Výroční zpráva
2007

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
Rok 2007 uplynul a je tu opět chvíle pro jeho shrnutí. Není to lehké. Čas
letí a sotva vyřešíte jednu zápletku, tak je tu druhá. Člověk se ani
nestihne radovat z úspěchu a bilancovat.
Když se podívám do svých loňských úkolů, tak mě samozřejmě prvně
napadne financování našich služeb. I přes to, že se nám podařilo
u některých projektů mít kladný hospodářský výsledek, pořád nejsme
schopni uhradit ztráty z minulých let a všechny odkládané akce, jako jsou
opravy a rekonstrukce. Stále se obáváme, kdy se nám co pokazí a nebo
rozsype. Snažíme se dělat věci podle priorit a akutnosti, ale ne vždy se
nám to daří. Často je to o tom, vybrat to menší zlo. A obávám se, že
s přístupem politiků to bude ještě dlouho problém většiny neziskových
organizací. Politikové a další osoby, které ovlivňují financování sociálních
služeb si stále neuvědomují, že sociální služby opravdu nejsou oblast
pro pokusy a dohady o to, kdo je z jaké strany a kdo ho volil. Lidé, kteří
potřebují pomoc, ji potřebují teď a ne, až v Praze nějaký úředník
podepíše papír... ale dost negativních věcí.
Důležité je, že jsme zatím všechny krize a problémy přečkali a to
především díky obětavým zaměstnancům a dalším lidem, kteří nás
podpořili a podporují. Ne vše se daří hned, ale hlavní je, že se
posouváme pořád vpřed. V některých oblastech pomaleji a v některých
rychleji. Snažíme se zavádět lepší postupy v našich službách, používat
moderní metody a pomůcky a také se snažíme o průběžné vzdělávání.
Chtěli bychom být pro uživatele našich služeb jistotou a oporou.
U středisek se pak můžete dočíst, co se letos podařilo a co je nového.
Pro mě je důležité, že nadále poskytujeme služby potřebným v našem
okolí a podáváme pomocnou ruku. Naši zaměstnanci mohou být hrdí, že
skutečně dělají něco pro lidi a jen o tom nemluví, což by jim leckterý
politik mohl závidět.
Je pravděpodobné, že ani rok 2008 nebude klidný a bez stresu, ale my
víme, co je našim cílem. Pomoc a podpora lidem v nouzi.
Držte nám palce.

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: UniCredit 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 v 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 stavíme
především na těchto principech: rovný přístup ke každému člověku, nestrannost,
důvěra, zachovávání mlčenlivosti, ochota, slušnost, vlídnost, úcta, empatie,
optimismus, zodpovědnost, preferování podpory před péčí, podpora přirozených
vztahů a spolupráce s rodinami uživatelů, aktivní spolupráce s jinými subjekty,
aktivní spolupráce s katolickou církví.

Robert Neugebauer, ředitel
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Významné události roku 2007

Organizační schéma Charity Javorník

duben 2007
• bylo propuštěno pět z osmi zaměstnanců chráněných dílen. Chráněné dílny
jako pracoviště pro zdravotně znevýhodněné „vypadly“ ze zákona o
sociálních službách a jejich provoz nebylo možné jinak finančně zajistit.

Ředitel CHJ
Zástupkyně ředitele

květen 2007
• setkání koledníků Tříkrálové sbírky v kině Pohoda v Jeseníku (26.5.)

