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Mapa působnosti Charity Svitavy
Svitavy, Opatov, Opatovec, Kukle, Javorník, Dětřichov, Koclířov,
Vendolí, Kamenná Horka, Hradec nad Svitavou, Radiměř, Sklené,
Pohledy, Březová nad Svitavou, Rudná, Želivsko, Brněnec, Chrastavec

Úvodní slovo
Milí přátelé svitavské Charity,
máte v rukou naši Výroční zprávu za rok 2019, který pro mě osobně znamenal velké rozhodnutí
ujmout se jejího vedení. I když jsem chvíli sbírala odvahu, záhy jsem pochopila, že to zvládneme.
A to zejména kvůli úžasnému kolektivu pracovníků, který svitavská Charita má, který pracuje
jako dobře sehraný orchestr a je pro tuto organizaci nedocenitelným darem. Děkuji tímto celému
týmu za jeho každodenní celoroční práci i vzájemnou pomoc. Zejména díky nim je Charita tím,
čím je a pomáhá tak, jak má.
Naši činnost bychom však nemohli uskutečnit bez podpory Pardubického kraje, podpory města
Svitavy a dalších obcí a také bez donátorů, kteří nás podporují a mají tak neodmyslitelný podíl na
charitní práci. Patří Vám za to upřímný dík.
V roce 2019 jsme se, kromě každodenní práce s našimi uživateli, začali více soustředit na spolupráci s veřejností. Chtěli jsme ji seznámit s charitním dílem a dát každému možnost se k němu
připojit. Obrovskou radostí byl pro mě zahradní hudební festival Vzadu v sadu, který otevřel zahradu Světlanky a pomyslně i brány Charity dokořán. Byl to nádherný den, v němž byl mimo jiné
požehnán ovocný sad. Kněz Láďa Heryán, který sadu žehnal, o tom napsal: „Požehnání proměnilo přítomné v nějak jiné lidi: jinak se dívají, tak nějak slavnostně se usmívají, jako by všechny poznamenalo to, že právě kolem prošel Hospodin. Jen to neumějí vyjádřit a tiše si to nesou v srdcích.
Kdykoli pak do zahrady vkročí, to nevyjádřitelné tam zas bude.“
Přála bych si, aby právě tak pracovala i naše Charita. Aby každý, kdo se s námi a naší prací setká,
už nezůstal stejný, ale cítil to nevyjádřitelné, totiž lásku, která naši práci provází.

Vendula Kouřilová
ředitelka Charity Svitavy

Úvodní slovo
„Milovat Boha znamená být hluboce vděčný za dar života a projevovat tuto vděčnost svým životem, přisvědčovat svému osudu i tam, kde se vymyká mým plánům a očekáváním.“
Tomáš Halík
Milí čtenáři výroční zprávy,
chci vyjádřit vděčnost všem pracovníkům Charity, dobrovolníkům a paní ředitelce Vendule Kouřilové za nasazení pro dílo Lásky - Charitas. Vyprošuji, aby tam, kde je opravdová láska, jste zažili
„Boží dotek milosti“ tak, jak je to ve známé písni: Ubi Caritas et Amor, Deus ibi est - Kde je dobrota a láska, tam přebývá Bůh.
P. Václav Dolák
svitavský děkan

Základní údaje
součástí Arcidiecézní charity Olomouc, začleněné do Charity Česká republika, která je
členem Mezinárodního společenství charit –
Caritas Internationalis.
Svitavská Charita byla zřízena olomouckým
arcibiskupe m 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 mapa na třetí straně
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

Statutární zástupce:
Blanka Homolová
– ředitelka, do 31. 5. 2019
Mgr. Vendula Kouřilová
– ředitelka, od 1. 6. 2019

Rada Charity v roce 2019:
Ing. Jarmila Pecháčková
Marie Rozsypalová
Bc. Dagmar Pauková
Pastorace a duchovní rozměr:
P. Mgr. Václav Dolák
Mgr. Filip Keller
Miriam Holubcová, DiS. - past. pracovnice
Zaměstnanci:
K 31. 12. 2019 bylo v pracovním poměru celkem 27 pracovníků, přepočtený stav pracovníků: 23,73.
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

