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Neboť jsem měl hlad, a dali jste mi najíst, měl jsem žízeň,
a dali jste mi napít,
byl jsem cizí, a ujali jste se mě,
byl jsem nahý, a oblékli jste mě,
byl jsem nemocen, a navštívili jste mě,
byl jsem ve vězení, a přišli jste ke mně.
(Mt 25, 35-36)

Výroční zpráva Charity Jeseník
Zámecké náměstí 2, Jeseník 790 01
tel: 584 440 217
email: info@jesenik.charita.cz
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Slovo úvodem
Milí přátelé, dárci a příznivci.
Právě listujete výroční zprávou Charity Jeseník za rok 2019. Najdete v ní kompletní informaci nejen o běžné činnosti našich středisek, ale také o pořádaných aktivitách, probíhajících projektech,
Tříkrálové sbírce nebo hospodaření Charity Jeseník. V mnoha
ohledech to byl rok úspěšný. Navýšili jsme postupně mzdy našim
zaměstnancům, rozšířili pro ně nabídku benefitů, získali jsme finanční příspěvky z několika nadací a grantů, a také se nám dařilo
ekonomicky.
V lednu jsme zahájili dlouho očekávanou rekonstrukci Domova
pokojného stáří sv. Františka v Javorníku. Od počátku roku, kdy se
především bouralo nebo vyměňovaly rozvody energií, vody a dalších sítí, se celá budova postupně proměnila. Nově vznikly pokoje
v podkroví, vybudovala se velká společenská místnost, lůžkový
výtah, ale na první pohled všechny zaujme nová fasáda budovy.
Hlavní událostí celého roku však bylo 25. výročí založení Charity
Jeseník. Když se s velkým nadšením rodilo v 90. letech minulého
století charitní dílo na Jesenicku, nikdo z nás ani netušil, jakých
rozměrů dosáhne a jak moc se služby promění. Za tímto malým
číslem se skrývá obrovské množství práce a energie mnoha lidí,
kteří neváhali pomáhat potřebným v našem regionu.
Závěrem chci již tradičně poděkovat všem, kteří se v uplynulém
roce jakýmkoli způsobem podíleli na zdárném chodu Charity. Slova nikdy úplně přesně nevyjádří, jak jste pro nás a naše klienty
důležití – ať jste naši zaměstnanci, dobrovolníci, partneři, dobrodinci, sponzoři nebo dárci. Ze srdce vám
všem děkuji za přízeň a podporu.
Přeji Vám vše dobré
Mgr. Helena Paschkeová
ředitelka Charity Jeseník
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Základní údaje
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Charita Jeseník je nestátní nezisková organizace, která působí na
území okresu Jeseník. Byla zřízena olomouckým arcibiskupem
dne 1. 2. 1994. Organizačně je začleněna pod Diecézní charitu
ostravsko-opavskou. Charita Jeseník zaměstnává přes 90 pracovníků a roční rozpočet přesahuje 48 milionů Kč.
Název:		
Charita Jeseník
Adresa:		
Zámecké náměstí 2/2, 790 01 Jeseník
Telefon:		
584 440 217
ID datové schránky: wgvnz99
E-mail: 		
info@jesenik.charita.cz
Web: 			
https://jesenik.charita.cz/
IČ: 			
DIČ: 			
Právní forma:
Registrace: 		

60339241
CZ60339241
evidovaná právnická osoba
8/1-08-713/1996 u MK ČR

Bankovní účty:
UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, 516354002/2700
(běžný účet)
Fio banka, 2001052821/2010 (veřejná sbírka Charity Jeseník)
Vedení organizace
Mgr. Helena Paschkeová – ředitelka
Kamila Macurová, DiS. – metodička, zástupkyně ředitelky pro sociální a zdravotní služby
Mgr. Regina Tschuliková – vedoucí ekonomického oddělení, zástupkyně ředitelky pro ekonomiku
Rada Charity Jeseník
Ing. Milena Novotná – předsedkyně Rady
P. Mgr. Stanislav Kotlář
Ing. Petr Dvořák
Ing. Jan Rotter
Ing. Milan Uhlíř
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Poslání Charity Jeseník
Posláním charity je pomáhat těm, kdo se ocitnou v jakékoliv sociální nouzi, lidem bez rozdílu národnosti, náboženství nebo barvy
pleti, věnovat se chudým, opuštěným, nemocným, starým, tělesně, mentálně a jinak postiženým....
Charita Jeseník uskutečňuje toto poslání pomocí svých služeb
se zaměřením především na seniory a zdravotně postižené. Naši
pomoc se snažíme prolínat především úctou k člověku a křesťanskou láskou.

Vize Charity Jeseník
SLUŽBY – Jsme důvěryhodnou, kvalitní a vyhledávanou organizací. Našim klientům nabízíme potřebnou pomoc a podporu,
současně zohledňujeme jejich osobní potřeby a přání. Pružně
reagujeme na poptávku po chybějících službách v regionu, které
jsou v souladu s naší činností. Zázemí a vybavení našich služeb
odpovídá požadavkům dnešní doby a zároveň respektuje potřeby klientů i zaměstnanců.
ZAMĚSTNANCI – Máme stabilní a profesionální týmy zaměstnanců, kteří pracují v souladu s charitním posláním a hodnotami.
Ve své práci používáme moderní metody a přístupy, pravidelně
spolupracujeme s různými odborníky a dobrovolníky.
PROPAGACE A PUBLIC RELATION – Jsme vnímáni jako instituce s morálním kreditem, která umí propagovat své služby a
efektivně komunikovat s veřejností.
FINANCE A FUNDRAISING – Jsme finančně stabilní organizací
s efektivním hospodařením. Využíváme nových příležitostí k získávání financí a spolupracujeme s dárci a sponzory.
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Organizační schéma Charity Jeseník
Ředitelka
Správa

Ekonomické oddělení

Domov pokojného stáří
sv. Hedviky

Domov pokojného stáří
sv. Františka

Charitní dům sv. Anežky

Denní stacionář Šimon

Charitní pečovatelská
služba

Domácí zdravotní péče

Vývařovna AVE

Půjčovna kompenzačních
pomůcek

Počet zaměstnanců k 31. 12. 2019
Počet

Přepočtené
úvazky

Správa Charity Jeseník

8

7,50

DPS sv. Hedviky

32

31,50

DPS sv. Františka

16

16,00

CHD sv. Anežky

12

11,50

Domácí zdravotní péče

4

4,00

Charitní pečovatelská služba

4

3,75

Denní stacionář Šimon

9

8,50

Vývařovna AVE

7

6,25

Celkem ve fyzických osobách

92

Středisko

Přepočteno na úvazky
8

89,00

Naše střediska

9

Domov pokojného stáří sv. Hedviky
vedoucí: 		

