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 Slovo úvodem 

Vážení přátelé, 

srdečně Vás zdravím a dovoluji si Vám předložit zprávu o činnosti a hospodaření 

Charity Odry za rok 2013.  

I v tomto roce jsme se rozvíjeli ve většině svých činností a hledali nejlepší řešení, 

které by nás posunula dál. Snad jsme dokázali tuto dynamiku dobře skloubit s 

činnostmi nebo jednotlivými úkony, které potřebovali stabilizovat či 

standardizovat.  

Myslím, že se nám to povedlo a to díky obětavosti a pracovitosti všech pracovníků Charity Odry, 

proto jim patří velké poděkování. Zároveň nás tímto pozoruhodným procesem provázel náš Pán a 

jeho pomoc a blízkost jsme cítili na každém kroku. Poděkování patří také spolupracujícím 

organizacím i jednotlivcům, které nejde všechny vyjmenovat. Zvláštní poděkování patří našim 

klientům, se kterými se setkáváme každodenně a jsme moc rádi, že naše služby využívají. 

  

                       S vděčností a úctou 

 

 Odry 7. 7. 2014                                                                                     Bc. Petr Kučerka 

                                                                                                                         ředitel  

  

 

 

 

 

 

 

 

  

  

  

  



Historie Charity Odry 

Na sklonku roku 1994 začal místní farář P. Bohuslav Novák zvažovat možnost založení Charity v 

Odrách. Obrátil se s prosbou na skupinku oderských farníků a vše se začalo připravovat. K otci 

Bohuslavovi se připojila paní Ludmila Skalková, která se stala ředitelkou a duší celé Charity, dále 

vrchní sestra Marie Tomečková a ekonomická pracovnice Anežka Bazalová. Dalšími členy Charity se 

stali Jan Skalka, Josef Jakubík a Helena Bazalová. 

A tak byla 6. února 1995, na základě stanov Arcidiecézní Charity Olomouc zřízena Charita Odry. Svou 

činnost zahájili ve farní kanceláři v Odrách. 

Tato iniciativa byla velmi vstřícně přijatá na MÚ v Odrách, který Charitě poskytl prostory v Domě 

pečovatelské služby, aby zde mohla provádět svou činnost a plnit tak své poslání.    

Charita začínala v jediné kanceláři. Postupně 

vybudovala další dvě kanceláře, šatnu pro zdravotní 

sestry a ošetřovatelky a kulturní místnost. V počátcích 

charitní služby pracovnice pečovaly o sedm klientů, 

ale postupem času se počet klientů zvýšil až okolo 

100. Problémem byla doprava za klienty v terénu. 

Charita nevlastnila žádné auto, tak se jezdilo na 

kolech a farní úřad vypomáhal svými vlastními auty. V 

roce 1997 byla zakoupena 2 starší auta a to Škoda 

105 a 120. V roce 1998 přibyla starší Škoda Felicie.  

V prvním roce působení vystřídala vrchní sestru Marii Tomečkovou paní Věra Janurová a zástupkyní 

ředitelky se stala paní Růžena Lukšíková. Obě se staly velkými pomocnicemi paní ředitelky Ludmily 

Skalkové. 

V roce 1998 MÚ v Odrách dokončil rekonstrukci nového domu s pečovatelskou službou, kde vzniklo 

7 bytů. Charita přispěla finanční pomocí z povodňového konta. 

V roce 1999 dochází k velké obměně personálu oderské charity. Na místo ředitele nastoupil Petr 

Kučerka a vrchní sestrou se stala Jindřiška Stuhlová. Za období 1999 až 2001 došlo ještě k dalším 

změnám v personálu. Ale na konci roku 2001 můžeme konstatovat, že se podařilo personální 

obsazení stabilizovat na opravdu dobrý a schopný kolektiv. 

Za období 1999 až 2001 došlo i k výraznému technickému obnovení zařízení Charity Odry. 

V roce 2001 Charita Odry rozšířila svou působnost i na Fulnek a okolí, kde poskytuje jak 

ošetřovatelskou, tak pečovatelskou službu. 

V roce 2002 Charita Odry upevnila svou pozici v regionu Oder a Fulneku.  

