Charita Šumperk
Charita Šumperk
Jeremenkova 7, 787 01 Šumperk
telefon: 583 216 747
e-mail: info@sumperk.charita.cz
www.sumperk.charita.cz
č. účtu: 1904522359/0800
IČ: 48005894
DIČ: CZ48005894

Výroční zpráva
Charita Šumperk

© 2019 Charita Šumperk
náklad 60 ks
grafika / sazba P. Remeš
tisk: Reprotisk s.r.o.

Arcidiecézní
charita
Olomouc

2018

Výroční zpráva
Charita Šumperk

2018

Výroční zpráva Charita Šumperk 2018

1. Obsah
2. Slovo na úvod ..........................................................................................3

6.3

Charitní pouť ...........................................................................21

3. Základní údaje ........................................................................................6

6.4

Pouť seniorů do Neratova ................................................21

4. Hlavní aktivity ...................................................................................... 10

6.5

Den otevřených dveří ......................................................... 22

4.1

Pečovatelská služba ..............................................................10

6.6

Mše svatá .................................................................................. 22

4.2

Osobní asistence ....................................................................11

6.7

Výlet dětí do Kroměříže ................................................... 22

4.3

Domácí zdravotní péče (včetně hospicové) ...........11

6.8

Benefiční koncert ................................................................. 25

4.4
		

Půjčovna rehabilitačních
a kompenzačních pomůcek.............................................12

6.9

Předvánoční setkání zaměstnanců ............................. 25

6.10

Sbírky .......................................................................................... 25

4.5

Veřejné toalety – chráněná pracovní místa ............13

6.11

Charitníček ............................................................................... 26

4.6

Poradenské služby .................................................................13

4.7

Centrum sociální a humanitární pomoci .................14

5. Spolupráce .............................................................................................. 17
5.1

DĚTSKÝ KLÍČ Šumperk, o.p.s .........................................17

5.2

Člověk v tísni o.p.s .................................................................17

5.3

Společenství vdov .................................................................17

5.4

Farní středisko..........................................................................17

6. Akce ......................................................................................................... 18
6.1

Tříkrálová sbírka 2018 .........................................................18

6.2

Postní almužna 2018 ............................................................21

2

7. Hospodaření organizace ................................................................... 28
8. Kontroly 2018 ........................................................................................... 32
9. Výrok auditora ........................................................................................ 32
10. Finanční zdroje – podporovatelé a projekty .................... 34
10.1

Projekty........................................................................................35

10.2

Projekty Úřadu práce ČR....................................................35

Výroční zpráva Charita Šumperk 2018

2. Slovo na úvod
Vážení a milí přátelé,
dostává se vám do rukou Výroční zpráva za rok 2018, která shrnuje statistické údaje jednotlivých služeb, ale zároveň nabízí přehled hlavních
aktivit a událostí tak, jak v průběhu roku šly za sebou.
Dá se říct, že život Charity probíhá každý rok ve stejných kolejích. Začíná organizačně náročnou Tříkrálovou sbírkou, kde přípravy začaly již
v roce minulém. Pak se čeká na výsledky dotačních řízení a příspěvků od měst a obcí, které umožní následně rok přežít. Následuje Postní almužna, Charitní pouť a pohádkový les, organizace výletu pro děti a seniory, čas dovolených. Podzim je ve znamení oslav svátku svatého Vincence,
patrona charitního díla a s ním jsou spojené akce jako je Den otevřených dveří, Charitní pouť či koncert. V závěru už jen psaní žádostí na rok
nadcházející a přípravy na čas vánoční. Tento roční koloběh pak zpestřují různé personální změny, sbírky, projekty a granty, sponzorské dary
a často návštěvy kontrolních orgánů. A v tomto ani rok 2018 nebyl výjimkou.
Ale to nejdůležitější a co je podstatou charitního díla a práce, charitního života, jsou každodenní návštěvy našich zdravotních sestřiček a pečovatelek v domácnostech našich pacientů a uživatelů. Jejich obětavé ruce, laskavé, utěšující slovo přinášely radost do domovů i letos, často i tam,
kde se jednalo o chvíle poslední. Moc ráda bych jim za vše poděkovala. Není v dnešní době samozřejmostí obětovat se pro druhé a rozdávat
radost, slova útěchy za situace, kdy sociální a zdravotní služby jsou podfinancované a zaměstnanci nejsou dostatečně za svoji náročnou práci
ohodnoceni. Moc ráda bych také poděkovala všem našim podporovatelům, kteří na nás pamatují, protože vědí, jak je tato práce v terénu
důležitá, nepostradatelná a také všem, kteří na nás nějakým způsobem myslí a za Charitu se modlí.