Bc. Monika Buzková (do 29. 7. 2019)
Jaroslava Švecová (od 1. 8. 2019)
adresa:
Mírové nám. 66, 790 55 Vidnava
telefon: 		
584 435 136
e-mail:
dps.hedvika@jesenik.charita.cz
kapacita zařízení: 35
datum otevření: 1. 1. 1996
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Poslání:
Domov pokojného stáří sv. Hedviky ve Vidnavě poskytuje své
služby osobám, které z důvodů své snížené soběstačnosti
nejsou schopny nadále žít ve svém domově. Prostřednictvím
svých služeb umožňuje uživatelům žít takovým způsobem
života, který se co nejvíce přibližuje způsobu života běžné,
věkově srovnatelné populace.
Aktivity v roce 2019
Koncert Ivana Mládka
Se svým hudebním vystoupením navštívil v neděli 18. srpna Domov
pokojného stáří sv. Hedviky zpěvák a hudebník Ivan Mládek a
jeho Banjo Band. Tento zážitek si mohli klienti užít díky projektu
Českého rozhlasu „Ježíškova vnoučata“. Ivan Mládek zazpíval
téměř všechny oblíbené písně a samozřejmě padlo i několik vtipů.
Jako poděkování za vystoupení jemu i panu Bendlovi, který koncert
zprostředkoval, upletli klienti dárkové koše, které naplnili vlastními
výrobky, jako například domácí marmeládou nebo škvarky.
Nová tradice ve Vidnavě
Poprvé proběhl v prosinci ve Vidnavě „Strom splněných přání“,
kdy si obyvatelé Vidnavy mohli při rozsvícení Vánočního stromu
rozebrat přání uživatelů z Domova pokojného stáří sv. Hedviky
CHPS
i Charitního domu sv. Anežky a udělat jim tak radost drobným
dárkem. Vzhledem k tomu, že ve Vidnavě s touto akcí zatím neměli
2018
zkušenost, nikdo nedokázal odhadnout,
zda bude mít 2019
u lidí úspěch.
Počet uživatelů
33 aby si přání rozebrali,
49 ale ještě
„Čekala
jsem, že budu lidi prosit,
před
přání rozebraná
a nezbylo
Početvlastním
návštěv vyhlášením byla 2všechna
522
3 482
než poděkovat. Když vidíme, jaký je zájem o to udělat někomu
Počet úkonů
4 729
7 319
radost, chtěli bychom, aby se z toho stala ve Vidnavě tradice,“
řekla k akci vedoucí domovů ve Vidnavě Jaroslava Švecová.
Hedvika

Počet uživatelů za rok
Obložnost

50
97,83 %
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Domov pokojného stáří sv. Františka
vedoucí: 		
adresa: 		
telefon: 		
e-mail: 		
kapacita zařízení:
datum otevření:
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PhDr. Petra Tomášková
Vlčice 1, 790 65 Vlčice
584 440 355
dps.frantisek@jesenik.charita.cz
20
1. 1. 1995

Poslání:
Domov pokojného stáří sv. Františka poskytuje své služby
seniorům, kteří z důvodu své snížené soběstačnosti a věku
nejsou nadále schopni žít ve svém domově. Chceme, aby naši
uživatelé prožili toto životní období smysluplně v důstojném
a bezpečném prostředí.
Aktivity v roce 2019
Piknik ve Vlčickém parku
Ve Vlčicích je nádherný park. Je to místo, kde se mohou lidé
procházet, číst si, jen tak sedět a poslouchat a většinou nepotkají
živáčka. V sobotu 18. května však bylo v parku rušno. Sešli se
zde totiž obyvatelé Vlčic a blízkého okolí na prvním společném
pikniku, kterého se účastnili také uživatelé Domova pokojného
stáří sv. Františka. Ukázali tak, že i když jsou ve Vlčicích jen na
přechodnou dobu, mají o dění v obci zájem a rádi se zapojí.
CHPS

Setkání po letech
I díky personálu Domova pokojného
stáří sv. Františka
2018
2019 se mohl
pan Jaromír opět sejít se svojí maminkou. Viděli se po dlouhých
Počet uživatelů
33
49
deseti letech a pan Jaromír ji jel s doprovodem navštívit až do
Počet návštěv
3 482
Burešova,
malé obce u Zlína. 2 522
Počet úkonů

4 729

7 319

Také paní Anně se splnilo přání podívat se do Spálova, kde strávila
podstatnou část života. Sešla se tam s paní starostkou, se kterou
Hedvika
se pak prošly po vesnici, zastavily se pozdravit v místním obchodě
aPočet
zašlyuživatelů
i na hřbitov,
Anny. A byl i čas
za rokkde je pohřbena rodina paní50
na malé společné posezení s občerstvením a vzpomínáním.
Obložnost
97,83 %
Děkujeme personálu domova, že pomáhá svým uživatelům plnit
jejich sny a přání.
František

Počet uživatelů za rok
Obložnost

mohu

26
99,11 %
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Charitní dům sv. Anežky
vedoucí: 		

Bc. Monika Buzková (do 30. 7. 2019)
Jaroslava Švecová (od 1. 8. 2019)
adresa: 		
Mírové nám. 68, 790 55 Vidnava
telefon: 		
584 452 537
e-mail: 		
chd.anezka@jesenik.charita.cz
kapacita zařízení: 14
datum otevření: 1. 1. 2013
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Poslání:
Charitní dům sv. Anežky ve Vidnavě poskytuje své služby
osobám, které v důsledku onemocnění demencí ztrácí nebo
ztratily soběstačnost, paměťové a orientační schopnosti, a
nemohou proto žít v přirozených podmínkách svého domova.
Chceme umožnit našim uživatelům prožít závěr života
v důstojném a bezpečném prostředí.
Aktivity v roce 2019
Jahody, kávička a bábovka
V Charitním domě sv. Anežky proběhlo během roku několik
CHPS
tematických dnů. V rámci „jahodového dne“ si uživatelé připomněli,
jak nádherně voní jahody, mohli
si je osahat, sníst,2019
nebo se jen
2018
pokochat jejich krásnou barvou. V podobném duchu probíhal
Počet uživatelů
33
49
také „kávový den“, kde si uživatelé zkusili namlít na starém
Počet návštěvkávu a samozřejmě
2 522
3 482 ovonět
kávomlýnku
si opět mohli vše osahat,
úkonů si pak i uvařenou4kávu
729 vychutnat. A co7 si
319
aPočet
na závěr
asi mohli
uživatelé vychutnat při „bábovkovém dnu“?
Hedvika

