charita.cz, mobil: 703 176 291

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 z Národní potravinové sbírky (koordinovanou společností BPS - Byznys pro společnost, 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.
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 (např. příspěvkem státu,
města, pojišťovny atd.) nebo se lidé ocitnou v okamžité nouzi. 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 13:00 do 15:30 na základě
doporučení příslušných sociálních úřadů (např. MěÚ - odbor sociálních věcí, ÚP – Hmotná nouze
apod.). Aby pomoc byla účelnější, spolupracujeme s Armádou spásy v České republice, z. s.

Za rok 2017:

Počet klientů: 236

2017
14

236
Výroční zpráva Charita Šumperk 2017

5. Další aktivity
5.1 DĚTSKÝ KLÍČ Šumperk, o.p.s.
Charita Šumperk dlouhodobě spolupracuje s neziskovou organizací Dětský klíč, poskytující sociální služby, které směřují
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 dochází na Charitu jednou měsíčně na pracovní rehabilitace, při kterých se procvičují v pracovních návycích, trénují si jemnou motoriku a estetiku.

5.2 Člověk v tísni o.p.s.
Spolupráce s Člověkem v tísni probíhá zejména díky využívání prostorů Charity jeho pracovníky. Ti sem docházejí dvakrát
týdně, aby zde realizovali konzultační hodiny pro své uživatele.

5.3 Společenství vdov
Od prosince 2017 Charita Šumperk spolupracuje se Společenstvím vdov, jehož patronkou je paní Ivana Anna Schönová.
Tento spolek sdružuje vdovy a osamělé ženy, které se ocitly v tíživé životní situaci. Setkávají se v prostorách Charity jednou
měsíčně, vždy v pátek v 17:00 – 19:00 hod. Pozitivním cestou tak přistupují k trápení, které život přináší. Společně podnikají
výlety i absolvují kulturní akce. Čas a pomoc při vedení společenství je klientkám věnován bez úplaty. V současné době nic
podobného v okolí neexistuje, proto jsou akce ženami pozitivně hodnoceny.

5.4 Farní středisko
Spolupráce Charity s Farním střediskem Šumperk probíhá již několik let. Projevuje se nejen v 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. 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 2017 byla uspořádána mše svatá za Charitu, Benefiční koncert, Postní almužna či Tříkrálová sbírka aj. Dobrovolníci se zapojili do háčkování chobotniček pro novorozeneckou JIP, pletení nebo háčkování čtverců na deky pro africké děti a pletení obvazů pro malomocné.
Výroční zpráva Charita Šumperk 2017
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6. Akce
6.1 Tříkrálová sbírka 2017
Tříkrálová sbírka 2017 probíhala na území děkanátu Šumperk ve dnech 1. – 14. 1. 2017.
Celkem 202 tříkrálových skupinek vykoledovalo 738 808 Kč.
Ze sbírky bylo podpořeno zakoupení rehabilitačních a kompenzačních pomůcek do zapůjčovaného sortimentu, část financí připadla tradičně na přímou pomoc osobám v nepříznivé sociální situaci a na dofinancování pořízení automobilu na rozvoz obědů. Jako
každý rok byla podpořena Poradna pro ženy a dívky – Sdružení nenarozeného života,
aktivity Centra pro rodinu v Šumperku a rozvinuta činnost dobrovolníků farního střediska. Díky sbírce bylo modernizováno technické vybavení Charity Šumperk.
Tříkrálová zelňačka se uskutečnila 6. 1. 2017 na Točáku v Šumperku. Jednalo se o akci
pro veřejnost, která byla zároveň i zahájením tříkrálového koledování. Akci každoročně zahajuje starosta města a je doprovázena šumperským sborem Motýli. Byla
uskutečněna díky podpoře KDU-ČSL.
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, kteří pomáhali při organizaci sbírky v jednotlivých
farnostech a obcích.
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VÝSLEDNÁ TABULKA TŘÍKRÁLOVÉ SBÍRKY 2017
Bludov
80 110 Kč
Bohdíkov
25 040 Kč
Bohutín
15 111 Kč
Branná
1 439 Kč
Bratrušov
20 737 Kč
Bušín
14 000 Kč
Dolní Studénky
31 552 Kč
Hanušovice
49 481 Kč
Hraběšice
5 100 Kč
Jindřichov
5 834 Kč
Kopřivná
7 407 Kč
Loučná nad Desnou
31 322 Kč
Malá Morava
2 236 Kč
Nový Malín
70 510 Kč
Olšany
13 664 Kč
Petrov nad Desnou
6 894 Kč
Rapotín
38 063 Kč
Rejchartice
2 361 Kč
Ruda nad Moravou
58 241 Kč
Sobotín
21 793 Kč
Staré Město
30 789 Kč
Šumperk farnost
70 370 Kč
Šumperk Gymnázium
7 051 Kč
Šumperk Motýli
13 791 Kč
Velké Losiny
79 599 Kč
Vernířovice
1 900 Kč
Vikýřovice
34 413 Kč
Celkem
738 808 Kč
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6.2 Postní almužna 2017
Postní almužna se v roce 2017 konala ve všech osmi římskokatolických diecézích
a v rámci Řeckokatolické charity. V šumperském děkanátu se sesbíralo 221 kasiček.
Vybralo se celkem 69 213 Kč. Výtěžek byl věnován dílem na seniory, matky s dětmi
v tísni, lidi bez domova, lidi těžce nemocné a s postižením, cizince a uprchlíky, pomoc rodinám, humanitární pomoc, činnost farnosti pro lidi v nouzi. Část dárců přenechala rozhodnutí o využití peněz na Charitě.