Ekonomický úsek

Fundraising

červen 2007
• zprovozněna nástupní a výstupní rampa pro uživatele stacionáře Šimon,
která byla vybudována díky finanční podpoře Šermířského spolku Jeseník a
nadace Divoké Husy

DPS sv. Hedviky
DPS sv. Františka

červenec 2007
• zakoupeno nové auto Renault Kangoo pro rozvoz obědů do DPS sv.
Františka v Javorníku a pro Charitní pečovatelskou službu
• spuštěny nové internetové stránky Charity Javorník
• proběhl již 4. ročník benefičního festivalu Zrcadlo času, jehož výtěžek
27.900,- Kč byl opět věnován Dennímu stacionáři Šimon. Tato částka byla
použita na nákup vertikálních žaluzií
• všem sociálním službám Charity Javorník udělil Olomoucký kraj registraci,
na jejímž základě máme oprávnění je poskytovat

CHOPS
Denní stacionář Šimon

Vývařovna AVE
Chráněné dílny

září 2007
• biskup ostravsko-opavské diecéze Mons. František Lobkowicz navštívil
Vidnavu a při té příležitosti i DPS sv. Hedviky ve Vidnavě (14.9.)
říjen 2007
• vedoucí Denního stacionáře Šimon převzala od vedení pivovaru Holba a.s.
Hanušovice šek v hodnotě 10.604,- Kč. Tento dar využijeme na vybavení
dřevařské dílny pro dospělé uživatele stacionáře.
• proběhla montáž vertikálních žaluzií do prostor, kde se učí a pracují
uživatelé stacionáře
• v DPS sv. Františka v Javorníku (4.10.) a v DPS sv. Hedviky ve Vidnavě
(17.10.) jsme oslavili svátek jejich patronů
prosinec 2007
• proběhlo tradiční adventní setkání všech zaměstnanců Charity Javorník. Je
to vždy příležitost všem veřejně poděkovat za práci a popřát jim do nového
roku hodně úspěchů, zdraví a pohody
• byla otevřena pobočka Charitní ošetřovatelské služby v Jeseníku (19.12.)
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Počet zaměstnanců
Středisko

Počet

Správa CHJ
DPS sv. Hedviky Vidnava
DPS sv. Františka Javorník
CHOPS
Denní stacionář Šimon
Chráněné dílny
Vývařovna AVE

5
30
11
3
9
3
8

Celkem

69
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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 (krátkodobé pobyty)
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 uživatelů do běžného prostředí a o
zvyšování kvality poskytované péče, jak to stanoví Standardy kvality sociálních
služeb.

V uplynulém roce se nám podařilo vybavit domov dalšími elektricky
polohovatelnými lůžky. Vzhledem k velké variabilitě zabraňují tato lůžka rizikům
proleženin a také usnadňují práci ošetřujícímu personálu.
Pro zlepšení bezpečnostních a hygienických podmínek uživatelů domova byla
provedena rekonstrukce přístupové cesty k výtahu ve 3. patře, rekonstrukce
prádelny a každé patro budovy bylo vybaveno protipožárními hlásiči. Z důvodů
zvýšení soukromí klientů a také z hygienických důvodů jsme přistoupili
k rozdělení prostor sesterny na pracovní a odpočinkovou část.
Součástí DPS sv. Hedviky jsou také krátkodobé pobyty pro seniory a
zdravotně postižené, kteří potřebují stálou odbornou péči. Tím zároveň
poskytujeme pečující osobě čas na odpočinek a zajištění potřebných záležitostí.
Kapacita této služby je 4 lůžka. V roce 2007 využilo této služby 20 uživatelů,
průměrná doba pobytu činila 31,5 dne.

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 našich služeb není jen zajištění běžného dne, ale také pořádání
společenských akcí. Uživatelé se společně schází při různých příležitostech,
kterými jsou např. oslavy narozenin, MDŽ, Den matek, vánoční a velikonoční
besídka nebo oslava svátku sv. Hedviky. Pro uživatele připravuje na tyto akce
kulturní vystoupení také mateřská nebo umělecká škola. Pravidelně každou
středu se v místní kapli koná mše svatá, kterou mohou navštěvovat uživatelé i
veřejnost.
Protože se zdravotní stav mnoha uživatelů zhoršuje, neúčastní se již tolika akcí
jako dříve. Zaměstnanci se jim proto stále více věnují individuálně. Snaží se
uživatele i přes jejich zdravotní obtíže (nemoci pohybového ústrojí, cukrovka,
demence) aktivizovat, ať již kreslením, zpěvem, čtením z knih, utužováním
psacích návyků, nebo nácvikem sebeobslužných dovedností.

