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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)
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Slovo úvodem
Milí přátelé, dárci a příznivci.
Opět po roce se společně potkáváme nad novou výroční zprávou naší Charity,
tentokrát za rok 2014. Společně si můžeme připomenout, jaký tento rok byl a co nám
vše přinesl.
Uplynulý rok byl pro nás rokem jubilejním. Oslavili jsme 20 let našeho trvání. Charita
za tu dobu zažila velké radosti, ale také velké těžkosti. Reagovala na různé potřeby lidí
i společnosti, díky štědrosti mnoha dárců pomohla mnoha potřebným. Setkala se
s mnoha lidmi a každý zanechal v její činnosti svou stopu a posunul jí někam dál. Ať již
to byli zaměstnanci, klienti, dárci a dobrodinci, dobrovolníci, koledníci… Všichni si
zaslouží velký dík za to, co Charitě přinesli.
Napadá mě tu paralela mezi životem Charity a životem člověka. Dvacet let je pěkný věk.
Stejně jako člověk si musí zažít dětství i s jeho nemocemi, pak ustát pubertu a nakonec
přijmout sám sebe a vkročit do dospělosti, tak ani Charitě se nevyhnuly různé radosti
a strasti počátečních i následujících let. S velkým nadšením, které bychom dnes mohli
závidět, zde vzniklo v 90. letech minulého století mnoho nových potřebných služeb,
jako byla CHOPS, domovy nebo chráněné dílny. Bohužel někdy s sebou nadšení a snaha
rozjet něco nového nese chyby, které již Charita neustála. Přišla doba šetření, řešení
krizových scénářů a následná opatření. Přes všechny těžkosti se podařilo Charitu
stabilizovat. Díky tomu můžeme my dnes Charitu posouvat dál a žít její dospělý život
se všemi radostmi i obtížemi, které nese.
Ráda bych na tomto místě vyjádřila svůj dík a také obdiv našim současným
zaměstnancům, kteří odvádějí svou práci obětavě, trpělivě a s pochopením naslouchají
klientům, se kterými se při své práci každý den potkávají. Na tomto místě děkuji také
Vám, kteří věnujete Charitě svůj volný čas, finanční prostředky nebo na nás myslíte
v modlitbě.
Přeji Vám vše dobré
Mgr. Helena Paschkeová
ředitelka Charity Javorník
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Základní údaje
Charita Javorník
Lidická 89
790 70 Javorník
telefon:
e-mail:
web:

584 440 217
info@javornik.charita.cz
www.javornik.charita.cz

IČO:
60339241
číslo účtu: 516354002/2700 (UniCredit Bank a.s.) – provozní výdaje
234130561/0300 – sbírkový účet
ředitelka:
zástupkyně ředitelky:
asistent provozu:
ekonomka:
mzdová účetní:
odborný pracovník:

Mgr. Helena Paschkeová
Kamila Macurová, DiS.
Kamil Novotný
Ing. Eliška Salová
Mgr. Regina Tschuliková
Zuzana Ponczová

Rada Charity Javorník:
P. Mgr. Miroslav Kadlec, Ing. Milena Novotná, Ing. Jan Rotter, Ing. Milan Uhlíř
Ing. Petr Dvořák
Charita Javorník je oblastní charitou, která působí na území okresu Jeseník.
Organizačně spadá pod Diecézní charitu ostravsko-opavskou (DCHOO), která je
samostatnou součástí Charity Česká republika.
Poslání
Posláním charity je pomáhat těm, kdo se ocitnou v jakékoliv nouzi, lidem bez rozdílu
národnosti, náboženství nebo barvy pleti. Charita Javorník uskutečňuje toto poslání
pomocí svých služeb se zaměřením především na seniory a zdravotně postižené.
Vize
 Chceme být silným poskytovatelem služeb, vyhledávaným ze strany klientů,
podporovaným veřejností a atraktivním pro zaměstnance.
 Chceme být finančně stabilní organizací, která využívá rozvinuté sítě sponzorů,
dobrovolníků a odborníků.
 Chceme mít profesionální a stabilní týmy zaměstnanců, které používají při práci
moderní metody a přístupy.
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Organizační schéma Charity Javorník

Počet zaměstnanců k 31. 12. 2014
Středisko
Správa CHJ
DPS sv. Hedviky Vidnava
DPS sv. Františka Javorník
CHD sv. Anežky
CHOPS
Denní stacionář Šimon
Vývařovna AVE
Celkem ve fyzických osobách
Přepočteno na úvazky