Charitní pečovatelská služba
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: 9,46
Důležité události Charitní pečovatelské služby v roce 2019:
• V roce 2019 byla roční kapacita terénní formy služby 90 klientů.
Okamžitá kapacita služby v pracovní dny v době od 6 do 13 h je
5 klientů. Okamžitá kapacita v pracovní dny od 13 do 20 h a o víkendech a o svátcích je 1 klient.
• CHPS poskytovala v průběhu roku 2019 pomoc a podporu 104 klientům
(oproti 89 v roce 2018). Bylo uzavřeno 37 nových smluv o poskytnutí sociální služby (oproti 42 v roce 2018). Celkový počet hodin setkání
v roce 2019 byl 6 614 proti 5 452 hodinám v roce 2018 a 5 245 hodinám
v roce 2017. V roce 2019 proběhlo celkem 9 439 návštěv.

• Třem klientům byla v průběhu roku služba poskytována bez úhrady,
podle § 75 odst. 2 zákona o sociálních službách.
• V roce 2019 využilo 10 klientů úkonu zajištění osobní hygieny ve
Světlance (ambulantní forma služby). Tento úkon byl proveden celkem 231x. V roce 2018 tento úkon využilo 10 klientů celkem 214x.
• Základní sociální poradenství bylo sociálním pracovníkem poskytnuto celkem 52x. 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 2019 nebyly v CHPS zaznamenány žádné stížnosti na kvalitu
poskytovaných služeb. Bylo evidováno a řešeno 6 nouzových či havarijních situací.
• K 31. 12. 2019 pracovalo v CHPS celkem 7 pracovníků v sociálních
službách na běžný pracovní poměr. Během roku 2019 byli přijati
4 pracovníci na dohodu o provedení práce či dohodu o pracovní
činnosti. Tým vedla vedoucí na úvazek 1,0 a doplňoval jej sociální
pracovník a také pastorační asistentka.
• V červnu 2019 Charita Svitavy uspořádala první ročník zahradního
hudebního festivalu „Vzadu v sadu“, který navštívili rodinní příslušníci našich klientů.
• Dva klienti se v září 2019 zúčastnili poutního výletu do Králík společně s pracovníky Charity, dobrovolníky a přáteli.
• Na konci listopadu 2019 se uskutečnilo tradiční setkání klientů
CHPS, kterého se zúčastnilo 20 klientů. Během příjemného odpoledne byla příležitost k seznámení se navzájem, s novými pracovníky
i službami, které svitavská Charita poskytuje.

• V roce 2019 byli pracovníci CHPS proškoleni v těchto oblastech:
zvládání stresu a stresové zátěže v oblasti sociálních služeb, psychosociální podpora umírajícím a pozůstalým v podmínkách sociálních služeb, základy poskytování první pomoci, specifika péče o lidi
s demencí, seznámení s možnostmi péče o pečující, emoční inteligence, pozornost a pozorování v sociální praxi, komunikační dovednosti a asertivita v sociální oblasti, bioetika v charitativní práci,
vedení podpůrného rozhovoru a efektivní komunikace v sociálních
službách, změny ve stáří a jejich simulace gerontooblekem, vertikalizace klienta, škola zad.
• V prvním čtvrtletí roku proběhlo tradiční dotazníkové šetření, díky
kterému se klienti a jejich rodinní příslušníci mohli podílet na zvyšování kvality poskytovaných služeb.
• Vypracovali jsme projekt „Posílená Charita - Vyfič ze zajetých kolejí!“ a požádali o grant v programu Active Citizens Fund. Charita Svitavy se v něm uchází o podporu, díky které by se mohla stát
moderním a silným poskytovatelem sociálních služeb pracujícím na
principech empowermentu. V rámci projektu chceme posílit kompetence všech pracovníků a nastavit taková vnitřní pravidla a postupy, aby se Charita Svitavy stala maximálně efektivní a podporující
organizací.
• Od roku 2019 je CHPS zapojená do projektu „Pečovatelská služba
– příležitost pro život doma II.“ Institutu sociální práce. Institut provází pečovatelské služby na cestě transformace k naplnění vize „žít
doma“. Cílem takové transformace je stav, kdy pečovatelská služba
je vnímána jako skutečně odborná služba poskytující osobám závislým na péči krátkodobou podporu i podporu do konce života
v domácím prostředí. Vedení CHPS v roce 2019 absolvovalo kurzy
v oblasti zjišťování potřeb klientů jako základ individuálního plánování a plánování rozvoje služby v souvislosti s naplňováním vize,
kterou je žít doma.