Návštěva biskupa F.V. Lobkowitze ve Vidnavě
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DPS sv. Františka
Lidická 89, 790 70 Javorník

Míru. Děti předvedou svůj program a poté je naši uživatelé naučí nějakou píseň
ze svého mládí, kterou si příště společně zazpívají. Pravidelně každý čtvrtek se
v místní kapli koná mše svatá, kterou mohou navštěvovat uživatelé i veřejnost.
Vzhledem ke zdravotnímu stavu se zaměstnanci stále více věnují každému
uživateli individuálně. Vychází vždy z jeho zájmů a potřeb, zřetel berou i na
různá jeho omezení. Snaží se je aktivizovat, ať již kreslením, zpěvem, čtením
z knih nebo nácvikem sebeobslužných dovedností.

vedoucí: Hana Krézková
telefon: 584 440 355, 584 452 509
e-mail: dps.frantisek@charita.cz
kapacita zařízení: 24
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 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 uživatelů do běžného prostředí a o zvyšování kvality poskytované
péče, jak to stanoví Standardy kvality sociálních služeb.

Pro zlepšení bezpečnostních podmínek uživatelů domova jsme v uplynulém
roce vybavili každé patro budovy protipožárními hlásiči, zřídili vnitřní hydrantový
systém, vybudovali dělící příčku na chodbě v prvním patře a rozvedli vodu do
pokojů ve 2. patře. Z důvodů zvýšení soukromí uživatelů a také z hygienických
důvodů jsme přistoupili k rozdělení prostor sesterny na pracovní a odpočinkovou
část. Pro potřeby domova byl také zakoupen formou leasingu nový automobil,
který nahradil předchozí, 15 let starý a značně poruchový.

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.
Naši uživatelé se účastní různých společenských akcí pořádaných Městským
kulturním střediskem v Javorníku – návštěv divadelních představení, výstav či
akcí pro seniory. Nevidomí a slabozrací uživatelé našeho domova se v roce
2007 zúčastnili třídenního výletu v Petříkově a sportovního dne v Širokém
Brodě. Dvakrát jsme podnikli výlet do jesenických lázní a navštívili solnou
jeskyni. U příležitosti svátku sv. Hedviky jsme zavítali do Domova sv. Hedviky ve
Vidnavě.
Společně se obyvatelé domova scházejí při oslavách svých narozenin a svátků,
někteří se rádi odreagují při vaření svých oblíbených jídel nebo při práci
v zahradě. V letních měsících se setkávají uživatelé se zaměstnanci u
zahradního grilování, kde si vždy popovídají a něco dobrého upečou.
Při přípravě programů na Velikonoce, MDŽ, ke dni Matek, na svátek sv.
Františka nebo na Vánoce spolupracujeme se zdejší Mateřskou školou na ulici
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Charitní ošetřovatelská a pečovatelská služba
středisko Javorník: Lidická 89, 790 70 Javorník
středisko Žulová: Hlavní 34, 790 65 Žulová
středisko Jeseník: Seifertova 915, 790 01 Jeseník

Pečovatelská služba
Charitní pečovatelská služba provozuje svou činnost na území mikroregionů
Javornicko a Žulovsko. Pomáháme lidem, kteří nejsou sami schopni zvládat péči
o sebe nebo svou domácnost, a tím jim umožňujeme nadále žít ve svém
přirozeném prostředí.

vedoucí: Hana Krézková
telefon: 584 440 355, středisko Jeseník – 736 217 811
e-mail: chops.javornik.@charita.cz
datum založení střediska: 1.12.1994

Charitní ošetřovatelská a pečovatelská služba poskytuje komplexní domácí péči.
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.