Jana Bieliková
ředitelka Charity Šumperk
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Známý francouzský novinář Dominque Lapierre strávil nějakou dobu v nejchudší čtvrti Kalkaty. Ovocem jeho pobytu tam je úžasná kniha
s názvem „Město radosti“, která ale bohužel nebyla vydaná v češtině. V úvodu do této knihy píše takto: „Žil jsem v Kalkatě. Byla to největší
revoluce pro můj život. Uprostřed pekla jsem našel více hrdinství, lásky, soucitu, bratrské pomoci, radosti – a na konec – štěstí, než v bohatých městech Západu. Setkal jsem se s lidmi, kteří neměli nic, a přesto měli všecko. V té ošklivosti, všednosti, blátě a výkalech jsem našel více
krásy a naděje, než v našich rájích. Mezi těmito lidmi jsem se naučil upřímně usmívat, děkovat Bohu za sebemenší dobrodiní, naslouchat
druhým, nebát se smrti a nikdy nezoufat.“
Pro nás je kontakt se světem chudoby v jejich různých podobách, kontakt s nemocnými či umírajícími vždy nesmírně náročný a většinou se
mu spíše vyhýbáme. Nějak moc nevěříme tomu, že by nás mohl obohatit. Jako své posly do těchto míst využíváme charitu a jiné dobročinné
organizace, které službu těmto lidem poskytují organizovaně a většinou mnohem profesionálnějším způsobem, než bychom to mohli udělat
my. Za to jsme jim opravdu vděční.
Všichni jsme ale jako lidé, tím víc jako křesťané – povoláni k tomu, abychom nežili jen pro sebe. Máme žít pro druhé. Když to děláme, zakoušíme, že se rozšiřuje náš obzor a rosteme ve svém lidství, rosteme v lásce. Papež František nám neúnavně opakuje, že chudí jsou tu proto,
abych já mohl milovat a být plně člověkem. Tak nás tomu učil i sv. František z Assisi: „Kdo dává, dostává, mnohem víc přijme; kdo ztrácí,
nalézá sebe i jiné…“ Kéž umíme se nesoustřeďovat na sebe, své problémy, neomezovat se na svůj svět. Snad pak zjistíme, jako Dominque
Lapierre, že chudí jsou bohatší než my.
Pán Bůh zaplať Charitě za její úžasnou službu. Hledejme ale i sami příležitosti, jak přiložit ruku k dílu. Potřebujeme to pro vlastní štěstí a pro
vlastní spásu.

P. Slawomir Sulowski
duchovní správce Charity
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V Radě Charity Šumperk pracuji již více než 16 let. Pokud mám hodnotit současný stav této organizace, myslím, že se vypracovala do pozice
sociálního a zdravotnického zařízení pro Šumperk a okolí v současné době nepostradatelného.
Charakter dnešního života je velmi uspěchaný a neosobní, k sociálně potřebným mnohdy až bezohledný. Myslím si, že charitní zaměstnanci
a dobrovolníci, kteří se věnují službě nemocným a starým lidem, jsou v dnešní uspěchané době něčím výjimečným. Nehoní se za bohatstvím
a vlastním prospěchem, ale vnímají krásu v nitru člověka, dokáží se do druhého vcítit a dívat se na svět jeho pohledem a tím ulehčit těžké
okamžiky svým klientům.
Myslím, že ke své činnosti mají vytvořeno potřebné zázemí, nejlepší za dobu působení Charity v Šumperku od roku 1990. Díky dalším
plánům paní ředitelky a štědré pomoci sponzorů věřím, že i v budoucnu se Charita Šumperk posune ještě dále ve službě potřebným, má
k tomu dobře nakročeno. Pomáhat jí můžeme také modlitbou.

Helena Večeřová
předsedkyně Rady charity
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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
6

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.

Duchovní správce
P. Slawomir Sulowski

Rada charity
V souladu s novými Stanovami došlo k ukončení činnosti Rady
charity a k volbě nové Rady charity. Rada je jmenována ředitelkou
Charity na dobu tří let a je jejím poradním orgánem. S platností
od 1. 11. 2018 do 31. 10 2021 má Rada charity toto složení: Helena
Večeřová, Mgr. František Klíč, Mgr. Tomáš Spurný, Ing. Petr Suchomel a Oldřich Tanert.

Dokumenty Charity Šumperk
Na podzim roku 2018 došlo k aktualizaci stávajících dokumentů
charit olomoucké arcidiecéze. Charita Šumperk má tyto aktualizované dokumenty:
• Dekret ze dne 5. září 2018, č.j. 6469/2018, kterým se upravují
právní poměry právnické osoby Charita Šumperk (nahrazuje
Zřizovací dekret CZ – 31/93)
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• Jmenovací dekret ředitelky Charity Šumperk ze dne 5. září 2018,
čj. 6502/2018 (nahrazuje jmenovací dekret ze dne 21. 6. 2016)
• Stanovy Charity Šumperk ze dne 1. října 2018 (nahrazují Stanovy z 22. 10. 2003)

Zaměstnanci Charity Šumperk
Počet pracovníků za rok 2018: celkový počet zaměstnanců k 31. 12.
2018 činil 59 (včetně dohod DPP a DPČ); po přepočtení na úvazky
– 37 zaměstnanců.

Oblast působnosti
Charita Šumperk působí na území děkanátu Šumperk:
Města: Hanušovice, Staré Město, Šumperk
Obce: Bludov, Bohdíkov, Bohutín, Branná, Bratrušov, Bušín, Dolní
Studénky, Hraběšice, Jindřichov, Kopřivná, Loučná nad Desnou,
Malá Morava, Nový Malín, Olšany, Ostružná, Rapotín, Rejchartice,
Ruda nad Moravou, Sobotín, Velké Losiny, Vernířovice, Vikantice,
Vikýřovice a okolní obce.
V těchto obcích působí pouze Domácí zdravotní péče: Libina, Hrabišín, Mostkov, Oskava, Mladoňov, Třemešek u Oskavy,
Bedřichov, Obědné.

Poslání a vize Charity
Stejně jako církev se i Charita snaží pomáhat potřebným,
inspirována péčí o vdovy a sirotky v prvotní církvi, nemocnicích
a chudobincích provozované výhradně církví, ženskými i mužskými řeholními řády, i dnešní humanitární pomocí ve světě nebo
jednotlivými sociálními aktivitami. Charita 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.
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ŘEDITELKA
Mgr. Jana Bieliková
TECHNICKÝ PRACOVNÍK
Antonín Spáčil

VEDOUCÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB
Jarmila Davidová, DiS.

