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Úvodní slovo: 
 

Po rozšíření našich služeb v roce 2012 na území obcí Hodslavice a Hostašovice, nedoznal rok 

2013 z našeho pohledu významnější změny. Rozvážka obědů na území obou obcí byla 

zachována a doplněna ošetřovatelskou a pečovatelskou službou. S novými obcemi tedy 

poskytujeme služby celkem v 12 územně správních celcích.  

 

Situace se stabilizovala rovněž v ekonomické oblasti. Úsporná opatření přijatá v r. 2012 

přinesla své ovoce, a přestože se na straně příjmů situace příliš nezlepšila, nedošlo k žádné 

dramatické situaci, která by naše služby ohrožovala. Díky Bohu za to.  

 

Z Rady Charity Kopřivnice odchází v tomto roce paní Ivana Letá, pro vážnou nemoc. Paní 

Letá patřila k zakladatelům Charity Kopřivnice a prací pro ni obětovala přes dvacet let. 

S vděčností na ni budeme vzpomínat a přejeme ji brzké uzdravení a vše nejlepší do dalších 

let. 

 

Co se týká objemu poskytovaných služeb, složení pracovního týmu i běžného organizačního 

zabezpečení, nepřinesl rok 2013 žádné výraznější změny. Pro ošetřovatelskou službu byl 

zakoupen další vůz, starší Ford Focus, v rámci trvalé obnovy našeho vozového parku. 

Pokračujeme v implementaci standardů kvality sociálních služeb a jejich aktualizaci, což je 

nikdy nekončící proces. 

 

Značná část informací v této výroční zprávě bude obdobná jako loni. Úkolem výroční zprávy 

však není čtenáře pobavit, ale informovat o vývoji firmy a především o jejím hospodaření. 

Všední provoz našich projektů výrazných změn nedoznal, proto se od předchozích let příliš 

neliší ani jejich popis. Statistické údaje jsou samozřejmě aktualizovány. Jen stále hůř a hůře 

hledáme další oblasti úspor, když jsme ji prakticky všechny možnosti vyčerpali. Jak obstojíme 

v dalších letech, ukáže čas. Bez víry v Boží pomoc bychom tuto službu dělat nemohli. 

 

Bc. Miloslav Leško, ředitel 

 

 

Organizační schéma Charity Kopřivnice 

 

 



 3 

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, Bc. Miloslav Leško 

 

Poradní orgán: Rada Charity Kopřivnice: 

   Pavlíková Hana, Vaňková Jarmila, 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, jejímž zřizovatelem je 

římskokatolická církev. 

 

 

Historické mezníky: 

 
Farní charita Kopřivnice vznikla 6.4.1992 jako účelové zařízení Římskokatolické církve. 

Původní sdružení 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 službou. Ve skutečnosti jsou zde služby poskytovány v takovém rozsahu, že 

umožňují setrvat uživatelům i trvale upoutaným na lůžko.  

 

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

12/2005), které jsme v minulosti rovněž 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 v Novém Jičíně, kde se na 

dobrovolnické bázi prostřednictvím ručních prací věnovali uvolňovacím terapiím. Po vzniku 

Charity Nový Jičín v r. 2011 přechází tento klub do její správy. 

 

Do projektu „Adopce na dálku“ přispívala naše charita od r. 2001 do r. 2011, tedy plných 

deset let. Janet Miranda z Indie, ze svazového stáru Karnataka, které jsme takto financovali 

studium, si splnila svůj životní sen, kdy úspěšně vystudovala a stala se učitelkou. Každoročně 

jsme přispívali částkou 7000,- Kč. 

 

K datu 31.12.2011 ukončila svou činnost Charita Hodslavice, se kterou naše charita sousedila. 

Po dohodě s DCHOO se naše charita stala nástupnickou organizací a služby i území této 

charity převzala. Doposud se úspěšně rozvíjí. 