Návštěvy vždy potěší
Na
Světový
den
laskavosti přišli za uživateli 50
Charitního domu
Počet
uživatelů
za rok
sv. Anežky děti ze Základní školy ve Velké Kraši, aby je rozveselily
Obložnost
97,83 %
svým krátkým vystoupením. Do domova přinesly spoustu radosti
a čerstvé energie.

František
V prosinci

pak v rámci projektu „Ježíškova vnoučata“ navštívil
domov sbor myslivců z Bruntálu. Ti přijeli za jedním z uživatelů,
Početvždy
uživatelů
za miloval
rok
který
velmi
přírodu a lesy. Prožil v26
nich velkou část
Obložnost
99,11
%
svého života a má mnoho přátel právě z řad myslivců.
Návštěva
s sebou přivezla také dva psy, čímž udělala radost všem obyvatelům
mohu
domova.
Anežka

Počet uživatelů za rok
Obložnost

15
99,50 %
15

Denní stacionář Šimon
vedoucí: 		
adresa: 		
telefon:		
e-mail: 		
denní kapacita:
datum otevření:
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Marta Nosková
Seifertova 915, 790 01 Jeseník
584 401 270
stacionar.simon@jesenik.charita.cz
12 uživatelů
říjen 1998

Poslání:
Denní stacionář Šimon v Jeseníku poskytuje na území
Jesenicka své služby lidem s mentálním a kombinovaným
postižením a lidem s poruchou autistického spektra. Naší
snahou je umožnit uživatelům smysluplně trávit čas, začlenit
CHPS
se do kolektivu, naučit se novým dovednostem a zdokonalovat
dovednosti již získané.
2018
2019
Počet uživatelů

Aktivity
v roce 2019
Počet návštěv

33

49

2 522

3 482

Přespávání
Počet úkonů na Muně
4 729
7 319
Letošní přespávání uživatelů Denního stacionáře Šimon bylo
trošku netradiční – přespávalo se na skautské základně v bývalém
Hedvika
vojenském prostoru MUNA v Mikulovicích a tentokrát už na konci
června. Uživatele čekala spousta zábavy: zdobení plátěných tašek,
Počet uživatelů za rok
50
sekání dřeva na oheň, opékání špekáčků, podvečerní průzkum
Obložnost podzemního prostoru, kde objevili
97,83
%
nedalekého
sladký
poklad a
večerní promítání. A i když se ráno většina probudila poštípaná od
komárů, byli všichni spokojení a po společné snídani odjeli domů.
František

Výlet do zahraničí
uživatelů
za rok„Letem světem“ navštívili v 26
VPočet
rámci
programu
červnu uživatelé
aObložnost
zaměstnanci Denního stacionáře Šimon99,11
svět% miniaturních
stavebních památek z celého světa. Zajeli se na něj podívat
mohu
do nedalekého polského Klodzka, takže šlo vlastně o výlet do
zahraničí. Už u vchodu je přivítalo nepřeberné množství krásných
Anežka
a barevných květin, které zdobily celý areál. Všichni si s obdivem
prohlíželi
jednotlivé
zajímavosti.
Počet uživatelů
za rokminiatury a z popisků si četli různé
15
Po
památkách
si
tak
prošli
opravdu
celý
svět.
Nejvíce
všechny
Obložnost
99,50 %
zaujal pražský orloj, socha Svobody a Eiffelova věž. A ani troška
deště nikomu výlet nepokazila, vždyť kdo se může pochlubit, že se
byl před deštěm schovat pod Eiffelovou věží?
DSŠ

Počet uživatelů za rok

11

Počet hodin přímé sociální práce - individuální

2 005

Počet hodin přímé sociální práce - skupinové

750
17

Charitní pečovatelská služba
vedoucí:
adresa: 		
telefon:		
e-mail: 		
denní kapacita:
datum otevření:
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Mgr. Hana Netopilová
Zámecké nám. 2, 790 01 Jeseník
731 077 737
chps@jesenik.charita.cz
18 uživatelů
1. 12. 1994

Poslání:
Charitní pečovatelská služba pomáhá lidem, kteří nejsou
sami schopni zvládat péči o sebe nebo svou domácnost, a
tím jim umožňuje nadále žít ve svém přirozeném prostředí.
Svou činnost provozuje na území mikroregionů Jesenicko a
Žulovsko.
Aktivity v roce 2019
Společné setkání
Charitní pečovatelská služba uspořádala během roku pro své
uživatele dvě společná setkání. První proběhlo v Javorníku. Sešlo
se deset uživatelů a podívat se přišli i rodinní příslušníci. Ti tak
měli možnost lépe poznat pečovatelky, které se starají o jejich
blízké. Druhé setkání se uskutečnilo ve Vidnavě a pracovnice tak
reagovaly na velký zájem uživatelů znovu (nebo právě poprvé) se
se všemi potkat a popovídat si nad šálkem kávy. Pečovatelky na
setkáních oceňují, že mají možnost poznat uživatele, se kterými
se ještě nesetkaly. A uživatelé se třeba mohou setkat se svými
starými známými, nebo se prostě jen na chvíli dostat do společnosti
a zapomenout tak na svou samotu.
Nové pomůcky pro lepší péči
Díky finančnímu daru si v pečovatelské službě mohli zakoupit
pomůcky pro každodenní péči. Jedna z pečovatelek je objevila při
návštěvě Domova pokojného stáří sv. Františka a hned si řekla,
že i v terénní službě by jim tyto pomůcky mohly být prospěšné.
Při výběru pomůcek se pečovatelky sešly s obchodní zástupkyní,
která jim pásy, podložky a popruhy představila a názorně ukázala,
jak se s nimi zachází.
CHPS

