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Úvodní slovo: 
 

Jako kaţdý rok, i rok 2008 něco přinesl a něco odnesl. Na novém místě – v budově Městského 

úřadu jsme si brzy zvykli. Zde je soustředěna v podstatě administrativa celého regionu. Úřad 

práce, pošta, kontaktní místo státní sociální podpory, všechny odbory městského úřadu, 

bytový podnik i několik soukromých firem, to vše hojně navštěvováno občany celého 

kopřivnického okolí. Pro naše zviditelnění a reklamu jsme si nemohli přát více. Nově 

vybavené kanceláře i obnovený vozový park zvyšují důvěru nových zájemců o naše sluţby.  

 

To vše, současně s posupujícím zaváděním standardů kvality sociálních sluţeb jistě přispělo 

ke stabilizaci naší organizace.  

 

Na druhou stranu přes několikeré jednání a zájem obou stran, jsme zjistili, ţe pro vytvoření 

nového projektu – nízkoprahového centra pro lidi bez přístřeší – nenajdeme s Městským 

úřadem společnou řeč. Tvrdé podmínky Úřadu pro zastupování státu nám neumoţnily vyuţití 

vhodné budovy pro tento účel, rozdílný pohled jsme měli s Městem i na ekonomickou stránku 

projektu. 

 

Moţná ještě nedozrál čas k realizaci tohoto projektu, moţná se na něm budou podílet jiné 

instituce. V kaţdém případě se drţíme myšlenky přijaté v počátcích naší existence:  „Kvalita 

má přednost před kvantitou“. Historie nás poučila, ţe nadšená realizace nových projektů bez 

hlubšího ekonomického zázemí nemůţe z dlouhodobého hlediska vést k úspěchu. 

 

Rok 2008 můţeme vcelku hodnotit jako průměrný. Hospodářský výsledek byl sice záporný, 

nicméně ztráta byla nevýznamná a dána v podstatě účetními odpisy. Zlepšení hospodaření 

současně s dalším dolaďováním standardů kvality bude patřit vţdy k našim prioritám.   

 

Leško Miloslav, ředitel 

 

 

Organizační schéma Charity Kopřivnice 
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Základní údaje o organizaci: 
 

název:   Charita Kopřivnice 

 

sídlo:   742 21  Kopřivnice,  Štefánikova 1163/12 

 

spojení:  tel/fax:  556 813 637 – 8 – 9  

e-mail:  charita.koprivnice@tiscali.cz 

internet: www.charitakoprivnice.cz 

 

IČO:   44937342 

 

Bankovní spojení: Česká spořitelna Kopřivnice 

   č. účtu  1763215389 / 0800 

 

Statutární orgán: ředitel, Miloslav Leško 

 

Poradní orgán: Rada Charity Kopřivnice: 

   Pavlíková Hana, Vaňková Jarmila, Letá Ivana, Kryšková Ludmila 

 

Nadřízený orgán: Diecézní charita ostravsko opavská 

   Kratochvílova 3 

   702 00 Moravská Ostrava 

 

Evidence:  Rejstřík evidovaných právnických osob Ministerstva kultury ČR 

   číslo ev. 8/1-08-714/1996 

   datum ev. 30.10.1996 

 

Charita Kopřivnice je organizační součástí Charity Česká republika, jejímţ zřizovatelem je 

římskokatolická církev. 

 

 

 

Něco z historie: 

 
Farní charita Kopřivnice vznikla 6.4.1992 jako účelové zařízení Římskokatolické církve. 

Původní sdruţení dobrovolníků, které se zaměřovalo především na organizování sbírek, se 

1.3.1993 profesionalizuje a stává se zdravotnickým zařízením, vzniká první projekt – 

Charitní ošetřovatelská a pečovatelská služba (CHOPS). Na sklonku tohoto roku rozšiřuje 

tento projekt do okolních obcí a charita se transformuje na oblastní.   

 

Druhým charitním projektem se stal Dům pokojného stáří v Mořkově, který byl otevřen 

1.7.1995. Toto zařízení má kapacitu 11 bytových jednotek. Z původního záměru domova pro 

seniory jsme museli pod tlakem okolností slevit, a dům se tak oficiálně stává domem 

s pečovatelskou sluţbou. Ve skutečnosti jsou zde sluţby poskytovány v takovém rozsahu, ţe 

umoţňují setrvat uţivatelům i trvale upoutaným na lůţko.  

 

 Projekty Domovinka Nový Jičína (12/1999 – 12/2001) a Občanská poradna (01/2000 – 

12/2005), které jsme v minulosti rovněţ provozovali, musely ukončit svou činnost, zejména 

z ekonomických důvodů.  

mailto:charita.koprivnice@tiscali.cz
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Kromě provozování výše uvedených činností se věnuje naše charita humanitární činnosti. 