Počet
6
27
15
11
4
8
10
81
78,70
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Historie Charity Javorník
Charita Javorník byla založena olomouckým arcibiskupem Mons. Janem Graubnerem
dne 1. února 1994 jako Charita Jeseník. Na Charitu Javorník (dále jen CHJ) byla
přejmenována v roce 2001. První ředitelkou byla jmenována paní Eva Ťulpíková.
K prvním aktivitám CHJ patřila Charitní ošetřovatelská a pečovatelská služba (CHOPS).
Vznikla v roce 1994 a působila na území mikroregionů Žulovsko a Javornicko. Jednalo
se o nový systém ucelené domácí péče, v rámci něhož byla klientům poskytována jak
zdravotní, tak sociální pomoc.
Po odchodu ženských řeholních řádů a kongregací z Jesenicka (Bílá Voda, Javorník,
Vidnava) zde zůstaly volné budovy k případnému dalšímu využití. Čtyři z nich převzala
Charita Javorník a provozovala v nich tehdy velmi oblíbené ozdravné rekreační pobyty
(AVE Vidnava, OÁZA Javorník, Adélka a Bobr Bílá Voda), jež sloužily ve své době
k posílení vlastních příjmů organizace.
V roce 1995 převzala CHJ v Bílé Vodě provozování Domova pokojného stáří sv.
Františka (dále jen DPS sv. Františka). Ten zpočátku nabízel službu domova pro
seniory příslušníkům »třetích řeholních řádů«, tzv. terciářům, později všem zájemcům.
Ve Vidnavě byl 4. 12. 1995 zprovozněn Domov pokojného stáří sv. Hedviky (dále jen
DPS sv. Hedviky) a současně i Vývařovna AVE, která zajišťovala stravu nejen pro tyto
Domovy, ale také pro strávníky z okolí.
V průběhu let se proměňuje nabídka služeb, které Charita Javorník poskytuje. Některé
nové vznikají, další díky nepotřebnosti zanikají.
Po vypuknutí kosovské krize v roce 1999 provozovala CHJ v objektu bývalého
semináře ve Vidnavě Charitní azylový dům, v němž zajišťovala ubytování pro kosovské
Albánce. Spolupracovala v této záležitosti se Správou uprchlických zařízení
Ministerstva vnitra. Za dobu trvání tohoto projektu (květen – říjen 1999) zde našlo
náhradní domov téměř 200 uprchlíků. Po ukončení kosovské krize byl tento projekt
ukončen.
Za podpory fondu SWIF programu Phare EU a Úřadu práce v Jeseníku byly ve Vidnavě
otevřeny 28. září 1999 Chráněné dílny. Specializovaly se na obuvnickou, textilní a
knihařskou výrobu. Za dobu své činnosti byly několikrát uzavřeny a znovuotevřeny.
Přestože byly jejich výrobky velmi oblíbené a objevovaly se na různých prodejních a
výstavních akcí, byla jejich činnost definitivně z ekonomických důvodů k 31. červenci
2008 ukončena. Na trvání tohoto projektu se velmi odrazily nejen změny legislativy
v zaměstnávání znevýhodněných osob, ale také změny systému financování sociálních
služeb.
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V roce 2003 dochází z finančních důvodů k největší regulaci služeb Charity Javorník.
Novým ředitelem je jmenován Petr Kučerka, ředitel Charity Odry. DPS sv. Františka byl
z Bílé Vody částečně přestěhován do Javorníku, částečně do Vidnavy. Bylo rovněž
ukončeno provozování ozdravných pobytů a některé služby byly omezeny. Charita
Javorník prodává některé domy v Bílé Vodě, ve kterých již nebylo poskytování služeb
udržitelné. V dubnu 2004 se stává ředitelem Robert Neugebauer. V té době se Charita
Javorník zaměřuje spíše na stabilizaci svých služeb.
Charita Javorník pružně reaguje také na aktuální potřeby v sociálních službách
v jesenickém regionu. Z tohoto důvodu zřizuje v roce 2006 oddělení krátkodobých
pobytů v DPS sv. Hedviky ve Vidnavě, tzv. respitní péči. Nabízí tak na přechodnou dobu
celodenní péči lidem, o které se dočasně nemohou postarat jejich příbuzní. K 31. 12.
2007 byla tato služba z důvodu nedostatečné podpory MPSV ukončena.
Od února 2009 rozšiřuje Charita Javorník svou činnost o Půjčovnu kompenzačních
pomůcek, která tak doplnila nabídku služeb pro seniory a osoby se zdravotním
postižením.
V době záplav na Jesenicku v červnu 2009 se Charita Javorník zapojuje do každodenní
přímé pomoci zasaženým lidem. Vzhledem k rozsahu zaplaveného území na Jesenicku
byla Charita Javorník zapojena do projektu, který získal finanční příspěvek z německé
Charity „Der Deutsche Caritasverband“. Díky tomuto projektu mohla pověřená
pracovnice navštěvovat postižené rodiny i několik dalších měsíců po záplavách a
poskytovat jim potřebnou materiální a finanční pomoc. Projekt byl ukončen v červenci
2010.
K 28. 2. 2010 končí ve funkci ředitele Robert
Neugebauer, od 1. 3. je novou ředitelkou jmenována
Helena Paschkeová.
1. ledna 2013 byl ve Vidnavě otevřen Charitní dům sv.
Anežky. Jedná se o domov se zvláštním režimem pro
osoby se stařeckou demencí. Na Jesenicku tak
transformací části DPS sv. Hedviky vznikla ojedinělá
služba, která zde dlouho chyběla. Její kapacita je 14
lůžek.
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Oslavy 20 let Charity Javorník
Výstava
V pátek 2. 5. 2014 proběhla v novém sále Kulturního
domu v Javorníku vernisáž výstavy, která vznikla v
rámci oslav 20 let Charity Javorník. Jejím cílem bylo
návštěvníkům ukázat všechny aktivity, které za 20 let
Charita realizovala.
Samotná výstava představila historii i současnost
jednotlivých služeb, ale také úplné počátky charitního díla. Některé služby se během
20 let nepodařilo udržet, některé se naopak rozšířily
nebo vznikly nové služby.
Při přípravě výstavy bylo velmi příjemné
zavzpomínat si nad fotkami na klienty a zaměstnance,
kteří během uplynulých 20 let Charitou Javorník
prošli, a na společně strávené chvíle a zážitky.

Zahradní slavnost
V pátek 13. června jsme oslavili v Javorníku v
prostorách zahrady Domova pokojného stáří sv.
Františka 20 let našeho působení na území
Jesenicka. Celá slavnost byla zahájena v kapli, kde
jsme při mši sv. poděkovali za uplynulá léta a
prosili za ty, kteří se s námi při budování
charitního díla potkali.
Po mši sv. se hosté, zaměstnanci i klienti odebrali
na zahradu DPS sv. Františka. Při vstupu dostal
každý příchozí milý dáreček (trojhránky
s výročním logem) a formulář s kvízem, který se
týkal historie Charity Javorník. A jelikož byla
slavnost situována v prostoru celé zahrady,
absolvovali návštěvníci také malou procházku – to
když hledali na rozmístěných informačních
tabulích správné odpovědi na soutěžní otázky. A
jak bylo vidět, většina lidí si nadšeně i několikrát prošla zahradu, aby je vypátrala.
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Celou slavnost bravurně moderovala Rafaela Drgáčová. Po slavnostním zahájení
následoval pestrý program, kde nechyběla Cimbálová hudba Zlaté Hory, Kytarový
orchestr ZUŠ Jeseník a v podvečer vystoupení Down Beat dixieland bandu Jeseník.
Byli jsme potěšeni, že naši slavnost navštívil
ředitel Diecézní charity ostravsko-opavské a
Charity ČR Mgr. et Mgr. Lukáš Curylo, ředitel
Charity Odry Bc. Petr Kučerka, starostka města
Javorník Mgr. Irena Karešová nebo kolegové
z dalších Charit. Na odpolední program se k nám
přišli podívat také klienti a zástupci z jiných
zařízení, veřejnost a nechyběli ani naši klienti a
zaměstnanci.

