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2. Slovo na úvod
Dříve než jsem přistoupil k napsání úvodních řádků,
procházel jsem si naše výroční zprávy za poslední
čtyři roky a přinutil se tak k bilanci celého období,
kdy na Charitě působím. Nabízí se analogie mezi
čtyřletým funkčním obdobím politiků a toto přirovnání
je o to výstižnější, uvědomím-li si, že po celou dobu
byl se mnou ve vedení organizace i kolega Oldřich
Tanert, který byl na podzim 2006 zvolen starostou
Rudy nad Moravou. Společně jsme se vždy snažili
o koncepční přístup, jenž nesleduje krátkodobé cíle a jde krok za krokem za budováním stabilní organizace, která bude mít sílu reagovat na dnešní podoby nouze.
Rok 2006 byl pro Charitu Šumperk rokem, kdy se zvyšovaly statistiky u téměř všech našich činností a podobně vzrostl i náš rozpočet. Především však byl uplynulý rok obdobím chystání na připravovanou legislativní změnu v sociálních službách. Od 1. 1. 2007
vstoupil v platnost dlouho připravovaný zákon o sociálních službách 108/2006 a znamenal výrazný zásah do poskytování našich služeb. Stát nyní směřuje větší prostředky
přímo uživatelům v podobě příspěvku na péči a souměrně tomu klesly státní dotace
pro většinu poskytovatelů služeb. Posílení odpovědnosti a individuálního rozhodování
osob s postižením a vpuštění tržních principů do sociálního systému bylo jedním z cílů
celé reformy a nám nezbylo než navýšit ceny za naše služby, a to mnohdy až o 100 %.
Situace nezávidění hodná a velmi citlivá.
Obecně však vnímáme tyto systémové změny jako krok správným směrem a snaha
omezovat pobytové neboli ústavní služby „by měla“ pro naši organizaci znamenat příležitost k dalšímu rozvoji. Větší prostor pro terénní práci a důraz na začleňování znevýhodněných osob do společnosti odpovídá našemu dlouhodobému zaměření na komplexní domácí péči (osobní asistence, pečovatelská i ošetřovatelská služba).
Byl-li v úvodním odstavci naznačen pohled řekněme manažérský, pak připomeňme riziko, jemuž jsme se chtěli na Charitě vždy vyvarovat, a to nenechat se strhnout pouze úsilím o neangažovaný, standardizovaný výkon a za každým jednáním nabízet i něco nad
svou profesionální roli. Uznávaný psychoterapeut Karel Kopřiva (Lidský vztah jako součást profese, Praha 1997) hovoří v této souvislosti o dotazníkovém průzkumu prováděném mezi sestrami a sociálními pracovnicemi domovů důchodců, kterým byla položena jednoduchá otázka: „Kdyby někdo Vám blízký se z nějakého důvodu ocitl v domově
důchodců, jaké tři nejdůležitější schopnosti nebo vlastnosti jeho sester či ošetřovatelek
byste mu přála?“ Odpovědi byly následující: 63 % náklonnost (vlídnost, ochota, láska
aj.), 44 % trpělivost (klid, vyrovnanost aj.), 42 % vcítění (porozumění, empatie aj.), 36 %
odbornost (profesionalita, znalosti aj.). Vyjádřeno, myslím, jednoduše a mým přáním je,
abychom v těchto intencích dokázali vykonávat všechny naše činnosti.

S poděkováním
Mgr. Vlastimil Štrpka, ředitel
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3. Proﬁl organizace

Poslání:

Charita, jako milosrdná láska, je naplňováním Kristovy výzvy
vyhledávat potřebné a pomáhat bližním v nouzi.