Rok 2003 byl ve znamení pomoci Charitě Javorník a zabezpečení našich služeb na Odersku a 

Fulnecku. K závěru roku proběhly úspěšné jednání s MÚ ve Vítkově a v Budišově n. B., o provádění 

pečovatelské služby v těchto městech od začátku roku 2004. Neúspěšné jednání ohledně 

pečovatelské služby se vedly s OÚ v Suchdole n. O. a s MÚ ve Fulneku.  

V tomto roce také započala rekonstrukce DPS v Odrách, kterou provádí město Odry. I přes ztížené 

podmínky kvalita služeb byla zachována.  



V roce 2004 byla rekonstrukce DPS v Odrách ukončena. Na jejím konci bylo úspěšně zrekonstruováno 

13 bytů s vlastním sociálním zařízením a 13 nových bytů s vlastním sociálním zařízením. Dále byl do 

DPS nainstalován výtah. Podobné rekonstrukce proběhly i ve Vítkově, kde se získalo  7 bytů a v 

Budišově n. B. kde se získaly 4 bezbariérové byty větší velikosti i s výtahem. 

Od 1. ledna 2004 jsme zahájili pečovatelskou službu ve Vítkově a v Budišově nad Budišovkou, kde 

jsme navázali velmi dobrou spolupráci s Městskými úřady těchto měst. 

V květnu jsme ukončili pečovatelskou službu ve 

Fulneku z důvodu, že jsme se nedohodli s 

městem Fulnek na spolufinancování 

pečovatelské služby. 

Posledního března byla ukončena úzká pomoc 

Charitě Javorník, které přešla ve standardní 

spolupráci mezi dvěma charitami. 

Začátkem roku jsme obdrželi dar od soukromé 

osoby ve formě osobního automobilu značky 

Fiat Marea. 

V roce 2005 jsme zásadně obnovili autopark 

pro zdravotní sestry. Byl prodán Fiat Marea a 4 ks Škoda Felície a zakoupeny nové Fiaty Panda 4 ks. 

Tímto rozhodnutím jsme ušetřili provozní náklady na opravy aut a zvýšili kvalitu jízdních podmínek 

pro zdravotní sestry. 

Vyměnili jsme 8 ks PC i se softwary a zavedli PC síť z důvodu přechodu z Carolu na Wincarol. Činnost 

Carolu byla ukončena k 31. 12. 2005. 

Ošetřovatelskou a pečovatelskou službu jsme stabilizovali a soustředili jsme se na zkvalitňování 

našich služeb. Zahájili jsme ve větší míře půjčování kompenzačních pomůcek. V průběhu roku 2006 

jsme začali pracovat na Standardech kvality a na Vnitřních pravidlech Charity Odry. Přechod na nový 

softwer Wincarol se podařil. Na konci roku 2006 jsme se přestěhovali do nového zázemí Charity Odry 

na Hranické 162/36 v Odrách. Tento dům zrekonstruovalo město Odry a Charitě Odry jí pronajalo za 

symbolickou cenu. Oceňujeme a děkujeme představitelům města Oder za tuto vstřícnost a podporu 

Charitě Odry. Dovybavili jsme střediska pečovatelské služby ve Vítkově a v Budišově n. B. potřebnou 

technikou.  

V roce 2007 jsme získali registraci pečovatelské služby dle zákona o sociálních službách. Naše 

pečovatelky zdárně absolvovali akreditovaný kurz MPSV pracovníka v přímé péči, čímž jsme naplnili 

jednu z podmínek zákona o sociálních službách za přispění MSK. Pokročili jsme ve tvorbě standardů 

kvality a na konci roku jsme je měli zpracované. Ke konci roku jsme začali poskytovat novou službu a 

to pedikúru a manikúru. Zakoupili jsme další kompenzační pomůcky pro naši půjčovnu, na které nám 

přispělo Ministerstvo zdravotnictví. 

Zároveň jsme se zabydleli v novém zázemí na Hranické ul. 162/36 v Odrách. 

V roce 2008 jsme pořídili 4 ks nových Dacia Logan pro pečovatelskou službu. Po jednom kusu 

obdržela střediska ve Vítkově a v Budišově nad Budišovkou a 2 ks středisko v Odrách. Zároveň jsme 

sešrotovali starou Felicii combi. V průběhu roku jsme takto obnovili PC sestavy pro zdravotní sestry. 