Hospodaření CHPS (v tis. Kč)
VÝNOSY
Tržby od klientů
Účelová dotace PK (MPSV)

NÁKLADYADY
825,00
2 743,00

Materiálové náklady
Služby (včetně leasingu)

317,00
364,00

Dotace z rozpočtu PK

174,00

Osobní náklady

3 771,00

Příspěvek měst a obcí

720,00

Ostatní náklady

65,00

Dary

128,00

Odpisy, prodaný majetek

Tržby z prodeje majetku
Ostatní výnosy
VÝNOSY CELKEM

103,00
4 693,00

NÁKLADY CELKEM
VÝSLEDEK HOPODAŘENÍ
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Světlanka – centrum denních služeb
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: 13,39

Důležité události Světlanky – centra denních služeb v roce 2019:
• Během roku 2019 využilo službu 53 klientů (v roce 2018 to bylo 48),
z toho 27 klientů se zdravotním postižením a 26 klientů s chronickým onemocněním a seniorů.
• V roce 2019 proběhlo 23 jednání s novými zájemci. Bylo uzavřeno

19 nových smluv o poskytnutí sociální služby.
• Bylo poskytnuto celkem 21 747 hodin péče (v roce 2018 to bylo 21 280
hodin).
• V červnu nastoupila na místo vedoucí centra denních služeb Mgr.
Eva Šolcová a odešla stávající vedoucí Mgr. Vendula Kouřilová,
která převzala funkci ředitelky Charity Svitavy.
• V průběhu roku 2019 bylo přijato 5 pracovníků na dohodu o provedení práce či dohodu o pracovní činnosti.
• Město Svitavy (jako vlastník budovy v Jungmannově ulici) investovalo do opravy přístřešku nad hlavním vstupem do budovy, čímž došlo k prosvětlení vstupu a odstranily se problémy se zatékající vodou.
• Pracovníci byli vzděláváni v tématech plánování zaměřené na člověka, psychiatrické minimum a práce v multidisciplinárním týmu
a zúčastnili se odborné stáže v Domově ve Zboží. Podařilo se nám
zrealizovat teambuildingovou akci den duchovní obnovy v Rychnově na Moravě.
• V průběhu roku jsme v rámci běžného denního programu zorganizovali spolu s klienty zážitkový den, oslavu společné sklizně, masopust, čarodějnický rej, velikonoční a adventní výstavy
výrobků a prací klientů. Zúčastnili jsme se Tříkrálové sbírky,
dále také Valentýnského plesu a mnoha hudebních a divadelních
představení. V programu se pravidelně objevovala canisterapie,
dramaterapie, pánský a dámský klub, kvízy v knihovně, reminiscenční terapie, angličtina se zahraničními dobrovolníky, čtení na
pokračování, návštěvy solné jeskyně, zahradničení, informační