PROFIL ORGANIZACE:
Diakonický rozměr církve: Církev si vždy uvědomovala, že křesťanství bez schopnosti
pomáhat potřebným praktickým skutkem by bylo poloviční, rozporné. Také Ježíš k milosrdenství nejen vybízel, ale konkrétními skutky ho i vykonával. Existence církve tedy
nutně spočívá ve třech hlavních činnostech: vedle bohoslužby a hlásání Božího slova je
to také služba bližnímu (diakonie, charita). Péče o strádající patří k tradici církve: vzpomeňme péči o vdovy a sirotky v prvotní církvi, nemocnice a chudobince provozované
v minulosti výhradně církví, ženské i mužské řeholní řády, dnešní humanitární pomoc ve
světě nebo jednotlivé sociální aktivity dnešní Charity.
Komu svou službou pomáháme: Garantujeme rovný přístup ke všem uživatelům našich
služeb, což znamená, že uživatel je vždy na prvním místě našeho zájmu. Obecně pomáháme potřebným bez rozdílu pohlaví, rasy, politické nebo náboženské příslušnosti.
Profesionalita: Naše organizace usiluje o plně profesionální přístup a naplnění všech
bodů aktuálních standardů kvality. Odborně a spolehlivě provedená péče je pro nás
prvořadá, nezapomínáme však na pochopení různosti každého člověka, na jeho důstojnost a svobodné rozhodování. Charita usiluje o komplexnost péče: vedle fyzické,
psychické a sociální stránky nepřehlížíme také duchovní rozměr člověka.
Neziskový charakter organizace: Charita Šumperk patří mezi nestátní neziskové organizace, to ovšem neznamená, že poskytujeme služby bezplatné apod. Pokud máme
nějaké příjmy nebo případně zisk, používáme ho výhradně ke krytí nákladů spojených
se sociálními nebo zdravotními aktivitami. Stanovy nám neumožňují hromadit ﬁnanční
ani hmotné statky.
Hospodaření a ekonomika 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.
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4. Základní údaje
Sídlo: Žerotínova 12, Šumperk 787 01
Telefon: 583 216 747
Mobil: 777 674 701
777 674 702
777 674 703
723 652 987
775 086 803

Mgr. Vlastimil Štrpka, ředitel
Bohdana Doubravová, ekonomka
Bc. Dagmar Remešová, vrchní sestra
Ing. Zdeňka Brandejská, vedoucí sociálních služeb
Mgr. Markéta Urbanová, sociální pracovnice

E-mail: charita.spk@rps.cz
Webová adresa: www.sumperk.caritas.cz
Číslo účtu: 1904522359/0800
IČ: 48005894
DIČ: CZ48005894
Právní forma: církevní právnická osoba
Provoz: v pracovní dny od 7.00 - 15.30 hodin
(v případě potřeby je péče přizpůsobována potřebám uživatele služby)

Vznik organizace a její začlenění: Charita Šumperk byla ustanovena olomouckým arcibiskupem jako organizace s vlastní právní subjektivitou, zřizovací dekret je ze dne
11. 11. 1992. Tvoří současně základní složku Arcidiecézní charity Olomouc, která jako
součást Charity Česká republika je členem mezinárodní sítě Caritas Internationalis.
Statutární zástupce: Statutárním orgánem Charity Šumperk je ředitel. Stávající ředitel,
Mgr. Vlastimil Štrpka, byl do funkce jmenován od 1. 1. 2003.
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Rada Charity:
P. Vojtěch Kološ (duchovní správce), Mgr. František Klíč, MUDr. Petr Schlemmer,
Ing. Petr Suchomel, MUDr. Věra Sztuchlíková, Pavla Valentová, Helena Večeřová (předsedkyně rady)
Revizní komise:
Ing. Karel Kuchtík (předseda revizní komise), Magdaléna Šafaříková
Oblast působnosti: území děkanátu Šumperk (viz mapka na obalu výroční zprávy); města: Hanušovice, Staré Město, Šumperk; obce: Bludov, Bohdíkov, Bohutín, Bratrušov,
Dolní Studénky, Hrabišín, Jindřichov, Loučná nad Desnou, Malá Morava, Nový Malín,
Olšany, Rapotín, Ruda nad Moravou, Sobotín, Velké Losiny, Vikýřovice a další obce.

