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2. SLOVO NA ÚVOD
Vydávání výroční zprávy je pro nás
veřejným závazkem a zákonnou povinností, zároveň však také retrospektivním pohledem za uplynulým rokem
a okamžikem, kdy se musíme trochu
pozastavit, rozhlédnout se kolem sebe
a uvědomit si, s čím chceme jít do dalších let. Velmi stručně by se naše situace
dala shrnout následovně: máme za sebou další úspěšný rok, kdy jsme zkvalitňovali naše služby, posilovali vlastní
kapacity (organizačně, personálně i materiálně) a dokázali být otevření pro
požadavky odborné i široké veřejnosti. Vyhýbaly se nám, bohu díky, jakékoli krize a projevy nestability, a my jsme tak mohli být spolehlivým pevným bodem pro uživatele našich
služeb i ostatní partnery. Snad nebude znít neskromně, když v této souvislosti zmíním své
přesvědčení, že by nám v současnosti „slušelo“ rozšíření našich aktivit v Šumperku i okolních obcích. Oblast sociálních i zdravotnických služeb totiž prochází výraznými změnami
– doslova se po letech hýbou ledy - a my jsme, troufám si říct, připraveni na tyto změny
reagovat.
Uplynulý rok 2007 byl v souvislosti s reformním zákonem o sociálních službách (č.108/
2006 Sb. – platnost od 1. 1. 2007) opravdu rokem výrazných změn, jejichž dopad se možná
ještě ne zcela projevil. Většina uživatelů našich služeb dostává pravidelný příspěvek na
péči, což spolu s poklesem státních dotací znamenalo samozřejmé zdražení a nárůst plateb
za námi poskytnutou péči. Pro nás změny znamenaly obavy a znejistění, zvláště když jsme
dopředu nemohli předvídat, jak se naši klienti a donátoři zachovají. Nyní snad už můžeme formulovat závěr, že negativní očekávání se pro naši organizaci nenaplnilo, a terénní
služby, které poskytujeme jako svou hlavní aktivitu, zůstanou pro sociální politiku státu
i nadále prioritou.
Velkou radost nám přinesl hlavně konec roku 2007 a začátek roku následujícího, kdy jsme
vnímali zvýšený zájem o naši činnost: nejprve jsme přebírali tzv. sociální automobil, na jehož pořízení přispělo něco kolem čtyřicítky místních ﬁrem (viz foto na zadní straně obálky
- jednalo se o zakoupení vozu Renault Kangoo, který nám bude po dobu 6 let pronajímán
za 1 korunu ročně). Potěšil nás rovněž zájem vedení města Šumperka, kdy jsme byli přizváni ke spolupráci na provozování chráněného pracoviště – veřejných toalet. Z ﬁremních dárců bychom rádi ještě vyzdvihli ﬁrmu SHM s.r.o., která nám poskytla významný
ﬁnanční dar k zakoupení nových rehabilitačních a kompenzačních pomůcek.
S poděkováním

Mgr. Vlastimil Štrpka
ředitel Charity Šumperk
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3. PROFIL ORGANIZACE

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.
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
Název organizace
Sídlo organizace
Telefon
E-mail
Webová adresa
Číslo účtu
IČ
DIČ
Provozní doba
Právní forma

Charita Šumperk
Žerotínova 12, 787 01 Šumperk
583 216 747
charita.spk@rps.cz
www.sumperk.caritas.cz
1904522359/0800
48005894
CZ48005894
pracovní dny od 7.00 – 15.30 hodin
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.
Statutární orgán:
Stanoveným zástupcem Charity Šumperk je ředitel organizace. Současný ředitel, Mgr. Vlastimil Štrpka, byl do funkce jmenován 1. 1. 2003.
Rada Charity:
P. Vojtěch Kološ (duchovní správce), Mgr. František Klíč, MUDr. Petr Schlemmer,
Ing. Petr Suchomel, MUDr. Věra Sztuchlíková, Mgr. 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, Branná,
Bratrušov, Bušín, Dolní Studénky, Hraběšice, Hrabišín, Jindřichov, Kopřivná, Loučná nad Desnou,
Malá Morava, Nový Malín, Olšany, Ostružná, Rapotín, Rejchartice, Ruda nad Moravou,
Sobotín, Šleglov, Velké Losiny, Vernířovice, Vikantice a Vikýřovice.

