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Úvodní slovo
Vážení přátelé charitního díla,
naposledy píšu „úvodní řeč“ do výroční zprávy Charity Svitavy. Čím vším jsme prošli
v průběhu roku 2018, čím se můžeme pochlubit a co nás naopak trápí, to vše
najdete na dalších stranách zprávy.
Já bych však ráda využila tuto příležitost, abych touto cestou vyjádřila velkou vděčnost těm, kteří mi byli téměř 15 let ochotnou oporou: děkuji za spolupráci, pochopení a moudré rady děkanovi ze Svitav, otci Václavu Dolákovi. Děkuji rovněž za pomoc otci Petru Krajčovičovi, Janu Slívovi
a za přátelskou podporu již zemřelým otcům – Bohumíru Čuhelovi, Jaroslavu Horníkovi a Janu Dobešovi.
Za obětavou pomoc naší Charitě patří poděkování františkánu, otci Šebestiánovi. Děkuji faráři Českobratrské církve evangelické – Filipu Kellerovi a jeho předchůdci Danielu Freitingerovi.
Laskavým srdcem a modlitbou nás provázely po všechny roky sestřičky Společnosti Dcer křesťanské
lásky sv. Vincence de Paul („Vincentky“).
Díky i Vám všem, milí kolegové, z naší i z ostatních Charit. Naše vzájemná přátelství a podpora jsou kromě
spokojených klientů tím největším darem, který nám charitní dílo dává. Alespoň já to tak vnímám.
Své nástupkyni přeji, aby vždy našla v nelehkých rozhodováních pomocnou ruku. Boží i lidskou.
Blanka Homolová, ředitelka Charity Svitavy

Charita znamená
praktická láska
Drazí pracovníci Charity a čtenáři,
chtěl bych především vyjádřit velké a upřímné díky naší ředitelce paní Blance
Homolové, a to při příležitosti předávání charitního díla jejímu nástupci. Poohlédneme-li se, vidíme, jak se Charita díky ní stává zcela samozřejmou a přirozenou
součástí našeho města i okolních vesnic.
Slovo „charita“ znamená praktická láska. A to i tehdy, když ji necítíme, ale chceme konat dobro. Na to
mysleme, když se setkáváme s těžkostmi; láska je vždy průvodním znakem toho, že jsme na správné
cestě. Nestačí říkat, že láska je z Boha. To my lidé jsme pozváni dovolit Boží lásce v Ježíši vstoupit
k nám a stát se v každém okamžiku přítomnou Láskou Boží.
Jeden církevní otec říkal: “Nejsou velcí bez malých.“ Proto děkuji každému jednomu z vás, kteří se
snažíte nechat do svého života vstoupit Lásku a předávat ji dále. Tak, jak je to obsaženo v samotném
názvu Charity.
P. Václav Dolák, farář
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Základní údaje
Charita Svitavy je nestátní nezisková organizace, která podporuje seniory, osoby se zdravotním
postižením a s chronickým onemocněním starší 19 let v plnohodnotném způsobu života.
Je organizací římskokatolické církve s vlastní právní subjektivitou. Je součástí Arcidiecézní charity Olomouc, začleněné do Charity Česká republika, která je členem Mezinárodního společenství charit – Caritas Internationalis.
Svitavská Charita byla zřízena olomouckým arcibiskupem Mons. Janem Graubnerem dne
14. 12. 1993.
Je evidována u Ministerstva kultury ČR dne 30. 10. 1996 pod číslem 8/1-02-721/1996 podle ustanovení §16 zákona č. 3/2002 Sb., o církvích a náboženských společnostech.
Krajský úřad Pardubického kraje udělil dne 25. 6. 2007 registraci sociálním službám, které Charita
Svitavy nabízí.

Územní působnost Charity Svitavy:
viz mapka na druhé straně obálky
Statutární zástupce:
Blanka Homolová – ředitelka
Poradní orgán – Rada Charity
Složení v roce 2018:
Ing. Jarmila Pecháčková
Marie Rozsypalová
Bc. Dagmar Pauková
Pastorace a duchovní rozměr:
P. Mgr. Václav Dolák
Mgr. Filip Keller
Miriam Holubcová, DiS. – pastorační pracovnice
Zaměstnanci:
K 31. 12. 2018 bylo v pracovním poměru celkem
28 pracovníků, přepočtený stav pracovníků 22,16.
Adresa: Hřbitovní 2257/1, 568 02 Svitavy
Telefon: 737 183 357
E-mail: info@svitavy.charita.cz
Web: www.svitavy.charita.cz
Facebook: www.facebook.com/charita.svitavy
Bankovní účet: 15507664/0600
IČ: 47490462
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Charitní pečovatelská služba (CHPS)
Posláním CHPS je umožnit seniorům, osobám s chronickým onemocněním a zdravotním postižením
zůstat ve svém domácím prostředí a zajistit jim pomoc v takovém rozsahu a takovým způsobem, aby
prožívali důstojný život podle svých potřeb. Služba je poskytována v domácnostech ve Svitavách a okolních obcích nebo ve středisku hygieny osobám, které mají sníženou soběstačnost a potřebují pomoc
jiné osoby.
Okruh osob:
• senioři
• osoby s chronickým onemocněním od 19 let
• osoby se zdravotním postižením od 19 let
Kapacita: 90 klientů
Přepočtený počet zaměstnanců: 8,77 pracovníků