okénko sociální pracovnice a mnoho dalších pravidelných aktivit.
• Zaměřili jsme se na nácvik soběstačnosti v oblasti domácích prací,
osobní hygieny a péče o tělo, na finanční gramotnost, zdravý životní styl a stravování, pravidelné cvičení s individuálními prvky a na
podporu ve vyjadřování názoru a v samostatném rozhodování.
• Pokračovala činnost výtvarného ateliéru, šicí dílny a dřevodílny.
• V září jsme v rámci dne otevřených dveří organizovali filmový
podvečer pro veřejnost a promítali film Hiphop-erace. Film byl
promítán pod hlavičkou projektu Promítej i ty! festivalu dokumentárních filmů o lidských právech Jeden svět.
• Proběhla tradiční charitní pouť pro pracovníky, klienty a přátele
Charity Svitavy, tentokrát na Horu Matky Boží Králíky.
• V říjnu bylo uspořádáno misijní dopoledne u příležitosti Mimořádného misijního měsíce. O humanitárním a rozvojovém působení Arcidiecézní charity Olomouc na Haiti pohovořila Klára Löffelmannová.
• V listopadu proběhla beseda s Terezií Hurychovou, zdravotní
sestrou Lékařů bez hranic, o jedné z jejích misí.
• V roce 2019 navštívili Světlanku i další zajímaví hosté, mezi nimi
včelař René Kulhan či výživová poradkyně Martina Walterová.
• Velkou radostí a přínosem pro nás bylo spolupracovat s našimi
domácími i zahraničními dobrovolníky. Dlouhodobě s námi spolupracují firemní dobrovolníci z pojišťovny Kooperativa.
• Rok 2019 byl zaměřen také na užší spolupráci s Klubem seniorů
a se Speciální základní školou Svitavy.
Co se nám podařilo?
• Dovybavili jsme tělocvičnu z prostředků projektu Společně za
úsměv společnosti Konzum, obchodní družstvo Ústí nad Orlicí.

• Vypracovali jsme projekt „Posílená Charita - Vyfič ze zajetých kolejí!“ a požádali o grant v programu Active Citizens Fund. Charita Svitavy se v něm uchází o podporu, díky které by se mohla stát
moderním a silným poskytovatelem sociálních služeb pracujícím na
principech empowermentu. V rámci projektu chceme posílit kompetence všech pracovníků a nastavit taková vnitřní pravidla a postupy, aby se Charita Svitavy stala maximálně efektivní a podporující
organizací.
• V březnu 2019 proběhl osmý ročník výstavy výtvarných prací klientů Proměny, tentokrát s mottem V zajetí barev. Výstava vzešla
z činnosti výtvarného ateliéru Polňačka.
• Uspořádali jsme první ročník zahradního hudebního festivalu Vzadu v sadu. Festival měl velký úspěch, otevřel brány centra denních
služeb široké veřejnosti a pomohl navázat nové kontakty a vztahy.
• Uspěli jsme v Burze filantropie s projektem Ateliér plný života –
podpořte nás v tvoření a vybavili ateliéry Polňačka materiálem
k tvoření.
• Uspořádali jsme autorskou výstava dvou výtvarníků - klientů Světlanky s názvem Kresby v kruzích. Výtvarné práce vznikly ve výtvarném ateliéru Polňačka. Jednalo se o zcela ojedinělou a první výstavu
svého druhu, kterou jsme v rámci Charity Svitavy uskutečnili. Výstava proběhla v prosinci 2019.
• Vyšla dvě čísla časopisu Světlík, jehož šéfredaktorem je jeden z klientů
Světlanky.

Hospodaření CDS (v tis. Kč)
VÝNOSY

NÁKLADYADY

Tržby od klientů

1 311,00

Materiálové náklady

599,00

Účelová dotace PK (MPSV)

4 386,00

Služby (včetně nájemného)

944,00

Dotace z rozpočtu PK

164,00

Osobní náklady

5 043,00

Příspěvek měst a obcí

638,00

Ostatní náklady

52,00

Dary

222,00

Odpisy, prodaný majetek

Prodej DHIM a HIM

274,00

0,00

Ostatní výnosy

182,00

VÝNOSY CELKEM

6 903,00

NÁKLADY CELKEM

6 912,00

VÝSLEDEK HOPODAŘENÍ

-9,00

Počet klientů CDS dle věku a pohlaví
VĚK

POČET KLIENTŮ

19 – 35 let

15

36 – 50 let

10

51 – 65 let

5

66 – 80 let

9

nad 80 let

12

Celkem

51

Z toho muži

22

Z toho ženy

31

VÝNOSY
19%
3%
3%
2%
64%

9%

Tržby od klientů
Účelová dotace PK
Dotace z rozp. PK
Příspěvek měst a obcí
Dary
Ostatní výnosy

Půjčovna kompenzačních
pomůcek
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: 0,45 pracovníků na pracovní poměr a 3 pracovníci na dohodu o provedení práce
Důležité události Půjčovny kompenzačních pomůcek
v roce 2019:
• V srpnu 2019 byla PKP přestěhována na adresu Hřbitovní 2257/1.
• V roce 2019 bylo zapůjčeno 212 pomůcek 150 klientům.
• Byly pořízeny 2 nové matrace k polohovacím lůžkům.