MÍSTO A VYBRANÁ ČÁSTKA
Bludov
Branná
Bratrušov
Hanušovice,
Malá Morava
Loučná nad Desnou
Bohutín
Nový Malín
Rapotín
Ruda nad Moravou,
Bohdíkov, Raškov
Sobotín
Staré Město
Šumperk
Velké Losiny
Celkem

4 602 Kč
965 Kč
1 057 Kč
3 753 Kč
1 784 Kč
2 500 Kč
1 657 Kč
6 597 Kč
10 343 Kč
3 698 Kč
6 585 Kč
21 876 Kč
4 696 Kč
69 213 Kč

6.3 Charitní pouť
Prosluněná charitní pouť pro tříkrálové koledníky, a nejen pro ně, se nesla v duchu pohádky „O Zlatovlásce“. A tak se v sobotu
27. května 2017 prostranství kolem kostelíčka Božího Těla hemžilo dětmi, které se nebály plížit pro živou vodu i přes hrozbu
zlé pavoučnice, krmit ptáčátka v hnízdě, hledat Zlatovlásku s pomocí mušek či navlékat korálky ztracené v trávě.
Zajímavým zpestřením nejen pro děti byla ukázka tance psů i toho, jak tito společníci mohou lidem pomáhat třeba s oblékáním. Na všechny, kteří přišli, čekalo občerstvení a opékání a pro soutěžící focení Zlatovlásek a ušlechtilých Jiříků. Krásným
zakončením pohodového odpoledne byla mše svatá sloužená otcem Ottou Sekaninou.

6.4 Den otevřených dveří
Ve čtvrtek 21. září 2017 se od devíti do dvanácti hodin uskutečnil Den otevřených dveří Charity. Návštěvníci si mohli prohlédnout celý zrekonstruovaný areál a například si zde také mohli nechat změřit tlak, hladinu cukru nebo si popovídat se
zaměstnanci o jejich práci.
18
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6.5 Mše svatá
V neděli 24. září 2017 se v 18:00 uskutečnila v kostele sv. Jana Křtitele v Šumperku mše svatá. Byla sloužená za pracovníky
šumperské charity a všechny její uživatele.

6.6 Jedeme na výlet s Charitou!
Výlet s Charitou se uskutečnil 9. – 10. října 2017. Na dvě desítky malých i velkých výletníků se vydaly do Prahy, kde navštívily
místní ZOO i další pražské pamětihodnosti.