Důležité události Charitní pečovatelské služby v roce 2018:

• V roce 2018 byla rozšířena působnost o obec Chrastavec. Roční kapacita terénní formy služby byla
90 klientů. Okamžitá kapacita služby v pracovní dny v době od 6 do 13 hod. byla 5 klientů. Okamžitá
kapacita v pracovní dny od 13 do 20 hod. a o víkendech a o svátcích zůstala stejná (1 klient).
• CHPS poskytovala v průběhu roku 2018 pomoc a podporu 89 klientům, z toho bylo 36 mužů
a 53 žen. Bylo uzavřeno 42 nových smluv o poskytnutí sociální služby. Celkový počet hodin setkání v roce 2018 byl 5 452 oproti 5 245 hodinám v roce 2017 a 5 510 hodinám v roce 2016.
V roce 2018 proběhlo celkem 7 074 návštěv. 5 klientům byla v průběhu roku služba poskytována bez
úhrady, podle § 75, odst. 2 zákona O sociálních službách. 10 klientů využilo úkonu zajištění osobní
hygieny ve Světlance (ambulantní forma služby). Tento úkon byl proveden celkem 214x. Základní sociální poradenství bylo sociálním pracovníkem poskytnuto celkem 48x. Jednalo se zejména o pomoc
s žádostí o příspěvek na péči či jinou sociální dávku, podání oznámení o poskytovateli pomoci na
úřad práce, poradenství ohledně vhodných sociálních služeb, poradenství v nepříznivé sociální situaci.
V roce 2018 byly v CHPS zaznamenány 3 stížnosti na kvalitu poskytování služeb a bylo evidováno
a řešeno 13 nouzových či havarijních situací.
• V roce 2018 v CHPS pracovalo celkem 7 pracovnic v sociálních službách na běžný pracovní poměr, což je o 1 pracovnici méně než v roce 2017. Tým vedla vedoucí CHPS na úvazek 1,0
a doplňovala jej sociální pracovnice a také pastorační asistentka. Od 1. 9. 2018 došlo ke změně na
pozici vedoucí CHPS a sociálního pracovníka.
• V průběhu října 2018 byla v budově, kde sídlí CHPS, nainstalována schodišťová plošina, která možní
imobilním klientům přístup do prvního patra.
• Na konci listopadu proběhlo společenské setkání klientů a pracovníků CHPS, kterého se zúčastnilo
18 klientů.
• Dva klienti CHPS se v září 2018 zúčastnili poutního výletu do Blatnice pod Svatým Antonínkem společně s pracovníky Charity, dobrovolníky a přáteli svitavské Charity.
• V roce 2018 byli pracovníci CHPS proškoleni v mnoha oblastech souvisejících s pomocí a podporou lidem se zdravotním postižením, a seniorům: Etický kodex Charity Česká republika, Základy
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komunikace se seniory a její specifika, Poskytování první pomoci, Vertikalizace klienta, škola zad,
Strategie komunikace a základy zvládání konfliktů u klientů sociálních zařízení, Úvod do přístupu zaměřeného na člověka, Úvod do problematiky - edukace neformálních pečujících prostřednictvím pečovatelských služeb, Standardy kvality v pečovatelské službě, Zákon č.108/2006 Sb.,
o sociálních službách, Informační systém WebCarol.
Hospodaření CHPS (v tis. Kč)
VÝNOSY
Tržby od klientů
Účelová dotace PK (dříve MPSV)
Dotace z rozpočtu PK
Příspěvek měst a obcí
Dary
Tržby prodeje majetku
Ostatní výnosy
VÝNOSY CELKEM

670.00
2 622.00
233.00
719.00
36.00
0.00
24.00
4 304.00

NÁKLADY
Materiálové náklady
Služby (včetně leasingu)
Osobní náklady
Ostatní náklady
Odpisy, prod. majetek

279.00
347.00
3 395.00
49.00
244.00

VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ

4 314.00
-10.00
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Světlanka
Centrum denních služeb (CDS)
Posláním CDS je přispět ke kvalitě života dospělých lidí se zdravotním postižením, osob s chronickým onemocněním a seniorů. Umožnit jim smysluplně a aktivně trávit část dne mimo svou
domácnost a dle zásad individuálního přístupu jim poskytnout přiměřenou podporu a potřebnou
péči v těchto oblastech:
• osobní hygiena a stravování,
• zprostředkování kontaktu se společenským prostředím,
• rozvoj, upevnění a udržení motoriky, myšlení, paměti a praktických dovedností,
• navazování, udržení a rozvíjení sociálních vztahů.
Okruh osob:
• senioři
• osoby s chronickým onemocněním od 19 let
• osoby se zdravotním postižením od 19 let
Kapacita: 32 klientů | Přepočtený počet zaměstnanců: 12,52 pracovníků a 3 pracovníci na DPP

Důležité události Světlanky – centra denních služeb v roce 2018:
•

Během roku 2018 využilo službu 48 klientů, z toho 25 klientů se zdravotním postižením a 23 klientů
s chronickým onemocněním a seniorů. Celkem službu využilo 20 mužů a 28 žen.