5. ZAMĚSTNANCI CHARITY ŠUMPERK
Počet pracovníků za rok 2007: celkový průměrný fyzický stav činil 29 zaměstnanců (včetně
dohod DPP a DPČ); po přepočtení na úvazky – 24,75 zaměstnanců. Od února 2008 se po
zahájení činnosti chráněné dílny – veřejných toalet zvýšil počet pracovníků organizace na
cca 27 přepočtených úvazků.
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Struktura organizace: (k 30 .4. 2008)

ředitel

Mgr. Vlastimil Štrpka
zástupce ředitele

Josef Vénos

sociální pracovnice

vrchní sestra

vedoucí sociálních služeb

ekonomka

Mgr. Markéta Urbanová

Bc. Dagmar Remešová

Mgr. Markéta Urbanová

Bohdana Doubravová

zdravotní sestry

terénní pracovníci
sociálních služeb

Martina Dvořáková
Hana Jurenková
Dana Kochanová
Ludmila Maturová
Martina Pukyšová
Eva Rýznarová
Stanislava Smojorová
Blanka Sojáková
Eva Víšková

Dagmar Bundilová
Iva Dosedlová
Anna Doubravová
Marie Dvořáková
Marta Hradilová
Lenka Kukulová
Jolana Morongová
Bronislava Roubalová
Tomáš Tesař

Foto zaměstnanců Charity Šumperk:
zleva dole: Lenka Kukulová, Dana Kochanová, Dagmar Bundilová, Iva Dosedlová, Martina Dvořáková,
Mgr. Vlastimil Štrpka; zleva 1. řada: Marta Hradilová, Martina Pukyšová, Jolana Morongová, Anna
Doubravová, Bohdana Doubravová, Mgr. Markéta Urbanová, Stanislava Smorojová, Blanka Sojáková;
zleva 2. řada: Ing. Tomáš Tesař, Marie Dvořáková, Bronislava Roubalová, Eva Víšková, Marie Skřebská, Alžběta
Šínová, Bc. Dagmar Remešová, Hana Jurenková, Josef Vénos.
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6. HLAVNÍ AKTIVITY
6.1 CHARITNÍ OŠETŘOVATELSKÁ SLUŽBA
Název služby
Adresa
Kontakt
Kontaktní osoba

Charitní ošetřovatelská služba
Žerotínova 12, 787 01 Šumperk
583 216 747, charita.spk@rps.cz, www.sumperk.caritas.cz
Bc. Dagmar Remešová, vrchní sestra
remesova.charita.spk@rps.cz, mobil: 777 674 703

Charakteristika služby:
Charitní ošetřovatelská služba (tzv. home care) je zdravotní péče poskytovaná zdravotními
sestrami v domácnosti pacienta. Hlavním cílem se umožnit lidem v době nemoci a snížené soběstačnosti zůstávat ve vlastním sociálním prostředí. Zdravotní péči může indikovat
např. ošetřující lékař nebo nemocnice a hrazena je z prostředků veřejného zdravotního
pojištění.
Nabízené služby:
Ošetřovatelskou službu zajišťují zdravotní sestry s požadovaným vzděláním, registrací
a praxí. Zdravotní ošetřovatelská služba je poskytována 7 dnů v týdnu během 24 hodin.
Odbornou ošetřovatelskou péči poskytujeme u pacientů s dlouhodobým, chronickým
i akutním onemocněním, včetně pooperačních a poúrazových stavů. Pečujeme o pacienty
všech věkových kategorií, zejména pak o seniory, zdravotně postižené, pacienty onkologicky nemocné a v terminálním stádiu života (tzv. domácí hospicová péče).
Mezi prováděné úkony patří např.: komplexní ošetřovatelská péče o imobilního 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 drény
a žaludeční sondy, péče o permanentní
močový katetr, cévkování žen, aplikace
očistného klyzma, ošetřování pooperačních ran, dekubitů a bércových vředů, prevence poruch kožní integrity,
pohybová edukace, dechová cvičení,
prevence kontraktur, nácvik soběstačnosti a sebepéče, měření fyziologických
funkcí (TK, P, TT), edukace pacienta
a rodiny o životosprávě, dodržování
pitného a léčebného režimu, zajištění
výživy sondou, zácvik rodiny, kontrola
medikace a léčebného režimu.

