Výroční zpráva
2006

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)

Slovo úvodem
Mám opět tu čest psát úvodní slovo za Charitu Javorník, za téměř sedmdesát
zaměstnanců, kteří se snaží každý den poskytovat služby občanům, jež se bez
naší pomoci neobejdou. A není to práce lehká. Když se ohlédnu za rokem 2006,
vidím především jedno téma. Návrh nového zákona o sociálních službách.
Byl to celoroční boj na přípravu tohoto zákona a nespočet setkání k jeho
připomínkování. Byly i stávky, petice, prohlášení…Nyní musím říct, že to byl
spíše boj s větrnými mlýny a stále není dobojováno. Je zarážející, jak se někteří
politikové a jiní mocní nebojí experimentovat s bezmocnými. Vůbec nechápou, že
jsme nebojovali o naše pracovní místa, či zachování našich středisek. Myslím si a
můžu to rozhodně potvrdit za Charitu Javorník, že práce v sociálních službách a
navíc v neziskové organizaci jistě není zlatý důl a pohodová práce.
Cílem našich bojů byli lidé. Lidé, kteří celý svůj život pracovali a platili daně a kteří
jsou nyní závislí na pomoci druhých. Lidé, kteří jsou nyní bez služeb proto, že
nový zákon odmítal naše připomínky a nebo na některou skupinu lidí
pozapomněl. Je to ostuda všech, kteří neposlouchali hlas z praxe a u stolu
v příjemně klimatizované kanceláři vymýšleli, jak to třeba uděláme a komu dáme
kolik peněz…
Nicméně, zatím bojujeme. To je signál toho, že i přes všechny úskalí jsme rok
2006 přečkali a jdeme dál. Musím poděkovat všem zaměstnancům, kteří i přes
nejistoty vytrvali a i nadále se snaží poskytovat péči a být radostní a optimističtí.
Děkuji také všem, kterým není osud potřebných lhostejný a podpořili nás ať už
finančně a nebo radou, podporou či dobrovolnictvím.
Vím, že rok 2007 bude těžký, ale doufám, že nakonec úspěšný. Přeji Vám i nám
všem hodně sil.

Robert Neugebauer, DiS., ředitel
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Základní údaje
Charita Javorník
Lidická 89
790 70 Javorník
telefon: 584 440 217
fax: 584 440 217
e-mail: javornik@charita.cz
web: www.javornik.charita.cz
IČO: 60339241
konto: HVB Bank, č.ú. 516354002/2700
ředitel: Robert Neugebauer, DiS.
telefon: 584 440 217
email: robert.neugebauer@charita.cz
Rada Charity Javorník:
Ing. Jan Rotter
Ing. Milan Uhlíř
P. Mgr. Miroslav Kadlec

Charita Javorník zahájila svoji činnost v roce 1994. Působí na území bývalého
okresu Jeseník, převážně javornickém a žulovském mikroregionu.
Organizačně spadá pod Diecézní charitu ostravsko-opavskou (DCHOO), která je
samostatnou součástí Charity Česká republika.
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 Javorník uskutečňuje toto poslání prostřednictvím
svých služeb
zaměřených především na seniory a zdravotně postižené. Naši pomoc se
snažíme prolínat především úctou k člověku, trpělivostí, pochopením, důvěrou,
slušností, ochotou a křesťanskou láskou.
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Jsme nestátní nezisková organizace a naše finanční prostředky jsou proto
získávány z mnoha zdrojů:
• provozní dotace z Olomouckého kraje
• příjmy z nadací a nadačních fondů
• dary
• příspěvky měst a obcí
• sbírky
• vlastní příjmy