Přednáška „Charita pomáhá na Haiti“
V úterý 9. 9. 2014 jsme v Jeseníku uspořádali
přednášku o humanitární činnosti Charity ČR na Haiti.
Přednášku o tomto mimořádně chudém státě Karibiku
měla pracovnice Arcidiecézní charity Olomouc
Kristýna Lungová, která humanitární projekty na Haiti
koordinuje a sama se tam zrovna chystala odjet.
Na začátku seznámila K. Lungová všechny přítomné
s historií Haiti a pak také se současnou politickou a
ekonomickou situací země, promluvila také o pomoci při obnově země po ničivém
zemětřesení v roce 2010. Arcidiecézní charita Olomouc (ACHO) se v pomoci na Haiti
angažuje více než pět let. V současné době se činnost ACHO na Haiti soustřeďuje do
několika měst, kde se zaměřuje především na školní vzdělávání a podporu
zaměstnávání.

Přednáška „Duchovní aspekty péče v konečné fázi života“
V pondělí 3. 11. 2014 proběhla v sále jesenického
archivu přednáška o hospicové péči. O duchovních
aspektech této péče nám přednášela paní Jana
Sieberová, která založila Domácí hospic Duha
v Hořicích. Každodenní práce v domácím hospici je po
všech stránkách velmi náročná, přesto z paní Sieberové
stále čišel neskutečný elán a velké zapálení pro tuto
službu. Jakkoli máme mnozí z nás o hospicové a
paliativní péči mnoho načteno, teprve zprostředkování zkušeností s doprovázením
umírajících a konkrétních lidských osudů nám znovu ukázalo důležitost a potřebnost
této péče, která u nás na Jesenicku chybí.
9
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Den Charity
Také v letošním roce jsme se již tradičně zapojili do celostátní akce „Den Charity“, kdy
si připomínáme svátek patrona charitního díla - sv. Vincence de Paul (27. září). Ve
dnech 25. - 26. září jsme uspořádali Dny otevřených dveří a otevřeli některá svá
zařízení veřejnosti. Postupně tak mohli zájemci navštívit tři naše střediska a poznat,
jaké služby poskytujeme.
Ve čtvrtek 25. 9. 2014 proběhl Den otevřených dveří v Denním stacionáři Šimon. Již
v deset hodin dopoledne jsme uvítali první dětské návštěvníky ze Základní školy
Písečná. Děti měly možnost setkat se s lidmi s
různým zdravotním postižením a vidět je při jejich
každodenních činnostech. Pro naše návštěvníky
jsme si připravili krátké hudební vystoupení.
Zpívali uživatelé i zaměstnanci. Na kytaru nás
ochotně doprovodil Jirka Svoboda a na harmoniku
Edita Koriťáková. Děti ze ZŠ si vyzkoušely, jak se jim
jezdí na invalidním vozíku, nebo co uživatelé
zažívají v prostorách rehabilitace.
V rehabilitační místnosti se hosté seznámili s různými masážními technikami jako
např. horké lávové kameny, teplé rašelinové obklady, silikonové masážní baňky nebo
masážní kartáče. Největší odvážlivci se dokonce nechali povozit zavěšeni v síti na
elektrickém zvedáku, který slouží k přemisťování
imobilních klientů. Zajímavá byla jistě i prohlídka
senzorické místnosti.
V další místnosti pracovní terapie bylo nachystáno
pro všechny drobné občerstvení. Zde byl prostor
k vzájemným rozhovorům a také zde měli uživatelé
připraveny své dílničky, ve kterých učili návštěvníky
pletení z pedigu a tvoření z papíru metodou quilling.
V pátek 26. 9. 2014 se uskutečnil Den otevřených dveří na střediscích ve Vidnavě –
v Domově pokojného stáří sv. Hedviky a v Charitním domě sv. Anežky. Pro hosty
i naše uživatelé byl připraven bohatý program, o výborné občerstvení se postarala
Vývařovna AVE.
Slavnost byla zahájena v 10 hodin mší svatou. Po celé odpoledne pak probíhal pestrý
kulturní program v budově DPS sv. Hedviky. Úvodního vystoupení se zhostila skupina
Darshan z Javorníku, díky které jsme se zaposlouchali do tónů keltských písní. Divadlo
Slunečnice z Brna pak se svou muzikoterapií rozezpívalo celé publikum. V jejich podání
zazněly známé šlágry české hudební scény. Den nám zpestřil krásným vystoupením i
flétnový soubor ze ZUŠ ve Vidnavě.
10
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Třešničkou na dortu potom bylo předvedení
tradičních řeckých tanců. Bohatě zdobené
řecké kroje vystupujících, jakožto i neméně
zajímavá choreografie fascinovaly všechny
přítomné.
Po celý den měli hosté možnost prohlédnout si
prostory obou domovů. Zájem byl na DPS sv.
Hedviky
hlavně
o
prohlídku
nově
zrekonstruovaných koupelen.
V CHD sv. Anežky přichystali pro své hosty
prezentaci výrobků, paměťové testy a občerstvení.
Mezi pravidelné hosty patří tradičně i paní starostka
Vlasta Kočí z Velké Kraše. Těší nás zájem zástupců
samosprávy i rodinných příslušníků našich uživatelů,
protože se nám tak dostává zpětné vazby.
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Domov pokojného stáří sv. Hedviky
vedoucí:
adresa:
telefon:
e-mail:
kapacita zařízení:
datum otevření:

Mgr. Peter Trepáč
Mírové nám. 66, 790 55 Vidnava
584 435 136
dps.hedvika@javornik.charita.cz
35
1. 1. 1996