  

 

Veřejný závazek: 
 

Poslání  

 

Posláním našich služeb je zabezpečit klientům pomoc při zvyšování nebo 

udržení soběstačnosti a co nejdelším setrvání v jejich přirozeném prostředí, 

formou ošetřovatelské a pečovatelské služby. 

 

Cílová skupina: 

 

Jsou to osoby se sníženou soběstačností v zabezpečování základních životních 

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

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

 

Poskytování služby je vyloučeno, pokud: 

 

 osoba požaduje jiný typ služby, než charita poskytuje 

 zdravotní stav osoby akutně vyžaduje péči jiného charakteru 

 osoba vyžaduje dohled a péči 24 hod. denně 

 zařízení má naplněnou kapacitu 

 osoba ohrožuje nebo obtěžuje personál 

 osoba odmítá péči 

 

Cíle: 

 

 individuálně aktivizovat klienty za účelem udržení, popř. zlepšení 

soběstačnosti  

 umožnit klientům důstojné dožití v přirozeném prostředí 

 podpořit udržení sociálních vazeb 

 vtáhnout do péče i rodinné příslušníky 
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Zásady (principy) 

odbornost, spolehlivost, diskrétnost, operativnost, respektování důstojnosti 

klienta a jeho práva na volbu, transparentnost a individuální přístup. 

 

 

Charitní ošetřovatelská služba (OS) 

 
Vedoucí střediska:  Vaňková Jarmila, vrchní sestra 

počet zaměstnanců:  4 

sídlo:    Štefánikova 1163/12, Kopřivnice, 742 21  

kontakt:   556 813 638, 731 625 702  

počet klientů:   cca 100 

datum otevření:  1.3.1993 

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

    Sedlnice, Libhošť Příbor, Lubina, Hodslavice, Hostašovice 

 

Počet klientů 98    

- mužů 33 -   0 – 26 let 0 

- žen 65 - 27 – 64 let 11 

  - 65 – 80 let 39 

Schopni sebeobsluhy 10 - nad 80 let 48 

Částečně závislí 47   

Závislí na cizí pomoci 41 Počet návštěv 11483 

 

Ošetřovatelská služba je odborná zdravotní péče, určená těm uživatelům, 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 přiložená 

tabulka: 

 

POČET PROVEDENÝCH VÝKONŮ OS: 

06311  Zavedení, ukončení domácí péče 33 

06313  Ošetřovací návštěva – typ I 5022 

06315  Ošetřovací návštěva – typ II 3091 

06317  Ošetřovací návštěva – typ III 379 

06318  Ošetřovací návštěva – typ IV 2958 

06319  Fyzická asistence při poskytování DZP 253 

06321  Vyšetření stavu pacienta sestrou 38 

06137  Výkon sestry v den prac. klidu 2176 

06323  Odběr biologického materiálu 54 

06327  Ošetření stomií 930 

06329  Lokální ošetření 4149 

06331  Klysma, výplachy, cévkování, laváže 71 

06333  Aplikace inhalační a léčebné terapie 62 

06335 Nácvik a zaučování aplikace inzulinu 27 
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Služba je poskytována běžně i o sobotách, nedělích a svátcích, v případě nutnosti může být 

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

plen pro inkontinentní, až po polohovací postele. 

 

Charitní pečovatelská služba (PS) 
 

Vedoucí střediska:  Vaňková Jarmila, vedoucí pečovatelské služby 

počet zaměstnanců:  3 

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: 98    

- mužů 38 -   0 – 26 let 0 

- žen 60 - 27 – 64 let 11 

  - 65 – 80 let 38 

Schopni sebeobsluhy 13 - nad 80 let 49 

Částečně závislí 53   

Závislí na cizí pomoci 32 Počet návštěv 16953 

 

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

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

četnost služeb si určuje uživatel sám, sám rovněž může rozhodovat o změnách, či ukončení 

služby. S uživatelem je sepsána písemná smlouva, která pamatuje na všechny možnosti, 

včetně způsobu podávání stížností. Mezi úkony pečovatelské služby patří donáška obědů, 