2018

2019

Počet uživatelů

33

49

Počet návštěv

2 522

3 482

Počet úkonů

4 729

7 319
19

Hedvika

Domácí zdravotní péče
vedoucí: 		
adresa: 		
telefon:		
e-mail: 		
datum otevření:
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Radka Trunečková
Zámecké nám. 2, 790 01 Jeseník
731 729 436
dzp@jesenik.charita.cz
1. 12. 1994

Poslání:
Domácí zdravotní péče zajišťuje na základě indikace lékaře
odbornou zdravotní péči lidem, kteří by jinak museli být
hospitalizováni nebo umístěni v zdravotnickém či sociálním
zařízení nebo by byli nuceni do těchto zařízení docházet. Své
služby poskytuje na území celého okresu Jeseník.
Služba je určena pacientům s chronickým i akutním onemocněním,
zejména:
• seniorům
• zdravotně postiženým
• pacientům s onkologickým onemocněním nebo v terminálním
stádiu života
Aktivity v roce 2019
• navýšení počtu zdravotních sester na 6,0 úvazků, tři sestry na
dohodu o provedení práce
• dvě zdravotní sestry absolvovaly certifikovaný kurz Paliativní
péče v rozsahu 90 hod.
• finanční podpora z Olomouckého kraje – projekt „Péče o
pacienty v terminálním stavu na Jesenicku - 2019“ – a z Nadace
Agrofert
Statistika - meziroční srovnání
2018

2019

660

724

8 941

10 118

18 009

18 976

Domácí zdravotní péče
- počet pacientů
- počet návštěv

- počet zdravotních úkonů

Z toho pacienti v terminálním stádiu onemocnění
- počet pacientů
- počet návštěv

28

80

570

2 651
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Vývařovna AVE
vedoucí: 		
adresa: 		
telefon:		
e-mail: 		
datum otevření:
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Ivana Střížová
Mírové nám. 68, 790 55 Vidnava
584 435 222
vyvarovna.ave@jesenik.charita.cz
1. 1. 1996

Vývařovna AVE
Vývařovna AVE
vedoucí:
Ivana Střížová
Poslání: Mírové nám. 68, 790 55 Vidnava
adresa:
vedoucí:
Ivana
Střížová
telefon:
435
222
Vývařovna584
AVE
ve Vidnavě zajišťuje celodenní stravu pro
adresa:
Mírové
nám.
790 55 Vidnava
e-mail:
uživatele vyvarovna.ave@jesenik.charita.cz
Charitních68,domovů
a obědy pro zaměstnance a
telefon:
584
435
222
datum
otevření:
1.
1.
1996
veřejnost z Vidnavy. Připravuje také rauty a slavnostní tabule
e-mail:
vyvarovna.ave@jesenik.charita.cz
pro různé příležitosti, případně celodenní stravování pro
datum otevření:
1. 1. 1996
Poslání:
rekreanty.
Charitní vývařovna AVE Vidnava zajišťuje celodenní stravu pro uživatele Charitních
Poslání: a obědy pro zaměstnance a širokou veřejnost na území mikroregionu
domovů
Charitní
vývařovna
Vidnava zajišťuje
celodenní
stravu
pro uživatele
Žulovska
a vJesenicka.
Připravuje
také rauty
a slavnostní
tabule
pro různéCharitních
příležitosti,
Aktivity
roce AVE
2019
domovů acelodenní
obědy prostravování
zaměstnance
a širokou veřejnost na území mikroregionu
případně
pro
rekreanty.
• z důvodu velké ztrátovosti zrušen od 1. února rozvoz obědů do
Žulovska a Jesenicka. Připravuje také rauty a slavnostní tabule pro různé příležitosti,
okolních obcí
případněvcelodenní
stravování pro rekreanty.
Aktivity
roce 2019
• prodej občerstvení a výpomoc na akcích pořádaných městem
 z důvodu velké ztrátovosti zrušen od 1. února rozvoz obědů do okolních obcí
Vidnava
jehoakulturní
Aktivity
v občerstvení
rocea2019

prodej
výpomockomisí
na akcích pořádaných Městem Vidnava a jeho
• kulturní
stravování
pro
mladé
vítkovické
hokejisty
trenérem
Davidem
z důvodu
velké ztrátovosti zrušen
od 1. února
rozvoz sobědů
do okolních
obcí
komisí
 stravování
prodej
občerstvení
a výpomoc
akcích pořádaných
a jeho
Koudelným

pro mladé
vítkovickénahokejisty
s trenérem Městem
DavidemVidnava
Koudelným
kulturní
komisí

stravování
pro mladé
z Jeseníku z Jeseníku
• celodenní
celodenní
stravování
pro florbalisty
mladé florbalisty

stravování
pro
mladé
vítkovické
hokejisty
s
trenérem
Davidem
Koudelným

pro pro
217 skautů
různých koutů
Moravy
na
akci
„Vidnavská
stínadla“
• obědy
obědy
217 zskautů
z různých
koutů
Moravy
na akci

celodenní
stravování
pro
mladé
florbalisty
z
Jeseníku
 obědy
a
raut
pro
účastníky
26.
ročníku
interpretační
soutěže
„Karel
Ditters
z
„Vidnavská stínadla“
 Dittersdorfu
obědy pro 217
skautů zklasicismus“
různých koutů Moravy na akci „Vidnavská stínadla“
a hudební
• obědy
obědy
a raut
pro účastníky
26. ročníku interpretační
soutěže
 Příprava
a raut
pro účastníky
26. ročníku interpretační
soutěže „Karel Ditters z

několika
rautů a slavnostních
obědů pro veřejnost
„Karel Ditters
z Dittersdorfu
Dittersdorfu
a hudební
klasicismus“ a hudební klasicismus“
•
příprava
několika
a slavnostních
pro veřejnost
 zapojení
Příprava několika
rautůrautů
a slavnostních
obědůbalíček“
proobědů
veřejnost
zaměstnanců
do
projektu
„Vánoční
Arcidiecézní
charity

• Olomouc
zapojení
zaměstnanců
do projektu
balíček“
a obdarování
děvčete z dětského
domova na„Vánoční
Ukrajině
 zapojení
zaměstnanců
do
projektu
„Vánoční
balíček“
Arcidiecézní
charity
Arcidiecézní charity Olomouc a obdarování děvčete z dětského
Olomouc
děvčete z dětského domova na Ukrajině
domovaa obdarování
na Ukrajině
Počet připravené stravy za rok 2019
Snídaně
Počet připravené stravy za rok 2019
Obědy
Snídaně
Svačiny
Obědy
Večeře
Svačiny