•

V roce 2018 proběhlo jednání s 16 novými zájemci, bylo uzavřeno 12 nových smluv o poskytnutí sociální
služby.

•
•

Bylo poskytnuto celkem 21 280 hodin péče (v roce 2017 to bylo 22 525 hodin).

•

V průběhu roku jsme zorganizovali sedmý ročník výstavy výtvarných prací klientů Proměny, Zážitkový den,
Zahradní slavnost, oslavu společné sklizně, Sportovní den, Masopust, Čarodějnický rej, Charitní pouť, Jarní
a Adventní výstavy výrobků a prací klientů. Zúčastnili jsme se Valentýnského plesu, Svatomartinského
veselí, mnoha hudebních a divadelních představení, Tříkrálové sbírky atd. V programu se pravidelně objevovala canisterapie, výtvarný ateliér, šicí dílna a dřevodílna, dramaterapie, kvízy v knihovně, reminiscenční
terapie, muzikohraní, angličtina, čtení na pokračování, návštěvy solné jeskyně a mnoho dalších pravidelných aktivit. Klienti se dále zúčastnili Benefičního koncertu Charity, pěvecké přehlídky Život je jen náhoda
v Poličce, kde sami vystupovali, Oslavy společné sklizně, setkání při výrobě keramiky - jak na workshopu
Volšové ruce, tak na ZŠ Riegrova.

•

V roce 2018 jsme na Světlance přivítali zajímavé domácí i zahraniční hosty, pozvali jsme k besedám např.
policejního preventistu, dentální hygienistku, výživovou poradkyni a včelaře.
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Město Svitavy (jako vlastník budovy na Jungmannově ulici) investovalo do stavebních úprav budovy CDS
– došlo ke zbourání příčky, která oddělovala denní místnost klientů se zdravotním postižením od kuchyně.
V rámci rekonstrukce byla po zbourání zdi udělána v celém prostoru nová podlaha, přemístěna kuchyň,
jídelna a šatna klientů a tím následně došlo ke zvětšení prostoru denní místnosti.

•

Velkou radostí a přínosem pro nás bylo spolupracovat s našimi domácími i zahraničními dobrovolníky.
Spoustu práce odvedli také firemní dobrovolníci z pojišťovny Kooperativa.

Co se nám podařilo?
•

V roce 2018 jsme pokračovali v úpravách a vybavování prostor odloučeného pracoviště na Polní ulici,
podařilo se nám opravit sál na dramaterapii a další aktivity. Pořídili jsme novou schodišťovou plošinu,
která dořešila bariérovost budovy, a do prostor v prvním patře se pohodlně dostanou také lidé s omezenou schopností pohybu.

•

V roce 2018 jsme se věnovali vzdělávání zaměstnanců. Díky nadaci VDV Olgy Havlové se nám podařilo
zaplatit třem pracovnicím přímé péče dvouletý výcvik Specialista v péči zaměřené na člověka. Dále
se tým pracovníků školil v problematice sexuality osob s mentálním postižením a v mnoha dalších
kurzech. Podařilo se nám zrealizovat jednodenní teambuildingovou akci Den duchovní obnovy.

•

V roce 2018 jsme začali s aktivizací pomocí mobilních zahrádek. Díky úspěšným projektům se podařilo
upravit terén a nakoupit potřebné vybavení. Klienti byli do celého procesu zakládání mobilních zahrádek
a zahradničení zapojeni. Na projekt mobilních zahrádek jsme navázali projektem ovocného sadu Olgy
Havlové a podařilo se nám získat prostředky na jeho vysázení. V zahradě Světlanky jsme vysadili 15
ovocných stromů a mnoho ovocných keřů.

•

Redakce Svět vydala v roce 2018 dvě čísla Světlankovského časopisu. Jeho šéfredaktorem je jeden
z našich klientů.

•

V šicí dílně se podařilo díky vhodnému výběru výrobků zapojit více klientů. Byl zakoupen nový šicí stroj.
Dále byl pořízen grafický lis do výtvarného ateliéru, stolní kotoučová pila do dřevodílny a nábytek do
relaxační místnosti na Polní ulici.

•

V roce 2018 se uskutečnila řada výletů - Trstěnice, Olešnice, Hlinsko, Polička, Moravská Třebová,
Litomyšl, Pasíčka, Květná zahrada. Klienti se aktivně zapojili do organizace a plánování výletů.