6.7 Benefiční koncert
Benefiční koncert Charity Šumperk se uskutečnil k příležitosti jejího 25. výročí založení 26. října 2017 v Klášterním kostele
Zvěstování Panny Marie. Pro potěchu ucha zahráli Tomáš Hanzlík a Ensemble Damian dramatickou kantátu Antonia Vivaldiho La Senna festeggiante.

6.8 Sbírky
Sbírka pro Haiti
V období od července do září 2017 probíhala Sbírka pro Haiti. V prostorách Charity Šumperk byly shromažďovány věci potřebné pro šicí dílnu (šlapací šicí stroje, látky, nůžky, knoflíky apod.), školní pomůcky, židle, lavice, sportovní a zdravotnické
potřeby, nářadí, moskytiéry aj. Ty byly na konci září odvezeny na ACHO Olomouc, jehož pracovníci je následně předali přímo
lidem na Haiti. Tam se na nich budou učit řemeslu haitské ženy v nově vzniklé šicí dílně sester z řádu sv. Josefa. Dílna se nachází v obci Gonaïves na severozápadě země, kde už 8 let působí Arcidiecézní charita Olomouc.
Kola pro Afriku
Posláním sbírky je umožnit dětem v Africe cestu ke vzdělání. Kola pro Afriku jsou založena na principech dárcovství, dobrovolnictví, spolupráce a vlastní iniciativy veřejnosti. Cestu ke vzdělání umožňují africkým dětem jízdní kola, která darují lidé
v ČR, což podpoří rozvoj celkové gramotnosti dětí, jejich následné lepší pracovní uplatnění a zvýšení jejich občanského statusu. Letos proběhl již desátý ročník sbírky, kdy na podzim roku 2017 bylo do afrického města Gunjuru v Gambii odvezeno
350 kol a dalších přibližně 600 kusů cyklistického nářadí, náhradních dílů i reflexních vest. V našem děkanátu sbírku organizovala farnost Bludov, kam jsme odvezli několik desítek sesbíraných kol od dárců z nejbližšího okolí.
Výroční zpráva Charita Šumperk 2017
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Balíčky pro Ukrajinu
Sbírka vánočních balíčků Arcidiecézní charity Olomouc pro ukrajinské děti proběhla ve dnech 9. října až 4. prosince 2017.
Jednalo se o jednorázové obdarování 315 dětí z dětských domovů a sociálně slabých rodin. Děti obdržely nové oblečení
a obuv, sportovní a školní potřeby. Celkem 1 853 balíčků putovalo dětem v Lopatyně, Bortnikách, Kolomyji a Ternopilu. Charita Šumperk se do této akce zapojuje dlouhodobě.
Národní potravinová sbírka
Národní potravinová sbírka se v České republice koná od roku 2012 a je společnou iniciativou platformy Byznys
pro společnost, Armády spásy, NADĚJÍ, České federace potravinových bank a Charity Česká republika. Hlavním
posláním sbírky je podat pomocnou ruku těm, kteří trpí nedostatkem jídla, a zároveň upozornit na to, v jaké
míře jídlem plýtváme. Podle kvalifikovaných odhadů u nás žije na hranici chudoby nebo sociálního vyloučení
téměř 1,5 milionu lidí. Národní potravinová sbírka se koná jednou ročně, pravidelně v listopadu. V den jejího konání mají
lidé možnost zakoupit trvanlivé potraviny a vybrané drogistické zboží a darovat je těm, kteří jsou na pokraji hmotné nouze.
V Šumperku proběhla sbírka v supermarketu Billa v sobotu 11. listopadu 2017 a šumperská Charita se do ní zapojila poprvé ve své historii. Velké poděkování patří dobrovolníkům ze Střední odborné školy Šumperk, Zemědělská 3, kteří pomohli
s úspěšnou realizací sbírky.
Ježíškova vnoučata
Ježíškova vnoučata vznikla na podzim roku 2017 na půdě Českého rozhlasu v Jihlavě. Zaměřují se na obdarovávání osamělých
seniorů nezvyklými dárky a na navázání kontaktu mezi seniorem a „vnoučetem“. Primárním cílem tak bylo navázat trvalý kontakt mezi seniorem a dárcem, což se v mnoha případech povedlo. V celém působišti šumperského děkanátu bylo vytipováno
15 osamělých seniorů, o které se pracovníci Charity denně starají. Ti si mohli přát pod stromeček dárek, který by jim udělal
radost. Během necelého měsíce se podařilo realizovat 14 přání, která byla těmto lidem splněna. Senioři si přáli např. novou
matraci, procedury v lázních, štípané dříví, kvalitní polštář či vstupenky na koncert legendární rockové kapely.