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.
Cílová skupina
» senioři ve věku od 65 let, kteří pro své stáří nebo nemoc ztrácejí schopnost
sebeobsluhy a nemohou proto dál žít ve svém přirozeném prostředí ani si zajistit
potřebnou podporu a péči jiným způsobem
» osoby se zdravotním postižením ve věku od 50 let, které pro svou nemoc (např.
CMP) ztrácejí schopnost sebeobsluhy a nemohou proto dál žít ve svém přirozeném
prostředí ani si zajistit potřebnou podporu a péči jiným způsobem
Aktivity v roce 2014
Během roku proběhly na Domově tradiční oslavy MDŽ, Dne matek a svátku sv.
Hedviky.
V průběhu roku Domov několikrát navštívil se svými hudebními produkcemi pan
Šimon Pečenka a v dubnu s sebou přivezl i vzácného hosta, českého herce, pana
Ladislava Županiče, který klientům vyprávěl o své cestě k herectví. V srpnu obyvatele
domova potěšilo vystoupení hudebního divadla Slunečnice z Brna a skupina country
tanců. Na Domově se konala také beseda o Maroku s promítáním cestopisného filmu,
kterou pro klienty uspořádal PhDr. Galuszka.
V dubnu se klienti zúčastnili Velikonočního trhu ve Vidnavě, navštívili Fauna park
v Lipové Lázních a v rámci vycházek poznávali různé pamětihodnosti města Vidnavy.
Klienti také navštívili různé akce pro seniory na Jesenicku (dny otevřených dveří v
zařízeních pro seniory, Dny seniorů v Jeseníku, turnaje v kuželkách, minigolfu apod.).
Během celého roku se klienti Domova scházejí při různých volnočasových aktivitách
(např. vaření, ruční práce, četba…), ale také si rádi posedí při kávě a společně si
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povídají. V zimních měsících se každou středu odpoledne setkávají u promítání filmu,
který si vybrali.
Díky podpoře z Tříkrálové sbírky proběhla v červenci až září na domově rekonstrukce
sociálního zařízení na prvním patře budovy.

Hospodaření střediska k 31. 12. 2014
Výkaz zisků a ztrát

v tis. Kč

Materiál a služby

2 973

Osobní náklady

6 783

Ostatní náklady

464

Náklady celkem

10 220

Tržby za vlastní výrobky a služby

6 982

Dotace MPSV

2 684

Příspěvky obcí

194

Příspěvky ostatní

413

Ostatní výnosy
Výnosy celkem
Hospodářský výsledek

14
10 287
67
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Domov pokojného stáří sv. Františka
vedoucí:
adresa:
telefon:
e-mail:
kapacita zařízení:
datum otevření:

Mgr. Pavlína Dekanová
Lidická 89, 790 70 Javorník
584 440 355
dps.frantisek@javornik.charita.cz
24
1. 1. 1995

Poslání
Domov pokojného stáří sv. Františka v Javorníku 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.
Cílová skupina
» senioři ve věku od 65 let, kteří pro své stáří nebo nemoc ztrácejí schopnost
sebeobsluhy a nemohou proto dál žít ve svém přirozeném prostředí ani si zajistit
potřebnou podporu a péči jiným způsobem
» osoby se zdravotním postižením ve věku od 50 let, které pro svou nemoc (např.
CMP) ztrácejí schopnost sebeobsluhy a nemohou proto dál žít ve svém přirozeném
prostředí ani si zajistit potřebnou podporu a péči jiným způsobem
Aktivity v roce 2014
Během roku proběhly již tradiční oslavy MDŽ, Dne matek, svátku sv. Františka a
uživatelé přijali také pozvání do Vidnavy na oslavu svátku sv. Hedviky.
Personál uspořádal pro klienty výlet do Bílé Vody, kde společně navštívili kostel,
výrobnu hostií a lázeňských oplatků, park u Psychiatrické nemocnice Marianny
Oranžské a také domov herce Rudolfa Rittnera v Bílém Potoce. Dále zavítali na zámek
Jánský Vrch a zúčastnili se slavnostního otevření staré budovy soudu a šatlavy v
Javorníku.
Přes letní měsíce se konala posezení a opékání na zahradě Domova. Děti a paní učitelky
z MŠ Polská v Javorníku přichystaly pro naše klienty Masopust, se svým vystoupením
pak Domov navštívila skupina Daršan a své divadelní představení předvedli klienti
Denního stacionáře Šimon z Jeseníku. Dále na Domově proběhly besedy s jeskyňáři a
hasiči. Klienti se také tradičně zúčastnili Poutě národů, která se každoročně koná na
poutním místě Maria Hilf nad Zlatými Horami. Rádi také vyjížděli na různé akce
pořádané pro seniory na Jesenicku.

14
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V rámci návštěv několika výstav v kulturním domě nebo knihovně Rudolfa Zubera
v Javorníku si klienti mohli prohlédnout velikonoční výzdobu a tradiční zdobení vajec,
nebo se seznámit s historií Charity Javorník či se něco dozvědět o životě Rudolfa
Rittnera. Během roku probíhaly také pravidelné návštěvy canisterapeutického týmu z
o. s. Aura canis.
Každý týden v pondělí odpoledne se klienti scházejí v „Kavárničce“, kde si povídají,
čtou, poslouchají hudbu apod.
Na Domově byla opravena společenská místnost a úpravou prošla také zahrada
(prořezání stromů, oprava altánů a zahradní zdi). Díky podpoře o. p. s. Živá paměť byla
na zahradě vybudována velká pergolu, která slouží k venkovnímu pobytu klientů a
k pořádání různých akcí.

Hospodaření střediska k 31. 12. 2014
Výkaz zisků a ztrát

v tis. Kč

Materiál a služby

1 727

Osobní náklady

4 341

Ostatní náklady

322

Náklady celkem

6 390

Tržby za vlastní výrobky a služby

3 748

Dotace MPSV

2 148

Příspěvky obcí

118

Příspěvky ostatní

303

Ostatní výnosy
Výnosy celkem
Hospodářský výsledek

3
6 320
-70
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Charitní dům sv. Anežky
vedoucí:
adresa:
telefon:
e-mail:
kapacita zařízení:
datum otevření:

Bc. Marie Dobošová, DiS.
Mírové nám. 68, 790 55 Vidnava
584 452 537
chd.anezka@javornik.charita.cz
14
1. 1. 2013