•

Do programu byla zařazena nová aktivita – Pánská jízda a Dámský klub. Začalo se s postupným
otevíráním vztahových a dalších témat. Celý tým pracovníků s klienty se zdravotním postižením prošel
akreditovaným kurzem Sexualita lidí s mentálním postižením I.

•

Ke klientům z řad seniorů začala pravidelně docházet psycholožka Monika Čuhelová na setkávání
s názvem Barvy života.

Počet klientů CDS dle věku a pohlaví:
VĚK

POČET KLIENTŮ

19 – 35 let

13

36 – 50 let

10

51 – 65 let

4

66 – 80 let

10

Nad 80 let

11

CELKEM

48

Z toho muži

20

Z toho ženy

28
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Hospodaření CDS (v tis. Kč)
VÝNOSY

NÁKLADY

Tržby od klientů

1 237.00 Materiálové náklady

673.00

Účelová dotace PK (MPSV)

3 919.00 Služby (včetně nájemného)

988.00

Dotace z rozpočtu PK

210.00 Osobní náklady

4 565.00

Příspěvek měst a obcí

630.00 Ostatní náklady

35.00

Dary

363.00 Odpisy, prod. majetek

Prodej DHIM a HIM

204.00

0.00

Ostatní výnosy

72.00

VÝNOSY CELKEM

6 431.00

6 465.00
VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ

-34.00

Grafické znázornění výnosů:
100
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10%

Úč. dotace Dotace z rozp. Příspěvek
PK (MPSV) prostředků PK měst a obcí

6%

0%

1%

Dary

Prodej DHIM
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Ostatní
výnosy

Půjčovna kompenzačních pomůcek
(PKP)
PKP je provozována Charitou Svitavy na základě živnostenského oprávnění ze dne 11. 12. 2013. Nabízí k pronájmu invalidní vozíky, chodítka, WC křesla, sedačky do vany, nástavce na WC a elektrická
polohovací lůžka.
Přepočtený počet zaměstnanců: 0,44 pracovníků a 3 DPP

Důležité události Půjčovny kompenzačních pomůcek v roce 2018:
•
•

Bylo zapůjčeno 207 pomůcek 141 klientům.
Byla pořízena 2 nová polohovací lůžka.

Středisko Damián
Koordinátor: Blanka Homolová
Středisko vzniklo vyčleněním činností pomáhajících lidem s malomocenstvím ze stávajícího Střediska
humanitární pomoci.
Dostalo své jméno po Svatém Damiánovi de Veuster. Sv. Damián de Veuster (1840–1889) byl belgický
kněz, který se dobrovolně vydal sloužit malomocným na havajském ostrově Molokai. Na malomocenství
tehdy neexistoval lék, nemocní byli na ostrov vyhošťováni, aby se zamezilo šíření nemoci. Kdo byl na ostrov vyhoštěn, věděl, že tady už zemře. Poměry tu panovaly otřesné: Mnozí nemocní vedli nevázaný život
podle hesla: „Jezme, pijme, hodujme, vždyť zítra zemřeme.“ Panovalo tu právo silnějšího.
Sv. Damián na ostrově zavedl snesitelné podmínky. Žil na ostrově Molokai šestnáct let, než se sám
nakazil a nemoci podlehl. Postupně získal spolupracovníky, vybudoval tam kostel, vodovod, dřevěné domky, nemocnici, dva sirotčince. Snažil se obyvatele smysluplně zaměstnat, založil pro ně i pěvecký sbor
a kapelu. Mnohé přivedl ke křesťanské víře, protože nekázal jen slovy, ale hlavně celým svým životem.
Roku 1995 byl Damián de Veuster Janem Pavlem II. prohlášen za blahoslaveného a Benedikt XVI. jej roku
2009 svatořečil. Sv. Damián je patronem lidí stižených malomocenstvím a nemocí AIDS. Jeho socha stojí
před vládní budovou v Honolulu - hlavním městě Havajských ostrovů, ale i v budově Kongresu USA ve
Washingtonu. (Zdroj: www.pastorace.cz)
Činnost střediska spočívá ve spolupráci s dobrovolníky, kteří se věnují pletení obvazů pro lidi
postižené leprou. Zasíláme jim materiál – 100%
bavlnu (obvazy pak lze vyvařovat). Hotové obvazy
předáváme Občanskému sdružení OMEGA Kyjov.
Sdružení spolupracuje s 35 leprosárii v Africe
a 11 v Indii. Mnohokrát děkujeme všem, kdo přispěl finančním darem, a všem „našim“ obětavým
pletařkám.
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Dobrovolnictví
Koordinátor: Miriam Holubcová, DiS.
Jsme vděční lidem, kteří věnují svůj volný čas ostatním. S Charitou Svitavy spolupracuje nemálo dobrovolníků. Jednotlivců, kteří dochází do Světlanky – centra denních služeb, bylo v uplynulém roce evidováno
deset. Odpracovali celkem 718,5 hodiny. Celý rok pomáhali při denním programu s klienty např. při
doprovodu, nabídkou různorodých aktivit (takto zde probíhá např. canisterapie či dramaterapie) apod.
Na konci roku 2018 se uskutečnilo již tradiční setkání dobrovolníků Charity Svitavy se zástupci organizace, kde dobrovolníci sdíleli své zkušenosti, seznámili se s výsledky dotazníkového šetření spokojenosti
v Charitě Svitavy a diskutovali o různých podnětech.
V roce 2018 jsme pokračovali v dobré spolupráci s Kooperativou
pojišťovnou, a. s., VIG v rámci programu Firemního dobrovolnictví. Za rok 2018 pomohli její dobrovolníci Charitě Svitavy na
benefičním koncertě a také s pracemi na zahradě. Bez dobrovolníků si vůbec nedovedeme představit průběh Tříkrálové sbírky,
kterou zajišťuje přes 400 jednorázových dobrovolníků. Jsme
velice vděčni za každého dalšího nového koledníka.
Děkujeme také všem, kteří pomáhají při výrobě pletených obvazů pro malomocné. Zároveň děkujeme zahraničním dobrovolníkům z Mateřského centra Krůček ze Svitav, kteří rozšiřují
klientům obzory o pohledy do života lidí v jiných zemích.
Všem jsme vděčni za pomoc, za to, že nezištně pomáhají tam,
kde je potřeba, bez nároku na finanční odměnu.