24 328
40 328
380
24
11 380
565
40
24 565
383
11

Večeře

24 383

Prodej vybraných výrobků pro veřejnost
Knedlíky
3 269
Prodej vybraných výrobků pro
veřejnost
Koláče
850
Knedlíky
33 269
Koláče

3 850
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Půjčovna kompenzačních pomůcek
vedoucí:		
adresa: 		
telefon:		
e-mail: 		

Marta Nosková
Seifertova 915, 790 01 Jeseník
584 401 270
2018
2019
pujcovna@jesenik.charita.cz

Domácí zdravotní péče
660
724
- počet pacientů
Poslání:
Půjčovna
napomáhá lidem, aby mohli
setrvat
8 941 co nejdéle
10 118
- počet návštěv
v domácím
prostředí.
Podporuje
jejich
návrat
do
běžného
18 009
18 976života,
- počet zdravotních úkonů
ale usnadňuje také rodinným příslušníkům péči o své blízké.
Z toho pacienti v terminálním stádiu onemocnění
Je určena pro seniory, osoby zdravotně postižené, nemocné
28
80
- počet pacientů
propuštěné
z nemocničního léčení, pro
lidi po úrazech
apod.
- počet návštěv

570

2 651

Přehled půjčování kompenzačních pomůcek

Kompenzační pomůcka
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2018

2019

Antidekubitní matrace

3

3

Chodítko čtyřbodové pevné

1

0

Chodítko pojízdné

16

17

Chodítko vysoké

5

4

Klozetové křeslo pojízdné

23

28

Kyslíkový koncentrátor

12

14

Invalidní vozík mechanický

18

24

Polohovací lůžko elektrické

27

28

Polohovací lůžko mechanické

9

9

Odsávačka elektrická

2

2

Sedačka do vany

6

3

Sedačka do sprchy

1

1

Nadstavec na WC

2

2

Stolek k lůžku

4

4

Ostatní aktivity
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Postní almužna
V průběhu postní doby proběhla v mnoha farnostech a rodinách
Postní
almužnaalmužna. Jejím cílem je propojení almužny a půstu.
ČR Postní
VVěřící
průběhu
doby proběhla
v mnoha farnostech
a rodinách
ČR Postní
napostní
začátku
postu dostanou
papírovou
schránku,
tzv.almužna.
postJejím cílem je propojení almužny a půstu. Věřící na začátku postu dostanou papírovou
ničku, a přes postní dobu si do ní odkládají peníze ušetřené v rámschránku, tzv. postničku, a přes postní dobu si do ní odkládají peníze ušetřené v rámci
ci sebezapření.
konci
doby rozhodnou,
se pak rodiny
sebezapření.
Na konciNa
postní
dobypostní
se pak rodiny
komu z rozhodnou,
potřebných by
komu
z
potřebných
by
chtěly
odložené
prostředky
věnovat.
chtěly odložené prostředky věnovat.
Do této akce se zapojili také farnosti a jednotlivci na Jesenicku a
Do
této akce
se zapojili
také farnosti
a jednotlivci
nase
Jesenicku
a svoje
ušetřené
peníze
svoje
ušetřené
peníze
ve výši
8 648 Kč
rozhodli
věnovat
Charitě
ve
výši
8
648
Kč
se
rozhodli
věnovat
Charitě
Jeseník.
Tyto
finance
pak
pomohly
Jeseník. Tyto finance pak pomohly v průběhu roku lidem v nouzi.
v průběhu roku lidem v nouzi na přímou pomoc.
Děkujeme všem, kteří se do této postní formace zapojili.
Výtěžek
Římskokatolická farnost Jeseník a Česká Ves

3 065 Kč

Římskokatolická farnost Skorošice

1 291 Kč

Římskokatolická farnost Javorník

3 307 Kč

Římskokatolická farnost Uhelná

385 Kč

Římskokatolická farnost Kobylá nad Vidnavkou

600 Kč

Celkem

8 648 Kč
Děkujeme všem, kteří se do této postní formace zapojili.

Postel hospoda kostel
V rámci celoroční akce „25 let s Vámi“ uspořádala v dubnu Charita Jeseník talk show kněze a moderátora Zbigniewa Czendlika
s názvem „Postel hospoda kostel“. Zaplněné jesenické divadlo se
snad již od první věty Zibiho otřásalo smíchy. Všechny přítomné
totiž zásoboval jednou hláškou za druhou. Má plán, jak přitáhnout
do prázdných kostelů více mladých a sám říká: „Mám v kostele
rád vyprodáno.“ Nebojí se otevřeně mluvit o celibátu nebo o své
víře v Boha a zároveň dokáže zapojit také politiku. Všechny diváky jakoby mimochodem také povzbudil k radosti ze života a ke
konání dobrých skutků, protože to je přece to, co tu po nás jednou
zůstane.
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Putování na Mariahilf
Každý rok se všechny charity Ostravsko-opavské diecéze schází
na Diecézní pouti charit, a to již tradičně ve středu před Letnicemi,
tedy před slavností Seslání Ducha svatého. Pro setkání bylo tentokrát vybráno známé poutní místo Jesenicka Mariahilf ve Zlatých
Horách. Tam se také 5. června sešlo na dvě stě poutníků a to
nejen pracovníků, ale také příznivců charitního díla. Spolupořadatelem byla právě Charita Jeseník. Mši svatou celebroval pomocný
biskup Martin David, který ve své promluvě zdůraznil důležitost
poslání Charity, která podobně jako otevřená náruč Panny Marie
otevírá náruč lidem v nouzi. „Denně jste v kontaktu s lidmi, kteří
něco potřebují, kteří mají nedostatek a i v tomto je Vám Maria
blízko svou přítomností a přímluvou, nebojte se jí svěřit věci, se
kterými si nevíte rady,“ dodal.