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 důstojný a bezpečný život a zachovat jejich
soběstačnost co nejdéle to půjde.
Cílová skupina
» osoby se stařeckou demencí (např. demence u Parkinsonovy nemoci, Alzheimerova
choroba) od 60 let věku
Aktivity v roce 2014
Kromě tradičních oslav MDŽ, Dne matek a svátku sv. Anežky, přijali naši klienti pozvání
na oslavu svátku patronky vedlejšího Domova pokojného stáří sv. Hedviky a zúčastnili
se Zahradní slavnosti „20 let Charity Javorník“, která se konala na zahradě Domova
pokojného stáří sv. Františka v Javorníku.
V průběhu roku jsme s klienty navštívili různá kulturní vystoupení pořádaná na DPS
sv. Hedviky. Svým vystoupením nás potěšily také děti z mateřské školy a školní
družiny.
V dubnu jsme oslavili Velikonoční svátky a během roku jsme podnikali krátké výlety
do blízkého okolí Charitního domu sv. Anežky a poznávali různé pamětihodnosti města
Vidnavy.
Protože mnoho našich klientů k nám přišlo z venkova a byli zvyklí na práci na poli a
zahradě, snažíme se je podporovat, aby v tomto mohli pokračovat i u nás. A tak se od
jara do podzimu věnují (sice v malém) sázení, péči a sklizni vlastních zeleninových
produktů (rajčata, papriky) a také květin, kterými pak vyzdobují místnosti našeho
zařízení.
Domácí zvířata, na která byli naši uživatelé také zvyklí, se snažíme připomínat naším
domácím králíkem a jedna z našich kolegyň přináší čistokrevnou kočku, se kterou se
pak všichni rádi mazlí. Také máme akvárium s rybičkami, o které se pravidelně stará
jedna klientka.
16
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K oblíbeným akcím našich klientů patří vlastní pečení. Někdo přinese osvědčený
recept nebo jen navrhne, na co má chuť, a my si recept vyhledáme na internetu a
společně jídlo připravíme. Již jsme upekli koláče, perníky, dezerty, štrůdly, vánoční i
velikonoční cukroví a pizzu. A že to s pečením umí i muži, o tom jsme se již několikrát
přesvědčili.
Celoročně se pravidelně s našimi klienty věnujeme četbě z Bible, modlíme se růženec,
Korunku k Božímu milosrdenství, zpíváme a navštěvujeme mše svaté v DPS sv.
Hedviky. Dvakrát v roce k nám přichází otec děkan a udělí našim klientům svátost
pomazání nemocných a vysvětí prostory našeho zařízení.

Hospodaření střediska k 31. 12. 2014
Výkaz zisků a ztrát

v tis. Kč

Materiál a služby

1 297

Osobní náklady

3 506

Ostatní náklady

299

Náklady celkem

5 102

Tržby za vlastní výrobky a služby

3 530

Dotace MPSV

1 511

Příspěvky obcí
Příspěvky ostatní
Ostatní výnosy
Výnosy celkem
Hospodářský výsledek

68
182
0
5 291
189
17
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Denní stacionář Šimon
vedoucí:
adresa:
telefon:
e-mail:
kapacita zařízení:
datum otevření:

Marta Nosková
Seifertova 915, 790 01 Jeseník
584 401 270
stacionar.simon@javornik.charita.cz
15
říjen1998

Poslání
Denní stacionář Šimon v Jeseníku poskytuje na území Jesenicka své služby osobám s
poruchou autistického spektra a osobám s mentálním a kombinovaným postižením.
Naší snahou je umožnit uživatelům smysluplně trávit čas, začlenit se do kolektivu,
naučit se novým dovednostem a zdokonalovat dovednosti již získané.
Cílová skupina
▪ osoby s mentálním a kombinovaným postižením
▪ osoby s poruchou autistického spektra
▪ věkové rozmezí: od 7 do 50 let
Aktivity v roce 2014
Zaměstnanci společně s uživateli stacionáře pokračovali v divadelní šňůře z loňského
roku s úspěšným představením „Legenda o Vinckovi“. Na jaře jsme divadlo zahráli pro
seniory v DPS sv. Františka v Javorníku a DPS sv. Hedviky ve Vidnavě. V květnu jsme
vystoupili v Mikulovicích na Mikulovickém škrpálu a v červnu jsme divadlo znovu
zahráli pro rodiče a hosty v Denním stacionáři Šimon v Jeseníku. V prosinci jsme byli
pozváni do Písečné, abychom krátký příběh o místním rodákovi a léčiteli V.
Priessnitzovi představili žákům ze Základní školy v Písečné.
I tento rok jsme s našimi uživateli vyrazili na výlet, tentokrát jsme obdivovali krásný
zámek a zahradu v Častolovicích. V červnu jsme hned dvakrát navštívili město Javorník
– nejprve jsme byli na Zahradní slavnosti „20 let Charity Javorník“ a na konci června
jsme se zúčastnili akce „Prima třída“, kterou pořádá rada rodičů při ZŠ Javorník, a na
kterou jsou naši uživatelé pravidelně zváni. Během letního prázdninového provozu
měli uživatelé opět na programu přespávání ve stacionáři, které bylo letos spojené
s hledáním pokladu v zahradě nedaleké evangelického kostela, s opékáním špekáčků
a soutěžením.
V září jsme navštívili interaktivní hřiště v Písečné a pochutnali si na dobrém obědě
v restauraci „Rezidence u jezera“. Během roku nechyběli krátké vycházky do města
Jeseníku a jeho okolí (návštěva kina, opékání na farní zahradě, návštěva chovatelského
kroužku, společný oběd apod.). Pro rodiče našich uživatelů jsme již tradičně připravili
Letní a Vánoční setkání.
18
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Výrobky z pracovní terapie (košíky a různé drobnosti z pedigu, keramické hlíny,
vánoční svícny a různé ozdoby apod.) byly prezentovány a prodávány na dni
otevřených dveří a v závěru roku na Vánočním jarmarku na Základní škole v Javorníku.

Hospodaření střediska k 31. 12. 2014
Výkaz zisků a ztrát
Materiál a služby

v tis. Kč
812

Osobní náklady

2 000

Ostatní náklady

138

Náklady celkem
Tržby za vlastní výrobky a služby
Dotace MPSV
Příspěvky obcí
Příspěvky ostatní
Ostatní výnosy
Výnosy celkem
Hospodářský výsledek

2 950
364
2 173
92
244
5
2 878
-72
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Charitní pečovatelská služba
vedoucí:
adresa:
telefon:
e-mail:
datum zahájení:

Hana Krézková (do 31. 8. 2014)
Kamila Macurová, DiS. (od 1. 9. 2014)
Lidická 89, 790 70 Javorník
584 440 101
chps@javornik.charita.cz
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 Javornicko a Žulovsko.
Cílová skupina
▪
▪
▪
▪

senioři
osoby se zdravotním postižením
osoby s chronickým onemocněním
rodiny s dětmi