Středisko Damián
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.
Středisko 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)
Mnohokrát děkujeme všem, kdo přispěl finančním darem, a všem „našim“ obětavým pletařkám.

Dobrovolnictví
S Charitou Svitavy spolupracuje nemálo dobrovolníků. Jednotlivců, kteří dochází do Světlanky – centra denních služeb, bylo v uplynulém roce evidováno jedenáct. Celý rok pomáhali při
denním programu s klienty, např. při doprovodu, nebo nabídkou různorodých aktivit. Dobrovolnicky probíhá např. canisterapie či dramaterapie.
V roce 2019 jsme pokračovali v dobré spolupráci s Kooperativa pojišťovnou, a. s., VIG v rámci
programu Firemního dobrovolnictví. Za rok 2019 pomohli její dobrovolníci Charitě Svitavy při
několika akcích. Potkat jste je mohli na prvním ročníku charitního festivalu „Vzadu v sadu“, dále
pomáhali jako doprovod klientům na pouti na Horu Matky Boží Králíky, a také s podzimními
pracemi na zahradě. V rámci firemního dobrovolnictví nám nabídl svou pomoc také jeden dobrovolník z České podnikatelské pojišťovny.
Na konci roku proběhlo již tradiční setkání dobrovolníků Charity Svitavy se zástupci organizace. Dobrovolníci sdíleli své zkušenosti, seznámili se s výsledky dotazníkového šetření spokojenosti v Charitě Svitavy a diskutovali o různých tématech.
Bez dobrovolníků si vůbec nedovedeme představit průběh Tříkrálové sbírky, kterou zajišťuje něco přes 500 jednorázových dobrovolníků. Jsme velice vděční za každého dalšího nového
koledníka. Děkujeme také všem, kteří pomáhají při výrobě pletených obvazů pro malomocné.
Zároveň děkujeme zahraničním dobrovolníkům z Dobrovolnického centra Mateřského a rodinného centra Krůček Svitavy, z.s., kteří rozšiřují našim klientům obzory o pohledy do života lidí
v jiných zemích.
Dobrovolníci odpracovali v roce 2019 pro Charitu Svitavy celkem 900 hodin (bez Tříkrálové sbírky).
Všem jsme vděční za jejich pomoc, za to, že bez nároku na finanční odměnu nezištně pomáhají
tam, kde je potřeba.

Středisko humanitární pomoci
SHP není sociální službou dle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách. Smyslem jeho
existence je nabízet pomoc v těžkých životních situacích lidem na území působnosti Charity
Svitavy a také se podílet na pomoci lidem 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, jako je „Vánoční balíček pro děti na Ukrajinu“, realizovaný
Arcidiecézní charitou Olomouc na Ukrajině, „Adopce na dálku®“ na Haiti apod.
Podílí se na zprostředkování finanční podpory postiženým oblastem ve světě po zemětřesení,
tsunami, válkách apod. Pro tyto účely může pořádat sbírky šatstva, vybavení pro děti či pomůcek denní potřeby.
Přepočtený počet zaměstnanců: 0,14

Důležité události Střediska humanitární
pomoci v roce 2019:
• 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 na Ukrajině. V roce 2019 poslala Charita Svitavy na Ukrajinu 7 vánočních balíčků.

Děkujeme všem zapojeným dárcům!
• Činnost Střediska humanitární pomoci
byla podpořena výtěžkem Postní almužny.
Pořídili jsme 2 nové vysoušeče.
• 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

pomohli sedmi rodinám s dětmi a jednotlivcům v nouzi. Z prostředků Tříkrálové
sbírky a Postní almužny jsme zakoupili
zejména potraviny, dále pak uhlí na topení, 2x automatickou pračku a školní obědy
pro děti.