Znovu jsme také nakoupili kompenzační pomůcky, převážně el. polohovací postele. U pečovatelské 



služby jsme zavedli odpolední směny ve středisku Odry z důvodů, že naší uživatelé potřebovali naši 

službu ve večerních hodinách. 

V roce 2009 jsme rozdělili personálně vedení ošetřovatelské a pečovatelské služby. Zanikla funkce 

vrchní sestry, která měla na starost ošetřovatelskou a pečovatelskou službu a vznikla vedoucí 

zdravotního úseku (ošetřovatelská služba, kompenzační pomůcky) a vedoucí sociálního úseku 

(pečovatelská služba, doprava). Dále jsme zakoupili pro 

pečovatelskou službu středisko Odry1 ks Dacia Logan a 1 ks Fiat 

Panda a pro středisko Vítkov 1 ks Dacia Logan. V půli roku 2009 

jsme ukončili činnost pedikúry a manikúry a tuto službu zajišťujeme 

externě. Charita Odry se podílela na finanční pomoci po povodních 

na Novojičínsku a rozvozem obědů zdarma v Jeseníku nad Odrou. V 

září v rámci DCHOO byla oceněna za dlouhodobou obětavou práci 

pro Charitu Odry paní Jindřiška Stuhlová. V říjnu byla provedena 

inspekce DCHOO na naplňování standardů kvality MPSV.  

V roce 2010 jsme nainstalovali internet do středisek ve Vítkově a v Budišově nad Budišovkou a v celé 

Charitě Odry jsme přešli na Windows Offis profesional 2007. V průběhu roku jsme do každé 

domácnosti dodali informační skládačku o našich službách. Z dotací Moravskoslezského kraje byly 

zakoupeny další kompenzační pomůcky, kontejner jako sklad pro kompenzační pomůcky a 1 ks Škoda 

Fabia pro pečovatelskou službu. V průběhu srpna 2010 byla u nás provedena inspekce kvality na 

standardy v pečovatelské službě. 

V roce 2011 se pracovalo na odstraňování neshod po inspekci kvality a na vylepšení standardů kvality 

v rámci pečovatelské služby. V první polovině roku jsme vyřadili poslední Škodu Felicii. Provedli jsme 

změnu bankovních služeb, kde jsme výrazně ušetřili na nákladech. Zároveň jsme se zaměřili na 

produktivitu práce v rámci ošetřovatelské služby a rekonstruovali jsme naše www stránky, aby byly 

uživatelsky vstřícné. Účastnili jsme se dne sociálních služeb v Odrách i ve Vítkově. V druhé polovině 

roku jsme otevřeli středisko Malá Morávka, která se zabývá půjčováním kompenzačních pomůcek. 

Zároveň jsme pracovali na otevření domácí hospicové péče v rámci ošetřovatelské služby. Což se 

podařilo a oficiálně jsme tuto službu zřídili k 1. lednu roku 2012. 

V roce 2012 jsme zahájili činnost domácí hospicové péče v regionu Oderska, Fulnecka a Suchdola n. 

O. V pečovatelské službě jsme provedli změnu dodavatele obědů, což přispělo k větší spokojenosti 

klientům a k lepší organizaci s novým dodavatelem. V daném roce jsme zahájili jednání s městem 

Fulnekem o převzetí pečovatelské služby ve Fulneku, což se k 1. lednu 2013 povedlo. Zároveň jsme 

zahájili práce s lidmi bez přístřeší, především z mapování situace v Odrách. V roce 2012 vznikla 

Charita Nový Jičín, které jsme předali část území, kde jsme organizovali Tříkrálovou sbírku. Jednalo se 

o Starý Jičín, Bernartice n. O., Šenov u Nového Jičína a Kunín. V duchovní oblasti jsme obnovili 

modlitební setkání pracovníků Charity Odry v intervalech co 14 dní v pátek a zároveň zabezpečujeme 

otevírání hlavního vchodu kostela sv. Bartoloměje v Odrách, abychom umožnili ostatním občanům 

setkání s Pánem. 