Poutníci si mohli následně vyslechnout něco o historii poutního
místa Mariahilf, s kterou zájemce seznámili prezident Diecézní
charity ostravsko-opavské O. Jan Larisch a p. Václav Dvořák. Po
27

občerstvení pak následovala přednáška O. Josefa Suchára, který
působí v Neratově a zasloužil se o obnovu tohoto poutního místa.
Ve své přednášce s názvem „Charita, má (i Vaše) radost“ podtrhl
podstatu charitní práce a všechny přítomné pak povzbudil i těmito
slovy: „Nebojte se, i když jste slabí, i když jste nemocní. Právě v
tom spočívá Kristův pokoj, uvědomit si, že můžete pokračovat i přes
slabost nebo nemoc... A když se něco nepodaří? S každým novým
ránem přichází další šance zkusit to znovu a napravit to, co se předešlý den nepovedlo.“ Závěrečnou modlitbou pak všichni poutníci
uzavřeli jeden krásný den plný setkání a duchovního povzbuzení.

Charita Jeseník oslavila výročí 25 let
Na oslavě 25 let Charity Jeseník se v úterý 11. června sešli v jesenickém kině Pohoda pozvaní hosté, příznivci Charity, dárci, bývalí
ředitelé a především její zaměstnanci. „Dnešní odpoledne je hlavně o děkování, vděčnosti a vzpomínání,“ řekla ve svém úvodním
proslovu ředitelka Charity Jeseník Helena Paschkeová. A v tomto
duchu se celé odpoledne neslo.
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Ředitelka připomněla začátky Charity Jeseník a tlumočila vzkaz
zakládající ředitelky Evy Ťulpíkové, která se oslavy nemohla
zúčastnit. Krátce se pak ke svému působení v Charitě Jeseník
vyjádřili bývalí ředitelé Petr Kučerka a Robert Neugebauer.
Během odpoledne se hodně děkovalo – nejprve zaměstnancům za jejich práci, poté všem partnerům, dobrodincům a dárcům za přízeň a podporu. Všem byl také představen nový klip
Charity Jeseník, který mapuje její historii. Klipy jednotlivých
středisek mohli hosté zhlédnout po skončení celého programu.
Ten završil koncert čtyř úžasných hudebníků z Prague Cello
Quartet.

Po koncertě následoval raut připravený charitní Vývařovnou AVE. Všichni se výborně bavili, hodně se vzpomínalo a
ve všem tom vzpomínání bylo cítit, že Charitu Jeseník celou dobu provází Boží požehnání. Jak sama uvedla ředitelka
Charity Jeseník: „Boží působení a vedení je vidět zpětně v
naší historii a činnosti, a to navzdory všem lidským chybám a
kotrmelcům.“
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Druhá Charitní pouť
Letošní pouť se uskutečnila v České Vsi a již tradičně to byla pro
zaměstnance, klienty a příznivce Charity Jeseník příležitost se sejít,
popovídat si a společně poděkovat za uplynulý rok na mši svaté.
Pouť byla tentokrát spojena s možností podpořit putováním rekonstrukci Domova pokojného stáří sv. Františka v Javorníku. Poutníci
se mohli do České Vsi vydat pěšky, na kole nebo na koloběžce.
Cestou mohli přes mobilní aplikaci Nadace ČEZ „EPP Pomáhej
pohybem“ sbírat body a ty pak přidělit projektu Charity Jeseník určenému na vybavení výdejny stravy v rekonstruovaném domově.

Počasí ale putování nepřálo. Od rána bylo chladno a pak začalo
i pršet. Přesto se našlo dost nadšenců, kteří šli pěšky nebo přijeli
na koloběžce či na kole. Mši svatou, kterou celá pouť v České Vsi
začala, sloužil Otec děkan Stanislav Kotlář. Charitní rodina při ní
děkovala za uplynulý rok a prosila o požehnání pro rok příští. Po
mši se poutníci přesunuli k faře, kde bylo připravené posezení s
občerstvením. Kdo chtěl, mohl si pak ještě v kostele poslechnout
koncert Anny Beťákové.
Děkujeme všem poutníkům, kteří svým putováním sbírali body a
pak jimi podpořili náš projekt. Děkujeme také všem, kdo nám pomohli s přípravami a organizací.
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Tříkrálová
sbírka

31

Koordinátorka sbírky:

Ing. Hana Sychrová

Tříkrálová sbírka je největší dobrovolnickou akcí u nás. Jedná se
o celostátní sbírku, jejíž výtěžek pomáhá lidem v nouzi u nás i
v zahraničí a podporuje charitní projekty na celém území České
republiky. Její prameny pocházejí z lidové zbožnosti uctívání Tří
králů. Vždy okolo 6. ledna se proto do našich domovů vydávají
skupinky tříkrálových dobrovolníků, aby pomohli druhým.
Stejně jako v uplynulých letech se i v roce 2019 organizátorům
sbírky podařilo sestavit na území Jesenicka 120 tříkrálových skupinek. Tyto vykoledovaly 664 256 Kč, což bylo o 36 839 Kč více
než v předchozím roce. Charitě Jeseník připadlo z této částky
440 527 Kč.

Záměr
Výtěžek Tříkrálové sbírky byl využit na financování rekonstrukce
Domova pokojného stáří sv. Františka v Javorníku, která byla zahájena v lednu 2019. Na stejný účel byl použit také výtěžek sbírky z roku 2018, který byl na základě povolení tříkrálové komise
Diecézní charity ostravsko-opavské převeden k čerpání do roku
2019.

Poděkování koledníkům
Jako poděkování dětem i dospělým za pomoc při koledování proběhlo na konci ledna 2019 v jesenickém kině POHODA a v kulturním domě v Javorníku tradiční promítání. Krátce jsme se ohlédli
za uplynulým ročníkem sbírky a poté již koledníci nerušeně zhlédli
českou pohádku „Čertoviny“. Při odchodu z kina bylo pro všechny
připraveno drobné občerstvení a volné vstupenky na bruslení.
A že poděkování koledníkům bylo letos obzvlášť potřebné a důležité, dokládají slova koordinátorky Tříkrálové sbírky Ing. Hany
Sychrové: „Děkujeme všem koledníkům za jejich obětavé koledování. Letos bylo snad nejhorší počasí, které já sama pamatuji, a
všichni dokázali, že je od koledování opravdu nic neodradí.“
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Doprovodné aktivity
Královská návštěva poprvé na úřadech
Lidé jsou zvyklí na tříkrálové skupinky složené z menších koledníků, tentokrát však vyrazili koledovat jesenický děkan P. Stanislav
Kotlář, Václav Dvořák ml. a Václav Tschulik. Vydali se v pondělí
7. ledna na městský úřad v Jeseníku, na Policii a další místní instituce. Toto koledování proběhlo v Jeseníku úplně poprvé, ale akce
získala samé kladné ohlasy. Dokonce se již přihlásili další lidé a instituce, kde by v příštím roce královskou návštěvu také rádi přivítali.