VRCHNÍ SESTRA
Mgr. Dagmar Remešová

ASISTENT PRO PASTORACI
Mgr. Jana Klíčová

ÚČETNÍ
Simona Krátká
Ing. Miroslava Večeřová (DPP)

SOCIÁLNÍ PRACOVNÍK
Bc.Zuzana Nedvědová, DiS.
Jana Petríková, DiS.
Bc. Aneta Svozilová, DiS.

PRACOVNÍCI V SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH
Dagmar Bundilová
Zuzana Demčáková
Marie Dvořáková
Kateřina Foglová
Helena Grabovská
Libuše Hamříková
Petra Heděncová
Bc. Jiří Jančík
Barbora Křížková
Bc. Zuzana Nedvědová, DiS.
Radomíra Prokešová
Markéta Prokopová
Markéta Smrčková
Kateřina Šilarová
Hana Šimková
Jitka Šmoldasová
Veronika Vlčková
Pavlína Vlková
Marie Holínková (DPP)
Ludmila Šmehlíková (DPP)
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ZDRAVOTNÍ SESTRY
Ludmila Bělunková
Martina Gerlichová
Kateřina Gronychová
Ivona Nesvadbová
Soňa Novikovová
Marie Sléhová
Blanka Sojáková
Eva Víšková
Hana Boráňová (DPP)
Lenka Bursová (DPP)
Monika Cikrytová (DPP)
Helena Čanková (DPP)
Martina Dombaiová (DPP)
Pavla Havlenová (DPP)
Eva Kožuškaničová (DPP)
Danuše Pecháčková (DPP)
Eva Stecová (DPP)
Miroslav Svozil (DPP)
ADMINISTRATIVNÍ PRACOVNICE
Mgr. Lenka Horníčková
Mgr. Lada Matyášová, DiS.
Věra Ponížilová, DiS.

ÚDRŽBÁŘ
Maroš Laputka
Ivo Vizina
Josef Frank (DPP)
ÚKLID
Petr Víšek (DPP)
IT
Jan Rameš
externě (DPP)

PRACOVNÍCI VEŘEJNÝCH TOALET
Jana Raisová
Marie Skřebská
Ladislav Antoszek (DPP)
Soňa Studená (DPP)

Organizační struktura Charity Šumperk k 31. 12. 2018
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Pomoc
potřebným
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4. Hlavní aktivity
Prostřednictvím domácí zdravotní péče a sociálních služeb poskytuje Charita Šumperk komplexní domácí péči. Jde o více druhů
služeb, které se v případě potřeby vzájemně doplňují. Součástí
služeb komplexní domácí péče je také domácí hospicová péče,
půjčovna rehabilitačních a kompenzačních pomůcek, základní
sociální poradenství a centrum sociální a humanitární pomoci.

4.1 Pečovatelská služba
Název služby
Kontakt
Kontaktní osoba

Charitní pečovatelská služba
583 216 747, www.sumperk.charita.cz
Jarmila Davidová, DiS.
vedoucí sociálních služeb
jarmila.davidova@sumperk.charita.cz
mobil: 734 362 541

Poslání služby: Posláním terénní Charitní pečovatelské služby je
individuálně podporovat nezávislost a samostatnost uživatele se
sníženou soběstačností z důvodu věku či zdravotního postižení
tak, aby mohl vést důstojný život v domácím prostředí a zachoval
si vlastní životní styl.
Charakteristika služby: Jedná se o terénní službu, která je poskytována dle nasmlouvaného úkonu v domluveném čase a rozsahu
přímo v domácnosti uživatele, na základě jeho dlouhodobé nepříznivé sociální situace nebo dlouhodobého nepříznivého zdravotního stavu. Provedené pečovatelské úkony hradí uživatel služby
dle aktuálního sazebníku.
10

Cílová skupina: Pečovatelskou službu poskytujeme osobám se
sníženou schopností sebeobsluhy a péče o domácnost z důvodu
věku či zdravotního postižení a rodinám s trojčaty či vícerčaty,
jejichž situace vyžaduje pomoc jiné fyzické osoby. Bližší specifikace cílové skupiny je uvedena na našich webových stránkách.
Od 1. března 2009 Charita Šumperk poskytuje pečovatelskou
službu také v Domě s chráněnými byty ve Vikýřovicích.
Nabízené služby: Pečovatelská služba zahrnuje dle zákona
č. 108/2006 Sb. tyto základní činnosti: pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu, pomoc při osobní hygieně,
poskytnutí podmínek pro osobní hygienu, poskytnutí stravy,
pomoc při zajištění stravy, pomoc při zajištění chodu domácnosti,
zprostředkování kontaktu se společenským prostředím.
Fakultativní služby: V rámci péče nabízíme i fakultativní služby:
doprava uživatele charitním autem k lékaři, apod.

430

124

Počet
uživatelů

Fakultativních
úkonů

51 526
Pečovatelských
úkonů
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4.2 Osobní asistence
Název služby
Kontakt
Kontaktní osoba

Osobní asistence
583 216 747, www.sumperk.charita.cz
Jarmila Davidová, DiS.
vedoucí sociálních služeb
jarmila.davidova@sumperk.charita.cz
mobil: 734 362 541

kontaktu se společenským prostředím, pomoc při uplatňování
práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí.