Statistika za rok 2007:
Počet ošetřených pacientů: 301
Počet ošetřovatelských úkonů: 28 606
7
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6.2 CHARITNÍ PEČOVATELSKÁ SLUŽBA
Název služby
Adresa
Kontakt
Kontaktní osoba

Charitní pečovatelská služba
Žerotínova 12, 787 01 Šumperk
583 216 747, charita.spk@rps.cz, www.sumperk.caritas.cz
Mgr. Markéta Urbanová, vedoucí sociálních služeb
urbanova.charita.spk@rps.cz, mobil: 775 086 803

Poslání služby:
Posláním pečovatelské služby Charity Šumperk je umožnit lidem se sníženou soběstačností vést důstojný život v jejich přirozeném sociálním prostředí a zachovat si vlastní životní
styl.
Charakteristika služby:
Pečovatelská služba je určena osobám se sníženou schopností sebeobsluhy a péče o domácnost z důvodu věku, chronického onemocnění nebo zdravotního postižení, a rodinám
s dětmi, jejichž situace vyžaduje pomoc jiné fyzické osoby. Služba je poskytována ve stanoveném čase přímo v domácnostech uživatelů. Odvedené pečovatelské úkony částečně
hradí uživatel služby dle aktuálního sazebníku (tento je např. ke stažení na www.sumperk.
caritas.cz).
Nabízené služby:
Pečovatelská služba zahrnuje 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 2007:
Počet ošetřených pacientů: 298
Počet ošetřovatelských úkonů: 40 005
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6.3 OSOBNÍ ASISTENCE
Název služby
Adresa
Kontakt
Kontaktní osoba

Osobní asistence
Žerotínova 12, 787 01 Šumperk
583 216 747, charita.spk@rps.cz, www.sumperk.caritas.cz
Mgr. Markéta Urbanová, vedoucí sociálních služeb
urbanova.charita.spk@rps.cz, mobil: 775 086 803

Poslání služby:
Posláním osobní asistence Charity Šumperk je podpora osob se sníženou soběstačností,
které ke svému životu potřebují pomoc druhého člověka.
Charakteristika služby:
Osobní asistenci poskytujeme osobám se sníženou soběstačností z důvodu věku, chronického onemocnění nebo zdravotního postižení, 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 (sazebník je např. ke stažení na www.sumperk.caritas.cz).
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 2007:
Počet uživatelů: 17
Počet hodin osobní asistence: 3 924
Prostřednictvím ošetřovatelské služby
a služeb sociální péče (pečovatelská služba a osobní asistence) poskytuje Charita
Šumperk tzv. komplexní domácí péči. Jde
tedy o více druhů služeb, které se v případě potřeby vzájemně doplňují. Součástí
služeb komplexní domácí péče je také půjčovna rehabilitačních a kompenzačních
pomůcek, sociální poradenství a centrum
sociální a humanitární pomoci.
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6.4 PŮJČOVNA REHABILITAČNÍCH
A KOMPENZAČNÍCH POMŮCEK
Název služby
Adresa
Kontakt
Kontaktní osoba

Půjčovna rehabilitačních a kompenzačních pomůcek
Žerotínova 12, 787 01 Šumperk
583 216 747, charita.spk@rps.cz, www.sumperk.caritas.cz
Marie Dvořáková, administrativní pracovnice
dvorakova.charita.spk@rps.cz, mobil: 732 647 824