Organizační schéma Charity Javorník

Ředitel CHJ
Asistentka ředitele

Ekonomický úsek

Fundraising
DPS sv. Hedviky
DPS sv. Františka
CHOPS
Denní stacionář Šimon

Vývařovna AVE
Chráněné dílny
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DPS sv. Hedviky
Mírové nám. 66, 790 55 Vidnava
vedoucí: Michaela Hutníková
telefon: 584 435 136
e-mail: dps.hedvika@charita.cz
kapacita zařízení: 45 + 4 (respitní péče)
počet zaměstnanců: 28
datum otevření střediska: 1.1.1996
Domov pokojného stáří sv. Hedviky ve Vidnavě poskytuje své služby seniorům,
kteří nejsou nadále schopni žít ve svém dosavadním prostředí a potřebují stálou
odbornou péči. Usilujeme o vytvoření důstojných podmínek pro klidný zbytek
života.
Obyvatelé domova jsou ubytováni v jedno- až třílůžkových pokojích, které si
mohou částečně zařídit vlastním nábytkem, aby se zde cítili co nejvíce jako
doma. Zachování soukromí uživatelů patří k prvořadým cílům poskytovaných
služeb. Snažíme se o opětovné začlenění uživatel do běžného prostředí a o
zvyšování kvality poskytované péče, jak to stanoví Standardy kvality sociálních
služeb.
Na zajištění odborné péče se podílí celý tým profesionálů a odborníků, ať již z
kategorie zdravotních pracovníků – zdravotní sestry, ošetřovatelky, rehabilitační
pracovník, praktický lékař a psycholog – nebo odborného personálu v oblasti
sociální péče – sociální pracovnice a pečovatelky. Snažíme se, aby personál
stále získával nové odborné znalosti a zvyšoval svou kvalifikaci.
Náplní služeb není jen zajištění běžného dne, ale také pořádání společenských
akcí a výletů pro uživatele. Společně s Domovem sv. Františka v Javorníku jsme
podnikli několik výletů. Navštívili jsme poutní místo Panny Marie Pomocné u
Zlatých Hor, Charitní centrum sv. Kláry v Hrabyni, zúčastnili jsme se také
Sportovních dní seniorů Jesenicka v Jeseníku. Protože se zdravotní stav mnoha
uživatelů zhoršuje, nemohou se již účastnit tolika akcí jako dříve.
Naše uživatele se snažíme i přes jejich zdravotní obtíže (nemoci pohybového
ústrojí, cukrovka, demence) aktivizovat, ať již kreslením, zpěvem, vymalováváním
předtištěných předloh nebo čtením z knih. Pro uživatele připravuje kulturní
vystoupení také mateřská a umělecká škola. Pravidelně každou středu se
v místní kapli koná mše svatá, kterou mohou navštěvovat uživatelé i veřejnost.
V budově AVE, kde je umístěna v prvním patře druhá část DPS sv. Hedviky, byly
v uplynulém roce provedeny z bezpečnostních důvodů protipožární úpravy. Bylo
pořízeno osobní auto. Z tříkrálové sbírky jsme zakoupili polohovací postele a
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polohovací pomůcky. Vzhledem k nedostatku financí se nám naopak nepodařilo
rozšířit osvětlení v budově DPS sv. Hedviky nebo zrekonstruovat bývalou
obuvnickou dílnu v kulturní místnost.
Součástí DPS sv. Hedviky je také tzv. odlehčovací služba - Respitní péče při
Domově pokojného stáří sv. Hedviky ve Vidnavě. Nabízí krátkodobé pobyty
seniorům a zdravotně postiženým, kteří potřebují stálou odbornou péči. Tím
zároveň poskytujeme pečující osobě čas na odpočinek a zajištění potřebných
záležitostí.
Kapacita této služby je 4 lůžka.