5. Zaměstnanci Charity Šumperk
Počet pracovníků za rok 2006: celkový fyzický stav činil 29 zaměstnanců (včetně dohod DPP a DPČ); po přepočtení na úvazky – 25,75 zaměstnanců.

Foto zaměstnanců Charity Šumperk:
zleva dole: Dagmar Budilová, Iva Dosedlová, Stanislava Smorojová, Alžbeta Vévodová;
zleva 1. řada: Bohdana Doubravová, Danuše Doležalová, Anna Doubravová,
Martina Dvořáková, Mgr. Markéta Urbanová, Eva Víšková, Martina Pukyšová,
Bc. Dagmar Remešová, Ing. Zdeňka Brandejská; zleva 2. řada: Mgr. Vlastimil Štrpka,
Marta Macková, Marcela Tabáková, Marie Dvořáková, Eva Rýznarová, Blanka Sojáková,
Ludmila Maturová, Hana Jurenková, Radek Valenta

6

STRUKTURA ORGANIZACE:
(k 30.4.2007)
ředitel

Mgr. Vlastimil Štrpka

sociální pracovnice

Mgr. Markéta Urbanová

vrchní sestra

Bc. Dagmar Remešová

zdravotní sestry

Danuše Doležalová
Martina Dvořáková
Hana Jurenková
Ludmila Maturová
Martina Pukyšová
Eva Rýznarová
Stanislava Smojorová
Blanka Sojáková
Marcela Tabáková
Eva Víšková

vedoucí pečovatelské služby

Ing. Zdeňka Brandejská

ekonomka

Bohdana Doubravová

pečovatelky
a osobní asistentky

Dagmar Bundilová
Iva Dosedlová
Anna Doubravová
Marie Dvořáková
Marta Hradilová
Alena Koukolová
Jiřina Kozubíková (DPČ)
Martina Kühndelová
Marta Macková
Jolana Morongová
Radek Valenta
Alžbeta Vévodová

6. Hlavní aktivity
6.1 CHARITNÍ OŠETŘOVATELSKÁ SLUŽBA
Název:

Charitní ošetřovatelská služba

Adresa:

Žerotínova 12, Šumperk 787 01

Kontakt:

583 216 747, charita.spk@rps.cz, www.charita.sumperk.cz

Kontaktní osoba: Bc. Dagmar Remešová, vrchní sestra
e-mail: remesova.charita.spk@rps.cz, mobil: 777 674 703
Charakteristika služby: Charitní ošetřovatelská služba je zdravotní péče poskytovaná
v domácnosti pacienta (tzv. HOME CARE). Umožňuje tak lidem v době nemoci a snížené soběstačnosti zůstávat ve svém vlastním sociálním prostředí. Je indikována ošetřujícím lékařem nebo nemocnicí a hrazena z prostředků veřejného zdravotního pojištění.
Nabízené služby: Ošetřovatelská služba je poskytována zdravotními sestrami s požadovaným vzděláním a praxí. Jedná se o odbornou ošetřovatelskou péči u pacientů s dlouhodobým, chronickým i akutním onemocněním, včetně pooperačních a poúrazových
stavů. Pečujeme o pacienty v terminálním stádiu života (tzv. domácí hospicová péče).
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Mezi prováděné úkony patří např.: komplexní ošetřovatelská péče o pacienta, aplikace
injekcí (i.m., i.v., s.c.), infuzí a opiátů, zácvik pacienta či rodinných příslušníků při aplikaci inzulínu, edukace diabetika, odběry krve a biologického materiálu, měření glykémie
glukometrem, péče o permanentní močový katetr, cévkování žen, aplikace očistného
klyzma, ošetřování pooperačních ran, dekubitů, bércových vředů, prevence poruch
kožní integrity, pohybová edukace, dechová cvičení, prevence kontraktur, nácvik sebepéče, měření fyziologických funkcí (TK, P, TT), edukace pacienta a rodiny o životosprávě, dodržování pitného a léčebného režimu, zajištění výživy sondou, zácvik rodiny,
příprava a dávkování léků.
Statistika za rok 2006
Počet ošetřených pacientů: 300
Počet ošetřovatelských úkonů: 25 496
Komentář ke statistice, srovnávací tabulka:
Za rok 2006 došlo k nárůstu klientů o 14,5 %, zároveň byly prováděny náročnější ošetřovatelské úkony. Vzrostl také počet klientů v domácí hospicové péči.
ROK
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
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počet ošetřených klientů
220
213
219
231
237
262
300