Tříkrálová sbírka 2019
Tříkrálová sbírka oslavila v roce 2019 dvacet let své celorepublikové existence. Ve Svitavách
a okolních obcích, stejně jako v celé Arcidiecézi olomoucké, však probíhal již její 21. ročník.
A to od 1. do 14. ledna 2019.
• Do sbírky se zapojilo 116 skupinek koledníků.
• Ve Svitavách a okolních obcích bylo vykoledováno 533 505 Kč, tj. o 46 383 Kč více než
v roce 2018.
• K výtěžku je třeba přičíst ještě 13 464 Kč z DMS, to je celkem 546 969 Kč. Charita Svitavy měla
na své záměry k dispozici 58 % celkového výtěžku sbírky na daném území, to je 315 711 Kč.
• Uvedená částka byla použita na rozvoj sociálních služeb Charity Svitavy (200 000 Kč na zakoupení auta pro účely Světlanky – centra denních služeb, 80 000 Kč na zakoupení auta pro
účely Charitní pečovatelské služby) a na přímou pomoc rodinám s dětmi a dalším lidem
v nouzi žijícím na území jejího působení (35 711 Kč).
Srdečně děkujeme všem dobrovolníkům za jejich čas a ochotu pomáhat lidem v nouzi
a děkujeme všem, kteří do sbírky jakoukoliv částkou přispěli.

Pastorace
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 2019 Charita Svitavy navštívila Horu Matky Boží
v Králíkách.
• Koordinuje Tříkrálovou sbírku a poděkování koledníkům této sbírky. V roce 2019 viděli koledníci ve svitavském kině film „Doolitle“ Za tuto odměnu pro koledníky děkujeme SKS Svitavy.
• Zajišťuje přípravu a zakončení Postní almužny ve všech farnostech, které jsou na území působnosti Charity Svitavy. Výtěžek za rok 2019 ve výši 21 808 Kč byl využit na nákup dvou nových
odvlhčovačů vzduchu pro účely Střediska humanitární pomoci a na přímou pomoc rodinám
s dětmi v nouzi.
• Spolupracuje s faráři všech křesťanských církví na námi spravovaném území.
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.

Poděkování příznivcům a dárcům
Jménem celého pracovního kolektivu Charity Svitavy a jménem jejích klientů upřímně děkujeme všem příznivcům, kteří nám jakýmkoli způsobem
v roce 2019 pomohli.
Finanční dary a dotace
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ABPLAST s.r.o., Čistá
Ahlstedt Anna, Svitavy
ATOMSTEEL s.r.o., Svitavy
Báčová Josefa, Svitavy
Bodeček Josef, Svitavy
Čutora s.r.o., Praha
Dosedělová Anna, Svitavy
MUDr. Fialová Mirka, Svitavy
Fibertex Nonwovens, a.s., Svitavy
GIVT.cz s.r.o., Olomouc
Homolová Blanka, Svitavy
Horská Emilie, Svitavy
INTERSPED Svitavy, s.r.o.
Iveco Czech Republic, a.s., Vysoké Mýto
Kleinová Gabriela, Polička
Konzum, obchodní družstvo
v Ústí nad Orlicí
LIKO a.s., Svitavy
Město Březová nad Svitavou
Město Jevíčko
Město Svitavy

• MICHÁLEK - elektro, s.r.o., Blansko
• Nekvinda – zemědělská technika a.s.,
Svitavy
• Obec Banín
• Obec Brněnec
• Obec Dětřichov
• Obec Hradec nad Svitavou
• Obec Chrastavec
• Obec Javorník
• Obec Kamenná Horka
• Obec Koclířov
• Obec Opatov
• Obec Opatovec
• Obec Radiměř
• Obec Rudná
• Obec Vendolí
• Pardubický kraj
• QANTO VINDICO s.r.o., Praha
• MUDr. Randula Mojmír,
Moravská Třebová
• SAINT-GOBAIN ADFORS CZ s.r.o.,
Litomyšl
• Spolek přátel Základní školy Svitavy, z.s.
• SVITAP J.H.J. spol. s r. o., Svitavy