Přejeme vše nejlepší…
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DPS sv. Františka
Lidická 89, 790 70 Javorník
vedoucí: Hana Krézková
telefon: 584 440 355
e-mail: dps.frantisek@charita.cz
kapacita zařízení: 24
počet zaměstnanců: 11
datum otevření střediska: 1.1.1995
Domov pokojného stáří sv. Františka v Javorníku poskytuje své služby seniorům,
kteří nejsou nadále schopni žít ve svém dosavadním prostředí a potřebují stálou
odbornou péči. Usilujeme o vytvoření důstojných podmínek pro klidný zbytek
života.
Nabízíme k ubytování jedno- až čtyřlůžkové pokoje, které si mohou senioři
případně částečně zařídit vlastním nábytkem, aby se zde cítili co nejvíce příjemně
a měli vazbu na svůj domov. Důležité je také zachování soukromí uživatelů, což
patří k prvořadým cílům poskytovaných služeb. Také se snažíme o opětovné
začlenění uživatel do běžného prostředí a o zvyšování kvality poskytované péče,
jak to stanoví Standardy kvality sociálních služeb.
Odbornou péči zajišťuje celý tým profesionálů a odborníků, ať již z kategorie
zdravotních pracovníků – zdravotní sestry, ošetřovatelky, rehabilitační pracovník,
praktický lékař a psycholog – nebo odborného personálu v oblasti sociální péče –
sociální pracovnice a pečovatelky. Snažíme se, aby personál stále získával nové
odborné znalosti a zvyšoval svou kvalifikaci.
Pořádáme také společenské akce a výlety pro uživatele. Společně s Domovem
sv. Hedviky ve Vidnavě jsme podnikli několik výletů. Navštívili jsme poutní místo
Panny Marie Pomocné u Zlatých Hor, Charitní centrum sv. Kláry v Hrabyni,
zúčastnili jsme se také Sportovních dní seniorů Jesenicka v Jeseníku a
sportovního dne pro slabozraké a nevidomé „Viděno srdcem“ v Širokém Brodě.
Naše seniory se rovněž snažíme přes různé jejich zdravotní obtíže aktivizovat, ať
již kreslením, zpěvem, vymalováváním předtištěných předloh nebo čtením z knih.
Společnými silami si vymalovali různými motivy kulturní místnost, ve které
společně slaví svoje svátky a narozeniny. Při přípravě programů ke dni Matek, na
svátek sv. Františka nebo na Mikulášskou besídku spolupracujeme také s místní
mateřskou školou. Pravidelně každý čtvrtek se v místní kapli koná mše svatá,
kterou mohou navštěvovat uživatelé i veřejnost.
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Charitní ošetřovatelská a pečovatelská služba
Lidická 89, 790 70 Javorník
Hlavní 34, 7920 65 Žulová
vedoucí: Hana Krézková
telefon: 584 440 355
e-mail: chops.javornik.@charita.cz
počet zaměstnanců: 4
datum založení střediska: 1.1.1994
Charitní ošetřovatelská a pečovatelská služba poskytuje komplexní domácí péči.
na území mikroregionů Javornicko a Žulovsko. Propojení zdravotních a sociálních
služeb umožňuje poskytovat uživatelům péči v jejich přirozeném prostředí.

Ošetřovatelská služba
Charitní ošetřovatelská služba je odborná zdravotní péče určená uživatelům, kteří
by jinak museli být hospitalizováni nebo umístěni v zdravotnickém či sociálním
zařízení. Odborné zdravotní výkony provádějí kvalifikované zdravotní sestry na
základě indikace ošetřujícího lékaře a jsou plně hrazeny zdravotními
pojišťovnami. Zajišťujeme např. pravidelnou aplikaci injekcí či inzulínu, ošetření
dekubitů, odběry biologického materiálu, měření krevního tlaku nebo chystání a
doplňování léků.
Ošetřovatelská
služba

klienti
návštěvy
výkony

2005

2006

Javorník

Žulová

Javorník

Žulová

89
2973
3759

64
1410
1928

87
2646
3580

54
1360
1872

Pečovatelská služba
Charitní pečovatelská služba pomáhá lidem, kteří nejsou sami schopni zvládat
péči o sebe nebo svou domácnost. Tuto službu vykonávají odborně vyškolené
pečovatelky. Zájemce si může vybrat z nabízených služeb podle svého vlastního
výběru. Jedná se hlavně o nákupy, úklidové práce a pomoc v domácnosti, pomoc
při oblékání či podání jídla, doprovod k lékaři nebo na procházku. Hlavní náplní je
rozvážka obědů z naší vývařovny AVE přímo do domácností uživatelů.
Úkony si hradí uživatel sám a jejich úhrada se řídí vyhláškou č. 505/2006 Sb.
Ceník pečovatelských úkonů si můžete vyžádat na našem středisku, nebo je
k dispozici na našich internetových stránkách www.javornik.charita.cz