Charakteristika služby:
Charita Šumperk zprostředkovává uživatelům svých služeb a také ostatním zájemcům
zapůjčení kompenzačních a rehabilitačních pomůcek ze svého majetku. Zápůjčka slouží
k okamžitému pokrytí poptávky po tomto vybavení do doby, než si uživatel zajistí pomůcku přes zdravotní pojišťovnu či jiným způsobem, anebo po dobu aktuální potřeby
uživatele (např. po dobu léčby, rekonvalescence).
Nabízené služby:
Doporučení pomůcky, její předvedení a v případě potřeby dovoz až do domu. Naše organizace se snaží půjčovnu pomůcek pravidelně doplňovat a rozšiřovat dle poptávky uživatelů služby. Nabízíme např. tyto pomůcky: kompletní polohovací lůžka, invalidní vozíky,
antidekubitní podložky, WC židle, francouzské hole, chodítka apod.
Statistika za rok 2007
Počet uživatelů: 143
Počet zapůjčených pomůcek: 254
Počet zápůjček (měsíčně): 1 311
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6.4 CHRÁNĚNÁ DÍLNA – VEŘEJNÉ TOALETY
Název služby
Adresa
Kontakt
Kontaktní osoba

Veřejné toalety
Fialova 1, 787 01 Šumperk
583 216 747, charita.spk@rps.cz, www.sumperk.caritas.cz
Josef Vénos, zástupce ředitele
venos.charita.spk@rps.cz, mobil: 739 002 792

Charakteristika služby:
Charita Šumperk začala od 1. 2. 2008 provozovat veřejné toalety jako chráněnou dílnu,
tzn. že zaměstnává pracovníky se zdravotním znevýhodněním. Toalety se nacházejí v jihozápadním křídle Pavlínina dvora (naproti kulturnímu domu). V těchto prostorách se
na ploše bezmála 98 m2 nachází sedm kabinek v dámské části, v pánské části tři kabinky
a sedm pisoárů, samozřejmostí je také toaleta pro imobilní občany a přebalovací pult pro
maminky s dětmi. Tyto prostory zrekonstruovalo a vybavilo Město Šumperk. Úřad práce
pak přispěl na vybavení pro zaměstnané pracovníky.
Nabízené služby:
Naše organizace se stala provozovatelem veřejných toalet na základě výběrového řízení.
Otevírací doba je stanovena ve všední dny od 7.00 do 21.00 hodin a o víkendech od 8.00
do 18.00 hodin.
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6.6 PORADENSKÉ SLUŽBY
Název služby
Adresa
Kontakt
Kontaktní osoba

Sociální poradenství
Žerotínova 12, 787 01 Šumperk
583 216 747, charita.spk@rps.cz, www.sumperk.caritas.cz
Mgr. Markéta Urbanová, sociální pracovnice
urbanova.charita.spk@rps.cz, mobil: 775 086 803

Charakteristika služby:
Naše organizace poskytuje hlavně základní sociální poradenství, čímž naplňuje povinnost danou zákonem. V rámci sociálního poradenství se snažíme poskytnout informace potřebné pro řešení nepříznivé situace dané osoby. Pokud nejsme schopni zajistit
adekvátní pomoc, zprostředkujeme jinou formu odborné pomoci (např. kontaktem na
specializovanou poradnu, příslušné pracoviště úřadu, jiného poskytovatele sociálních
služeb 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 většinou doplňuje naše ostatní služby a nejčastěji se jedná o pomoc
s vyřizováním sociálních dávek (např. příspěvku na péči), pomoc s žádostmi o umístění do ústavních zařízení, informace o možnostech využívání a pořízení zdravotních
pomůcek apod.
Statistika za rok 2007:
Počet kontaktů: 74

Název služby

Krizová intervence

Charakteristika služby:
Tzv. krizová intervence představuje zvláštní formu poradenství. Jedná se o základní sociální pomoc člověku, jenž se ocitl v krizové situaci a tuto nedokáže zvládnout vlastními
silami.
Nabízené služby:
Prostřednictvím krizové intervence nabízíme pomoc lidem v nouzi, snažíme se jim vedle útěchy a porozumění poskytnout základní poradenství nebo zprostředkování následné
pomoci. V naší organizaci nabízíme také konkrétní materiální pomoc, a to většinou stravu
(instantní polévka, káva, čaj) nebo možnost ošacení (viz charitní šatník).
Statistika za rok 2007:
Počet krizových intervencí: 44 (převažovaly osoby bez přístřeší)
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6.7 CENTRUM SOCIÁLNÍ A HUMANITÁRNÍ POMOCI
Název služby
Adresa
Kontakt
Kontaktní osoba