V roce 2013 jsme zahájili pečovatelskou službu ve Fulneku a v jeho místních částech. Pokračovali v 

práci s lidmi bez přístřeší, kde jsme přestěhovali Stanici pomoci na Nádražní ul.. Charita Odry vyhrála 

výběrové řízení na zajišťování lokální asistence. Zakoupili jsme 3 ks Škoda Citigo. Město Odry 

zakoupilo 2 domy vedle pečovatelských domů. Jeden dům slouží jako kancelářské prostory pro 

pracovníky pečovatelské služby a půjčovny kompenzačních pomůcek a ve druhém domě jsme 

ubytovali lidi bez přístřeší, kteří spali u řeky Odry. Zároveň jsme navázali dobrou spolupráci s Úřadem 

práce v projektech "Vzdělávejte se pro růst" a "Odborná praxe do 30 let" 



Personalistika 

V roce 2013 měla Charita Odry 23 zaměstnanců. Z toho 4 zdravotní sestry, 13 pečovatelek, vedoucí 

zdravotního úseku, vedoucí sociálního úseku, účetní, koordinátora TKS a tech. úseku, pracovnici pro 

práci s lidmi bez přístřeší - lokální asistentku a ředitele.   

   

Ošetřovatelská služba 

 Ošetřovatelskou péči a Domácí hospicovou péči poskytujeme na Odersku, Fulnecku a Suchdolsku. 

Domácí hospicová péče umožňuje nemocnému (s chronickým onemocněním, s nevyléčitelnou 

chorobou v pokročilém stadiu) strávit poslední dny života doma v kruhu svých blízkých, péče je 

zajištěna dle indikace lékaře 24hod. denně. Ošetřovatelská péče byla poskytnuta 228 klientům 

(jednorázová i dlouhodobá péče), z toho 8 klientům hospicová péče. Počet návštěv u klientů - 11032 

se mírně od loňského roku navýšil.  

Ošetřovatelské návštěvy se skládají z různorodých činností. Jedná se o: 

kontrola zdravotního stavu, sledování fyziologických funkcí pacienta, 

odběrů biologického materiálu, prevence a lokální ošetření kožních 

lézí, poranění ran decubitů a bércových vředů, péče o PICC a PEG, 

aplikace parenterální terapie, doplnění a kontrola exspirace léčiv, 

edukace a reedukace k udržení či navození schopnosti sebeobsluhy a 

soběstačnosti, aktivace pacienta, zácvik rodinných příslušníků ke 

zvládnutí jednoduchých ošetřovatelských intervencí, nácvik aplikace 

inzulínu, komplexní hygienická péče, klysma, výplachy, cévkování a 

ošetření permanentních katétrů.  

Ošetřovatelská péče je poskytována na základě potvrzení praktického 

lékaře a ošetřujícího lékaře při hospitalizaci a je hrazena zdravotní 

pojišťovnou. Služba je poskytována 7 dní v týdnu, dle individuálních 

potřeb pacientů. 

Provádíme konzultace a předávání informací o zdravotním stavu pacienta s ošetřujícími lékaři. Úzce 

spolupracujeme s Městskou nemocnicí v Odrách a se soc. odborem MÚ v Odrách a se všemi je velmi 

dobrá spolupráce.  

Cílem této služby je poskytnout našim klientům odbornou zdravotní péči, kterou poskytují 

registrované, kvalifikované zdravotní sestry, tak aby jim bylo umožněno zůstat v domácím prostředí. 

Není opomenuto ani na duchovní a sociální potřeby pacientů. 

Zdravotní sestry si samostatně obohacují své znalosti formou e-learning kurzů, vzdělávají se na 

odborných seminářích a navštívily i nástavbový kurz „Bazální stimulace“ v Brně, Kurz první pomoci v 

Ostravě a proběhly i supervize zdravotních sester z dotace Moravskoslezského kraje. Vedoucí 

zdravotního úseku se zúčastnila V. ročníku celostátní konference zdravotní péče, kterou v rámci 

kolegia Charita ČR uspořádala Arcidiecézní charita Olomouc .  