Organizuje sbírky, věcné i finanční, čtyři roky organizovala ozdravné pobyty černobylských 

dětí v naší zemi, rozšiřuje program „Adopce na dálku“ apod. Od r. 2002 pracuje i Charitní 

klub rukodělných prací, jehoţ činnost je popsaná níţe. Tento klub působí na dobrovolnické 

bázi. 

 

 

 

Veřejný závazek: 
 

 

Poslání  

 

Posláním našich sluţeb je zabezpečit klientům pomoc při zvyšování nebo 

udrţení soběstačnosti a co nejdelším setrvání v jejich přirozeném prostředí, 

formou ošetřovatelské a pečovatelské sluţby. 

 

 

Cílová skupina: 

 

Jsou to osoby se sníţenou soběstačností v zabezpečování základních ţivotních 

potřeb, které ţijí ve svém přirozeném prostředí, v oblasti působení naší charity 

a to bez rozdílu věku, národnosti, rasy a vyznání. 

 

 

Poskytování služby je vyloučeno, pokud: 

 

 osoba poţaduje jiný typ sluţby, neţ charita poskytuje 

 zdravotní stav osoby akutně vyţaduje péči jiného charakteru 

 osoba vyţaduje dohled a péči 24 hod. denně 

 zařízení má naplněnou kapacitu 

 osoba ohroţuje nebo obtěţuje personál 

 osoba odmítá péči 

 

 

Cíle: 

 

 individuálně aktivizovat klienty za účelem udrţení, popř. zlepšení 

soběstačnosti  

 umoţnit klientům důstojné doţití v přirozeném prostředí 

 podpořit udrţení sociálních vazeb 

 vtáhnout do péče i rodinné příslušníky 

 

 

Zásady (principy) 

 

odbornost, spolehlivost, diskrétnost, operativnost, respektování důstojnosti 

klienta a jeho práva na volbu, transparentnost a individuální přístup. 
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Charitní ošetřovatelská služba (OS) 

 
Vedoucí střediska:  Vaňková Jarmila, vrchní sestra 

počet zaměstnanců:  5 

sídlo:    Štefánikova 1163/12, Kopřivnice, 742 21  

kontakt:   556 813 638, 731 625 702  

počet klientů:   107 

datum otevření:  1.3.1993 

oblast působení:  Kopřivnice, Štramberk, Ţenklava, Veřovice, Mořkov, Závišice, 

    Sedlnice, Příbor, Lubina 

 

 

Počet klientů 107    

- můžů 46 - 0 – 7 let 1 

- žen 61 - 27 – 64 let 17 

  - 65 – 80 let 51 

Schopni sebeobsluhy 6 - nad 80 let 38 

Částečně závislí 59   

Závislí na cizí pomoci 42 Počet návštěv 12076 

 

 

Ošetřovatelská sluţba je odborná zdravotní péče, určená těm uţivatelům, kteří by museli 

opustit své přirozené domácí prostředí a odejít do zdravotnického, či sociálního zařízení. 

Zdravotní výkony provádějí kvalifikované zdravotní sestry na základě indikace ošetřujícího 

lékaře. Tyto výkony jsou na základě uzavřených smluv hrazeny zdravotními pojišťovnami. 

Mezi tyto výkony patří aplikace injekcí, inzulínu, odběry krve a ostatního biologického 

materiálu, ošetření dekubitů, měření tlaku apod. O provedených výkonech vypovídá přiloţená 

tabulka: 

 

POČET PROVEDENÝCH VÝKONŮ OS: 

06311  Zavedení, ukončení domácí péče 35 

06313  Ošetřovací návštěva – typ I 6312 

06315  Ošetřovací návštěva – typ II 2388 

06317  Ošetřovací návštěva – typ III 1748 

06318  Ošetřovací návštěva – typ IV 1593 

06319  Fyzická asistence při poskytování DZP 134 

06321  Vyšetření stavu pacienta sestrou 55 

06137  Výkon sestry v den prac. klidu 1836 

06323  Odběr biologického materiálu 167 

06327  Ošetření stomií 1271 

06329  Lokální ošetření 2325 

06331  Klysma, výplachy, cévkování, laváže 113 

 
Sluţba je poskytována běţně i o sobotách, nedělích a svátcích, v případě nutnosti můţe být 

poskytována i po 24 hod. denně. Rodinám jsou také poskytovány zdravotní pomůcky, a to od 

plen pro inkontinentní, aţ po polohovací postele. 
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Charitní pečovatelská služba (PS) 
 

Vedoucí střediska:  Vaňková Jarmila, vedoucí pečovatelské sluţby 

počet zaměstnanců:  5 

sídlo:    Štefánikova 1163/12, Kopřivnice, 742 21  

kontakt:   556 813 638, 731 625 702  

datum otevření:  1.3.1993 

oblast působení:  Kopřivnice, Štramberk, Mořkov, Závišice 

identifikátor:   2027074    

 