počet ošetřovatelských úkonů
20 193
21 511
21 772
21 890
27 587
26 742
25 496

6.2 CHARITNÍ PEČOVATELSKÁ SLUŽBA
Název:

Charitní pečovatelská služba

Adresa:

Žerotínova 12, Šumperk 787 01

Kontakt:

583 216 747, charita.spk@rps.cz, www.sumperk.caritas.cz

Kontaktní osoba: Ing. Zdeňka Brandejská, vedoucí sociálních služeb
Poslání služby: Posláním pečovatelské služby Charity Šumperk je umožnit lidem se sníženou soběstačností vést důstojný život v jejich přirozeném sociálním prostředí a zachovat
vlastní životní styl.
Charakteristika služby: Služba je určena osobám se sníženou soběstačností z důvodu
věku, chronického onemocnění nebo zdravotního postižení a rodinám s dětmi, jejichž
situace vyžaduje pomoc jiné fyzické osoby. Služba je poskytována ve vymezeném čase
přímo v domácnostech uživatelů. Pečovatelské úkony jsou hrazeny uživatelem dle aktuálního sazebníku (tento je např. ke stažení na www.sumperk.caritas.cz).
Nabízené služby: Pečovatelská služba obsahuje 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.
Statistika za rok 2006
Počet uživatelů: 311
Počet pečovatelských úkonů: 43 373
Komentář ke statistice, srovnávací tabulka:
V roce 2006 došlo k nárůstu uživatelů o 21,9 % a zároveň nárůstu počtu úkonů o 4,7 %.

ROK
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006

počet uživatelů
pečovatelských
služeb
281
214
255
229
318
311
379

počet
pečovatelských
úkonů
22 781
28 467
33 830
31 880
36 988
43 373
45 415
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6.3 OSOBNÍ ASISTENCE
Název:

Osobní asistence

Adresa:

Žerotínova 12, Šumperk 787 01

Kontakt:

583 216 747, charita.spk@rps.cz, www.sumperk.caritas.cz

Kontaktní osoba:

Ing. Zdeňka Brandejská, vedoucí sociálních služeb

Poslání služby: Posláním osobní asistence Charity Šumperk je podpora osob se sníženou soběstačností, kteří ke svému životu potřebují pomoc druhého člověka.
Charakteristika služby: Osobní asistence je služba poskytovaná osobám, jež mají sníženou soběstačnost z důvodu věku, chronického onemocnění nebo zdravotního postižení a jejichž situace vyžaduje pomoc jiné fyzické osoby. Podstatou služby je pomoc
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 spolupodílí, a to sazbou dle aktuálního sazebníku.
Nabízené služby: Osobní asistence obsahuje 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.
Statistika za rok 2006
Počet uživatelů: 28
Počet hodin osobní asistence: 4194
Komentář ke statistice, srovnávací tabulka:
Za rok 2006 zůstává počet uživatelů stejný, přičemž počet hodin OA klesl o 7,3 %.
ROK
2002
2003
2004
2005
2006
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počet uživatelů osobní asistence
11
20
21
28
28

počet hodin osobní asistence
1 742,45
2 545
3 149
4 523
4 194

6.4 PŮJČOVNA REHABILITAČNÍCH A KOMPENZAČNÍCH POMŮCEK
Název:

Půjčovna rehabilitačních a kompenzačních pomůcek

Adresa:

Žerotínova 12, Šumperk 787 01

Kontakt:

583 216 747, charita.spk@rps.cz, www.sumperk.caritas.cz

Kontaktní osoba:

Marie Dvořáková
e-mail: dvorakova.charita.spk@rps.cz, mobil: 732 647 824

Charakteristika služby: Součástí služby je půjčování rehabilitačních a kompenzačních
pomůcek, dále konzultační činnost a pomoc při vyřizování vlastních pomůcek.
Nabízené služby: Doporučení pomůcky, její předvedení a v případě potřeby dovoz až
do domu. Charita Šumperk disponuje např. těmito pomůckami: invalidní vozíky, polohovací postele, WC židle, antidekubitní podložky, chodítka, francouzské hole apod.
Statistika za rok 2006
Počet uživatelů: 118
Počet zapůjčených pomůcek: 180
Počet zápůjček (měsíčně): 937

6.5 PORADENSKÉ SLUŽBY
Název:

Sociální poradenství

Adresa:

Žerotínova 12, 787 01 Šumperk

Kontakt:

583 216 747, charita.spk@rps.cz, www.sumperk.charita.cz

Kontaktní osoba:

Mgr. Markéta Urbanová, sociální pracovnice
e-mail: urbanova.charita.spk@rps.cz, mobil: 775 086 803

Charakteristika služby: V rámci sociálního poradenství se snažíme s uživatelem nalézt
možnosti řešení jeho problémové či krizové situace. V užším smyslu jde o poskytování
informací, které si uživatel vyžádá a které potřebuje k řešení svého problému. Pokud
nejsme schopni žadatelům adekvátně pomoci, zprostředkujeme jinou formu odborné pomoci (např. specializované poradny, příslušné pracoviště úřadu či jiné instituce
apod.).
Nabízené služby: Poradenské služby naší organizace jsou určeny především pro seniory nebo osoby se zdravotním a jiným handicapem, popř. pro jejich pečující rodinné
příslušníky. Takovéto poradenství často doplňuje naše ostatní služby a může se jednat
o: pomoc s vyřizováním sociálních dávek (např. příspěvek na péči), pomoc s žádostmi
o umístění do ústavních zařízení, informace o možnostech využívání a pořízení zdravotních pomůcek apod.
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Statistika za rok 2006
Počet kontaktů: 76

Název: Krizová intervence
Charakteristika služby: Zvláštní formou poradenství je tzv. krizová intervence. Jedná
se o rychlou psychologickou a sociální pomoc člověku, jenž se ocitl v krizové situaci
a nedokáže ji zvládnout vlastními silami. Krizovou intervenci chápeme jako pomoc lidem v nouzi, kterým se snažíme poskytnout vedle útěchy a porozumění také odborné
poradenství nebo zprostředkování následné pomoci.
Nabízené služby: V naší organizaci nabízíme převážně konkrétní materiální pomoc, a to
většinou stravu (instantní polévka, káva, čaj) nebo možnost ošacení (viz charitní šatník).
Statistika za rok 2006
Počet krizových intervencí: 46 (převažovaly osoby bez přístřeší)

6.6 CENTRUM SOCIÁLNÍ A HUMANITÁRNÍ POMOCI
Název:

Charitní šatník a humanitární pomoc

Adresa:

Žerotínova 12, 787 01 Šumperk

Kontakt:

583 216 747, charita.spk@rps.cz, www.sumperk.charita.cz

Kontaktní osoba:

Mgr. Markéta Urbanová, sociální pracovnice
e-mail: urbanova.charita.spk@rps.cz, mobil: 775 086 803

Charakteristika služby: Důležitou součástí centra sociální a humanitární pomoci je
charitní šatník, který slouží k příjmu a následnému výdeji šatstva a obuvi. Většina věcí
je nabízena sociálně potřebným občanům našeho regionu, lidem postiženým živelnou
pohromou, či početným rodinám, a to přímo v prostorách šatníku.
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Nabízené služby: Příjem a výdej šatstva probíhá v současné době dvakrát týdně, v pondělí a ve středu od 13.00 – 15.00 hod. Část darů je po přetřídění využita pro účely
charitního šatníku, zbývající část je určena k dalšímu zpracování (Diakonie Broumov).
Provoz šatníku je plně v režii našich dobrovolnic, které zajišťují jeho chod již čtvrtým
rokem.
V případě mimořádných katastrof doma či v zahraničí (např. požáry, povodně) platí
v humanitárním skladu zvláštní režim.
Statistika za rok 2006
Počet uživatelů: 85