Tuto službu vykonávají odborně vyškolené pečovatelky, které našim uživatelům
zabezpečují hlavně nákupy, úklidové práce a pomoc v domácnosti, pomoc při
oblékání či podání jídla, doprovod k lékaři nebo na procházku. Největší zájem ze
strany uživatelů byl v uplynulém roce především o dovoz obědů z naší
vývařovny AVE přímo do jejich domácností.
Jednotlivé 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.
Během roku 2007 jsme dohodli se Střediskem pečovatelské služby v Jeseníku
na převzetí pečovatelské služby ve Vidnavě a ve Velké Kraši. Od 1.1.2008 jsou
služby uživatelům v těchto obcích poskytovány našim prostřednictvím.

Doposud jsme ošetřovatelské úkony zajišťovali jen na území Javornicka a
Žulovska. Od 19.12.2007 jsme na základě rozhodnutí Olomouckého kraje
rozšířili tuto službu i na oblast Jesenicka.

Ošetřovatelská
služba

klienti
návštěvy
výkony

2006

2007

Javorník

Žulová

Javorník

Žulová

87
2646
3580

54
1360
1872

109
2842
2972

66
918
1227
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Denní stacionář Šimon
Seifertova 915, 790 01 Jeseník
vedoucí: Kamila Macurová, DiS.
telefon: 584 401 270
e-mail: stacionář.simon@charita.cz
kapacita zařízení: 15
datum otevření střediska: říjen 1998
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.
Denní stacionář Šimon (dále jen DSŠ) navštěvovalo v roce 2007 celkem 12
uživatelů služeb. V průběhu roku jsme změnili organizaci činností s uživateli a
započala práce na programech jednotlivých skupin:
Skupina s aktivizačním programem – zde jsme se zaměřili na činnosti více
přiměřené věku uživatele, ne pouze jeho mentální úrovni. Uživatelé jsou v co
největší možné míře zapojeni do činností v DSŠ v rámci jejich možností a
schopností (jsou zde uživatelé s těžkým kombinovaným postižením, většinou
s těžkým až hlubokým mentálním postižením).
Skupina se speciálním programem pro uživatele s poruchou autistického
spektra (PAS) – tady došlo k přestěhovaní skupiny do lépe vyhovujících prostor.
V přístupu k těmto uživatelům využíváme struktury prostředí a vizualizaci
činností, program je zaměřen na získání maximální soběstačnosti, nácvik
funkční komunikace a jednoduchých pracovních návyků.
Skupina osob s programem pracovní terapie – zde došlo k rozdělení terapií na
jednotlivé dílny (keramická, textilní, košíkářská a výtvarná), které mohly být díky
daru z pivovaru Holba a. s. vybaveny potřebným materiálem. Uživatelé se
s terapeutkou účastnili také prodejních akcí při různých příležitostech (např.
festival Zrcadlo času pořádaný Šermířským spolkem Jeseník).

V uplynulém roce se nám ve stacionáři podařilo:
• upravit prostor pro rehabilitační třídu (úprava podlahových krytin)
• přestěhovat rehabilitační třídu do přízemí
• přestěhovat skupinu se speciálním programem pro uživatele s PAS do
větších a lépe vyhovujících prostor
• zastínit
pracovní a odpočinkové prostory v přízemí vertikálními
žaluziemi (díky daru Šermířského spolku Jeseník)

Návštěva z Gymnázia
V květnu 2007 nás oslovily tři studentky Gymnázia Jeseník, zda by mohly
zorganizovat setkání studentů s našimi uživateli. Nabídly nám, že by pro nás
s dalšími studenty přichystali nějaký program i občerstvení. Tento nápad nás
velice potěšil, nestává se často, že by pro nás někdo toto uskutečnil. Domluvily
jsme tedy termín a každý něco připravil. Nakonec vše proběhlo 12.6.2007, přišel
nám zazpívat Pěvecký sbor Gymnázia Jeseník pod vedením p. Ludmily
Staňové, dvě studentky nám předčítaly nádherné příběhy, my jsme předvedli
obnovené představení Malý Alenáš a vše jsme ukončili ochutnávkou
donesených pokrmů. Děvčata ještě zajistila i psa na ukázku canisterapie,
strávila s námi celý den a velmi pěkně se věnovala našim uživatelům. Chtěla
bych proto touto cestou poděkovat studentkám Gymnázia Pavle Hennerové,
Veronice Janírkové a
Janě Skřivánkové za
organizaci
setkání,
Pěveckému
sboru
Gymnázia Jeseník a
jejich
vedoucí
p.
Ludmile Staňové a
také Janu Šubrtovi a
Markétě Kadlecové za
pomoc při představení
hry Malý Alenáš.