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

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

 

POČET PROVEDENÝCH VÝKONŮ PS:  

pomoc a podpora při podávání jídla a pití 2233 

pomoc při oblékání a svlékání včetně pomůcek 404 

pomoc při prostorové orientaci a sam. pohybu 0 

pomoc při přesunu na lůžko či vozík 369 

pomoc při úkonech osobní hygieny 4283 

pomoc při základní péči o vlasy a nehty 146 

pomoc při použití WC 535 

dovoz, nebo donáška jídla (ne samostatně) 2691 

pomoc při přípravě jídla a pití 6 

příprava a podání jídla a pití 1458 

běžný úklid a údržba domácností 649 

pomoc při zajištění velkého úklidu 0 

běžné nákupy a pochůzky 604 

velký nákup 0 

praní a žehlení prádla 160 

doprovod k lékaři, na instituce 17 

pohybová terapie 75 

dohled nad dospělou osobou 6.00 – 22.00 579 
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Dům pokojného stáří Mořkov 
 

Vedoucí střediska:  Dagmar Čípová DiS, vedoucí zařízení 

počet zaměstnanců:  3 

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 

 

 

Každý z uživatelů má k dispozici samostatnou bytovou jednotku – tj. kuchyňku, pokoj a 

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

rovněž sesterna, kulturní místnost, koupelna a výtah. Dům je situován v centru obce, poblíž se 

nachází nákupní i zdravotní středisko, obecní úřad, kostel i zastávky autobusu, což je pro 

starší občany velmi výhodné.  

 

Uživatelům je k dispozici bezdrátové signalizační zařízení, propojeno komunikátorem 

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

v akutních záležitostech. Poskytovaný rozsah péče umožňuje setrvat i trvale ležícím 

uživatelům. 

 

 

Počet klientů: 13    

- mužů 4 - 27 – 64 let 1 

- žen 9 - 65 – 80 let 5 

  - nad 80 let 7 

Schopni sebeobsluhy 7   

Závislí na cizí pomoci 1 Částečně závislí 5 

 

 

Za celý rok se v zařízení vystřídalo 13 uživatelů (viz předchozí tabulka). Statistiky – ať už 

v počtu výkonů, či klientů, jsou zahrnuty ve statistikách předchozí ošetřovatelské a 

pečovatelské služby.  

 

 

Rozvoz obědů Hodslavice: 

 
Vedoucí střediska:  Bc. Miloslav Leško, vedoucí zařízení 

počet zaměstnanců:  1 

sídlo:    Hodslavice 4, 742 71  

kontakt:   731 625 701  

počet klientů:   55 

datum otevření:  1.1.2012 

oblast působení:  Hodslavice, Hostašovice   

identifikátor:   (nejedná se o sociální službu) 
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Po ukončení činnosti Charity Hodslavice přebírá obce Hodslavice a Hostašovice Charita 

Kopřivnice. Ostatní aktivity zaniklé charity již byly ukončeny, zůstává rozvážka obědů na 

komerční bázi. Do zmíněných obcí samozřejmě zajíždí i naše ošetřovatelská a pečovatelská 

služba, jejich aktivity jsou zahrnuty ve statistice vlastních středisek. 

 

Na rozjezd služby jsme obdrželi od Diecézní charity ostravsko-opavské nový vůz Dacia 

Logan. Zavedli jsme rozvážku obědů v termonádobách, měření teploty stravy a další 

nezbytnosti hygienické a profesionální rozvážky. 

 

 

Za rok 2013 bylo rozvezeno: 

 

 8 071 obědů z Vojenského opravárenského závodu Šenov 

 537 obědů ze Školní jídelny v Hodslavicích 

 služba byla v tomto roce poskytnuta celkem 48 fyzickým osobám 

 průměrný stav klientů činil 46 osob za měsíc 

 

 

Tříkrálová sbírka 2013: 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Výsledky tříkrálové sbírky r. 2013 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 

umožňuje zejména další rozvoj, zkvalitnění a rozšíření služeb.  