Název: Fond přímé pomoci
Charakteristika služby: I když ﬁnanční pomoc není naší prioritou, pro případ nouze
máme k dispozici tzv. fond přímé pomoci. Tento je tvořen částí výnosu z Tříkrálové
sbírky a slouží hlavně v případech nenadálé nebo naopak dlouhodobé nouze.
Nabízené služby: Charita Šumperk nabízí prostřednictvím tohoto fondu ﬁnanční pomoc
rodinám i jednotlivcům nacházejícím se ve vážných existenčních krizích. Jde zejména
o případy, kdy není možné řešit ﬁnanční požadavek standardní formou (např. příspěvek
státu, měst, pojišťoven atd.). Poskytnutí ﬁnančních prostředků je vázáno na provedení
sociálního šetření a schválení ředitelem.
Statistika za rok 2006
Počet uživatelů: 11 (poskytnutá částka byla celkem Kč 14 728,-)
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7. Vedlejší aktivity
7.1 TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA 2007 (LEDEN)
Tříkrálová sbírka je tradiční sbírka celostátní působnosti, která navazuje na starobylou
tradici koledování a zvěstování narození Ježíše. Je pro ni charakteristické, že se do ulic
a domácností většiny měst a obcí naší země vydávají skupinky koledníků a do úředně
zapečetěných pokladniček vybírají příspěvky
občanů určené na podporu charitní pomoci
u nás i v těch nejchudších zemích světa.
Na Šumpersku proběhl letos již 8. ročník novodobé Tříkrálové sbírky. Kromě mimořádného
roku 2005 ovlivněného solidaritou s lidmi postiženými po vlnách tsunami v Jihovýchodní Asii
se jedná o naši zatím nejúspěšnější sbírku. Celkově se v našem regionu vybralo Kč 490 694,-.
Za úspěch považujeme také fakt, že se nám
podařilo rozšířit sbírku do nových obcí, a to do
Malé Moravy a Rejchartic. Došlo také k výraznému navýšení počtu skupinek koledníků, konkrétně ze 159 na 181.
Tímto ještě jednou děkujeme všem koledníkům
a štědrým dárcům!

Rok
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007

Počet skupinek
8
87
107
113
139
136
159
181

Celkem vykoledováno
58 660,90 Kč
221 995,20 Kč
301 754,00 Kč
329 088,10 Kč
383 821,00 Kč
539 840,50 Kč
468 727,50 Kč
490 694,00 Kč