Středisko humanitární pomoci (SHP)
SHP není sociální službou dle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách. Smyslem jeho existence je nabízet pomoc lidem v těžkých životních situacích ve Svitavách, v České republice i po celém světě.
SHP je zřízeno pro případ mimořádných událostí, převážně povodní apod., půjčuje vysoušeče, pomáhá
lidem, kteří se dostali do tíživé situace v důsledku zdravotní, sociální či jiné komplikace. Zapojuje se do
projektů „Vánoční balíček pro děti na Ukrajinu“ a „Adopce na dálku®“ na Haiti realizovaný Arcidiecézní
charitou Olomouc. Finančně podporuje postižené oblasti ve světě po zemětřesení, tsunami, válkách
apod. Zprostředkovává sbírky obnošeného šatstva.
Přepočtený počet zaměstnanců: 0,13

Důležité události Střediska humanitární pomoci v roce 2018:
•
•
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Zapůjčili jsme vysoušeče do domácností ve Svitavách a v okolních obcích.
Zapojili jsme se do projektu Vánoční balíček na Ukrajinu, který je určen pro děti z dětských domovů
a sociálně slabých rodin. Tentokrát se ke sbírce připojilo osm jednotlivců z řad veřejnosti a tým Charitní
pečovatelské služby.

•
•
•
•
•
•
•

Činnost Střediska humanitární pomoci byla podpořena výtěžkem Postní almužny.
Obdrželi jsme dopis od Dorotie Beltinor z projektu Adopce na dálku® - Haiti.
Připojili jsme se ke kampani Na zdraví Haiti, která má za cíl zpřístupnit zdravotní péči haitským dětem.
Zapojili jsme se k humanitární sbírce Kontejner pro Haiti – materiální sbírka (šicí stroje, školní pomůcky, nářadí apod.).
Pokračovali jsme ve spolupráci s firmou Dimatex CS, spol. s r. o., která se zabývá recyklací textilního
materiálu. Ve Svitavách a okolních obcích jsou umístěny kontejnery s logem Charity Svitavy pro sběr
textilu.
V rámci tzv. přímé sociální pomoci jsme zakoupili třem rodinám v tíživé situaci automatickou pračku,
ledničku a postel.
Dvě pracovnice Charity Svitavy byly vyškoleny v psychologické první pomoci při momořádných událostech.

Tříkrálová sbírka 2018
Koordinátor: Miriam Holubcová, DiS.
Charita Česká republika organizovala již devatenáctý ročník Tříkrálové sbírky. Charita Svitavy se od 1. do 14. ledna
zapojila se svými dobrovolníky z řad zaměstnanců, klientů
i veřejnosti ve všech městech a obcích spadajících do její
působnosti.

•
•
•
•
•

Do sbírky se zapojilo opět až 404 koledníků ve 101 skupinkách.
Celkový výtěžek ve Svitavách a okolních obcích činil 487 122 Kč, tj. o 33 569 Kč více než v roce 2017.
Průměrný výtěžek jedné pokladničky činil 4 823 Kč. Největší výtěžek v přepočtu na jednoho obyvatele mají
obce Želivsko (103 Kč) a Koclířov (35 Kč).
K dispozici má pořádající Charita 58 %, tj. 282 531 Kč. Vedle této částky jsme obdrželi 16 357 Kč z DMS.
Výtěžek byl určen na rozvoj sociálních služeb Charity Svitavy a na přímou pomoc rodinám s dětmi.