 

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 žadatele.  

 

O tom, jak byla tato sbírka v r. 2013 použita, vypovídá následující tabulka: 

 

OBEC SKUPINY KČ 

Hájov 3 12735 

Hodslavice 9 48633 

Hostašovice 3 19719 

Kopřivnice 17 90336 

Libhošť 6 44133 

Lubina 14 67108 

Mořkov 9 51319 

Příbor 8 73085 

Rybí 11 48899 

Sedlnice 6 30087 

Skotnice 2 10866 

Štramberk 9 59942 

Veřovice 7 54280 

Závišice 7 36399 

Ženklava 5 20522 

Životice 3 19264 

CELKEM 119 687327 

   

rok skupiny Kč 

2001 30 176114,70 

2002 75 453072,30 

2003 86 503114,90 

2004 91 524627,00 

2005 91 647928,50 

2006 102 596322,50 

2007 97 618605,50 

2008 103 576959,50 

2009 124 691136,00 

2010 123 728181,00 

2011 125 789028,00 

2012 116 714738,00 

2013 119 687327,00 
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Vybraná částka celkem 687 327,00

podíl Charity Kopřivnice (65%) 446 762,55

vybráno složenkami 9 519,45

K vyúčtování celkem 456 282,00

Humanitárni dar na povodně 10 000,00

dary dar Charitě Nový Jičín 14 343,00

přímá sociální výpomoc 41 x 60 717,00

Humanitární dary celkem 85 060,00

Podpora péče zakoupení vozu 59 000,00

o seniory na DPS nákup PHM 54 741,00

DPS Mořkov celkem 113 741,00

Podpora péče nákup PHM 62 342,00

o seniory opravy aut 92 318,00

v terénní službě zdravotnický materiál 23 008,60

cestovné ke klientům 68 809,00

školení, semináře 11 003,40

CHOS celkem 257 481,00

Vyúčtovaná částka celkem 456 282,00

*

*

*

*

V Kopřivnici 23.1.2014 Bc. Miloslav Leško

ředitel

Charita ještě jednou děkuje všem, kteří přispěli, nebo se do sbírky zapojili !

Zpráva o využití Tříkrálové sbírky 2013

Charita Kopřivnice

Štefánikova 1163, 742 21  Kopřivnice

středisko text skutečnost

Po vyčerpání financí zasílá každá charita podrobný rozpis účetních dokladů ke kontrole diecézní charitě.

Z vybrané částky obdrží místní charita 65%, diecézní charita 15%, fond humanitární pomoci 10%,

sekretariát ČKCH 5% a na režie sbírky jde rovněž 5%. 

Na základě záměrů, schválených diecézní charitou, může místní charita použít tuto částku ve prospěch

osob v hmotné nouzi, nebo na financování charitních projektů.

Sbírku nelze použít na mzdy, odměny a reprezentaci. Nelze z ní rovněž poskytovat dary právnickým osobám.
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Hospodaření r. 2013 podle středisek: 

 
Charita Kopřivnice celkem        v Kč Správa, režie Ošetřovatelská Pečovatelská DPS Mořkov Humanitární komerční