Využití podílu Charitou Šumperk – rok 2006 (k dispozici částka 271 862,- Kč)
1) 68 409,- Kč – Rozšíření půjčovny rehabilitačních a kompenzačních pomůcek
(nákup nových invalidních vozíků a polohovacích postelí včetně příslušenství).
2) 15 000,- Kč – Poradny pro ženy a dívky v Šumperku (nezisková organizace zcela
nezávislá na Charitě, jejíž činnost se snažíme podporovat každý rok).
3) 10 000,- Kč – Fond přímé pomoci (přímá ﬁnanční pomoc určená lidem v nouzi).
4) 178 453,- Kč – Rozvoj charitní pečovatelské služby (nákup jídlonosičů pro rozvoz
stravy uživatelům v domácí péči).
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Předběžný záměr na využití podílu Charity Šumperk – rok 2007 (částka 284 602,50 Kč)
1) Podpora humanitární pomoci pro Súdán – Charita Šumperk se podobně jako
ostatní charity v olomoucké arcidiecézi rozhodla mimořádně podpořit pomoc
zemi zmítané válkami a následným hladomorem (34 534,50 Kč)
2) Poradna pro ženy a dívky – každoroční podpora této neziskové organizace (15 000,- Kč)
3) Fond přímé pomoci (15 000,- Kč)
4) Podpora projektu pečovatelské a asistenční služby – záměr na zakoupení nového
užitkového vozu pro rozvoz obědů a také rehabilitačních a kompenzačních pomůcek seniorům a osobám se zdravotním postižením (220 068,- Kč)
7.2 CHARITNÍ POUŤ (KVĚTEN)
Charitní pouť pořádala loni v květnu naše organizace již potřetí. Hlavním důvodem jejího konání je naše poděkování tříkrálovým koledníkům a příznivcům Charity. Celá akce
probíhala tak, že se koledníci, zaměstnanci a přátelé Charity vydali od šumperské fary
k polozapomenutému poutnímu místu v bludovském lese, ke Kostelíčku Božího těla.
Na místě nejprve všichni
účastníci slavili mši za
naši Charitu a poté následoval program připravený pro děti i dospělé.
Jednalo se např. o volný
vstup na rozhlednu Háj,
nechybělo ani občerstvení s táborákem a živá
muzika. Zájemci z dětských řad měli také možnost projet se na koni, či
vyzkoušet střelbu z luku.
Každoročně se charitní
pouti účastní cca 200
lidí, což nás velmi těší
a povzbuzuje do další
práce.
7.3 KONCERT PRO CHARITU (LISTOPAD)
Již dvakrát se v období „dušiček“ konal v šumperském
katolickém kostele sv. Jana Křtitele koncert dechového orchestru Základní umělecké školy Šumperk a stejného orchestru ze Zábřeha. Charita Šumperk se podílela hlavně na organizačním zajištění této akce a její
propagaci. Po oba dva roky bylo vstupné na koncert
dobrovolné a výtěžek byl věnován na dobročinné účely (podpora činnosti naší organizace a podpora charitní pomoci na Haiti). Stejný koncert jako v Šumperku
proběhl po 14 dnech také v Zábřehu, nešlo tedy jen
o spojení mladých hudebníků s Charitou, ale i o spolupráci dvou charit ze sousedních měst.
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7.4 VÁNOČNÍ SETKÁNÍ S KLIENTY (PROSINEC)
Charita Šumperk pořádá každoročně pro své klienty, zaměstnance a všechny lidi, kterým je společné poslání a práce naší organizace, vánoční posezení. Stejně tomu bylo
i v roce 2006. Vánoční setkání se konalo již několikátým rokem v prostorách společenského střediska Sever v Šumperku. Pro své hosty připravila naše
Charita kromě bohatého občerstvení a drobného dárečku také zajímavý kulturní program. Nechyběl
tu např. zpěv vánočních koled,
vystoupení tanečního souboru
Tornádo, anebo živá hudba hrající
k poslechu a tanci.

7.5 DOBROVOLNICTVÍ
Charita Šumperk nabízí roli prostředníka mezi pomáhajícími dobrovolníky a potřebnými. Tato role spočívá např. ve zprostředkování pomoci a základní orientace, zaškolení
a průběžného vzdělávání; vystavení certiﬁkátu pro dobrovolníky bez zaměstnání,
absolventy a studenty. Dobrovolnické činnosti se snažíme vybírat dle zájmu a dispozic dobrovolníka. Snažíme se naše dobrovolníky (zejména stálé) motivovat k jejich
činnosti, např. slovním uznáním a pochvalou, dárky, pozváním na společné akce
Charity Šumperk apod.
Možnosti spolupráce s Charitou Šumperk:
-

Pečovatelská péče (např. návštěva starých a nemocných v jejich domácnosti,
vykonávání prací spojených s udržováním chodu domácnosti)

-

Osobní asistence (např. pomoc při sebeobsluze, při kulturních a zájmových
aktivitách; doprovod při krátkodobém pobytu mimo domov)

-

Charitní šatník a humanitární pomoc (příjem, výdej a třídění ošacení; pomoc
při nenadálých humanitárních katastrofách)