8

Denní stacionář Šimon
Seifertova 915, 790 01 Jeseník
vedoucí: Kamila Macurová
telefon: 584 401 270
e-mail: stacionář.simon@charita.cz
kapacita zařízení: 15
počet zaměstnanců: 7
datum otevření střediska: 1.7.1999
Denní stacionář Šimon v Jeseníku poskytuje na území Jesenicka své služby
osobám s poruchou autistického spektra a osobám s mentálním a kombinovaným
postižením. Snažíme se dosáhnout co největší samostatnosti uživatelů služeb
prostřednictvím výchovných, vzdělávacích a aktivizačních činností.
V tomto roce jsme se zaměřili více na naše dospělé uživatele služeb. Navštívili
jsme s nimi několik typů Chráněného bydlení v blízkém okolí (Vrbno pod
Pradědem, Bruntál, Široká Niva), dále Centrum podporovaného zaměstnávání
v Krnově, ale vyjeli jsme také do Ostravy do IKEA, kde si naši uživatelé mohli
udělat představu, jak a čím si lze zařídit byt. Od září jsme zahájili pracovní terapii,
která probíhá v keramické, textilní a výtvarné dílně. Naši dospělí uživatelé jsou
s tímto programem velmi spokojeni především proto, že konečně vidí nějaké
výsledky své práce, kterou se budeme snažit prezentovat také široké veřejnosti
na různých akcích (Bambiriáda, Zrcadlo času atp.).
V uplynulém roce se nám ve stacionáři podařilo:
• upravit rehabilitační prostory – zvednout vanu, abychom pod ní zajeli se
zvedákem, upravit bezbariérové WC pro vozíčkáře
• začít s opravami prostor pro rehabilitační třídu
• zavést nový systém individuálního plánování, na kterém se více podílí
sám uživatel
• od září zavést pracovní terapii pro dospělé uživatele s kombinovaným a
lehkým až středním mentálním postižením
• zavést aktivizační program u uživatelů s těžkým mentálním a
kombinovaným postižením
• město nám vyměnilo okna v rehabilitačních prostorách a také dalo nové
plynové kotle
Nepodařilo se nám dokončit úpravy prostor pro rehabilitační třídu a proto se
odložilo její stěhování.
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Zahradní slavnost
V červnu jsme uspořádali Zahradní slavnost a to hned ve dvojím provedení.
Nejprve menší komorní pro příbuzné našich uživatelů (19.6.2006) a ta se
skutečně odehrála na zahradě. Dospělí uživatelé zahráli své divadelní
představení Malý Alenáš a žáci rehabilitační třídy s učitelkami a asistentkami
předvedli svůj hudebně-dramatický program. Všichni byli velmi spokojeni a
především počasí nám opravdu přálo. To se bohužel nestalo při další Zahradní
slavnosti pro veřejnost (30.6.2006), která byla koncipována jako Den otevřených
dveří. A tak jsme ze Zahradní slavnosti udělali slavnost uvnitř stacionáře.
Návštěvníci si mohli projít všechny prostory, měli možnost si vyzkoušet práci
v dílnách (bubnování, rytí do kovu, keramiku, batikování), prohlédnout si
obrazovou galerii, podívat se na videoprojekci o stacionáři, nebo se jen občerstvit
v malé čajovně. Na závěr zahráli naši dospělí uživatelé své divadelní představení,
které sklidilo veliký úspěch.
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Chráněné dílny
Mírové nám. 66, 790 55 Vidnava
telefon: 584 452 537
e-mail: chd.vidnava@charita.cz
počet zaměstnanců: šicí 3 + knihařská 5
datum otevření střediska: 28.9.1999

Chráněné dílny Vidnava představují osobité pracoviště pro občany se zdravotním
znevýhodněním. Individuální podporou a zaměstnáním na tomto pracovišti jim
umožňují rozvoj pracovních návyků, zlepšení psychické vyrovnanosti a přípravu
na otevřený trh práce.
Chráněné dílny mají dvě pracoviště, na kterých se zdravotně znevýhodnění
mohou zdokonalovat podle svých schopností.
Šicí dílna
vedoucí: Soňa Seberová
-

ruční výroba textilních doplňků
šití na zakázku
oprava prádla pro Charitu Javorník i veřejnost
ruční tkaní koberců, bytových a módních originálních doplňků na zakázku

Knihařská dílna
vedoucí: Diana Burďáková
-

výroba papírových lepených bloků a krabic různých velikostí
výroba upomínkových předmětů
vazby památníků
opravy knih
vázání časopisů a diplomových prací
paspartování a lemování obrazů