Pečovatelská služba 

 
Pečovatelskou službu jsme v roce 2013 poskytli v regionech Oderska, Suchdolska,  Vítkovska, 

Budišovska a nově také od ledna roku 2013 regionu Fulnecka, 451 uživatelům pečovatelské služby. 

Bylo provedeno 76 172 výkonů při 63 552 návštěvách. Ve srovnání s rokem 2012 došlo k vyrovnání 

počtu uživatelů, návštěv i výkonů. Po snížení počtu dovozu obědů po roce 2011, je tento výkon ve 

srovnání s rokem 2012 v roce 2013 vyrovnaný. Pečovatelské výkony pomoc při zvládání běžných 

úkonů péče o vlastní osobu a pomoc při osobní hygieně jsou u uživatelů pečovatelské služby stále 

využívány. U těchto výkonů také zaznamenáváme nárůst časové náročnosti a frekvence návštěv u 

uživatele pečovatelské služby. Tato skutečnost je dána skladbou uživatelů, kdy se projevuje využívání 

pečovatelské služby při plné nesoběstačnosti uživatele ve frekvenci dvou a až tří návštěv denně u 

jednoho uživatele v čase ranním, poledním a večerním. 

Ve Fulneckém regionu poskytujeme pečovatelskou službu od 1. 1. 2013. Tomuto zahájení 

předcházelo výběrové řízení vyhlášeno městem Fulnekem, ve kterém jsme byli úspěšní. Následná 

spolupráce se zástupci města byla oboustranně vstřícná, ochotná a konstruktivní. 

V lednu 2013 ve fulneckém regionu využilo pečovatelskou službu 36 uživatelů, v průběhu celého 

roku 81 uživatelů. Pečovatelská služba je poskytována v celé své šíři vyhláškových a fakultativních 

úkonů a v časové frekvenci od 6.00 hod. do 20.30 hod., v rozsahu celého týdne včetně sobot a 

nedělí. Individuálně se snažíme vyjít vstříc potřebám uživatelů pečovatelské služby.                                                                                                                                                                                        

Spolupráce se sociálními odbory MÚ v Odrách, ve Fulneku, Vítkově, v Budišově nad Budišovkou a se 

zástupci městyse Suchdolu nad Odrou, Vražného i Mankovic je velmi dobrá a oboustranně vstřícná.  

  

V rámci poskytování pečovatelských úkonů provádíme vyhláškové úkony, to znamená, Pomoc při 

zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu – např. pomoc při oblékání a svlékání, při prostorové 

orientaci, při přesunu na lůžko a vozík, Pomoc při osobní hygieně, nebo poskytnutí podmínek pro 

osobní hygienu, Poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy – např. pomoc při přípravě jídla a 

pití, Pomoc při zajištění chodu domácnosti – např. běžný úklid a údržba domácnosti, nákupy a 

pochůzky, praní a žehlení prádla, zprostředkování kontaktu se společenským prostředím - např. 

doprovázení k lékaři k vyšetření, na instituce a fakultativní úkony, do kterých patří Doprava vozidlem 

Charity Odry na vlastní žádost uživatele a Fyzická asistence druhé osoby při provádění výkonu.  

Vše začíná individuálním rozhovorem a domluvou se zájemcem o službu a následně podpisem 

Smlouvy o poskytování činností a úkonů pečovatelské služby. Služba je plánována dle individuálních 

potřeb a cílů uživatele na podkladě individuálního plánu. Tuto službu hradí uživatel na základě 



Seznamu úkonů a cen pečovatelské služby Charity Odry, který je přílohou Smlouvy o poskytování 

činností a úkonů pečovatelské služby. Pečovatelskou službu je možno využívat dlouhodobě, 

krátkodobě, na přechodnou dobu nebo je možná jednorázová výpomoc. Pečovatelskou službu 

zajišťuje stálý, zkušený tým pracovníků v přímé péči s odbornou způsobilostí k této profesi. Péči 

poskytujeme v pracovní dny a v sobotu, neděli a svátky v čase od 6.00 hodin do 20.30 hodin, nebo 

dle individuální potřebnosti uživatele služby.  

 V roce 2013 v rámci dalšího vzdělávání pracovníků v sociálních službách jsme se dle našich potřeb 

účastnili vzdělávacích akcí. Pracovníci v přímé péči se zúčastnili Základního kurzu Bazální stimulace. 