Počet úkonů v roce 2014
Pomoc a podpora při podávání jídla a pití

76

Pomoc při oblékání a svlékání včetně speciálních pomůcek

82

Pomoc při prostorové orientaci, samostatném pohybu ve vnitřním prostoru

61

Pomoc při přesunu na lůžko nebo vozík

351

Pomoc při úkonech osobní hygieny

501

Pomoc při použití WC
Pomoc při základní péči o vlasy a nehty
Běžný úklid a údržba domácnosti

7
363

Pomoc při zajištění velkého úklidu domácnosti

35

Topení v kamnech vč. donášky topiva a údržba topného zařízení

97

Běžné nákupy a pomůcky
Doprovázení k lékaři, na orgány veřejné moci a instituce poskytující služby
Celkem

20
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131
39
1 758
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Hospodaření CHPS k 31. 12. 2014
Výkaz zisků a ztrát

Počet klientů podle regionu

v tis. Kč

Region

Počet uživatelů

Materiál a služby

215

Javornicko

11

Mzdové náklady

387

Vidnavsko

8

Ostatní náklady

18

Žulovsko

6

Celkem

25

Náklady celkem

620

Tržby za vlastní výrobky a služby

131

Dotace MPSV, Olomouckého kraje

370

Příspěvky obcí

46

Příspěvky ostatní

81

Ostatní výnosy

0

Výnosy celkem

628

Hospodářský výsledek

8

Půjčovna kompenzačních pomůcek
odpovědná osoba: Hana Krézková (do 31. 8. 2014)
Pavlína Dekanová (od 1. 9. 2014)
adresa:
Lidická 89, 790 70 Javorník
telefon:
584 440 355
e-mail:
pujcovna@javornik.charita.cz
Půjčovna je doplňkovou činností Charitní pečovatelské služby. Napomáhá lidem, aby
mohli co nejdéle setrvat v domácím prostředí. Podporuje jejich návrat do běžného
života, ale usnadňuje také rodinným příslušníkům péči o své blízké. Je určena pro
seniory, osoby zdravotně postižené, nemocné propuštěné z nemocničního léčení, pro
lidi po úrazech apod.
K zapůjčení nabízíme např. polohovací postele, mechanické vozíky, sedačku do vany,
klozetová křesla, chodítka, kyslíkový koncentrátor, odsávačku, inhalátor, pulsní
oxymetr aj.
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Charitní ošetřovatelská služba
vedoucí:
adresa:
e-mail:
datum otevření:

Hana Krézková (do 31. 8. 2014, od 1. 9. 2014 vrchní sestra)
Lidická 89, 790 70 Javorník
chos@javornik.charita.cz
1. 12. 1994

Poslání
Charitní ošetřovatelská služba Javorník 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.
Cílová skupina
Na základě indikace lékaře pacienti s chronickým i akutním onemocněním, zejména:
▪ senioři
▪ zdravotně postižení
▪ pacienti s onkologickým onemocněním nebo v terminálním stádiu života
Statistika za rok 2014
Ošetřovatelská služba
Uživatelé
Návštěvy
Úkony

2014
Javorník
88
1220
1687

Jeseník
198
1801
3296

Vidnava
60
1456
1733

Hospodaření CHOS k 31. 12. 2014
Výkaz zisků a ztrát
Materiál a služby

300

Mzdové náklady

871

Ostatní náklady

139

Náklady celkem

1 310

Tržby za vlastní výrobky a služby

1 061

Dotace MPSV, Olomouckého kraje

0

Příspěvky obcí

15

Příspěvky ostatní

13

Ostatní výnosy

72

Výnosy celkem
Hospodářský výsledek
22

v tis. Kč

1 161
-149

Žulová
81
1666
2742
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Vývařovna AVE
vedoucí:
adresa:
telefon:
e-mail:
datum otevření:

Ivana Střížová
Mírové nám. 68, 790 55 Vidnava
584 435 222
vyvarovna.ave@javornik.charita.cz
1. 1. 1996

Poslání:
Charitní vývařovna AVE Vidnava zajišťuje celodenní stravu pro uživatele Charitních
domovů a obědy pro zaměstnance a širokou veřejnost na území mikroregionu
Žulovska a Javornicka. Připravuje také rauty a slavnostní tabule pro různé příležitosti,
případně celodenní stravování pro rekreanty.
Aktivity v roce 2014
Jako každoročně připravovala Vývařovna AVE
obědy, rolády nebo koláčky pro veřejnost a pro
charitní
domovy
k
různým
slavnostním
příležitostem.
Již tradičně zajišťovala stravu pro účastníky a poté
také slavnostní večerní raut pro hosty interpretační
soutěže „Karel Ditters z Dittersdorfu a hudební
klasicismus“ ve Vidnavě, obědy pro stovku skautů
z různých koutů Moravy, kteří zde již několik let
pořádají akci „Vidnavská stínadla“, nebo pro účastníky kněžských konferencí.
Vývařovna AVE připravila také občerstvení na
akce pořádané k 20. výročí založení Charity
Javorník – na vernisáž výstavy a červnovou
Zahradní slavnost.
Během roku se kuchařky vzdělávaly v oboru
gastronomie. Zúčastnily se několika školení, jako
např. Dietní stravování a sestavení vhodného
jídelního lístku nebo Nové trendy v moderním
vaření. V kuchyni Vývařovny AVE předvedli dva profesionální kuchaři výrobky svých
firem, připravili vzorky jídel, z nichž některé byly zařazeny do našeho jídelníčku. (Dr.
Oetker, Varnea)
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Přehled odebrané stravy za rok 2014
Skupina
strávníků

Snídaně

Přesnídávka

Oběd

Svačina

Večeře

24 621

24 621

24 621

24 621

24 621

Zaměstnanci

---

---

8 816

---

---

Ostatní

57

---

22 734

---

152

Celkem

24 678

24 621

56 171

24 621

24 773

Klienti

Hospodaření střediska k 31. 12. 2014
Výkaz zisků a ztrát
Materiál a služby

1 126

Osobní náklady

751

Ostatní náklady

273

Náklady celkem

2 150

Tržby za vlastní výrobky a služby

2 079

Dotace MPSV, Olomouckého kraje

0

Příspěvky obcí

1

Příspěvky ostatní

2

Ostatní výnosy

0

Výnosy celkem
Hospodářský výsledek
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v tis. Kč