• SVITAVSKÉ TENISOVÉ SRDCE, z.s.,
Svitavy
• SVITAVSKÝ BASKET s.r.o., Svitavy
• TPR s.r.o., Čistá
• Vaverová Zdeňka, Opatov
• VHOS, a.s., Moravská Třebová
• Vymětalovi František a Vlasta, Svitavy
• Zemědělské obchodní družstvo Opatovec
Věcné dary, kulturní vystoupení a další
pomoc
•
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Aqua Nova s.r.o., Radiměř
Arcidiecézní Charita Olomouc
manželé Bartoškovi, Svitavy
Bonanza z.ú., Vendolí
Boučková Pavla, Svitavy
Café Dušambo, Svitavy
CANTES Východní Čechy, z.p.s.
CMS TV, studio COMVISION, Svitavy
Českomoravská Fatima, Koclířov
Datinský Jan, Brněnec
DIMATEX CS, spol. s r.o., Stráž n. Nisou
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Dirbák Petr, Gruna
Divadélko Jójo, Opatovec a Široký Důl
Domov na rozcestí, Svitavy
Domov ve Zboží, Světlá nad Sázavou
DTP centrum v.o.s., Svitavy
Heryán Ladislav, Praha
Hugo a já, Roztoky u Prahy
Hurychová Terezie, Lékaři bez hranic
Charita Moravská Třebová
Jareš Vladislav, Svitavy
Jursa Patrik, Praha
Keller Filip, Svitavy
Klecandr Slávek, Rychnov nad Kněžnou
Klíč Josef, Brno
Kjara & friends, Svitavy
Klub seniorů Svitavy, z.s.
Koalice nevládek Pardubicka, z. s.
Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna
Insurance Group
Kulhan René, Koclířov
Löffelmannová Klára, Olomouc
Mateřské a rodinné centrum Krůček, z.s.,
Svitavy
Městská knihovna ve Svitavách
Městské informační centrum Svitavy
Městské muzeum a galerie ve Svitavách
Městský úřad Svitavy
MONTEZ Svitavy
Nápojová ambulance s.r.o., Pardubice
Obchodní akademie Svitavy
Římskokatolická farnost Svitavy

• Schola Jevíčko
• Společnost Dcer křesťanské lásky sv.
Vincence de Paul, Mendryka
• SPORTES Svitavy s.r.o.
• Středisko kulturních služeb Svitavy
• Školní jídelna při ZŠ Svitavy, T. G. Masaryka, 27
• Radek Štelčík, Svitavy
• Eva Švecová, Ústí nad Orlicí
• TAUER GROUP, a.s., Svitavy
• The Dozing Brothers, Svitavy
• Točkolotoč, Svitavy
• ZŠ Svitavy, Felberova 2
• ZŠ Svitavy, Náměstí Míru 73
• ZŠ Svitavy, Riegrova 4
• ZŠ a MŠ Svitavy, Sokolovská 1
Dobrovolníci
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Benešová Karolína
Brandejsová Tereza
Bodeček Josef
Fedrsel Marek
Homolová Blanka
Jansová Edita
Kadlec Michal
Laura de Luca
Pevná Kateřina
Soukupová Zuzana
Rozsypalová Marie

• dobrovolníci Tříkrálové sbírky
• dobrovolníci, kteří pletou obvazy pro
malomocné
• dobrovolníci z programu Pro lepší život,
Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna
Insurance Group, pobočka Svitavy

Hospodaření organizace
Rozvaha k 31. 12. 2019 (tis. Kč)
AKTIVA
Dlouhodobý majetek

Výkazy zisku a ztráty k 31. 12. 2019 (tis. Kč)

k 1. 1. 2019
2 682,00

k 31. 12. 2019
2 726,00

NÁKLADY
Spotřebované nákupy a nakup. služby

hmotný majetek

4 803,00

2 384,00

5 345,00

Osobní náklady

9 247,00

oprávky

-2 121,00

-2 619,00

Daně a poplatky

3,00

Krátkodobý majetek

972,00

1 312,00

Ostatní náklady

163,00

pohledávky

194,00

213,00

finanční majetek

760,00

1 089,00

jiná aktiva
AKTIVA CELKEM

18,00

10,00

3 654,00

4 038,00

Odpisy, prodaný majetek, rezervy
NÁKLADY CELKEM
VÝNOSY
Provozní dotace
Přijaté příspěvky