48

Poslání služby: Terénní služba Osobní asistence podporuje osoby
se sníženou soběstačností potřebující ke svému životu dopomoc
druhého člověka. Služba je časově neomezená a je 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.
Cílová skupina: Službu Osobní asistence poskytujeme osobám
se sníženou soběstačností z důvodu věku, zdravotního postižení,
jejichž situace vyžaduje pomoc jiné fyzické osoby. Služba je určena dětem i dospělým. Bližší specifikace cílové skupiny je uvedena
na našich webových stránkách.
Nabízené služby: Osobní asistence obsahuje dle zákona
č. 108/2006 Sb. tyto 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

Počet
uživatelů

3 635

Počet hod. osobní
asistence

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
dagmar.remesova@sumperk.charita.cz
mobil: 777 674 703

Charakteristika služby: Domácí zdravotní péči poskytují zkušené zdravotní sestry v domácnosti pacienta na základě indikace
lékaře. Péče je hrazena z prostředků veřejného zdravotního pojištění.
Cíl služby: Umožnit lidem v době nemoci a snížené soběstačnosti
zůstávat ve vlastním sociálním prostředí a v případě umírajících
dožít v kruhu rodiny.
11
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Služba je určena: Nemocným od tří let věku s dlouhodobým,
chronickým nebo akutním onemocněním, včetně pooperačních a poúrazových stavů. Domácí paliativní péče zahrnuje péči
o nevyléčitelně nemocné, u kterých byla ukončena léčba vedoucí
k vyléčení.
Rozsah služby: Služba je poskytována sedm dní v týdnu během
dvaceti čtyř hodin, dle zdravotního stavu pacienta a na základě
indikace lékaře, maximálně třikrát denně. Paliativní péče je poskytována dle potřeb a stavu pacienta až šestkrát denně.
Prováděné výkony: Zácvik rodiny v komplexní ošetřovatelské
péči o imobilního pacienta, aplikace injekcí, infuzí a opiátů, zácvik
pacienta či rodinných příslušníků při aplikaci inzulínu, edukace
diabetika, péče o stomie, odběry krve a biologického materiálu,
měření glykémie glukometrem, péče o drény a žaludeční sondy,
péče o permanentní močový katetr, cévkování žen, ošetřování
pooperačních ran, dekubitů, bércových vředů, prevence poruch
kožní integrity, ošetřovatelská rehabilitace, měření fyziologických
funkcí, edukace pacienta a rodiny o životosprávě, dodržování pitného a léčebného režimu, zajištění výživy sondou, kontrola medikace a léčebného režimu, obecná i specializovaná paliativní péče
o pacienty v terminálním stavu nemoci.

826

Počet ošetřených
pacientů

32 615

Ošetřovatelských
výkonů

17 809
Návštěv
u pacientů
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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, nebo po dobu aktuální potřeby uživatele
(např. po dobu léčby, rekonvalescence).
Nabízené služby: Doporučení a předvedení
pomůcky, v případě potřeby také její dovoz
až do domu. Naše organizace se snaží půjčovnu pomůcek pravidelně doplňovat, rozšiřovat dle svých možností a zároveň na základě
poptávky uživatelů služby. Nabízíme tyto
pomůcky: kompletní polohovací lůžka
(mechanická i elektrická), stolky k lůžku,
antidekubitní podložky, invalidní vozíky,
chodítka, WC židle, sedačky na vanu, francouzské hole apod.

440

Počet zapůjčených
pomůcek

286

Počet ošetřených
pacientů

Výroční zpráva Charita Šumperk 2018

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
mobil: 739 002 792

Charakteristika služby: Charita Šumperk provozuje Veřejné
toalety a zaměstnává zde pracovníky zdravotně znevýhodněné.
Pracovníci, kteří by byli na trhu práce obtížně zaměstnavatelní (z důvodu snížené pracovní schopnosti), se tu mohou zařadit
do sociálního prostředí a také přispět ke zvýšení kvality sociálních
zařízení ve městě Šumperk. Díky Úřadu práce ČR, krajské pobočky v Olomouci, Kontaktního pracoviště Šumperk, které podporuje zaměstnávání osob se zdravotním handicapem, pokrýváme
příspěvkem z ÚP část nákladů na provoz.
Nabízené služby: Toalety se nacházejí v jihozápadním křídle Pavlínina dvora (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
23
698
konání veřejných akcí v areálu Pavlínina dvoObslouženo
osob
ra je možnost toalety využít mimo provozní

dobu. Slouží nejen obyvatelům města Šumperka, ale i návštěvníkům a turistům, kteří do města zavítají.

4.6 Poradenské služby
Název služby:
Kontakt:
Kontaktní osoba:

Sociální poradenství
a krizová intervence
583 216 747, www.sumperk.charita.cz
Bc. Aneta Svozilová, DiS.
sociální pracovnice
aneta.svozilova@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
13
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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.

336

Počet
kontaktů

58

Počet krizových
intervencí

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

Fond přímé pomoci (potravinová,
hygienická a finanční pomoc)
703 176 291
www.sumperk.charita.cz
Jana Petríková, DiS.
sociální pracovnice
jana.petrikova@sumperk.charita.cz

Charakteristika služby: Fond přímé pomoci byl vytvořen pro
případy osob v obtížných životních situacích. 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
14

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 hygienickou pomoc rodinám
nebo jednotlivcům nacházejících se ve vážných existenčních krizích. Jde zejména o případy, kdy není možné řešit finanční požadavek standardní formou (pomoc rodiny, sociální dávky). Poskytnutí
finančních prostředků je vázáno na provedení sociálního šetření
a schválení ředitelkou Charity Šumperk. Potravinová a hygienická pomoc se poskytuje pravidelně každé úterý a pátek od 10:30
do 12:00 hodin na základě doporučení příslušných sociálních úřadů (např. MěÚ - odbor sociálních věcí, ÚP – Hmotná nouze). Pomoc je primárně směřována lidem žijícím na území šumperského
děkanátu a těm, kteří nevyužívají jinou sociální službu.