Naše chráněné dílny jsou zařazeny do katalogu organizací převážně
zaměstnávajících občany se zdravotním znevýhodněním. Odběrem výrobků a
služeb od nás mohou firmy zaměstnávající více než 25 zaměstnanců plnit tzv.
„náhradní plnění“, a to podle § 81 zákona 435/2004 Sb., o zaměstnanosti.
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V roce 2006 se CHD zúčastnily mnoha
prodejních a výstavních akcí, a to:
- Velikonoční a Vánoční trhy Nadace
O2 a chráněných dílen
- setkání handicapovaných a zdravých
dětí Mosty Přerov
- Dny květů v polském Otmuchově
- výstava Rehaprotex v Brně
- přehlídka řemesel na Bouzově
- Den Země v Šumperku
- prodej výrobků na poutním místě
Maria Hilf u Zlatých Hor
- prodej výrobků při příležitosti založení obcí Velká Kraš a Červená Voda
Celoročně CHD prodávají své výrobky i mimo Vidnavu. Radost dělají zákazníkům
nejen na Jesenicku, ale i v Šumperku, Zábřehu na Moravě, ve Frýdku-Místku, a
dokonce i v Praze. Katalog výrobků i síť prodejen můžete najít na našich
internetových stránkách www.javornik.charita.cz.
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Charitní vývařovna AVE
Mírové nám. 68, 790 55 Vidnava
vedoucí: Ivana Střížová
telefon: 584 435 222
e-mail: vyvarovna.ave@charita.cz
kapacita: 500 jídel denně
počet zaměstnanců: 8
datum otevření střediska: 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.
Jako každý rok zajišťovala vývařovna ve spolupráci se ZUŠ Vidnava stravu pro
porotce a soutěžící v době konání interpretační soutěže „Karel Ditters
z Dittersdorfu a hudební klasicismus“. Úspěšně pokračovala v pořádání rautů,
přípravě stravy pro rekreanty či pečení koláčů pro různé příležitosti. Během roku
připravila také pohoštění pro uživatele DPS u příležitosti svátků sv. Františka a
sv. Hedviky, Dne matek a dalších událostí.
V letních měsících roku 2006 proběhla rekonstrukce kuchyně a z důvodu zlepšení
pracovních podmínek bylo provedeno její nové uspořádání. Jako sponzorský dar
jsme získali novou fritézu a lednici na mléčné výrobky.
Počty připravené stravy v roce 2006
Skupina strávníků
Zaměstnanci
Samoplátci
Klienti DPS normální strava
Klienti DPS dietní strava
OZP Vidnava

Snídaně Přesnídávka

6910
19272
12728 12284
10262
9924
225
558
19012

12728
10262
328

CHOPS

Celkem

Oběd

23318

23215 67960
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Svačina

Večeře

12728
10262
225

12728
10262
93

23215

23083

Ostatní aktivity
Tříkrálová sbírka 2006
koordinátoři sbírky: Marie a Martin Grabarczykovi, Zuzana Ponczová
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 do ulic měst a vesnic vydávají
skupinky tříkrálových dobrovolníků.
V roce 2006 se organizátorům sbírky na území
Jesenicka podařilo sestavit 43 skupinek, které
vykoledovaly celkem 267.125,- Kč, což bylo o
21.297 Kč více než v roce 2005. Sbírka probíhala
od 1. do 15.1. 2006 včetně těchto dnů.
Díky této sbírce jsme zakoupili polohovací lůžka a
materiál pro volnočasové aktivity pro seniory v
domovech pokojného stáří ve Vidnavě a v
Javorníku, či rehabilitační pomůcky (jako např.
rehabilitační vak) pro uživatele Denního stacionáře Šimon Jeseník. Ve stacionáři
jsme provedli díky vykoledovaným penězům také opravu vodoinstalace.
Pro všechny koledníky, kteří obětovali svůj volný čas pro tuto dobrou věc, jsme v
sobotu 8.4.2006 připravili v jídelně vývařovny AVE malé pohoštění, rozdali
diplomy nejlepším koledníkům a každý také mohl přispět svým návrhem pro
vylepšení dalšího ročníku sbírky. Na závěr jsme společně prošli Chráněné dílny,
kde každý obdržel nějakou drobnost. Ředitel Robert Neugebauer poděkoval
Martinu a Marii Grabarczykovým za dobrou koordinaci, díky níž vybrala Charita
Javorník jako jediná z charit ostravsko-opavské
diecéze více než v roce předchozím.