Rehabilitační třída – zde došlo především k přestěhování do bezbariérových
prostor, nadále trvá dobrá spolupráce se Základní školou Jeseník.
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Chráněné dílny
Mírové nám. 66, 790 55 Vidnava
telefon: 584 452 537
e-mail: chd.vidnava@charita.cz
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.

nuceni propustit pět z osmi zaměstnanců. Ti kvůli svému zdravotnímu omezení
mají daleko menší šanci k uplatnění na trhu práce.
Přes všechna tato úskalí se Chráněné dílny v roce 2007 zúčastnily těchto
prodejních a výstavních akcí:
- Velikonoční a Vánoční trhy Nadace O2 a chráněných dílen
- Dny Javornicka,
- Slavnostní trhy ve Vidnavě,
- Slavnosti ve Velkých Losinách,
- Den Země v Šumperku,
- prodej výrobků na poutním místě Maria Hilf u Zlatých Hor,
- prodej výrobků na vánočním jarmarku v Jeseníku,
- prodej výrobků na vánočních trzích v Mikulovicích.

Chráněné dílny mají dvě pracoviště:
Šicí dílna
kontakt: 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

Celoročně CHD prodávají své výrobky i mimo Vidnavu. Radost dělají
zákazníkům nejen na Jesenicku, ale i v Šumperku, Zábřehu na Moravě či ve
Frýdku-Místku. Katalog výrobků i síť prodejen můžete najít na našich
internetových stránkách www.javornik.charita.cz.

Příklad výrobků knihařské a šicí dílny

Knihařská dílna
kontakt: 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

Zásobník na obálky

Podložka pod ruku (k počítači)

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.
Uplynulý rok přinesl chráněným dílnám velké změny. Zaměstnávání zdravotně
znevýhodněných přestalo být kvůli rozsáhlým změnám v zákoně o sociálních
službách financováno z tohoto zdroje. Nepodařilo se nám najít ani jiné zdroje
financování i přes intenzivní vyjednávání na různých úrovních. Proto jsme byli
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Charitní vývařovna AVE

Počty připravené stravy v roce 2007

Mírové nám. 68, 790 55 Vidnava

Skupina strávníků

vedoucí: Ivana Střížová
telefon: 584 435 222
e-mail: vyvarovna.ave@charita.cz
kapacita: 500 jídel denně
datum otevření střediska: 1.1.1996

Zaměstnanci
Samoplátci
Uživatelé DPS normální strava
Uživatelé DPS dietní strava

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.