404
Počet
klientů
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5. Spolupráce
5.1 DĚTSKÝ KLÍČ Šumperk, o.p.s.
Charita Šumperk pokračovala ve spolupráci s neziskovou organizací
DĚTSKÝ KLÍČ Šumperk, o.p.s., která poskytuje sociální služby směřující ke zlepšení péče o handicapované děti a mládež s poruchami
autistického spektra, k podpoře
jejich rodin a k hledání možností jejich začlenění do společenského života. Klienti Dětského klíče dochází na Charitu jednou
měsíčně na pracovní rehabilitace, při kterých se procvičují v pracovních návycích, trénují si jemnou motoriku a estetiku. V roce
2018 jsme společně připravovali potravinové balíčky pro potřebné, pokladničky a cukříky na Tříkrálovou sbírku. Vyráběli jsme drobné dárky pro nemocné a pro maminky, dávali jsme
vánoční přání do obálek.

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

5.3 Společenství vdov
Od prosince 2017 Charita Šumperk spolupracuje se Společenstvím
vdov, jehož patronkou je paní Ivana Anna Schönová. V prostorách
Charity se setkávají jednou měsíčně, vždy první pátek v měsíci
od 17:00 do 19:00. Společně podnikají výlety i absolvují kulturní
akce. V roce 2018 to byl např. výlet do vánoční Vídně nebo dvoudenní pobyt v Praze spojený s návštěvou divadla a Strahovského
kláštera. Velmi časté jsou návštěvy různých kulturních akcí nebo
společné tvoření v prostorách Charity. Čas a pomoc při vedení
společenství je klientkám věnován bez úplaty.

5.4 Farní středisko
Spolupráce Charity s farním střediskem Šumperk probíhá již několik let. Projevuje se nejen duchovním zaštítěním Charity P. Slawomirem Sulowskim, ale také při 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 2018 byla uspořádána Tříkrálová sbírka, Postní almužna,
mše svatá za Charitu a Benefiční koncert.

17
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6. Akce
6.1 Tříkrálová sbírka 2018
Tříkrálová sbírka probíhala na území děkanátu Šumperk ve dnech 1. - 15. 1. 2018. Celkem 194 tříkrálových skupinek vykoledovalo 833 452 Kč.
Jako každý rok byla z Tříkrálové sbírky podpořena činnost Poradny pro ženy a dívky – Sdružení
nenarozeného života a Centra pro rodinu v Šumperku. Část peněz připadla na přímou pomoc
osobám a rodinám v nepříznivé životní situaci. Z výtěžku sbírky jsme zakoupili rehabilitační a kompenzační pomůcky (především polohovací postele), hry a materiál pro rozvoj aktivizačních a rehabilitačních činností klientů a potřebné vybavení do terénu. Zbytek vykoledovaných peněz jsme
využili na rozvoj hospicové péče.
Zahájení Tříkrálové sbírky se uskutečnilo 4. 1. 2018 na Točáku v Šumperku. Rozdávala se Tříkrálová zelňačka, promluvil starosta města Šumperka Mgr. Zdeněk Brož a ředitelka Charity Šumperk
Mgr. Jana Bieliková, zazpíval šumperský dětský sbor Motýli.
Děkujeme všem koledníkům za jejich obětavé koledování, za šíření pokoje a radosti a štědrým
dárcům za vřelé přijetí koledníků a za poskytnuté dary. Poděkování patří také všem místním asistentům, kteří pomáhali při organizaci sbírky v jednotlivých farnostech a obcích.
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2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

Bludov
Bohdíkov
Bohutín
Bratrušov
Bušín
Dolní Studénky
Hanušovice
Hraběšice
Jindřichov
Kopřivná
Loučná nad Desnou
Malá Morava
Nový Malín
Olšany
Petrov nad Desnou
Rapotín
Rejchartice
Ruda nad Moravou
Sobotín
Staré Město
Šumperk farnost
Šumperk Gymnázium
Šumperk Motýli
Velké Losiny
Vernířovice
Vikýřovice
Celkem

83 213 Kč
33 546 Kč
17 271 Kč
22 798 Kč
14 441 Kč
32 958 Kč
53 021 Kč
6 931 Kč
6 317 Kč
10 341 Kč
33 268 Kč
2 544 Kč
74 949 Kč
17 999 Kč
7 109 Kč
46 260 Kč
2 832 Kč
70 258 Kč
20 400 Kč
35 402 Kč
89 115 Kč
4 585 Kč
25 427 Kč
84 633 Kč
1 943 Kč
35 891 Kč
833 452 Kč

Výroční zpráva Charita Šumperk 2018

Charitní
pouť
2018
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6.2 Postní almužna 2018

6.3 Charitní pouť

Patnáctého ročníku sbírky Postní almužna se zúčastnilo osmnáct
farností šumperského děkanátu. K rozpečetění se vrátilo celkem
231 kasiček, v nichž bylo vybráno 75 011 Kč. Mezi nejčastěji zmiňované záměry využití nasbíraných financí bylo: dle rozhodnutí Charity, pro osoby těžce nemocné, s postižením a pro matky s dětmi
v tísni.