Charitní šatník a humanitární pomoc
Žerotínova 12, 787 01 Šumperk
583 216 747, charita.spk@rps.cz, www.sumperk.caritas.cz
Mgr. Markéta Urbanová, sociální pracovnice
urbanova.charita.spk@rps.cz, mobil: 775 086 803

Charakteristika služby:
Charitní šatník, který je důležitou součástí centra sociální a humanitární pomoci, vznikl
z dobré vůle občanů darovat použitelné věci (zejména ošacení a obuv) sloužící k pomoci sociálně potřebným občanům našeho regionu, lidem postiženým živelnou pohromou,
nebo např. početným rodinám s dětmi.
Nabízené služby:
Příjem a výdej šatstva probíhá v současné době dvakrát týdně, v pondělí a ve středu
od 13.00 – 15.00 hodin, přímo v prostorách šatníku. Přijaté dary jsou přetříděny
a část je využita pro účely charitního šatníku, zbývající část je pak zpracována jako
nepotřebný odpad. Provoz šatníku je již několikátým rokem plně v režii našich dobrovolnic.
V případě mimořádných katastrof doma či v zahraničí (např. požáry, povodně) platí v humanitárním skladu zvláštní režim.
Statistika za rok 2007:
Počet uživatelů: 72

Název služby

Fond přímé pomoci

Charakteristika služby:
Přestože 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 nebo jednotlivcům nacházejícím se ve vážných existenčních krizích. Jde zejména o případy, kdy
není možné řešit ﬁnanční požadavek standardní formou (např. příspěvkem státu, města,
pojišťovny atd.). Poskytnutí ﬁnančních prostředků je vázáno na provedení sociálního šetření a schválení ředitelem.
Statistika za rok 2007:
Počet uživatelů: 13
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7. VEDLEJŠÍ AKTIVITY
7.1 TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA 2008 (LEDEN)
Tříkrálová sbírka je největší sbírkou v zemi a navazuje na starobylou tradici koledování,
kdy se hrály hry o třech králích, které se pak rozšířily na průvody koledníků. Stejně jako
tehdy koledníci zvěstují narození Ježíše Krista a vydávají se do ulic a domácností, kde do
zapečetěných pokladniček označených logem charity vybírají příspěvky na charitní pomoc
u nás nebo v zahraničí.
Na Šumpersku se tato sbírka v novodobé historii konala již podeváté. Výnosy jednotlivých
pokladniček byly letos o něco vyšší než v předchozích letech a podařilo se nám překonat
i loňský výsledek, který jsme považovali za mimořádně úspěšný. 165 trojčlenným skupinkám koledníků se podařilo ve 23 obcích do kasiček vykoledovat 493 928,- Kč.
Tímto ještě jednou děkujeme všem koledníkům a štědrým dárcům!

Výsledná tabulka za jednotlivé roky konání Tříkrálové sbírky
Rok
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
14

Počet skupinek
8
87
107
113
139
136
159
181
165

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
493 928,00 Kč
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Využití podílu Charitou Šumperk – rok 2007 (k dispozici částka 284 602,50 Kč)
1) 34 534,50 Kč – Humanitární pomoc do Súdánu (podpora zemi sužované válkou a následným hladomorem).
2) 15 000,- Kč – Poradna pro ženy a dívky v Šumperku (nezisková organizace zcela nezávislá na činnosti Charity).
3) 15 000,- Kč – Fond přímé pomoci (přímá ﬁnanční pomoc určená lidem v nouzi).
4) 220 068,- Kč – Pořízení nového automobilu (Renault Traﬁc) na rozvoz obědů
a zdravotních a kompenzačních pomůcek