OZP Vidnava
CHOPS

Celkem

Snídaně Přesnídávka

x
x

x 6 758
x 19 733

12 339

12 339 12 339

9 707
229

9 707
213

Svačina Večeře

x
x

x
x

12 339 12 339

9 707
213

9 707
213

9 707
213

x

x 14 664

x

x

22 275

22 275 63 414

Významné akce, na nichž jsme se podíleli:
• koláče a příprava obědů pro účastníky hasičské soutěže o pohár starosty
města Vidnavy
• koláčky a občerstvení na setkání koledníků Tříkrálové sbírky
• občerstvení pro účastníky mezinárodního benefiční festivalu Zrcadlo času
• v době prázdnin celodenní stravování pro rekreační pobyty ve Vidnavě
• raut na slavnostní zářijové setkání partnerských obcí Vidnava – Skoroszyce
• stravu pro porotce a soutěžící v době konání interpretační soutěže „Karel
Ditters z Dittersdorfu a hudební klasicismus“
• výborné rolády pro uživatele našich Domovů pokojného stáří u příležitosti
oslav svátků sv. Františka a sv. Hedviky, Dne matek nebo MDŽ
• domácí vánoční cukroví pro uživatele našich Domovů pokojného stáří
• večeře a pohoštění pro každoroční adventní setkání zaměstnanců
• příprava pohoštění, rautů či pečení koláčů pro různé příležitosti, a to jak pro
jednotlivce, tak i pro firmy
Během roku 2007 jsme provedli další nutné úpravy a opravy, a především se
nám podařilo sestavit výborný kolektiv zaměstnanců, který je základem pro
přípravu dobré stravy.
Raut ve Vidnavě

17

Oběd

18

22 275 22 275

Ostatní aktivity
Tříkrálová sbírka 2007
koordinátoři sbírky: Marie a Martin Grabarczykovi, Helena Paschkeová
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 2007 se organizátorům sbírky
podařilo sestavit na území Jesenicka
rekordních
61
skupinek,
které
vykoledovaly celkem 293.323,- Kč, což
bylo o 26.198,-- Kč více než v roce
předchozím. Sbírka probíhala od 2.1.
do 15.1. 2007 včetně těchto dnů.
Pro všechny koledníky, kteří v lednu
věnovali svůj volný čas koledování,
jsme na sobotu 26. května 2007 jako projev poděkování připravili program
v jesenickém kině. Sešlo se zde asi 60 dětí a dospělých. Ředitel Charity
Javorník Robert Neugebauer všem připomněl, kolik peněz se vybralo a jak
budou využity. Při té příležitosti poděkoval Martinu a Marii Grabarczykovým za
dobrou koordinaci během celé sbírky. Zároveň předal diplomy rekordmanům
sbírky. Poté již všichni mohli shlédnout animovaný dětský film „Za plotem“. Na
závěr setkání pak ještě každý účastník dostal výborný koláček, pití a zápisník na
památku.
Z letošní sbírky jsme díky pomoci mnoha dárců
mohli složit akontaci na nákup automobilu Renault
Kangoo, které již rozváží obědy uživatelům
pečovatelské služby a také seniorům v DPS sv.
Františka v Javorníku. Dále jsme upravili prostory
DPS sv. Františka v Javorníku, čímž se zlepšily
podmínky a bezpečnost bydlení seniorů.

Výsledky Tříkrálové sbírky v jednotlivých obcích a městech
Obec
Bělá pod Pradědem
Bernartice
Bílá Voda
Bílý Potok
Černá Voda
Červená Voda
Česká Ves
Horní Fořt
Hradec, Nová Ves
Javorník
Jeseník
Kobylá nad Vidnávkou
Lipová lázně
Mikulovice
Nýznerov
Písečná
Ramzová
Skorošice
Supíkovice
Široký Brod
Uhelná
Vápenná
Velká Kraš
Velké Kunětice
Vidnava
Vlčice
Zlaté Hory
Žulová

CELKEM

Vybráno
23 762,00 Kč
10 477,00 Kč
1 952,50 Kč
3 100,00 Kč
3 640,50 Kč
3 783,50 Kč
16 405,50 Kč
1 356,00 Kč
1 246,50 Kč
25 553,50 Kč
44 484,00 Kč
6 596,50 Kč
9 490,00 Kč
20 000,50 Kč
4 589,00 Kč
13 729,50 Kč
6 089,50 Kč
8 699,50 Kč
5 879,50 Kč
1 798,50 Kč
3 843,00 Kč
17 381,00 Kč
4 730,00 Kč
4 526,50 Kč
13 333,00 Kč
8 767,00 Kč
18 492,50 Kč
9 616,50 Kč

Rekordy:
Koledník roku – Rudolf Kučák
vybral do svých kasiček největší
obnos – 23.762,-- Kč
Mincovník roku – Tadeusz
Kuchejda – nejvíce počet
kovových mincí v jedné kasičce,
tj. 460 kusů
Bankovník roku – Bohumil
Šmalec
–
nejvyšší
počet
bankovek v jedné kasičce, tj.
Největší obnos peněz do jedné
kasičky vybral pan Bohumil
Šmalec – 12.164,50 Kč
Nejčastější mincí, která se
objevovala v kasičkách, byla
dvacetikoruna. V letošní sbírce
se jí sešlo 2.340 ks.
Celkem bylo ve všech kasičkách
8.758 ks kovových mincí a 1.716
ks papírových bankovek.