Vedoucí sociálního úseku dokončila třetí rok kombinovaného studia Andragogiky v profilaci na 

personální management. Během roku 2013 probíhaly v rámci sociálního úseku školící schůzky s 

tématy kapitol Vnitřních pravidel Charity Odry.   

  

Kompenzační pomůcky 

 Tato oblast našich služeb se zdárně rozvíjela i v roce 2013. Zájem o 

naše kompenzační pomůcky překračoval naše možnosti bez ohledu 

na to, že jsme dokoupili některé druhy kompenzačních pomůcek, 

především el. polohovací postele. Nově zakoupené pomůcky byly 

určeny převážně pro stř. Malá Morávka se sídlem ve Světlé Hoře. V 

tomto roce jsme měli celkem 310 klientů a 529 zapůjčených 

pomůcek. Bylo pořízeno základní nářadí pro údržbu a opravy 

zapůjčovaných pomůcek. 

   

Tříkrálová sbírka 

 V roce 2013 Charita Odry vybrala 947.614 Kč, což je o 258.787 Kč 

méně než v roce 2012, tento pokles byl způsoben předáním části 

kolednického území Charitě Nový Jičín, jednalo se o Starý Jičín, Kunín, 

Šenov u N. J. a Bernartice nad Odrou. Výše uvedená částka byla 

rozdělena podle předem dohodnutého rozdělovníku. Charita Odry 

získala 629.073 Kč. Tato částka byla využita: na provozní náklady 

spojené s poskytovanými službami Charity Odry, na nákup 

kompenzačních pomůcek, na nářadí na opravy těchto pomůcek, na informační materiály o službách 

Charity Odry a na zdravotní materiál, dále na vybavení stanice pomoci lidem bez přístřeší a na pomoc 

lidem po povodních. Chci zde vyzdvihnout dobrovolnou práci všech asistentů, koledníků a všech, 

kteří nám nějakým způsobem pomáhali při organizování Tříkrálové sbírky. A zároveň velké 

poděkování patří všem dárcům, kteří nás finančně při Tříkrálové sbírce podpořili. 

 

  



Oblastní sklad humanitární pomoci 

První využití oblastního skladu humanitární pomoci proběhlo při bleskové povodni ve Studénce v 

květnu 2013, kdy jsme dopravili z našeho skladu do postižené oblasti zásilku čistících a úklidových 

prostředků.  

V červnu 2013 se ve spolupráci s Diecézní charitou ostravsko-

opavskou uskutečnila sbírka humanitární pomoci pro lidi 

zasažené povodněmi. Lidé přinášeli potřebné věci buď přímo 

do Oder, nebo měli možnost využít svoz nasbíraného 

materiálu do skladu v Odrách z Vítkova, Budišova n. B. a 

Fulneku. Následně bylo vše odvezeno do centrálního skladu v 

Ostravě a dále dopraveno na potřebná místa.    

Během tohoto roku bylo zapůjčeno 19 kusů vysoušečů. 

Tento sklad byl zřízen v rámci efektivní pomoci při mimořádných událostech (např. povodně) v říjnu 

2012 Diecézní charitou ostravsko-opavskou jako jeden ze čtyř oblastních humanitárních meziskladů, 

které doplňují centrální sklad v Ostravě. Z těchto může být při mimořádných událostech poskytnuta 

okamžitě a cíleně pomoc ve spádové oblasti. Humanitární sklad Charity Odry, je určen pro spádovou 

oblast Oderska, Fulnecka, Novojičínska, Vítkovska a Budišovska. 

Tento oblastní mezisklad obsahuje převážně úklidový materiál prvního zásahu pro cca 100 lidí (jary, 

rukavice, kyblíky, lopaty, smetáky…), ale také základní vybavení pro 20 lidí pro přenocování v polních 

podmínkách (spací pytle, deky, vařiče…). Pro následnou pomoc je také připraveno k zapůjčení 

několik vysoušečů vlhkého zdiva. Podle potřeby bude sklad průběžně doplňován z centrálního skladu 

v Ostravě. 