6.9 Charitníček
Charitníček je občasník Charity Šumperk, který shrnuje novinky v organizaci stejně jako informuje o službách i proběhlých
akcích. Distribuce Charitníčku vydaného v tištěné podobě je zajišťována pracovníky Charity. Vychází zdarma v nepravidelných intervalech.
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7. Hospodaření organizace
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 nehmotný majetek
Dlouhodobý hmotný majetek
Zásoby
Oprávky
Pohledávky celkem
Krátkodobý finanční majetek
Jiná aktiva celkem
AKTIVA CELKEM

Stav k 1. 1. 2017
18 tis.
8 639 tis.
0 tis.
-3 384 tis.
1 074 tis.
4 209 tis.
288 tis.
10 844 tis.

Stav k 31. 12. 2017
0 tis.
8 750 tis.
0 tis.
-3 447 tis.
1 282 tis.
5 050 tis.
268 tis.
11 903 tis.

PASIVA
Jmění celkem
Krátkodobé závazky
Dlouhodobé závazky
Jiná pasiva celkem
PASIVA CELKEM

Stav k 1. 1. 2017
8 241 tis.
1 265 tis.
1 242 tis.
96 tis.
10 844 tis.

Stav k 31. 12. 2017
9 084 tis.
1 402 tis.
1 085 tis.
332 tis.
11 903 tis.
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STAV A POHYB MAJETKU ORGANIZACE
Název účtu
Účet 018 - drobný nehmotný majetek
Účet 021 - stavby
Účet 022 - samostatné movité věci
Účet 028 - drobný dlouhodobý majetek
Účet 031 - pozemky
Účet 971 100 - drobný majetek

stav k 1. 1.
18 tis.
4 075 tis.
3 783 tis.
250 tis.
531 tis.
2 972 tis.

pohyb během roku
-18 tis.
nezměněn
198 tis.
- 107 tis.
nezměněn
- 368 tis.

stav k 31. 12.
0
4 075 tis.
3 981 tis.
143 tis.
531 tis.
2 604 tis.

stav k 1. 1.
819 tis.
18 tis.
103 tis.
0
17 tis.
0

pohyb během roku
- 66 tis.
275 tis.
1 tis.
16 tis.
21 tis.
26 tis.

stav k 31. 12.
753 tis.
293 tis.
104 tis.
16 tis.
38 tis.
26 tis.

KONEČNÝ STAV A VÝVOJ FONDŮ
Název účtu
Účet 901 001 - příspěvky na investice
Účet 901 002 - příspěvky na investice (nevyčerpané)
Účet 911 103 - fondy - ostatní
Účet 911 200 - přímá pomoc TKS
Účet 911 201 - Postní almužna
Účet 911 203 - fond E. F.

Počáteční stav majetku k 1. 1. 2017 byl v hodnotě 11 629 tis. Kč (zahrnuje i majetek vedený na podrozvaze).
Konečný stav majetku k 31. 12. 2017 je 11 334 tis. Kč (zahrnuje i majetek vedený na podrozvaze).

Výroční zpráva Charita Šumperk 2017

25

ÚPLNÝ OBJEM NÁKLADŮ ORGANIZACE V ČLENĚNÍ
PROJEKT DOMÁCÍ ZDRAVOTNÍ PÉČE
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
VEŘEJNÉ TOALETY
Výnosy celkem
Náklady celkem
- z toho náklady na správu
Výsledek hospodaření

4 481 157,98
4 310 107,40
1 297 120,00
171 050,58

PROJEKT PEČOVATELSKÁ SLUŽBA
Výnosy celkem
Náklady celkem
- z toho náklady na správu
Výsledek hospodaření