PASIVA
Vlastní zdroje

k 1. 1. 2019
2 797,00

k 31. 12. 2019
3 149,00

jmění celkem

3 339,00

3 754,00

498,00
12 295,00

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

8 825,00
552,00
2 537,00
308,00
10,00
12 232,00

výsledek hospodaření

-81,00

-63,00

neuhr. ztráta min. let

-461,00

-542,00

Cizí zdroje

857,00

889,00

Výsledek hospodaření před zdaněním

-63,00

krátkodobé závazky

857,00

879,00

Výsledek hospodaření po zdanění

-63,00

dlouhodobé závazky

0,00

0,00

jiná pasiva
PASIVA CELKEM

0,00

10,00

3 654,00

4 038,00

Akce Charity Svitavy pro veřejnost 2019
10. 2. 2019
Filmové představení pro tříkrálové koledníky „Čertí brko“
1. – 15. 2. 2019
Výstava „Tři králové ve Svitavách očima dětí“
1. – 31. 3. 2019
Výstava výtvarných prací ateliéru Polňačka „Proměny 8“
22. 6. 2019
Zahradní hudební festival „Vzadu v sadu“
16. 9. 2019
Charitní pouť na Horu Matky Boží v Králíkách
26. 9. 2019
Den otevřených dveří, promítání filmu „Hiphop-erace“
v rámci projektu „Promítej i ty!“ festivalu „Jeden svět“
1. – 31. 12. 2019
Autorská výstava Soni Rejmanové a Josefa Coufala
„Kresby v kruzích“

Projekty Charity Svitavy
Charitní pečovatelská služba
Adresa: Polní 354/2, 568 02 Svitavy
E-mail: chps@svitavy.charita.cz
Provozní doba:
terénní forma – denně, včetně víkendů
a svátků od 6.00 do 22.00 hod.
ambulantní forma – v pracovní dny od 7.00
do 16.00 hod. v budově Světlanka
Úřední hodiny
pondělí od 8.00 do 12.00 hod.
Vedoucí: Zuzana Soukupová
Mobil: 731 003 394
Sociální pracovník: Bc. David Šmída
Mobil: 733 741 042
Půjčovna kompenzačních pomůcek
Adresa: Hřbitovní 2257/1, 568 02 Svitavy
do 9/2019 Milady Horákové 373/10,
568 02 Svitavy
Mobil: 736 267 381
E-mail: pujcovna@svitavy.charita.cz
Výpůjční hodiny:
pondělí od 13.00 do 15.00 hod.
středa od 10.00 – 12.00 a 13.00 – 15.00 hod.
Vedoucí: Miriam Holubcová, DiS.

Středisko Damián
pletení obvazů pro malomocné
Adresa: Hřbitovní 2257/1, 568 02 Svitavy
Mobil: 733 676 725
E-mail: damian@svitavy.charita.cz
Koordinátor: Blanka Homolová
Světlanka – centrum denních služeb
Adresa: Jungmannova 1558/6,
568 02 Svitavy
Polní 354/2, 568 02 Svitavy
(odloučené pracoviště)
E-mail: cds@svitavy.charita.cz
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 od 8.00 do 15.00 hod.
Vedoucí:
do 31. 5. 2019 Mgr. Vendula Kouřilová
od 1. 6. 2019 Mgr. Eva Šolcová
Mobil: 731 646 945
Sociální pracovnice: Mgr. Zdenka Juklová
Mobil: 731 646 944

Středisko humanitární pomoci
Adresa: Polní 354/2, 568 02 Svitavy
do 30. 5. 2019 Hřbitovní 2257/1,
568 02 Svitavy
Mobil: 733 676 725
E-mail: humanitarni@svitavy.charita.cz
Půjčování vysoušečů po telefonické domluvě
Koordinátor: Bc. Dagmar Pauková
Tříkrálová sbírka, dobrovolnictví,
pastorace
Miriam Holubcová, DiS.
Mobil: 730 594 542
E-mail: pastoracni@svitavy.charita