Počet klientů 99    

- můžů 37 - 27 – 64 let 14 

- žen 62 - 65 – 80 let 41 

  - nad 80 let 44 

Schopni sebeobsluhy 10   

Částečně závislí 50   

Závislí na cizí pomoci 39 Počet návštěv 16153 

 

Pečovatelská sluţba je určena těm, kteří nejsou sami schopni zvládnout péči o sebe, či svou 

domácnost. Tuto sluţbu poskytují pečovatelky s kvalifikací dle zák. 108/2006. Rozsah i 

četnost sluţeb si určuje uţivatel sám, sám rovněţ můţe rozhodovat o změnách, či ukončení 

sluţby. S uţivatelem je sepsána písemná smlouva, která pamatuje na všechny moţnosti, 

včetně způsobu podávání stíţností. Mezi úkony pečovatelské sluţby patří donáška obědů, 

nákupy, úklidy, praní, doprovod, ale i podání jídla, hygiena apod. Náklady sluţby jsou 

částečně hrazeny uţivatelem, částečně z dotací MPSV, či příspěvku obcí.  

 

POČET PROVEDENÝCH VÝKONŮ PS:  

celková koupel v domácnosti 334 

celková koupel ve středisku osobní hygieny 99 

běžné úkony osobní hygieny 2381 

pomoc při oblékání 799 

pomoc při přesunu na vozík nebo lůžko 384 

jednoduché ošetřovatelské úkony 2635 

donáška, nebo dovoz oběda 6816 

pomoc při podávání jídla a pití 1592 

nákupy 501 

nutné pochůzky 993 

velký nákup 6 

topení v kamnech a vynesení popela 9 

práce spojené s udržováním domácnosti 932 

příprava oběda, večeře nebo snídaně 1087 

doprovod na vyšetření 31 

dohled nad dospělým občanem od 6,00 do 22,00 326 

praní prádla v prádelně pečovatelské služby 598 

velký úklid bytu, mytí oken, úklid spol. prostor 12 

fakultativní výkon - pohybová terapie 15 min 106 
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Dům pokojného stáří Mořkov 
 

Vedoucí střediska:  Gillarová – Valušová Květoslava, vedoucí zařízení 

počet zaměstnanců:  4 

sídlo:    Horní 13, Mořkov, 742 72  

kontakt:   556 759 324, 731 625 703  

počet klientů:   13 

datum otevření:  1.7.1995 

oblast působení:  Mořkov   

identifikátor:   8262147 

 

 

Kaţdý z uţivatelů má k dispozici samostatnou bytovou jednotku – tj. kuchyňku, pokoj a 

sociální zařízení, vybavenou vlastním nábytkem. V domě je 11 bytových jednotek, z nichţ 

jednu obývá manţelský pár a jednu dva jiní rodinní příslušníci. Je zde rovněţ sesterna, 

kulturní místnost, koupelna a výtah. Dům je situován v centru obce, poblíţ se nachází nákupní 

i zdravotní středisko, obecní úřad, kostel i zastávky autobusu, coţ je pro starší občany velmi 

výhodné.  

 

Uţivatelům je k dispozici bezdrátové signalizační zařízení, propojeno komunikátorem 

s mobilními telefony zaměstnanců. Toto opatření umoţňuje zasáhnout i v mimopracovní době 

v akutních záleţitostech. Poskytovaný rozsah péče umoţňuje setrvat i trvale leţícím 

uţivatelům. 

 

 

Počet klientů 13    

- můžů 2 - 27 – 64 let 0 

- žen 11 - 65 – 80 let 9 

  - nad 80 let 4 

Schopni sebeobsluhy 3   

Závislí na cizí pomoci 5 Částečně závislí 5 

 

 

Počet provedených výkonů – ať jiţ pečovatelských, či zdravotních, je zahrnut ve statistice 

ošetřovatelské a pečovatelské sluţby.  
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Charitní klub rukodělných prací Nový Jičín 
 

Jedná se o dobrovolnou aktivitu, kde pod vedením paní Golichové Anny se v prostorách 

Farního úřadu v Novém Jičíně schází dvakrát týdně převáţně ţeny, aby se navzájem učili 

ručním pracím a udělali něco pro radost druhých i sobě. Aktivita má především pomoci lidem 

vykročit ze své samoty, zaplašit deprese a nudu. Financována je výhradně z prostředků 

zúčastněných. Výrobky tohoto klubu jsou často pouţity pro propagaci tříkrálové sbírky.  

Nejedná se o sociální sluţbu. 