293 323,00 Kč
Velký dík patří všem, kteří přispěli ať už pomocí
nebo finančním obnosem.
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Hospodaření charity k 31.12.2007
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, veřejné sbírky)
• vlastní příjmy (platby od uživatelů, od zdravotních pojišťoven,
z prodeje výrobků CHD a služeb Vývařovny AVE)

Rozvaha k 31.12.2007
(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
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17 339
16 651
0
26 114
0
- 9 463
688
297
709
- 394
76
17 339
13 347
13 118
229
3 992
0
217
3 775
0

Výkaz zisku a ztrát k 31.12.2007
(v tis. Kč)

CHARITA JAVORNÍK Celkem
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

AVE
Vidnava

DPS
Vidnava

7 832 2 913 2 867
1 520
194
598
8 572 1 053 4 024
3 029
371 1 424
0
0
0
254
34
161
742
149
98
21 949 4 714 9 172
286
0
0
590
0
33
13 905 4 703 6 640
5 740
0 2 707
950
0
350
278
0
157
0
0
0
33
4
8
203
0
94
0
0
0
0
0
0
193
0
58
22 178 4 707 10 047
229

-7
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875

CHD
Vidnava

DPS
Javorník

Stacionář
Jeseník

129
16
395
139
0
1
54
734
283
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
284

1 314
326
1 612
570
0
30
400
4 252
0
7
2 312
1 403
400
55
0
18
9
0
0
135
4 339

491
287
1 012
358
0
12
31
2 191
3
0
235
1 500
100
65
0
0
100
0
0
0
2 003

118
99
476
167
0
16
10
886
0
550
15
130
100
1
0
2
0
0
0
0
798

- 450

87

- 188

- 88

CHOPS

Výrok auditora k účetní závěrce

Poděkování
Na tomto místě bychom chtěli poděkovat všem dárcům a příznivcům naší
Charity, kteří v roce 2007 přispěli ať pomocí, darem nebo finančním obnosem.
Za podporu děkujeme především:
• Ministerstvu práce a sociálních věcí
• Olomouckému kraji
městům a obcím
• Bělá pod Pradědem
• Černá Voda
• Frýdek-Místek
• Havířov
• Horní Suchá
• Hradec – Nová Ves
• Jeseník
• Karviná
• Loučná nad Desnou
• Odry
• Orlová
• Ostrava
• Rychvald
• Skorošice
• Vápenná
• Velká Kraš
• Velké Kunětice
• Vidnava
• Vikýřovice
• Zlaté Hory
právnickým osobám
• Autocont s.r.o.
• Diecézní charita ostravsko-opavská
• Holba a.s. Hanušovice
• Hunter software s.r.o.
• K Grant s.r.o.
• Lesy České republiky
• UNITA s.r.o.
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občanskému sdružení
• Šermířský spolek Jeseník
nadacím
•
•

AUXILIA
Divoké husy

soukromým firmám
• Elektro Schubert Javorník
• Gramo R Rumanová
• Knihkupectví Domeček Jeseník
• Optik Horáček a syn Jeseník
• Partiový textil Jeseník
• Výtvarné potřeby Jeseník
fyzickým osobám
• Baroň Pavel
• Černá Hana
• Klášterecký Michael
• MUDr. Lišková Margit
• Slovák Karel
• MUDr. Strakošová Marta
• MUDr. Šubrtová Michaela
• Tomíšková Natálka
• Trombíková Pavla
• ing. Uhlíř Milan
• MUDr. Volmuthová Alexandra
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…
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