2 082
-68
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Ostatní aktivity
Tříkrálová sbírka
Koordinátor sbírky: Kamil Novotný
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 ulic měst a vesnic vydávají skupinky tříkrálových dobrovolníků.
V roce 2014 se organizátorům sbírky podařilo sestavit na území Jesenicka 88
skupinek, které vykoledovaly 428.361,- Kč, což bylo o 833,- Kč méně než
v předchozím roce. Charitě Javorník připadlo z této částky 278.434,- Kč.
Obec
Bernartice
Bělá pod Pradědem
Bílá Voda
Černá Voda
Česká Ves
Hradec-Nová Ves
Javorník
Jeseník
Kobylá nad Vidnavkou
Lipová Lázně
Mikulovice, Široký Brod
Písečná
Skorošice
Stará Červená Voda
Supíkovice
Uhelná, Horní Fořt
Vápenná
Velká Kraš
Velké Kunětice
Vidnava
Vlčice, Bergov
Zlaté Hory, Horní a Dolní Údolí, Rejvíz
Žulová
CELKEM

Vybráno
19.135 Kč
40.419 Kč
3.055 Kč
10.798 Kč
19.070 Kč
2.129 Kč
11.062 Kč
68.257 Kč
7.192 Kč
17.543 Kč
24.629 Kč
15.321 Kč
22.817 Kč
13.017 Kč
6.242 Kč
7.351 Kč
16.928 Kč
17.945 Kč
4.734 Kč
16.406 Kč
12.155 Kč
53.671 Kč
18.485 Kč
428.361 Kč
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Realizace záměrů Tříkrálové sbírky
Díky štědrým darům přispěvatelů Tříkrálové
sbírky jsme mohli zrekonstruovat sociální
zařízení a koupelnu v Domově pokojného stáří sv.
Hedviky ve Vidnavě. Rekonstrukcí došlo
k prosvětlení koupelny, vyměnila se dlažba,
obklady, staré rozvody vody a topení. Pro
uživatele DPS sv. Hedviky je však největší pomocí
úplná bezbariérovost koupelny a sociálních
zařízení.
Z části výtěžku jsme uhradili polovinu ceny
nového
automobilu
pro
Charitní
ošetřovatelskou službu. Naše zdravotní
sestry tak konečně mají spolehlivý
automobil pro poskytování tolik potřebné
služby.
Děkujeme

Výtvarná a fotografická soutěž
K doprovodným aktivitám Tříkrálové sbírky patří již tradičně výtvarná soutěž pro děti.
V roce 2014 byla vyhlášena již posedmé. Její téma tentokrát znělo „Kašpar, Melichar
a Baltazar“. Soutěžilo se ve třech kategoriích podle věku účastníků, zvláštní kategorií
pak byla „společná díla“. Poprvé v letošním roce vybírala porota také nejlepší fotky,
které přišly do fotografické soutěže.
Vítězné práce

I. kategorie
Zuzana Ingrová – 6 let (ZŠ Vápenná)
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II. kategorie
Josefína Obidová - 11 let (ZŠ Vápenná)
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III. kategorie
Zita Skřejpová - 15 let (dětské odd. Jesenické nemocnice)

IV. kategorie
MŠ Skorošice

Vyhlášení výsledků výtvarné soutěže a předání
diplomů a cen vítězům proběhlo v březnu 2014
v jesenickém kině POHODA. Současně byly
znovu prezentovány výsledky Tříkrálové
sbírky 2014. Poté mohli všichni jako
poděkování za pomoc při koledování zhlédnout
rodinný film „Bella a Sebastián“. Při odchodu
z kina byly všem předány drobné dárečky.

Fotografická soutěž
Jan Zetocha – „K+M+B“ (Vlčice)

Dobrovolnictví
Dobrovolník je člověk ochotný věnovat část svého volného času pro druhé. Naše
zkušenost ukazuje, že pokud tato dobrovolná spolupráce funguje, je oboustranně
pozitivní a obohacující.
V roce 2014 působili v Charitě Javorník tři stálí dobrovolníci. Na DPS sv. Hedviky ve
Vidnavě docházeli 2 dobrovolníci. Věnovali se uživatelům upoutaným na lůžko, se
kterými si povídali, předčítali jim, hráli s nimi společenské hry, nebo chodili s uživateli
na procházky. Jeden z dobrovolníků pomáhal také na zahradě. V Charitním domě sv.
Anežky se jeden dobrovolník věnoval vyplnění volného času klientů a vykonával také
drobné pomocné práce.
Celkem věnovali tito tři dobrovolníci Charitě Javorník 2.134 hodin. Za to, že věnují
svůj čas Charitě a jejím uživatelům, jim patří náš velký dík.

27

Výroční zpráva 2014

Postní almužna
V průběhu postní doby proběhla v mnoha farnostech a rodinách ČR Postní almužna.
Jejím cílem je propojení almužny a půstu. Věřící na začátku postu dostanou papírovou
schránku, tzv. postničku, a přes postní dobu si do ní odkládají peníze ušetřené v rámci
sebezapření (např. je možné se zříci nebo alespoň třeba omezit kouření, alkohol, kávu,
sladkosti, zábavu, televizi, internet, luxus nebo jinou spotřebu, která není pro život
nezbytně nutná… a ušetřit tak peníze; ty se pak vkládají do schránky). Na konci postní
doby se pak rodiny rozhodnou, komu z potřebných by chtěly odložené prostředky
věnovat.
Do této akce byly zapojeny také farnosti a rodiny na Jesenicku. Svůj výtěžek ve výši
11.101,- Kč se některé z nich rozhodly věnovat právě Charitě Javorník. Jedná se o
finance, které jsou určeny na přímou pomoc lidem v nouzi.
Děkujeme všem, kteří se do této postní formace zapojili.