V sobotu 12. května 2018 se u kostela Božího Těla nad Bludovem
(u tzv. kostelíčka) uskutečnila ve spolupráci s Centrem pro rodinu
tradiční Charitní pouť, která je poděkováním tříkrálovým koledníkům za jejich pomoc a obětavost s lednovým koledováním. Tentokrát jsme se s účastníky ponořili do pohádky Broučci od Jana
Karafiáta. Pro děti bylo připraveno osm stanovišť, na kterých si
mohly projít celým příběhem Broučka, jeho rodiny a přátel. Pro
tříkrálové koledníky a další návštěvníky pouti se u ohně opékaly
klobásky. Slavnostním zakončením byla mše svatá sloužená otcem Ottou Sekaninou za všechny koledníky a charitní dílo. I když
to vypadalo, že se po poledni přižene bouřka a vše promáčí, nestalo se tak a všichni si užívali krásného dne až do pozdního odpoledne. Na realizaci Charitní pouti přispělo město Šumperk.

Děkujeme všem lidem ochotným se obětovat pro druhé a něco
si odepřít.
Bludov
Bohdíkov, Raškov
Bohutín
Bratrušov
Dolní Studénky
Hanušovice, Nové Losiny
Hraběšice
Loučná nad Desnou
Malá Morava
Nový Malín
Rapotín
Ruda nad Moravou
Sobotín
Staré Město pod Sněžníkem
Šumperk
Velké Losiny
Celkem

3 773 Kč
1 360 Kč
2 147 Kč
907 Kč
4 595 Kč
4 112 Kč
587 Kč
3 141 Kč
1 005 Kč
921 Kč
4 896 Kč
7 694 Kč
4 115 Kč
8 675 Kč
22 607 Kč
4 476 Kč
75 011 Kč

6.4 Pouť seniorů do Neratova
V sobotu 2. června 2018 se na padesát seniorů vydalo s doprovodem zaměstnanců Charity Šumperk do Neratova v Orlických
horách. Cíl cesty nebyl zvolen náhodně. Neratov je známé poutní
místo, které už více než dvě století nabízí útěchu i pomoc těm,
kteří ji potřebují. Kdo kostel Nanebevzetí Panny Marie v Neratově
zná, tak ho jistě nepřekvapí jeho netradiční architektura. Ale kdo
ne, je dozajista překvapen. Částečně skleněná střecha ve tvaru
kříže bere dech. Okamžik byl umocněn i tím, že v tomto nádherném prostředí s pohledem na nebesa byla sloužena mše svatá
šumperským děkanem P. Slawomirem Sulowskim za charitní dílo
a všechny uživatele Charity Šumperk.

21
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Následovala prohlídka nedávno zbudovaného pivovaru Neratov.
Pan podsládek všechny seznámil s výrobou českého tradičního
moku v horských podmínkách. A došlo neplánovaně i na drobnou ochutnávku moku s příhodným názvem Prorok. Pouť byla
podpořena Českou spořitelnou, a.s. a městem Šumperk.

6.5 Den otevřených dveří
Ke Dni charit, ve čtvrtek 20. září 2018, proběhl Den otevřených
dveří Charity Šumperk. Návštěvníci si mohli prohlédnout zázemí
jednotlivých služeb, nechat si změřit tlak nebo si popovídat se zaměstnanci o jejich práci.

6.6 Mše svatá
Poslední zářijovou neděli, 30. září 2018, přesně tři dny po svátku
sv. Vincenta, patrona charitního díla, se konala v kostele sv. Jana
Křtitele v Šumperku mše svatá sloužená za Charitu Šumperk,
všechny její pracovníky, uživatele, dárce a příznivce.

6.7 Výlet dětí do Kroměříže
V sobotu 13. října 2018 jsme s dětmi vyrazili na celodenní výlet
do Kroměříže. Navštívili jsme Salu terrenu v Arcibiskupském zámku, která sloužila k odpočinku panstva. Podzámecká zahrada nás
překvapila množstvím květů i zvířat, pávy a opicemi počínaje
a různými druhy ptactva konče. Poté jsme pokračovali k protiatomovému krytu pod knihovnou, kde se děti občerstvily v nedaleké
fontáně. V mezičase jsme navštívili místní jablečné trhy. Pestrý
den jsme zakončili v zrcadlovém bludišti na náměstí, jež skýta22
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lo mnoho příležitostí k dovádění. Sladkou tečkou byla návštěva
čokoládovny. Všem účastníkům se výlet moc líbil. Výlet proběhl
díky podpoře města Šumperk.

6.8 Benefiční koncert
V pondělí 19. listopadu 2018 proběhl ve farním kostele sv. Jana
Křtitele v Šumperku benefiční koncert Charity Šumperk. V provedení Scholy od sv. Jana Křtitele zazněly duchovní písně z tvorby
různých autorů napříč staletími, tentokrát v provedení a capella.
Atmosféra koncertu byla moc krásná a vděčné publikum si vyžádalo i přídavek. Schole patří velké poděkování za nádherný
duchovní zážitek a za výtěžek z koncertu ve výši 5 120 Kč.

6.9 Předvánoční setkání zaměstnanců
Předvánoční čas je příležitostí k osobnímu setkání a společnému
trávení času zaměstnanců Charity, na které během roku není čas.
Všichni zaměstnanci Charity Šumperk se sešli u slavnostní vánoční večeře, aby spolu zhodnotili uplynulý rok a společně se zastavili
v každodenním shonu.