Předběžný záměr na využití podílu Charity Šumperk – rok 2008 (částka 286 478,- Kč)
1) Poradna pro ženy a dívky – každoroční podpora této neziskové organizace
(15 000,- Kč)
2) Fond přímé pomoci (20 000,- Kč)
3) Centrum pro rodinu – nově vzniklé Centrum pro rodinu se věnuje mimoškolním
aktivitám dětí, dále se zde schází maminky s dětmi k různým výtvarným nebo rukodělným činnostem a také senioři, pro které je zde připravován pravidelný program
(30 000,- Kč)
4) Půjčovna kompenzačních a rehabilitačních pomůcek – obnova pomůcek a také rozšíření nabídky půjčovny - nákup polohovacích postelí, invalidních vozíků, antidekubitních souprav apod. (221 478,- Kč)
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7.2 Charitní pouť (květen)
Na této již čtvrté charitní pouti se schází hlavně tříkráloví koledníci, kterým chceme
touto formou poděkovat a zároveň se společně setkat v jiném než zimním období. Setkání se zároveň účastní i ostatní přátelé a příznivci Charity, neboť se scházíme u Kostelíčka Božího těla, který je zasazen do krásné přírody bludovského lesa. Po společném
slavení mše svaté za naši Charitu byl připraven program pro děti i dospělé. Návštěvníci
měli možnost využít volného vstupu na rozhlednu Háj, nechybělo ani občerstvení a živá
muzika. Pro děti byly připraveny různé ukázky skautských dovedností nebo projížďka
na koních. Každoročně se zde schází kolem 200 lidí, což nás velice těší a motivuje do
další činnosti.

7.3 Vánoční setkání s klienty (prosinec)
Charita Šumperk pořádá každoročně pro své klienty, zaměstnance a ostatní lidi, kterým
není cizí poslání a práce charity, vánoční posezení. Stejně tomu bylo i v roce 2007, kdy
jsme se sešli ve společenském středisku Sever v Šumperku. Na úvod měl připravené adventní zamyšlení P. Jan Ston. Po duchovním slově následoval kulturní program ve formě
vystoupení tanečního souboru Tornádo a pěveckého sboru se zpěvem vánočních koled.
Vánoční atmosféru a vzpomínku na toto setkání si odnesl domů každý ve formě malého
dárečku.
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7.4 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)
Dobrovolníci
- typ pomoci

Počet
dobrovolníků

stálá pomoc

4

charitní šatník,
pomocné práce, údržba

krátkodobá
pomoc

4

asistence v charitní
pečovatelské službě

ostatní pomoc

cca 500

Druh činnosti

Tříkráloví koledníci
a sympatizanti naší Charity

Odpracované
hodiny
524 hod
405,5 hod
–
17
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8. HOSPODAŘENÍ ORGANIZACE
Výsledovka:
VÝNOSY
Výnosy z prodeje služeb
-z toho od ZP
-z toho od uživatelů
Příspěvky od jednotlivců
Provozní dotace
-z toho MPSV
-z toho Olomoucký kraj
-z toho města a obce
Ostatní výnosy
Celkem výnosy

Kč
5 020 854,00
3 917 367,00
1 103 487,00
135 682,00
2 411 368,00
1 600 000,00
100 000,00
711 368,00
212 949,00
7 780 853,00

NÁKLADY
Spotřeba materiálu, energie
-z toho zdr. materiál, kancel. potřeby
-z toho energie, pohonné hmoty
Služby
-z toho opravy a údržba
-z toho poplatky, nájemné, telefony
Osobní náklady
-z toho hrubé mzdy
-z toho sociální a zdravotní pojištění
Ostatní náklady
Celkem náklady

Kč
841 427,00
417 892,00
423 535,00
1 034 192,00
300 717,00
733 475,00
5 242 632,00
3 878 738,00
1 363 894,00
674 336,00
7 792 587,00

Hospodářský výsledek
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Výdaje Charity Šumperk v roce 2007
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Hospodaření jednotlivých středisek:
PROJEKT OŠETŘOVATELSKÁ SLUŽBA
Výnosy celkem
Náklady celkem
- z toho náklady na správu
Výsledek hospodaření

Kč
4 128 806,00
3 829 676,00
306 374,00
299 130,00

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

Kč
2 258 320,00
2 282 991,00
342 449,00
-24 671,00

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

Kč
1 208 512,00
1 384 690,00
221 550,00
-176 178,00

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

Kč
185 215,00
295 230,00
88 569,00
-110 015,00

Rozvaha (v tis. Kč)
AKTIVA
Dlouhodobý nehmotný majetek
Dlouhodobý hmotný majetek
Oprávky
Pohledávky celkem
Krátkodobý ﬁnanční majetek
Jiná aktiva celkem
Aktiva celkem
PASIVA
Jmění celkem
Krátkodobé závazky
Dlouhodobé závazky
Jiná pasiva celkem
Pasiva celkem

Stav k 1. 1. 2007
18
2 473
-1 850
671
2 231
515
4 058
Stav k 1. 1. 2007
3 063
838
157
0
4 058

Stav k 31. 12. 2007
18
2 599
-1 813
769
2 077
307
3 957
Stav k 31. 12. 2007
3 275
645
37
0
3 957
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STAV A POHYB MAJETKU ORGANIZACE (v tis. Kč)
Počáteční stav majetku k 1. 1. 2007 byl v hodnotě 3 639 tis.
Konečný stav majetku k 31. 12. 2007 je 3 834 tis.