Výtvarná a fotografická soutěž

V letošním roce byl vyhlášen již 12. ročník výtvarné a fotografické
soutěže, a to na téma „Cesta tří králů“. Soutěžilo se ve třech kategoriích podle věku účastníků, v kategorii „společná díla“ a fotografie.
Výtvarná díla hodnotila na začátku února tříčlenná komise výtvarnic z Jesenicka. Výběr nejlepší fotografie zůstal na hodnocení veřejnosti, která měla možnost hlasovat prostřednictvím Facebooku
Charity Jeseník až do konce ledna.
Každoročně se sejde od účastníků velké množství obrázků a fotografií. Proto byla poprvé za dobu pořádání soutěže připravena pro
veřejnost historicky první výstava nejlepších obrázků a fotografií.
Slavnostní vernisáž se konala v pátek 8. února 2019 v jesenickém
kině Pohoda a hudebně ji doprovázel Ukuleleband Jeseník pod
vedením pana Václava Dvořáka. Současně se zahájením výstavy
proběhlo vyhlášení výsledků výtvarné a fotografické soutěže a předání diplomů a cen vítězům.
1. kategorie (do 7 let):
Dominik Hanulík – 6 let
2. kategorie ( 8 – 11 let)
Jan Pleva – 9 let
3. kategorie ( 12 – 16 let) Matias Kavický – 15 let
Společná díla 		
Školní družina ZŠ Skorošice
Fotografie			
fotokoláž – rodina Wormova
Poděkování patří všem sponzorům soutěže za odměny, které
darovali pro děti a také těm, kdo se jakkoli zapojili do Tříkrálové sbírky, ať koledováním nebo svým darem.
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Projekty
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Humanizace Domova pokojného stáří
sv. Františka v Javorníku
Identifikační číslo:
Celkové náklady:		
Výše dotace z MPSV:
Doba realizace:		

013D313007401
45.134.573 Kč
24.388.704 Kč
do 31. 8. 2020

Realizace stavebních prací započala 14. ledna 2019.
Zhotovitel stavby: firma COMMODUM spol. s r.o., 756 27 Valašské Bystřice 225
Projekt je financován prostředků Ministerstva práce a sociálních
věcí z programu 013310 - Rozvoj a obnova materiálně technické
základny sociálních služeb.
Cílem projektu je rekonstrukce Domova pokojného stáří sv. Františka v Javorníku (sociální služba „domov pro seniory“). Objekt bude
nově splňovat standard pro poskytování této pobytové služby.
Bude provedena změna dispozičního řešení prakticky celého objektu. Nově bude vestavěn evakuační lůžkový výtah až do 2. patra. Vznikne 6 jednolůžkových a 7 dvoulůžkových pokojů, do 10
pokojů budou doplněny sociální uzly (koupelna a WC). Bude provedena kompletní rekonstrukce všech rozvodů a sítí, vyměněna
okna a dveře a zateplena obálka budovy. Nové umístění bude mít
výdejna jídla, jídelna, prádelna, společné prostory a další servisní
místnosti. Součástí revitalizace bude i oprava stávajících přístupových komunikací pro klienty i pracovníky domova.
Celkové výdaje byly v roce 2019 ve výši 29.564.286,55 Kč včetně
DPH, přičemž z dotace MPSV bylo uhrazeno 23.433.767,49 Kč.
Dále projekt v roce 2019 finančně podpořili: Diecézní charita ostravsko-opavská, obce Skorošice, Vápenná, Velká Kraš, Písečná,
Vlčice, Bělá pod Pradědem, Kobylá nad Vidnavkou, Uhelná a Mikulovice, firmy UNITA s.r.o., cbData s.r.o., KARYO s.r.o., STING
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PROJECT s.r.o., DORG s.r.o., JESBENE s.r.o., Lékárna Pod Jánským vrchem, MUDr. Martina Kovaříková, Ing. Stanislav Mrňka,
soukromí dárci a občané Jesenicka v rámci Tříkrálové a veřejné
sbírky. Na rekonstrukci přispěl také Moravskoslezský kraj – dotace ve výši 200.000 Kč byla použita na úhradu stavebních prací,
konkrétně silnoproudé elektrotechniky.
Děkujeme všem dárcům za podporu

Péče o pacienty v terminálním stavu
na Jesenicku – 2019
Výše dotace:
Termín realizace:

300.000 Kč		
1.1. - 31.12.2019

Cílem projektu bylo zajištění péče pacientům v terminálním stadiu
onemocnění v jejich vlastním sociálním prostředí. Tuto péči zajišťujeme s nepřetržitou dostupností 7 dnů v týdnu, 24 hodin denně,
ve všech obcích okresu Jeseník.
Péče o tyto pacienty je ošetřovatelsky náročnější. Aby byla zachována kvalita i rozsah péče, proto je třeba si udržet stabilní tým
zdravotních sester, případně jej dále rozšiřovat. V dubnu 2019 se
podařilo navýšit tým zdravotních sester na šest úvazků, bohužel
od prosince to byly již jen čtyři zdravotní sestry. V domácnostech
vypomáhaly také tři zdravotní sestry na dohodu o provedení práce
a jedna na dohodu o pracovní činnosti.
Počet pacientů, kterým byla poskytnuta paliativní péče, byl v
tomto období 80, přičemž zdravotní sestry u nich provedly 2 651
návštěv. Z dotace byla uhrazena část osobních nákladů zdravotních sester, zdravotnický materiál a infuzní pumpa.
Díky podpoře z dotačního titulu se mohla více rozvinout paliativní
péče o občany Jesenicka. Každému pacientovi – občanovi Olomouckého kraje – je tak dostupná kvalitní paliativní péče v jejich
domácím prostředí.
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Domácí zdravotní péče
Výše dotace:
Termín realizace:

260.000 Kč		
1.1. - 31.12.2019

Cílem projektu bylo zajistit fungující domácí hospicovou péči a
umožnit tak lidem na Jesenicku prožít závěr svého života v domácím prostředí v kruhu svých blízkých.
Z příspěvku jsme zakoupili potřebný zdravotnický materiál a částečně pokryli osobní náklady zdravotních sester.
Díky poskytnutému příspěvku jsme mohli více rozvinout péči o pacienty v terminálním stavu na Jesenicku. Každému pacientovi je
tak dostupná kvalitní péče v jejich domácím prostředí. Mohou si
tak zvolit, kde chtějí prožít závěr svého života. Také rodinní příslušníci mohou své blízké doprovázet v jejich domácím prostředí.