2 932 078,39
2 943 455,84
921 509,00
-11 377,45

FAKULTATIVNÍ SLUŽBY
Výnosy celkem
Náklady celkem
- z toho náklady na správu
Výsledek hospodaření

27 049,34
21 250,22
6 375,00
5 799,12

716 084,29
710 102,15
209 610,00
5 982,14

OSTATNÍ SLUŽBY
Výnosy celkem
Náklady celkem
- z toho náklady na správu
Výsledek hospodaření

544 106,82
135 967,38
40 789,00
408 139,44

5 306 093,18
5 315 425,01
1 555 460,00
-9 331,83

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 2017 dosáhl hodnoty 570 262 Kč.
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VÝNOSY

VÝSLEDOVKA

Úřad práce
MPSV
KÚ OK
Magistrát, obec
Příjmy od klientů vč. darů
Tržby od zdrav. pojišťoven
Ostatní
Tržby z prodeje dl. majetku
CELKEM VÝNOSY
Výroční zpráva Charita Šumperk 2017

321 450 Kč
4 379 700 Kč
608 300 Kč
1 166 000 Kč
3 074 137 Kč
3 944 492 Kč
482 491 Kč
30 000 Kč
14 006 570 Kč

NÁKLADY

PŘEHLED VÝNOSŮ
V ČLENĚNÍ PODLE ZDROJŮ

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
Ostatní výnosy
Tržby z prodeje dl. majetku
CELKEM VÝNOSY
Spotřeba materiálu, energie
- z toho zdravotní materiál, kanc. potřeby
- 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 poj., zdravotní poj.
- z toho ostatní osobní náklady
Ostatní
CELKEM NÁKLADY
HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK

6 721 417 Kč
3 944 492 Kč
2 776 925 Kč
297 212 Kč
6 475 450 Kč
321 450 Kč
4 379 700 Kč
1 166 000 Kč
608 300 Kč
482 491 Kč
30 000 Kč
14 006 570 Kč
1 589 501 Kč
867 458 Kč
722 043 Kč
1 096 929 Kč
423 044 Kč
673 885 Kč
10 184 432 Kč
7 662 428 Kč
2 366 189 Kč
155 815 Kč
565 446 Kč
13 436 308 Kč
570 262 Kč
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GRAF – PŘÍJMY CHARITY ŠUMPERK
V ROCE 2017

Ostatní příjmy
4%

Od klientů za služby
15%

Od zdrav. poj.
24%

Graf-výdaje2017

Od klientů za obědy
13%

Příjmy na investice
2%

Od dárců charitě
4%
Provozní dotace
38%

Poskytnuté dary
1%
Ostatní výdaje
4%

Od klientů za služby

Úhrady faktur přijatých
Od klientů za obědy
Provozní dotace
31%
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Od dárců charitě

Příjmy na investice

Od zdrav. poj.

Ostatní příjmy

Zál.energie
1%

Osobní náklady
60%

Úhrady faktur přijatých

GRAF – VÝDAJE CHARITY ŠUMPERK
V ROCE 2017

Investiční výdaje a splácení úvěru
3%

Zál.energie

Osobní náklady

Ostatní výdaje

Poskytnuté dary

Investiční výdaje a splácení úvěru
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PŘÍJMY
Od klientů za služby
Od klientů za obědy
Provozní dotace
Od dárců charitě
Příjmy na investice
Od zdravotních pojišťoven
Ostatní příjmy

VÝDAJE
2 539 560 Kč
2 167 290 Kč
6 484 491 Kč
620 847 Kč
400 000 Kč
4 176 936 Kč
618 657 Kč

Úhrady faktur přijatých
Zálohy energií
Osobní náklady
Ostatní výdaje
Poskytnuté dary
Investiční výdaje a splácení úvěru