Děkujeme všem organizátorům za namáhavou a pečlivou práci, také všem koledníkům za ochotu pomáhat lidem v nouzi.
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Pastorace
Koordinátor: Miriam Holubcová, DiS.
Charitní služby nejsou založeny jen na
profesionální pomoci po stránce fyzické a duševní. Velmi důležitou součástí
poskytované péče a všech nabízených
charitních služeb je také duchovní rozměr člověka. Proto v Charitě Svitavy
působí pastorační asistent, který je
zaměstnancem Arcibiskupství olomouckého a patří do týmu spolupracovníků děkana.
Pastorační asistent:
• Je k dispozici klientům, pracovníkům i dobrovolníkům. Pomáhá naplnit, pěstovat a podporovat duchovní
rozměr. Profesionální pomoc po stránce fyzické i psychické tak vhodně doplňuje.
• Nabízí pomoc při individuálním duchovním rozvoji, při hledání odpovědí v otázkách víry. Snaží se být
nablízku prostřednictvím rozhovoru, modlitby, povzbuzení, četby nebo doprovázení. V případě zájmu
zprostředkuje služby duchovního.
• Informuje a zprostředkovává účast na duchovních cvičeních, obnovách a poutích pro pracovníky a dobrovolníky Charity.
• Organizuje celocharitní poutní výlety. V roce 2018 Charita Svitavy navštívila Blatnici pod svatým Antonínkem a Velehrad.
• Koordinuje Tříkrálovou sbírku a poděkování koledníkům této sbírky. V roce 2018 ve spolupráci s SKS
Svitavy mělo poděkování formu filmového představení s názvem „Po strništi bos.“
• Zajišťuje přípravu a zakončení Postní almužny ve všech farnostech, které jsou na území Charity. Výtěžek
za rok 2018 ve výši 18 672 Kč byl využit na provoz Střediska humanitární pomoci.
• Spolupracuje s faráři všech křesťanských církví na námi spravovaném území.
Vážíme si spolupráce všech lidí, díky nimž se výše uvedené aktivity mohou a mohly uskutečnit.
Mzda pastoračního asistenta (jedná se o úvazek 0,5) je hrazena z Arcibiskupství olomouckého; pastorační
asistent patří do týmu spolupracovníků děkana. Výraznou pomocí Charitě Svitavy je možnost využívat
zdarma prostory Farního úřadu Římskokatolické církve ve Svitavách.
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Poděkování příznivcům a dárcům
Jménem celého pracovního kolektivu Charity Svitavy a jménem jejích klientů upřímně děkujeme všem
příznivcům, kteří nám jakýmkoli způsobem v roce 2018 pomohli.