Smyslová aktivizace v charitních domovech
Výše dotace:
Termín realizace:

95.904 Kč		
1.4. - 30.11.2019

Cílem projektu bylo proškolit 12 zaměstnanců Charitních domovů
v tzv. Level 1 – Aktivizační praktikant/ka Smyslové aktivizace.
Vzdělávání je koncipováno do 3 modulů – první byl věnován prohloubení znalostí konceptu Smyslové aktivizace, druhý tématu lidí
s demencí a jak jim porozumět. Třetí modul nazvaný „Umění prožít“ byl hlavně opakovacím a praktickým.
Po absolvování modulu pak musel každý uskutečnit vlastní aktivizaci s klienty domovů.
Školení účastnice zakončily závěrečnými pracemi (vlastní Smyslové aktivizace včetně fotodokumentace) a testem.
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Ekonomická
část
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Hospodaření Charity Jeseník

40

41

42

Veřejná sbírka
Osvědčení o konání veřejné sbírky č.j. KUOK 5661/2019 bylo vydáno Krajským úřadem Olomouckého kraje dne 14.1.2019.
Účel sbírky
Rekonstrukce a modernizace domovů Charity Jeseník, podpora
sociálních a zdravotnických služeb Charity Jeseník, pořízení zdravotnických a kompenzačních pomůcek a přímá pomoc potřebným
lidem v nouzi (lidem postiženým živelnou nebo přírodní katastrofou, požárem).
Sbírka bude prováděna na území ČR od 15. 2. 2019 na neurčito.
Vyúčtování sbírky 15. 2. - 31. 12. 2019
Hrubý výtěžek
Náklady spojené s konáním sbírky

349 738,14 Kč
12 503,13 Kč

Čistý výtěžek

337 235,01 Kč

Čerpání za období – užito v souladu
s účelem veřejné sbírky

327 143,74 Kč

Čistý výtěžek přecházející do r. 2020

10 091,27 Kč

Dar rodině Nakládalových
Společně s obcí Bělá pod Pradědem jsme vyhlásili veřejnou sbírku
na přímou pomoc rodině Nakládalových, kterým 3. dubna shořel
dům. Díky obrovské solidaritě veřejnosti se na účtu veřejné sbírky
a sběracích listinách sešlo 327 143,74 Kč. Tyto finance byly rodině
předány 1. října na obecním úřadě v Bělé pod Pradědem. Budou
využity na stavbu nového domu.
Myslím na zadní vrátka – Budujeme srdce domova
„Budujeme srdce domova“ je jedním z projektů, v jehož rámci jsme
sbírali prostředky na vybudování společenské místnosti rekonstruovaného Domova pokojného stáří sv. Františka v Javorníku. Celkem se na tento účel vybralo 22 594,40 Kč.
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Účetní závěrka za rok 2019
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Příloha v účetní závěrce
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Výrok auditora k účetní závěrce
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Poděkování
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Srdečně děkujeme všem dárcům a příznivcům, kteří přispěli ať pomocí, darem nebo finančním obnosem. Bez
nich bychom nemohli naplňovat své poslání – pomáhat
všem potřebným. Za podporu děkujeme:

Nadacím a nadačním fondům

Nadačnímu fondu Anima
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Městům a obcím
Bělá pod Pradědem, Bernartice, Černá Voda, Česká Ves, Hanušovice, Havířov, Hradec-Nová Ves, Javorník, Jeseník, Kobylá nad
Vidnavkou, Lipová-lázně, Mikulovice, Orlová, Písečná, Praha 13,
Skorošice, Spálov, Stará Červená Voda, Supíkovice, Uhelná, Vápenná, Velká Kraš, Vidnava, Vikýřovice, Vlčice, Zlaté Hory, Žulová

Hradec Nová Ves

Jeseník

Mikulovice

Velká Kraš

Vidnava

Soukromým firmám
ARGO s.r.o., cbData Services s.r.o., Doke Stroke s.r.o., DORG
s.r.o., Hajda Zubní s.r.o., HOBBY centrum Přecechtěl s.r.o., MUDr.
Irena Hojgrová, Hotel Slovan Jeseník, JESBENE s.r.o., KARYO
s.r.o., Římskokatolická farnost Česká Ves, Římskokatolická farnost Kobylá nad Vidnavkou, Římskokatolická farnost Javorník,
Římskokatolická farnost Jeseník, Římskokatolická farnost Skorošice, Římskokatolická farnost Uhelná, Stavitelství Knotek s.r.o.,
STING PROJECT s.r.o., UNITA s.r.o., up brand activation, s.r.o.,
Arcidiecézní charita Olomouc, OSA – ochranný svaz autorský

Jednotlivcům
Štěpánka Bardoňová, Radomír Daněk, Filip Beneš, Hana Holcnerová, Jana Hradilová, Eva Jedličková, Jaromíra Jurková, Aleš
Koníček, Ing. Alena Kořená, MUDr. Martina Kovaříková, Anna Kyvalská, Jan Maceček, Marie Matojová, Mgr. Milada Mrázková, Ing.
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Stanislav Mrňka, Kateřina Paschkeová, Wilhelm Rubick, Blanka Stejskalová, Jana Stralczynská, Bc. Marcel Šos, Mgr. Václav
Tschulik - Knihkupectví Domeček Jeseník, Ing. Kamil Haderka a
drobní dárci

Za mediální podporu a propagaci
Český rozhlas Olomouc, Jesenický týdeník, Šumperský a jesenický deník, Magazín Reklama

V neposlední řadě patří velký dík všem, kteří se podíleli na Tříkrálové sbírce, ať už jako organizátoři nebo jako koledníci. Současně
děkujeme všem, kteří podporovali jakýmkoliv dalším způsobem
Charitu Jeseník a nepřáli si být jmenovaní, nebo my jsme na ně
nechtíce zapomněli.
Věříme, že nám zachováte přízeň i v roce následujícím…
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