4 921 715 Kč
159 116 Kč
9 716 309 Kč
717 803 Kč
82 367 Kč
537 752 Kč

8. Kontroly 2017
V roce 2017 proběhly na Charitě Šumperk následující kontroly:
• kontrola Okresní správy sociálního zabezpečení, konaná dne 16. 2. 2017; kontrola pojistného a plnění úkolů v nemocenském a důchodovém pojištění; bez nedostatků,
• kontrola Úřadu práce ČR, Krajské pobočky v Olomouci; konaná dne 9. 2. 2017; kontrola u příjemce veřejné finanční podpory; bez nedostatků,
• kontrola Města Šumperk proběhla 22. – 23. 5. 2017; kontrola finanční podpory a použití, účelnost, hospodárnost, efektivnost; bez nedostatků,
• kontrola z České zemědělské inspekce proběhla 25. 10. 2017; bez nedostatků,
• kontrola z Krajské hygienické stanice v Šumperku proběhla 13. 11. 2017; bez nedostatků,
• kontrola Krajského úřadu Olomouckého kraje; konaná v listopadu a prosinci 2017; plnění podmínek daných smlouvami
o poskytnutí dotace, bez nedostatků.
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9. Výrok auditora
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10. Finanční zdroje – podporovatelé a projekty
Města a obce (abecedně)
Bludov
Bohdíkov
Bohutín
Bratrušov
Dolní Studénky
Hanušovice
Hraběšice
Jindřichov
Kopřivná
Nový Malín
Olšany
Petrov nad Desnou
Rapotín
Ruda nad Moravou
Sobotín
Staré Město
Šumperk
Vikýřovice
Velké Losiny

Další dárci
Arcidiecézní charita Olomouc - Charita Česká republika
Epcos s.r.o.
FinePro s.r.o.
IREA s.r.o.
KAR group, a.s.
Křesťanská a demokratická unie – Československá strana lidová
MH PROFI tools s.r.o.
MOLDA CZ, s.r.o.
Olomoucký kraj (v rámci programů MPSV a OP)
Platit, a.s.
SART - stavby a rekonstrukce a.s.
SHM, s.r.o.
Úřad práce České republiky, krajská pobočka v Šumperku
Výbor dobré vůle – nadace Olgy Havlové
a drobní dárci šumperského děkanátu

„Podpora v roce 2017 byla v celkové výši 6 772 662 Kč.“

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.
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10.1 Projekty
Podpora domácí paliativní péče na Šumpersku
Dne 1. listopadu 2017 Charita obdržela nadační příspěvek ve výši 50 000 Kč od VDV - Nadace Olgy Havlové určený na pořízení
zdravotních pomůcek a materiálu pro projekt Podpora domácí paliativní péče na Šumpersku. Získané finance byly použity
na nákup elektrické polohovací postele s matrací (18 500 Kč), lineárního dávkovače (26 620 Kč) a dvou zdravotnických brašen
s vybavením (4 929 Kč). V roce 2017 Charita Šumperk evidovala 17 paliativních pacientů se 157 dny péče a 237 návštěvami.

Nákup nového automobilu
Díky Arcidiecézní charitě Olomouc - Charita Česká republika byla Charitě Šumperk přidělena podpora České spořitelny
na nákup automobilu.

Jedeme s Charitou na výlet!
Město Šumperk podpořilo projekt, jehož cílem bylo umožnit dětem ze sociálně slabých rodin poznat z různých úhlů Prahu.
Jednalo se dvoudenní výlet, během kterého děti poznaly historické centrum a navštívily některé z atrakcí.

Charitní pouť
Město Šumperk podpořilo spolupráci s Centrem pro rodinu Šumperk, z.s. v rámci realizování akce Charitní pouť a pohádkový les. Akce byla poděkováním rodinám s dětmi, které se v lednu 2017 zúčastnily Tříkrálové sbírky. Zároveň nabídla malým
dětem procházku v „pohádkovém lese“, kde si děti mohly splnit různé úkoly u pohádkových postav. Odměnou byly drobné
dárky a společné opékání.