 

V r. 2008 se klub sešel 52 x, koncem roku uspořádal i výstavku ručních prací. 

 

 

Humanitární akce: 
 

Jiţ od r. 2001 přispívá naše charita na vzdělání Janet Mirandě z Indie, svazového státu 

Karnataka, v rámci projektu „Adopce na dálku“. S dnes jiţ osmnáctiletou dívkou udrţujeme 

pravidelnou korespondenci. Od její školy jsme rovněţ pravidelně informováni o jejím 

prospěchu.  Janet studuje s výborným prospěchem na středním stupni a touţí se stát učitelkou. 

Na její vzdělání přispíváme částkou 7000,- Kč ročně. 

 

 

Tříkrálová sbírka: 

 
rok skupiny Kč 

2001 30 176114,7 

2002 75 453072,3 

2003 86 503114,9 

2004 91 524627 

2005 91 647928,5 

2006 102 596322,5 

2007 97 618605,5 

2008 103 576959,5 

 

 

Výsledky tříkrálové sbírky r. 2008 jsou uvedeny 

v členění podle obcí v levé tabulce, v pravé tabulce 

jsou výsledky celé historie trvání této sbírky. 

 

 

 

Tříkrálová sbírka je významným zdrojem financí pro sociální projekty naší charity, kterým 

umoţňuje zejména další rozvoj, zkvalitnění a rozšíření sluţeb.  

 

Charita z těchto prostředků také vyplácí přímou sociální výpomoc pro osoby v hmotné nouzi. 

Tato pomoc je vyplácena na základě rozhodnutí Rady Charity Kopřivnice, po prošetření 

poměrů ţadatele.  

 

O tom, jak byla tato sbírka v r. 2008 pouţita, vypovídá následující tabulka: 

 

 

OBEC SKUPINY KČ 

Kopřivnice 16 103440,50 

Libhošť 7 46613,50 

Lubina 9 47191,00 

Mořkov 8 36476,00 

Nový Jičín 21 140434,50 

Rybí 9 37671,00 

Sedlnice 8 28595,00 

Skotnice 1 4594,00 

Štramberk 5 30324,00 

Veřovice 7 43109,00 

Závišice 5 28489,50 

Ţenklava 5 16726,50 

Ţivotice 2 13295,00 

celkem 103 576959,50 
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Hospodaření podle středisek: 

 

 

finanční údaje uvedeny 

celkem 

správa Ošetřovatelská Pečovatelská DPS Humanitární 

v tisících Kč ! charity služba služba Mořkov pomoc 

Spotřeba mat. 190   165 1 14 10 

Spotřeba energie 102   102       

Spotřeba PHM 106   68 26 12   

Opravy a udržování 31   23 2 6   

Cestovné 63   51   12   

Reprezentace 15   3     12 

Ostatní služby 572   284 201 69 18 

Mzdové náklady 2 283 308 1 149 167 622 37 

Soc. a zdr. pojištění 753 109 396 53 195   

Dary 50         50 

Ostatní náklady 16   16       

Odpisy 60   35 12 13   

Náklady celkem 4 241 417 2 292 462 943 127 

Tržby od pojišťovny 2 444   2 115   329   

Tržby za služby 766     386 380   

Dotace ministerstvo 184     54 130   

Dotace obec 388     140 248   

Ostatní výnosy 28   23   4 1 

Dary tuzemské 8   7     1 

Sbírky církevní 384   296   40 48 

Výnosy celkem 4 202 0 2 441 580 1 131 50 

              

Hospodář. výsledek -39 -417 149 118 188 -77 
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Struktura výnosů a nákladů r. 2008: 
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Poděkování: 
 

 

Sluší se na tomto místě poděkovat všem, kdo nás v naší činnosti podpořili. Významná je pro 

nás podpora finanční, vyjádřena v dotacích, příspěvcích a darech. Neméně je ovšem 

významná podpora našich dobrovolníků a příznivců, všech kdo na nás myslí nebo se za nás 

modlí.  

 

Nemenší dík patří našim zaměstnancům a spolupracovníkům za poctivou a trpělivou práci 

všedních dnů, všem, kteří se o zdárný chod naší organizace nějakým způsobem zaslouţili.  

 

Věřte, ţe si Vaší podpory váţíme, cítíme ji jako závazek a vynasnaţíme se Vaši důvěru 

nezklamat.   

 

Leško Miloslav, ředitel 

 

 

 

V roce 2009 na naši činnost přispěli: 

 

Ministerstvo práce a sociálních věcí 

Městský úřad Kopřivnice 

Městský úřad Štramberk 

Obecní úřad Závišice 

Obecní úřad Mořkov 

 

a mnoho dárců tříkrálové sbírky. 

 

 

 

MNOHOKRÁT DĚKUJEME !!! 

   

 

                                