6.10 Sbírky
Vánoční balíčky pro Ukrajinu
Sbírka vánočních balíčků Arcidiecézní charity Olomouc pro ukrajinské děti proběhla na konci roku. Jednalo se o jednorázové obdarování 414 dětí z dětských domovů a sociálně slabých rodin.
Děti obdržely nové oblečení a obuv, sportovní a školní potřeby.
Skoro dva tisíce balíčků putovalo dětem v Lopatyně, Bortnikách,
25
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Výlet dětí e
říž
do Kromě
2018

Kolomyji a Ternopilu. Charita Šumperk se
do této akce zapojuje dlouhodobě a i letos díky
ní poslali štědří lidé na Ukrajinu dvanáct balíčků.
Národní potravinová sbírka
V sobotu 10. listopadu 2018
proběhla v Šumperku Národní potravinová sbírka.
Návštěvníci
supermarketu Billa mohli zakoupením
potravin a hygieny přispět lidem v nouzi. Za pomoci desítky dobrovolníků bylo letos vybráno
356 kg potravin a 28 kg hygieny. Děkujeme
všem ochotným dobrovolníkům za pomoc při
organizaci Národní potravinové sbírky.

6.11 Charitníček
Charitníček je občasník Charity Šumperk, který
shrnuje novinky v organizaci, informuje o službách i proběhlých akcích. Distribuce v tištěné podobě je zajišťována pracovníky Charity.
Vychází zdarma v nepravidelných intervalech.
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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. 2018

Stav
k 31. 12. 2018

0
8750
0
-3447
1282
5050
268
11903

0
9024
0
-3440
873
5403
173
12033

STAV A POHYB MAJETKU ORGANIZACE
Název účtu

Stav
k 1. 1. 2018

pohyb
Stav
během roku k 31. 12. 2018

Účet 021 - stavby
Účet 022
- samostatné movité věci
Účet 028
- drobný dlouhodobý majetek
Účet 031 - pozemky
Účet 971 100 - drobný majetek

4 075 tis. nezměněn 4 075 tis.
3 981 tis.

306 tis.

4 287 tis.

143 tis.

-12 tis.

131 tis.

531 tis. nezměněn 531 tis.
2 604 tis. 368 tis. 2 972 tis.

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

Stav
k 1. 1. 2018

Stav
k 31. 12. 2018

9084
1402
1085
332
11903

9431
1636
881
85
12033

KONEČNÝ STAV A VÝVOJ FONDŮ
Název fondu
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.

Stav
pohyb
Stav
k 1. 1. 2018 během roku k 31. 12. 2018

753 tis.

458 tis.

1 211 tis.

293 tis.

-293 tis.

0 tis.

104 tis.

77 tis.

181 tis.

16 tis.

-16 tis.

0 tis.

38 tis.

5 tis.

43 tis.

26 tis.

8 tis.

34 tis.

Počáteční stav majetku k 1. 1. 2018 byl v hodnotě 11.334 tis. Kč (zahrnuje i majetek vedený na podrozvaze). Konečný stav majetku k 31. 12. 2018 je 11.996 tis. Kč (zahrnuje i majetek vedený na podrozvaze).
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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

5 712 218 Kč
5 676 995 Kč
1 412 588 Kč
35 223 Kč

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

3 699 822 Kč
3 852 685 Kč
1 054 741 Kč
-152 863 Kč

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

43 726 Kč
36 286 Kč
6 891 Kč
7 440 Kč

763 813 Kč
884 399 Kč
248 733 Kč
-120 586 Kč

Ostatní služby
Výnosy celkem
Náklady celkem
• z toho náklady na správu
Výsledek hospodaření

764 183 Kč
379 119 Kč
48 952 Kč
385 064 Kč

6 761 934 Kč
6 808 445 Kč
1 783 654 Kč
-46 511 Kč

ÚPLNÝ OBJEM NÁKLADŮ ORGANIZACE V ČLENĚNÍ
Veškeré náklady byly vynaloženy na hlavní činnost, doplňkové činnosti charita neprovozuje.

ZHODNOCENÍ ZÁKLADNÍCH ÚDAJŮ OBSAŽENÝCH V ÚČETNÍ ZÁVĚRCE
Hospodářský výsledek roku 2018 dosáhl hodnoty 107 767 Kč.
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VÝSLEDOVKA
VÝNOSY
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 dlouhodobého majetku
Celkem výnosy

7 714 346 Kč
4 821 219 Kč
2 893 127 Kč
402 674 Kč
8 929 020 Kč
274 020 Kč
7 130 000 Kč
1 285 000 Kč
240 000 Kč
691 656 Kč
8 000 Kč
17 745 696 Kč

PŘEHLED VÝNOSŮ V ČLENĚNÍ PODLE ZDROJŮ

30

NÁKLADY
Spotřeba materiálu, energie
• z toho zdravotní materiál, kancel. 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 socální a zdravotní pojištění
• z toho ostatní osobní náklady
Ostatní
Celkem náklady

1 632 073 Kč
872 847 Kč
759 226 Kč
1 027 526 Kč
392 701 Kč
634 825 Kč
14 414 969 Kč
10 753 436 Kč
3 489 990 Kč
171 543 Kč
563 361 Kč
17 637 929 Kč

CELKEM VÝNOSY
• Úřad práce
• MPSV
• KÚ OK
• Magistrát, obec
• Příjmy od klientů včetně darů
• Tržby od zdravotních pojišťoven
• Ostatní
• Tržby z prodeje dlouhodobého majetku

17 745 696 Kč
274 020 Kč
7 130 000 Kč
240 000 Kč
1 285 000 Kč
3 295 801 Kč
4 821 219 Kč
691 656 Kč
8 000 Kč
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GRAF – VÝDAJE CHARITY ŠUMPERK V ROCE 2018
Poskytnuté dary
1%