Benefiční koncert Charity Šumperk
Ensemble Damian Tomáše Hanzlíka si připravil dramatickou kantátu Antonia Vivaldiho La Senna festeggiante. Projekt tak
podpořil charitní dílo na Šumpersku a zároveň nabídl nevšední kulturní zážitek. Byl připomenutím 25 let působení Charity
v Šumperku. Akce se konala 26. 10. 2017 v Klášterním kostele Zvěstování Panny Marie v Šumperku. Na koncert přispěli město
Šumperk, SART – stavby a rekonstrukce a.s., IREA s.r.o., KAR group a.s., KDU–ČSL a město Hanušovice.
Výroční zpráva Charita Šumperk 2017
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10.2 Projekty úřadu práce
Veřejně prospěšné práce

Evropská unie
Evropský sociální fond
Operační program Zaměstnanost

V letech 2015 – 2018 jsou vytvářena pracovní místa veřejně prospěšných prací (VPP) také z projektu „Nové pracovní příležitosti – Veřejně prospěšné práce“, který je realizován v rámci Operačního programu Zaměstnanost, financován je z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu České republiky.
V období od 1. 10. 2016 do 31. 1. 2017 bylo u Charity Šumperk v rámci projektu CZ.03.1.48/0.0/0.0/15_121/0000059 podpořeno
1 pracovní místo na VPP částkou 14 000 Kč.
V období od 1. 10. 2016 do 31. 3. 2017 bylo u Charity Šumperk v rámci projektu CZ.03.1.48/0.0/0.0/15_121/0000059 podpořeno
1 pracovní místo na VPP částkou 84 000 Kč.
Pracovní místa podpořená v rámci VPP jsou zaměřena zejména na úklid a údržbu veřejných prostranství, komunikací a zeleně ve městě, s cílem zaměstnání obtížně umístitelných osob na volném trhu práce. Jedná se především o osoby s nižší úrovní
vzdělání, dlouhodobou nezaměstnaností, vyšším věkem, popř. se zdravotním postižením (omezením) apod., kterým tak bylo
umožněno zařadit se do pracovního procesu. Takto podpořená pracovní místa jsou zejména přínosem k celkovému zlepšení
vzhledu a životního prostředí města a v neposlední řadě i významnou finanční pomocí městského rozpočtu.

Záruky pro mladé v Olomouckém kraji
V roce 2017 bylo díky projektu Úřadu práce Záruky pro mladé v Olomouckém kraji vytvořeno na Charitě Šumperk společensky účelné pracovní místo. Je realizován v období 1. 2. 2016 – 28. 2. 2019 a je spolufinancován z Evropského sociálního fondu,
konkrétně z Operačního programu Zaměstnanost, a státního rozpočtu České republiky.
V období od 1. 3. 2017 do 30. 8. 2017 bylo u Charity Šumperk v rámci projektu CZ.03.1.48/0.0/0.0/15_004/0000008 podpořeno
1 pracovní místo na VPP částkou 90 000 Kč.
Projekt je zaměřen na uchazeče o zaměstnání do 29 let věku (včetně), kterým prostřednictvím aktivit poskytne odborné dovednosti a znalosti pro výkon konkrétní profese formou praxe u zaměstnavatelů. Projekt si tak dává za cíl umístit účastníky
projektu na pracovní místa s alespoň minimálním potenciálem kariérního růstu u daného zaměstnavatele, která odpovídají
stupni jimi dosaženého vzdělání na českém pracovním trhu.
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Společensky účelná pracovní místa
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.
V období od 1. 8. 2017 do 30. 12. 2017 bylo u Charity Šumperk v rámci projektu CZ.03.1.48/0.0/0.0/15_010/0000032 podpořeno 1 pracovní místo na VPP částkou 66 928 Kč.
V období od 1. 11. 2017 do 1. 12. 2017 bylo u Charity Šumperk v rámci projektu CZ.03.1.48/0.0/0.0/15_010/0000032 podpořeno
1 pracovní místo na VPP částkou 36 543 Kč.

Chráněné pracovní místo
Chráněné pracovní místo je pracovní místo vymezené nebo zřízené zaměstnavatelem pro osobu se zdravotním postižením
na základě písemné dohody s úřadem práce. Cílem tohoto nástroje je podpora zaměstnávání osob se zdravotním postižením.
V rámci programu Chráněná pracovní místa byla uhrazena část nákladů pokrývajících 1 chráněné pracovní místo č. SUA-P-4/2017 ve výši až 88 000 Kč.
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