Finanční dary a dotace
ABPLAST s.r.o., Čistá | Anna Ahlstedt, Svitavy | Astur & Qanto s.r.o., Praha | ATOMSTEEL s.r.o., Svitavy | Adam Cienciala,
Svitavy | DIMATEX CS, spol. s r. o., Stráž n. Nisou | DOLESTAV SY, s.r.o., Svitavy | Mirka Fialová, Svitavy | Fibertex Nonwovens,
a.s., Svitavy | Dagmar Filipi | Blanka Homolová, Svitavy | Radek Houser, Březová n. Svitavou | IVECO Czech Republic, a.s.,
Vysoké Mýto | Rostislav Janík | Miloš Janků, Vítějeves | Antonín Joch, Svitavy | Jana Kolářová | KONZUM, obchodní družstvo
v Ústí nad Orlicí | LIKO Svitavy a.s. | Město Jevíčko | Město Svitavy | Ministerstvo práce a soc. věcí ČR |
Nadace České spořitelny | Antonín Nádvorník st., Svitavy | Nekvinda - Zemědělská technika a.s., Svitavy | Obec Brněnec |
Obec Javorník | Obec Karle | Obec Koclířov | Obec Opatov | Obec Opatovec | Obec Třebařov | Radomila Oblouková, Svitavy
| Pardubický kraj | P-D Refractories CZ a.s., Velké Opatovice | Monika Preslová, Plzeň | SAINT-GOBAIN ADFORS CZ s.r.o.,
Litomyšl | Svengali, s.r.o., Praha | SVITAP J.H.J. spol. s r. o., Svitavy | SVITAVSKÉ TENISOVÉ SRDCE, z.s., Svitavy | Milan
Šváb, Svitavy | Jan Talíř, Svitavy | manželé Tomášovi, Svitavy | TPR s.r.o., Čistá | TYPOS BAR, s.r.o., Holice | VHOS, a.s.,
Moravská Třebová | Žaneta Vomáčková, Svitavy | Výbor dobré vůle – Nadace Olgy Havlové, Praha | ZDRAVÍ-PLUS s. r. o.,
Svitavy | Naděžda Žatecká
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Věcné dary, kulturní vystoupení a další pomoc
Arcidiecézní charita Olomouc | Astur & Qanto s.r.o., Praha | Manželé Bartoškovi, Svitavy | Janka Bednářová, Opatovec |
Manželé Bednářovi, Vendolí | BONANZA, o. s., Vendolí | Café Dušambo, Svitavy | Café Rozcestí, Svitavy | CANTES Východní
Čechy, z.p.s. | CMS TV, studio COMVISION, Svitavy | Corey TuT, USA | František Černý, Praha | Monika Čuhelová, Svitavy |
Českobratrská církev evangelická, Svitavy | Českomoravská Fatima, Koclířov | Jan Datinský, Brněnec | DIMATEX CS, spol.
s r.o., Stráž n. Nisou | Petr Dirbák, Gruna | Renata Dobešová, Koclířov | Domov na Rozcestí, Svitavy | Domov ve Zboží, Světlá
n. Sázavou | DTP centrum, v.o.s., Svitavy | Přemysl Dvořák, Svitavy | Milan Flek, Svitavy | Jaromír Haupt, Svitavy | Tomáš Hladík, Svitavy | Jaroslav Hnát, Radiměř | Blanka Homolová, Svitavy | P. Martin Hönig, Brno | Eliška Charouzová, Radiměř | Marie
Janderová, Javorník | Josef Klíč, Brno | Klub seniorů Svitavy | Koalice nevládek Pardubicka, z.s. | KOH-I-NOOR HARDTMUTH
Trade a.s. | Kooperativa pojišťovna, a.s., VIG | Manželé Kopečtí, Opatov | Věra Koukolová, Hradec nad Svitavou | Jiří Krahulec,
Svitavy | P. Petr Krajčovič, Svitavy | René Kulhan, Koclířov | Monika Lžičařová, Brněnec | Mateřské a rodinné centrum Krůček
Svitavy, z.s. | Medesa, s.r.o., Polička | Město Svitavy | Městská knihovna ve Svitavách | Městská policie, Svitavy | Městské
informační centrum Svitavy | Městské muzeum a galerie Svitavy | Lukáš Moravec, Svitavy | MŠ M. Horákové, Svitavy | OA
a VOŠE Svitavy | Oblastní charita Moravská Třebová | Oblastní charita Polička | Oblastní spolek Českého červeného kříže
Svitavy | Pěvecký sbor Dalibor, Svitavy | Policie ČR, obvodní oddělení Svitavy | Vojtěch Poštulka, Olomouc | Římskokatolický
farní úřad Březová nad Svitavou | Římskokatolický farní úřad Svitavy | Solná jeskyně, Svitavy | Společnost Dcer křesťanské
lásky sv. Vincence de Paul, Mendryka | Sportes Svitavy, s.r.o., Svitavy | Středisko kulturních služeb města Svitavy | Střední
zdravotnická škola Svitavy | Svitap J.H.J. spol. s r.o. Svitavy | Svitavský deník | Syfon – hudební skupina, Svitavy | Šebestián
Pavel Smrčina, Moravská Třebová | Oldřich Šišmiš, Svitavy | Školní jídelna T. G. Masaryka, Svitavy | Radek Štelčík, Svitavy
| TAUER GROUP, a.s., Svitavy | Točkolotoč – hudební skupina, Svitavy | Vlastimil Valeš, Svitavy | Jiří Vlček, Zlín | Základní
umělecká škola Svitavy | ZŠ Hradec nad Svitavou | ZŠ Riegrova, Svitavy

Pletení obvazů pro malomocné
Antlová Ivana, Bruntál | Badurová Michaela, Bystřice | Blahová Eva, Opava | Čedroňová Marta, Olomouc
| Filípková Jana, Opava | Frantová Eva, Svitavy | Gabrielová Daniela, Zlín – Malenovice | Grimová Františka, Lipovec | Havlíková Miroslava + personál z oddělení N3 z OLÚ Jevíčko | Homolová Blanka, Svitavy
| Horáková Alexandra, Svitavy | Illová Lea, Ostrava-Polanka | Kalašová Dagmar, Podveky | Kociánová
Věra, Kopřivnice | Koláčková Naděžda, Kopřivnice | Krčilová Marcelal, Hostivice | Křížová Marie, Němčice
| Peňázová Jaroslava, Litomyšl | Peterková Jaroslava, Bukovina u Bělé | Pfeiferová Jitka, Velké Bílovice
| Rodová Viera, Bohumín | Rozsypalová Marie, Banín | Skácelová Věra, Jevíčko | Stolínová Iva, Česká
Třebová | Svojanovská Anna, Svitavy

Dobrovolníci

Josef Bodeček | Liběna Houserová | Klára Hubičková | Michal Kadlec | Helena Kolečkářová | Zdeněk Pešina | Kateřina
Pevná | Edita Přikrylová | Marie Rozsypalová | Zuzana Soukupová | dobrovolníci Tříkrálové sbírky | dobrovolníci z programu
Pro lepší život, Kooperativa Svitavy
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Hospodaření organizace
Rozvaha k 31. 12. 2018 (v tis. Kč)
AKTIVA