Investiční výdaje a
splácení úvěru
4%

Ostatní výdaje
5%

Úhrady faktur
přijatých
24%

Zálohy energie
1%

GRAF – PŘÍJMY CHARITY ŠUMPERK V ROCE 2018

Od zdravotních
pojišťoven
23%

Ostatní příjmy
2%

Příjmy na
investice
1%

Od klientů
za služby
14%

Od klientů
za obědy
12%

Od dárců
charitě
6%
Osobní náklady
65%

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

Provozní dotace
42%

Page 1

5 114 146 Kč
179 196 Kč
13 706 014 Kč
1 110 652 Kč
243 116 Kč
844 985 Kč

PŘÍJMY
Od klientů za služby
Od klientů za obědy
Provozní dotace
Od dárců charitě
Příjmy na investice
Od zdravotních pojišťoven
Ostatní příjmy

3 019 630 Kč
2 467 030 Kč
8 946 052 Kč
1 342 560 Kč
245 192 Kč
5 036 420 Kč
475 054 Kč
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8. Kontroly 2018
V roce 2018 proběhly na Charitě Šumperk následující kontroly:
• kontrola Krajské hygienické správy, 4. 9. 2018; kontrola dodržování hygienických podmínek pro rozvoz stravy; bez nedostatků,
• kontrola Úřadu práce ČR, Krajské pobočky v Olomouci; 31. 10.
2018; kontrola u příjemce veřejné finanční podpory; bez nedostatků,
• kontrola České průmyslové zdravotní pojišťovny; 20. 11. 2018;
kontrola vykazování péče za období 2015-2018; bez nedostatků,
• kontrola z Finančního úřadu České republiky; 25. 7. - 22. 11.
2018; kontrola dotačních programů Olomouckého kraje pro
sociální oblast pro rok 2014; bez nedostatků.

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
Loučná nad Desnou
Nový Malín
Olšany
Petrov nad Desnou
Rapotín
Ruda nad Moravou
Sobotín
Staré Město
Šumperk
Velké Losiny
Vikýřovice
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Další dárci
Arcidiecézní charita Olomouc - Charita Česká republika
Česká spořitelna, a.s.
Dr. Med. Elisabeth Dostal
EPCOS, s.r.o.
FinePro, s.r.o.
innogy Energie, s.r.o.
KDU-ČSL
MH PROFI tools s.r.o.
Ministerstvo práce a sociálních věcí
Nadace AGROFERT
Olomoucký kraj
PLATIT a.s.
Pramet Tools, s.r.o.
SHM, s.r.o.
Úřad práce České republiky, krajská pobočka Olomouc
Úřad práce České republiky, krajská pobočka Olomouc,
Kontaktní pracoviště Šumperk
ŽIVOT 90, z.ú.
MUDr. Pavel Brož, Ing. Petr Brož, MUDr. Marie Trnečková,
Ing. Alois Matěj, Ing. Jan Šafařík, MBA, a další drobní dárci
šumperského děkanátu

Podpora v roce 2018
byla v celkové výši
9 511 694 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
Charitní pouť a pohádkový les

Benefiční koncert Charity Šumperk

Od města Šumperk obdržela Charita Šumperk 5 000 Kč na tradiční „Charitní pouť a pohádkový les“.

Od města Šumperk obdržela Charita Šumperk 3 000 Kč na Benefiční koncert Charity Šumperk.

Senioři za poznáním – Neratov

Grant Hospic

Od města Šumperk obdržela Charita Šumperk 5 000 Kč na výlet
„Senioři za poznáním“. Projekt podpořila také Česká spořitelna, a.s. částkou 5 000 Kč.

Od Nadace AGROFERT obdržela Charita Šumperk podporu
300 000 Kč na pořízení automobilu pro hospicovou péči.

Jedeme s Charitou na výlet
Od města Šumperk obdržela Charita Šumperk 5 000 Kč na akci
„Jedeme s Charitou na výlet“.

Rozvoj a podpora péče pro pacienty v terminálním stádiu onemocnění pro oblast Šumperska, Hanušovicka
a Staroměstska
Od Olomouckého kraje obdržela Charita Šumperk 240 000 Kč
na rozvoj hospicové péče v šumperském děkanátu.

Projekt elektrické postele
Od organizace Život 90, z.ú. obdržela Charita Šumperk 70 000 Kč
na nákup nových elektrických postelí.

10.2 Projekty Úřadu práce ČR
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. 1. do 31. 10. 2018 bylo u Charity Šumperk v rámci
projektu CZ.03.1.48/0.0/0.0/15_010/0000032 podpořeno 1 pracovní místo č. SUA-JZ-342/2017 částkou 154 093 Kč.
V období od 1. 3. do 31. 3. 2018 bylo u Charity Šumperk v rámci
projektu CZ.03.1.48/0.0/0.0/15_121/0000058 podpořeno 1 pracovní místo č. SUA SZ-66/2018 částkou 4 111 Kč.
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V období od 1. 11. do 31. 12. 2018 bylo u Charity Šumperk v rámci
projektu CZ.03.1.48/0.0/0.0/15_010/0000032 podpořeno 1 pracovní místo č. SUA-JZ-60/2018 částkou 36 000 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 2 chráněná pracovní místa č. SUA-PP-3/2018 a č. SUA PP 7/2018 ve výši 83 927 Kč.
Evropská unie
Evropský sociální fond
Operační program Zaměstnanost
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