-

Tříkrálová sbírka (pomoc při zajištění Tříkrálové sbírky, zejména při koledování)
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Statistika za rok 2006:
Dobrovolníci
- typ pomoci

Počet dobrovolníků

Druh činnosti

Odpracované hodiny

stálá pomoc

4

charitní šatník,
pomocné práce, údržba

495,5 hod

krátkodobá pomoc

2

asistence v charitní
pečovatelské službě

63 hod

ostatní pomoc

cca 500

Tříkráloví koledníci
a sympatizanti naší Charity

–

8. Hospodaření organizace
VÝNOSY

Kč

Výnosy z prodeje služeb

4 267 358,00

- z toho od ZP

3 571 413,00

- z toho od uživatelů

695 945,00

Příspěvky od jednotlivců

453 723,00

Provozní dotace

2 864 000,00

- z toho Olomoucký kraj

2 270 000,00

- z toho města a obce

594 000,00

Ostatní výnosy

45 222,00

Celkem výnosy

7 630 303,00

NÁKLADY
Spotřeba materiálu, energie

Kč
1 132 976,00

- z toho zdravotní materiál, kancelářské potřeby

698 540,00

- z toho energie, pohonné hmoty

434 436,00

Služby

935 365,00

- z toho opravy a údržba

182 653,00

- z toho poplatky, nájemné, telefony

752 712,00

Osobní náklady

4 783 162,00

- z toho hrubé mzdy

3 459 441,00

- z toho sociální pojištění, zdravotní pojištění

1 323 721,00

Ostatní náklady

436 776,00

Celkem náklady

7 288 279,00

HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK

342 024,00
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Hospodaření jednotlivých středisek:
PROJEKT OŠETŘOVATELSKÁ SLUŽBA
Výnosy celkem
Náklady celkem
- z toho náklady na správu
Výsledek hospodaření

3 615 764,00
3 258 200,00
146 619,00
357 564,00

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

2 959 692,00
2 694 895,00
280 269,00
264 797,00

PROJEKT OSOBNÍ ASISTENCE
Výnosy celkem
Náklady celkem
- z toho náklady na správu
Výsledek hospodaření

1 054 847,00
1 335 184,00
180 250,00
-280 337,00

9. Finanční zdroje – podporovatelé
PŘEHLED PŘÍJMŮ V ČLENĚNÍ PODLE ZDROJŮ
CELKEM PŘÍJMY
- Olomoucký kraj
- Magistrát, obec
- Příjmy do uživatelů
- Příspěvky individuálních dárců
- Tržby od zdravotních pojišťoven
- Ostatní

7 383 441,00
2 270 000,00
594 000,00
695 945,00
453 723,00
3 571 413,00
45 222,00

Města a obce (abecedně) - podpora v roce 2006, celkem 594 000,- Kč
Bludov

Malá Morava

Bohdíkov

Nový Malín

Bušín

Olšany

Dolní Studénky

Rapotín

Hanušovice

Ruda n. Moravou

Hrabišín

Šumperk

Jindřichov

Vikýřovice

Kopřivná
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10. Výrok auditora

Podle našeho názoru účetní závěrka podává ve všech významných
ohledech věrný a poctivý obraz předmětu účetnictví (tj. stavu a pohybu aktiv,
závazků, vlastního kapitálu, nákladů a výnosů), ﬁnanční situace Charity
Šumperk k 31. 12. 2006 a výsledku hospodaření za rok 2006 v souladu
se zákonem o účetnictví, dalšími příslušnými zákony a účetními předpisy
platnými v České republice. Podle našeho názoru je účetní závěrka v souladu
se zákonnými požadavky.
Auditor:

Ing. Dagmar Křenová
Mírová 1535
516 01 Rychnov nad Kněžnou
číslo osvědčení 1668

Auditorská společnost: c.k. audit, s.r.o., Komenského 41
516 01 Rychnov nad Kněžnou
číslo osvědčení 392
Výrok auditora:

bez výhrad
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