Velký dík patří všem, kteří přispěli ať už
pomocí nebo finančním obnosem.
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Hospodaření charity k 31.12.2006
Výkaz zisku a ztrát k 31.12.2006
(v tis. Kč)

CHARITA JAVORNÍK Celkem

AVE
Vidnava

DPS
Vidnava

CHD
Vidnava

DPS
Javorník

8 674
1 189
7 503
2 640
16
153
843
21 018
190
536
10 798
0
6 905
256
0
130
411
0
0
186
19 412
-1 606

3 174
197
1 012
354
3
48
151
4 939
0
0
5 060
0
0
0
0
41
4
0
0
2
5 107
168

3 218
323
3 066
1 082
9
39
161
7 898
0
0
3 855
0
2 955
125
0
23
297
0
0
92
7 347
-551

148
51
688
242
1
5
109
1 244
190
0
2
0
830
0
0
52
1
0
0
0
1 075
-169

1 490
162
1 311
463
2
26
398
3 852
0
0
1 725
0
1 670
40
0
8
33
0
0
22
3 498
-354

Spotřeba mater. a energ.
Náklady na služby
Mzdové náklady
Soc. a zdr. pojištění
Dary
Ostatní náklady
Odpisy
Náklady celkem
Tržby za vlastní výkony
Tržby od pojišťovny
Tržby za služby
Dotace ministerstvo
Dotace kraj
Dotace obec
Ostatní dotace
Ostatní výnosy
Dary tuzemské
Dary ze zahraničí
Sbírky ostatní
Sbírky církevní
Výnosy celkem
Hospodářský výsledek
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Stacionář
Jeseník

517
339
936
326
1
14
15
2 148
0
0
139
0
1 290
65
0
2
76
0
0
70
1 642
-506

CHOPS

127
117
490
173
0
21
9
937
0
536
17
0
160
26
0
4
0
0
0
0
743
-194

Rozvaha k 31.12.2006
(v tis. Kč)

AKTIVA
A. Dlouhodobý majetek
I. Dlouhodobý nehmotný majetek
II. Dlouhodobý hmotný majetek
III. Dlouhodobý finanční majetek
IV. Oprávky k dlouhodobému majetku
B. Krátkodobý majetek
I. Zásoby
II. Pohledávky
III. Krátkodobý finanční majetek
IV. Jiná aktiva
PASIVA
A. Vlastní zdroje
I. Jmění
II. Výsledek hospodaření
B. Cizí zdroje
I. Rezervy
II. Dlouhodobé závazky
III. Krátkodobé závazky
IV. Jiná pasiva

19 109
17 375
0
26 040
0
-8 665
1 735
128
1 328
279
0
19 109
13 118
14 724
-1 606
5 991
0
937
4 978
76
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Poděkování
Na tomto místě bychom chtěli poděkovat všem dárcům a příznivcům naší Charity,
kteří v roce 2006 přispěli ať pomocí, darem nebo finančním obnosem.
Za podporu děkujeme především:
• Olomouckému kraji
městům a obcím
• Jeseník
• Frýdek-Místek
• Karviná
• Žulová
• Odry
• Orlová
• Rychvald
• Hradec – Nová Ves
• Písečná
• Bernartice
• Skorošice
• Uhelná
• Vápenná
• Supíkovice
• Velké Kunětice
• Černá Voda
nadacím
•
•
•
•
•
•
•
•

PRECIOSA
Charta 77 – Konto Bariéry
Dětský mozek
„Pomozte dětem!“
AUXILIA
Dobré dílo sester sv. Karla Boromejského
Divoké husy
Naše dítě

občanskému sdružení
• Šermířský spolek Jeseník

soukromým firmám
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•
•
•
•

Optik Horáček a syn Jeseník
UNITA s.r.o.
ALLWOOD a.s.
VELOBEL s.r.o.

fyzickým osobám
• Babištová Bohumila
• Bořutová Aloisie
• Czulová Ludmila
• Černá Hana
• Filipová Zdena
• Hoffmannová Emma
• Ivanov Ivan
• Jílek Adolf
• Juhaňáková Anna
• Koubová Anna
• Kozlová M.
• Matušáková Jelizaveta
• Nohelová Dobroslava
• Pawlasová Natálie
• Přecechtělová Eva
• Přikryl František
• Sokolová J.
• Suchá Hedvika
• Šafářová Josefa
• Ursacherová Eva
• Vančáková Marcela
a dalším, kteří si nepřáli být jmenovaní.
V neposlední řadě patří velký dík všem, kteří se podíleli na Tříkrálové sbírce, ať
už jako organizátoři nebo jako koledníci….
Všem, kteří podporovali jakýmkoliv dalším způsobem Charitu Javorník a my jsme
na ně zapomněli a nebo ani nechtěli, abychom to věděli.
Všem vyprošujeme Boží požehnání pro Vaše dobré skutky a věříme, že nám
zachováte přízeň i v roce následujícím…

18