účt. skupina v tis.Kč 109 101 003 003 107

Spotřeba mat. 501 113,00 42,00 36,00 3,00 25,00 7,00

Spotřeba energie 502 78,00 15,00 38,00 25,00

Spotřeba PHM 503 197,00 65,00 50,00 55,00 3,00 24,00

Prodané zboží 504 0,00

Opravy a udržování 511 132,00 71,00 23,00 38,00

Cestovné 512 90,00 4,00 71,00 15,00

Náklady na reprezentaci 513 1,00 1,00

Ostatní služby 518 500,00 187,00 41,00 197,00 42,00 18,00 15,00

Mzdové náklady PP 521 2 180,00 474,00 847,00 293,00 466,00 100,00

Mzdové náklady DPP 521 273,00 47,00 47,00 149,00 30,00

Soc. a zdr. pojištění 524 741,00 163,00 285,00 100,00 160,00 33,00

Zák. pojištění (Kooperativa), stravné 524-527 0,00

Daně a poplatky 53x 18,00 18,00

Úroky z BÚ, úvěru 544 0,00

Dary 546 21,00 21,00

Ostatní náklady 54x 4,00 4,00

Odpisy, prodaný majetek 55x 162,00 21,00 65,00 23,00 53,00

Poskytnuté příspěvky 58x 0,00

Daň z příjmů 59x 0,00

Náklady celkem 4 510,00 907,00 1 522,00 731,00 897,00 198,00 255,00

Tržby za vl. výkony 601 1 069,00 473,00 185,00 411,00

Tržby od pojišťovny 601 2 540,00 1 813,00 727,00

Tržby za služby 602 0,00

Tržby za prodané zboží 604 0,00

Změny stavu zásob 61x 0,00

Aktivace 62x 0,00

Úroky z půjčky 644 0,00

Ostatní výnosy 64x 20,00 16,00 4,00

Tržby z prodeje majetku 65x 0,00

Dary tuzemské 682 12,00 10,00 2,00

Dary ze zahraničí 682 0,00

Sbírky ostatní 682 0,00

Sbírky církevní 682 372,00 129,00 129,00 114,00

Dotace ministerstvo 691 197,00 62,00 135,00

Dotace kraje 691 0,00

Dotace obec 691 398,00 130,00 268,00

Dotace EU 691 0,00

Dotace ÚP 691 0,00

Výnosy celkem 4 608,00 0,00 1 958,00 798,00 1 439,00 2,00 411,00

Hospodář. výsledek 98,00 -907,00 436,00 67,00 542,00 -196,00 156,00  
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Struktura výnosů a nákladů r. 2013: 

 

 

 

struktura výnosů 2013

Tržby od pojišťovny

Tržby za služby

Dotace obec

Sbírky církevní

Dotace ministerstvo

Ostatní výnosy

Dary tuzemské

 
 

 
 

 

 

 

Struktura nákladů 2013

Mzdové náklady PP

Soc. a zdr. pojištění

Ostatní služby

Mzdové náklady DPP

Spotřeba PHM

Odpisy, prodaný majetek

Opravy a udržování

Spotřeba materiálu

Cestovné
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Poděkování: 
 

Charita bez podpory veřejnosti je nemyslitelná. Bez finanční podpory z veřejných zdrojů by – 

podobně jako mnoho dalších neziskových organizací – nemohla vůbec existovat. 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.  

 

Poděkování ovšem patří i našim zaměstnancům a spolupracovníkům za poctivou a trpělivou 

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

zasloužili.  

 

Poděkovat bych na tomto místě chtěl i členům naší Rady, bez nichž se důležitější rozhodnutí 

naší charity neobejdou. S vděčností v srdci bych chtěl poděkovat paní Ivaně Leté, která pro 

těžkou nemoc musela svou práci v Radě ukončit.  

 

Vaší podpory si vážíme, cítíme ji jako závazek a vynasnažíme se Vaši důvěru nezklamat.   

 

Pán Bůh zaplať! 

 

 

Bc. Miloslav Leško, ředitel 

 

 

 

V roce 2013 na naši činnost přispěli: 

 

Ministerstvo práce a sociálních věcí 

 

Městský úřad Kopřivnice 

Městský úřad Štramberk 

Obecní úřad Závišice 

Obecní úřad Mořkov 

Obecní úřad Životice u N. J. 

 

a mnoho dárců tříkrálové sbírky. 

 

 

 

MNOHOKRÁT DĚKUJEME !!! 

  

 

 

 