K 1. 1. 2018

31. 12. 2018

Dlouhodobý majetek

2 647.00

2 682.00

hmotný majetek

4 343.00

4 803.0

-1 696.00

-2 121.00

Krátkodobý majetek

516.00

972.00

pohledávky

183.00

194.00

finanční majetek

314.00

760.0

19.00

18.00

3 163.00

3 654.00

K 1. 1. 2018

31. 12. 2018

Vlastní zdroje

2 391.00

2 797.00

vlastní jmění

2 852.00

3 339.0

výsledek hospodaření

-161.00

-81.00

neuhr. ztráta z min. let

-300.00

-461.00

Cizí zdroje

772.00

857.00

krátkodobé závazky

678.00

857.00

dlouhodobé závazky

20.00

0.0

jiná pasiva

74.00

0.00

3 163.00

3 654.00

oprávky

jiná aktiva
Aktiva celkem

PASIVA

Pasiva celkem
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Výkaz zisku a ztráty k 31. 12. 2018 (v tis. Kč)
NÁKLADY
Spotřebované nákupy

2 427.00

Osobní náklady

8 366.00

Daně a poplatky

3.00

Ostatní náklady

125.00

Odpisy, prodaný majetek, rezervy

448.00

NÁKLADY CELKEM

11 414.00

VÝNOSY
Provozní dotace

8 333.00

Přijaté příspěvky

600.00

Tržby za vlastní výkony a zboží
Ostatní výnosy
Tržby z prodeje majetku
VÝNOSY CELKEM

2 288.00
112.00
0.00
11 333.00

Výsledek hospodaření před zdaněním

-81.00

Výsledek hospodaření po zdanění

-81.00
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Výňatek ze zprávy
nezávislého auditora
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Akce Charity Svitavy pro veřejnost
v roce 2018
4. 2. 2018
16. 3. 2018
1. 3. – 15. 4. 2018
25. 5. 2018
11. 9. 2018
8. 10. 2018
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Filmové představení pro tříkrálové koledníky „Po strništi bos“
Křížová cesta Charity Svitavy
Výstava obrazů „Proměny VII.“
Účast na Noci kostelů
Charitní pouť do Blatnice pod Svatým Antonínkem
Benefiční koncert při příležitosti 25. výročí vzniku Charity Svitavy

Projekty Charity Svitavy
Charitní pečovatelská služba

Světlanka – centrum denních služeb

Adresa:
Polní 354/2, 568 02 Svitavy
E-mail: chps@svitavy.charita.cz

Adresa:
Jungmannova 1558/6, 568 02 Svitavy
Polní 354/2, 568 02 Svitavy
(odloučené pracoviště)
E-mail: cds@svitavy.charita.cz

Provozní doba:
terénní forma – denně, včetně víkendů
a svátků 6.00 – 20.00 hodin
ambulantní forma – v pracovní dny
9.00 – 16.00 hodin v budově Světlanky
Úřední hodiny
pondělí 8.00 – 12.00 hodin
Vedoucí: Zlatuše Pešlová
Bc. Dagmar Pauková (pov. vedením do 31. 8.)
Zuzana Soukupová (od 1. 9. 2018)
Mobil: 731 003 394
Soc. pracovnice: Bc. Dagmar Pauková (do 31. 8.)
Soc. pracovník: Bc. David Šmída (od 1. 9. 2018)
Mobil: 733 741 042

Provozní doba:
Jungmannova – v pracovní dny
od 7.00 do 16.00 hod.
Polní – pondělí od 9.00 do 11.30 hod.,
úterý – pátek od 7.30 do 11.30 hod
Úřední hodiny
pondělí 8.00 – 15.00 hod.
Vedoucí: Mgr. Vendula Kouřilová
Mobil: 731 646 945
Sociální pracovnice: Bc. Zuzana Sekaninová
(do 30. 9. 2018)
Mgr. Zdenka Vocásková (od 1. 10. 2018)
Mobil: 731 646 944

Půjčovna kompenzačních pomůcek

Středisko humanitární pomoci

Adresa:
Milady Horákové 373/10, 568 02 Svitavy
Mobil: 736 267 381
E-mail: pujcovna@svitavy.charita.cz

Adresa: Hřbitovní 2257/1, 568 02 Svitavy
Mobil: 733 676 725
E-mail: humanitarni@svitavy.charita.cz
Provozní doba: v pracovní dny 7.00 – 15.30 hod.
Půjčování vysoušečů:
možné jen po předchozí telefonické domluvě

Výpůjční hodiny:
pondělí 13.00 – 15.00 hodin
středa 10.00 – 12.00 a 13.00 – 15.00 hodin
Půjčování kompenzačních pomůcek
ve výpůjčních hodinách nebo po předchozí
telefonické domluvě
Vedoucí: Miriam Holubcová, DiS.

Koordinátor:
Bc. David Šmída (do 31. 8. 2018)
Blanka Homolová (do 30. 10. 2018)
Bc. Dagmar Pauková (od 1. 11. 2018)

Tříkrálová sbírka
Miriam Holubcová, DiS.
Mobil: 736 267 381
E-mail: pastoracni@svitavy.charita.cz