Název účtu
Účet 018 - drobný nehmotný majetek
Účet 021 - stavby
Účet 022 - samostatné movité věci
Účet 028 - drobný dlouhodobý majetek
Účet 031 - pozemky
Účet 501 028 - drobný majetek od r. 2003

stav
k 1. 1.
18
82
2 000
383
8
1 148

pohyb
během roku
nezměněn
nezměněn
156
- 30
nezměněn
69

stav
k 31. 12.
18
82
2 156
353
8
1 217

KONEČNÝ STAV A VÝVOJ FONDŮ (v tis. Kč)
Název fondu
Účet 901 - vlastní jmění
Účet 901 100 - příspěvky na investice
Účet 911 200 - fond přímé pomoci

stav k 1.1.
2 478
233
10

pohyb během roku
342
220
4

stav k 31.12.
2 820
453
14

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 se oproti roku 2006 snížil o 354 tis., a to především kvůli nižším
dotacím na sociální projekty. V rozvaze došlo ke snížení hodnoty majetku vlivem odpisů,
v oblasti vlastního jmění došlo ke zvýšení o 566 tis. z důvodu přeúčtování hospodářského výsledku roku 2006 a zaúčtování daru na pořízení majetku.
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9. FINANČNÍ ZDROJE – PODPOROVATELÉ
PŘEHLED VÝNOSŮ V ČLENĚNÍ PODLE ZDROJŮ
CELKEM VÝNOSY
- MPSV
- Olomoucký kraj
- Magistrát, obec
- Příjmy od uživatelů
- Příspěvky individuálních dárců
- Tržby od zdravotních pojišťoven
- Ostatní

7 780 853,00
1 600 000,00
100 000,00
711 368,00
1 103 487,00
135 682,00
3 917 367,00
212 949,00

Města a obce (abecedně) - podpora v roce 2007, celkově ve výši 711 368,- Kč
Bludov
Bohdíkov
Bratrušov
Bušín
Dolní Studénky
Hanušovice
Hrabišín
Jindřichov
Kopřivná
Malá Morava

Nový Malín
Olšany
Rapotín
Ruda n. Moravou
Sobotín
Staré Město
Šumperk
Velké Losiny
Vikýřovice

Poděkování:
Zvláštní poděkování patří ﬁrmám, které se podílely na zakoupení tzv. sociálního automobilu, dále šumperské ﬁrmě SHM, s.r.o. za padesátitisícový dar k zakoupení rehabilitačních
a kompenzačních pomůcek pro naše klienty, a také Městu Hanušovice, které kromě stabilního příspěvku na naši činnost přispělo i výtěžkem ze vstupného na pivovarské slavnosti
pořádané a.s. Holba (částka 41 868,- Kč).
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10. VÝROK AUDITORA

Podle našeho názoru účetní závěrka podává ve všech významných
ohledech věrný a poctivý obraz aktiv, pasiv a ﬁnanční situace účetní jednotky
Charita Šumperk k 31. 12. 2007 a výsledku jejího hospodaření (a peněžních
toků) za rok 2007 v souladu s českými účetními předpisy. Podle našeho
názoru jsou informace uvedené ve výroční zprávě ve všech významných
ohledech v souladu s ověřovanou účetní závěrkou účetní jednotky Charita
Šumperk k 31. 12. 2007.
Auditor:

c.k. audit, s.r.o., Komenského 41
516 01 Rychnov nad Kněžnou
osvědčení o zápisu číslo: 392
auditor: Ing. Dagmar Křenová
osvědčení o zápisu číslo: 1668

Datum vyhotovení zprávy: 14. 4. 2008
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