  

Práce s lidmi bez přístřeší 

Pomoc lidem bez přístřeší úspěšně pokračovala i v roce 2013. 

Zpočátku roku to bylo formou terénní práce, kontakt s klienty 

probíhal v klášteře Milosrdných sester sv. Kříže v Odrách, nebo 

na místech, kde se nejčastěji zdržují. V polovině března získala 

Charita Odry pro tuto činnost prostory v budově na Hranické 

ulici (kde má kancelář Slumeko) a bylo tam otevřeno denní 

centrum Stanice pomoci. Provoz byl 3 dny v týdnu. V září se 

Stanice pomoci přestěhovala do nových prostor na Nádražní 

ulici. Od prosince se provoz rozšířil na každý den v týdnu. Na 

Boží hod vánoční se ve spolupráci s místní komunitou Milosrdných sester sv. Kříže uskutečnila 

štědrovečerní večeře pro lidi bez přístřeší a posezení u vánočního stromečku. 

Klientům bylo v rámci Stanice pomoci nabízeno: teplý čaj, polévka, možnost sprchy, praní prádla, 

výběr oblečení z mini šatníku, rozhovor, hlídání termínů jednání s úřady, doprovod k lékaři, hledání 

možností ubytování. V průběhu roku 2013 se uskutečnilo 455 kontaktů u celkem 26 klientů (12 bylo 



pravidelnými hosty, 14 byly jednorázové kontakty). Z těchto 26 osob byly 4 ženy. Úspěšně jsme v 

této oblasti navázali spolupráci se sociálním odborem MěÚ Odry. 

Novým počinem v rámci práce s lidmi bez přístřeší bylo využití jednoho z domů, který zakoupilo 

město Odry. Od prosince jsou v něm ve zkušebním provozu ubytovány 2 osoby, které spaly venku u 

řeky Odry. 

 

Lokální asistence 

Od 2. pololetí roku 2013 vstoupila Charita Odry do spolupráce s Agenturou pro sociální začleňování. 

(Agentura pro sociální začleňování je nástrojem Vlády ČR a podporuje města a obce, aby mohly 

účinněji pomáhat svým občanům ohroženým sociálním vyloučením. Zástupcem agentury ve 

vybraných městech a obcích je lokální konzultant.) Na pozici lokálního asistenta pracoval jeden 

zaměstnanec Charity Odry, jehož úkolem bylo podporovat lokálního konzultanta. Jednalo se např. o 

tisk a přípravu materiálů, zjišťování informací, zprostředkování kontaktů, realizace setkání skupin 

lokálního partnerství (technické zajištění, pozvánky, občerstvení, zápis), monitoring místních médií. 

Pro členy pracovní skupiny vzdělávání byla zorganizována stáž v Krnově. 

 

Dotace, příspěvky a dary 

 V roce 2013 jsme obdrželi provozní dotaci z měst Oder, Fulneka, Vítkova, Budišova nad Budišovkou, 

Suchdola nad Odrou, Mankovic a z Ministerstva práce a sociálních věcí na provoz pečovatelské 

služby. Město Odry nám přispělo i na práci s lidmi bez přístřeší.  Z Moravskoslezského kraje jsme 

obdrželi dotaci pro zdravotní ošetřovatelskou péči Charity Odry na její rozvoj. Získali jsme také dotaci 

z Úřadu práce v rámci projektu "Vzdělávejte se pro růst". Také jsme obdrželi dar od firmy Semperflex 

a významný dar od p. T. Urbanzcika, manželů Kovářových a p. F. Matala. 

  

Poděkování 

  

Děkujeme představitelům měst a obcí Oder, Fulneka, Vítkova, Budišova nad Budišovkou, Suchdola 

nad Odrou, Mankovic, Moravskoslezského kraje, Ministerstva práce a sociálních věcí a Úřadu práce 

za finanční podporu a velmi dobrou spolupráci. To také patří i pracovníkům sociálních odborů výše 

uvedených institucí. Zároveň děkujeme všem jednotlivcům i firmám za spolupráci i těm, kteří nás 

podpořili finančně, materiálně či duchovně. 

 

 

 



Hospodaření v roce 2013 

 

 V roce 2013 jsme měli záporný hospodářský výsledek ve výši -90 975,03 Kč při celkových výnosech    

9 850 573,98 Kč a celkových nákladech 9 941 549,01 Kč. 