Římskokatolická farnost
Česká Ves
Javorník
Kobylá nad Vidnavkou
Lipová Lázně
Skorošice, Vápenná, Žulová
Uhelná
Celkem
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Výtěžek
450,-- Kč
2.255,-- Kč
820,-- Kč
1.524,-- Kč
5.380,-- Kč
672,-- Kč
11.101,-- Kč
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Ekonomické údaje k 31. 12. 2014
Jsme nestátní nezisková organizace a naše finanční prostředky jsou proto získávány
z mnoha zdrojů:
 provozní dotace z Ministerstva práce a sociálních věcí,
 provozní dotace z Olomouckého kraje,
 příjmy z nadací a nadačních fondů,
 dary (firmy, jednotlivci, sdružení),
 příspěvky měst a obcí,
 sbírky (Tříkrálová sbírka, Postní almužna),
 vlastní příjmy (platby od uživatelů, od zdravotních pojišťoven, z prodeje
výrobků a služeb Vývařovny AVE).
Výkaz zisků a ztrát k 31. 12. 2014
(v tis. Kč)
NÁKLADY CELKEM

29 022

VÝNOSY CELKEM

28 646

Spotřebované nákupy
* spotřeba materiálu
* spotřeba energie
* spotřeba ost. nesklad. dodávek
Služby
* opravy a udržování
* cestovné
* náklady na reprezentaci
* ostatní služby
Osobní náklady
* mzdové náklady
* zákonné sociální pojištění
* zákonné sociální náklady
* ostatní sociální náklady
Ostatní náklady
* daně a poplatky
* daň z příjmu
* jiné ostatní náklady

6 247
4 392
1 452
403
2 203
587
100
106
1 410
18 639
13 539
4 551
350
199
824
52
25
747

Tržby za vlastní výkony
* tržby za vlastní výrobky
* tržby z prodeje služeb
* tržby od zdravotních pojišťoven
Ostatní výnosy
* úroky
* jiné ostatní výnosy
Tržby z prodeje majetku
Přijaté příspěvky
* nadace
* právnické osoby
* fyzické osoby
Provozní dotace
* Ministerstvo práce a sociálních věcí
* Olomoucký kraj
* Úřad práce
* Města a obce

17 895
0
15 173
2 722
94
0
94
0
238
127
63
48
10 419
8 886
686
314
533

Odpisy, prodaný majetek

1 109

Hospodářský výsledek

-376
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Rozvaha k 31. 12. 2014
(v tis. Kč)
AKTIVA

16 768 PASIVA

16 768

A. Dlouhodobý majetek

14 554 A. Vlastní zdroje

13 300

I. Dlouhodobý nehmotný majetek
II. Dlouhodobý hmotný majetek
III. Dlouhodobý finanční majetek
IV. Oprávky k dlouhodobému majetku

0
29 532
0
-14 978

I. Jmění
II. Výsledek hospodaření 2014

15 453
-376

III. Nerozdělený zisk, neuhrazená
ztráta z minulých let

-1 777

B. Krátkodobý majetek

2 214 B. Cizí zdroje

I. Zásoby
II. Pohledávky
III. Krátkodobý finanční majetek
IV. Jiná aktiva

507
740
931
36

3 468

I. Rezervy
II. Dlouhodobé závazky
III. Krátkodobé závazky
IV. Jiná pasiva

0
345
3 101
22

Investice k 31. 12. 2014
(v tis. Kč)
INVESTICE DO MAJETKU
Investice stavební
Investice zařízení
Nedokončené investice k 31.12.2014
Celkem investiční výdaje

30

528 Dotace na investice
234 Dary na investice
253 Vlastní zdroje
1 015 Celkem investiční zdroje

0
351
147
498
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Výrok auditora k účetní závěrce
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Poděkování
Na tomto místě bychom rádi poděkovali všem dárcům a příznivcům naší Charity, kteří
v roce 2014 přispěli ať pomocí, darem nebo finančním obnosem. Bez nich bychom
nemohli naplňovat své poslání – pomáhat všem potřebným.
Za podporu děkujeme především:
Ministerstvu práce a sociálních věcí
Olomouckému kraji
Úřadu práce
městům a obcím
Bělá pod Pradědem
Bernartice
Bílá Voda
Černá Voda
Frýdek - Místek
Havířov
Hradec – Nová Ves
Javorník
Jeseník
Kobylá nad Vidnavkou
Loučná nad Desnou
Mikulovice
Ostrava – městský obvod Mariánské Hory a Hulváky
Ostrava – městský obvod Poruba
Písečná
Skorošice
Stará Červená Voda
Supíkovice
Třinec
Uhelná
Vápenná
Velká Kraš
Vidnava
Vikýřovice
Zlaté Hory
Žulová
nadacím
Nadace AGROFERT
Nadační fond ANIMA
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Výbor dobré vůle – Nadace Olgy Havlové
Nadace EVZ „Živá paměť“
soukromým firmám
Diecézní charita ostravsko-opavská, Arcidiecézní charita Olomouc, OSA – ochranný
svaz autorský, Ecolab Hygiene, DICONA a. s., UNTRACO v. o. s., AGROPARKL spol. s r. o.
INTER META Ostrava s.r.o., Stavitelství Knotek s.r.o., MUDr. Irena Hojgrová s.r.o.,
JESBENE s.r.o., DORG s.r.o., PE GRANIT s.r.o., Mgr. Václav Tschulik - Knihkupectví
Domeček Jeseník, Lenka Nitscheová - Beruška Vidnava, Papírnictví Jarmila Damašková
Pavel Ondráček, Václav Macek
jednotlivcům
pan Bořuta, Marie Dobošová, Věra Dopitová, Richard Fačevic, Ing. Kamil Haderka, Josef
Holán, Mgr. Jana Hradilová, Jiří Jedlička, Petr Jelínek, Zdeněk Juhaňák, Věra
Koudelková, Jana Kowalczuková, Albína Kratochvílová, Ludvík Labuda, Filip Lukáč,
Zdeňka Macháčková, Jindřich Němčík, paní Nosková, pan Smolka, Blanka Stejskalová,
Irena Šmídová, Jana Šustalová, Stanislav Uhelszki
farnostem za finanční prostředky z Postní almužny
Římskokatolická farnost Česká Ves, Římskokatolická farnost Javorník,
Římskokatolická farnost Kobylá nad Vidnavkou, Římskokatolická farnost Lipová
Lázně, Římskokatolická farnost Skorošice, Římskokatolická farnost Uhelná,
Římskokatolická farnost Vápenná, Římskokatolická farnost Žulová
farním sborům
Farní sbor českobratrské církve evangelické v Jeseníku – za výtěžek z Adventních
koncertů 2014, Farní sbor českobratrské církve evangelické v Javorníku nad Veličkou
za mediální podporu a pomoc při propagaci
Šumperský a jesenický deník
Jesenický týdeník
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
Javorník, a my jsme na ně zapomněli anebo si ani nepřáli být jmenovaní.
Všem vyprošujeme Boží požehnání pro Vaše dobré skutky a věříme,
že nám zachováte přízeň i v roce následujícím…
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