  

Výsledovka (v celých tisících Kč)  

Náklady                                                                             9 942                      100 %                    

Mzdy                                                                                  5 221                        53 % 

Soc. a zdr. Pojištění                                                         1 976                        20 % 

Spotřeba materiálu                                                         1 278                        13 % 

Náklady na služby                                                               919                          9 % 

Ostatní náklady                                                                   129                          1 % 

Odpisy                                                                                   296                          3 % 

Dary                                                                                       123                          1 % 

  

Výnosy                                                                                 9 851                    100%                        

 Zdravotní pojišťovny                                                        2 547                      26 % 

Pečovatelská služba                                                          2 448                      25 % 

Zapůjčení kompenzačních pomůcek                                 567                        5 % 

Lokální asistence                                                                  192                        2 % 

Městské úřady                                                                   2 379                     24 % 

MSK                                                                                          95                        1 % 

MPSV                                                                                     475                        5 % 

ÚP                                                                                          340                        3 % 

TKS a dary                                                                            747                         8 % 

Ostatní výnosy                                                                      61                         1 % 

Hospodářský výsledek                                                      - 91 

 

 

 



Rozvaha (v celých tisících Kč) 

  

Aktiva                                                                 stav k prvnímu dni                             stav k poslednímu dni  

                                                                               účetního období                                   účetního období 

  

Dlouhodobý majetek celkem                                                   727                                             1 035 

Dlouhodobý nehmotný majetek celkem                                105                                                 105     

Dlouhodobý hmotný majetek celkem                                 5 347                                              5 977 

Dlouhodobý finanční majetek celkem                                         0                                                     0 

Oprávky k dlouhodobému majetku celkem                    -  4 725                                            - 5 047 

Krátkodobý majetek celkem                                                1 341                                              1 749 

Zásoby celkem                                                                               62                                                  85 

Pohledávky celkem                                                                     479                                                542 

Krátkodobý finanční majetek celkem                                      637                                                874 

Jiná aktiva celkem                                                                       163                                                248 

Aktiva celkem                                                                           2 068                                            2 784 

  

Pasiva 

  

Vlastní zdroje celkem                                                              1 509                                             1 412 

Jmění celkem                                                                                954                                                508 

Výsledek hospodaření celkem                                                   555                                                904 

Cizí zdroje celkem                                                                       559                                             1 372       

Rezervy celkem                                                                                0                                                     0  

Dlouhodobé závazky celkem                                                       62                                                630 

Krátkodobé závazky celkem                                                      495                                                740 

Jiná pasiva celkem                                                                           2                                                    2 

Pasiva celkem                                                                           2 068                                            2 784      

  

  



  

  



 Aktuální informace k 7. 7. 2014: 

  

Sídlo /adresa/:                   Charita Odry 

                                             Hranická 162/36 

                                             742 35 Odry 

  

Telefon:                               556 731 947 

  

E-mail:                                 info@odry.charita.cz 

  

WWW stránky:                  http://odry.charita.cz 

  

IČO:                                      62351052 

  

Bankovní spojení:             Komerční banka a. s.  

  

Číslo účtu:                          43-889 178 0237/0100 

  

Statutární zástupce:         Bc. Petr Kučerka 

/ředitel/ 

  

Vedoucí soc. úseku:          Jindřiška Stuhlová 

/zástupce ředitele/ 

  

Vedoucí zdr. úseku:          Renata Sedláková 

  

Kordinátor tech. úseku a TKS: Jiří Rosenstein 

  

Stanice pomoci:               Mgr. Veronika Pavelková (s. Iris) 

  

 

http://www.odry.charita.cz/


Charitní rada:                    p. Bc. J. Herzogová 

                                            p. A. Mik 

                                            p. A. Rosensteinová 

  

Činnost:                             Ošetřovatelská služba 

                                            Hospicová péče 

                                            Pečovatelská služba 

                                            Půjčování kompenzačních pomůcek 

                                            Tříkrálová sbírka 

                                            Stanice pomoci 

                                            Humanitární sklad 

                                               

                               

  

  

 


