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Úvodní slovo ředitele
Vážená čtenářko, vážený čtenáři,
Charita sv. Alexandra je zaměřena z největší části na zaměstnávání lidí se zdravotním postižením. V
roce 2020 to bylo fyzicky 57 zaměstnanců, a to ve čtyřech dílnách – Stolařské, Textilní, dílně
Separace odpadů a dílně Kooperace. Sociální služba Chráněné bydlení poskytuje svou činností
bydlení a rozvoj schopností a dovedností pro celkem 11 osob s duševním onemocněním. Další dvě
služby, které naše Charita poskytuje, jsou Poradna sv. Alexandra poskytující odborné sociální
poradenství a Target – podporované zaměstnávání. Konkrétní a přesné informace vyjádřené
v číslech se dočtete na dalších stránkách této zprávy.
Rok 2020 byl pro naši Charitu neobyčejně těžký a to nejen z důvodu pandemie koronaviru, která se
nám

nevyhla

a

postihla

postupně

převážnou

část

našich

zaměstnanců,

ale

i

z byť

avizovaného důvodu ukončení spolupráce se společností ENVIROPOL s.r.o. Tato zásadní změna
měla za následek natolik významný pokles tržeb a vytvářeného zisku, že toto zhoršení postihlo nejen
samotnou dílnu Separace odpadů, ale i celou organizaci.
Závěrem si dovoluji poděkovat všem našim příznivcům, donátorům a dárcům, kteří nám finančním
přispěním umožnili poskytovat pomoc potřebným. Velký dík samozřejmě patří i všem zaměstnancům
naší Charity a dobrovolníkům, bez jejichž práce by to prostě nešlo.

S přáním všeho dobrého

Ing. Josef Stoklasa
ředitel
V Ostravě dne 26. června 2021

¨
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Základní údaje
Charitu sv. Alexandra založil dne 1. června 2001 Mons. František Václav Lobkowicz, biskup
ostravsko-opavský. Zaregistrována byla v Rejstříku evidovaných právnických osob vedeném
Ministerstvem kultury dne 29. 5. 2001.
Charita sv. Alexandra sídlí v areálu bývalého uhelného hlubinného dolu Alexandr v Ostravě –
Kunčičkách. Areál bývalého dolu Alexandr byl 24. 9. 2001 prohlášen Ministerstvem kultury národní
kulturní památkou.
Statutárním orgánem Charity sv. Alexandra je ředitel. Poradním orgánem ředitele je Rada Charity sv.
Alexandra.
Název:

Charita sv. Alexandra

Oblast působení:

Zaměstnavatel na chráněném trhu práce (dříve chráněné dílny)
Chráněné bydlení
Sociální poradenství a sociální aktivity
Humanitární aktivity

Právní forma:

Právnická osoba – organizační složka církve

IČ:

265 20 788

DIČ:

CZ26520788, plátce DPH

Registrace:

Rejstřík evidovaných právnických osob vedený Ministerstvem kultury
dle zákona č. 308/1991 Sb.

Č. registrace:

8/1-08-720/2001 ze dne 29. 5. 2001

Statutární zástupce:

Ing. Josef Stoklasa, ředitel

Zástupce ředitele:

Bc. Zdeněk Staněk, DiS.

Charitní rada:

P. Dr. ThLic. Jan Bernard Kalikst Mryka, OFM, předseda
Ing. Josef Pawlita, místopředseda
Karel Mrázek
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Chráněné dílny
Provoz chráněných dílen patří mezi hlavní činnosti Charity sv. Alexandra již od jejího založení. Ne
jinak tomu bylo i v roce 2020, kdy se podařilo udržet všechny doposud působící dílny. Hlavní cílovou
skupinou chráněných dílen jsou osoby se zdravotním postižením (OZP). S nimi souvisí i základní
poslání chráněných dílen - dávat osobám, které jsou na trhu práce hůře uplatnitelné, možnost
pracovat. Snahou je směřovat tyto osoby k osobnímu i profesnímu růstu tak, aby se
z nekvalifikovaného pracovníka stal pod dohledem zkušenějších zaměstnanců samostatný pracovník
schopný vykonávat dle svých možností i řemeslně odborné činnosti. Při práci s našimi zaměstnanci
se snažíme nalézat osobní potenciál a dávat každému možnost vykonávat takovou práci, která mu
nejvíce vyhovuje, a kterou nejlépe zvládne.
Do chráněných dílen Charity sv. Alexandra jsou zařazováni zejména osoby se zdravotním postižením,
s těžším zdravotním postižením, s duševním postižením, dále osoby, které jsou schopny podávat jen
menší pracovní výkon, a které jsou jen těžce umístitelné na volném trhu práce.
Rok 2020 byl obdobně jako v předchozích letech rokem hledání nových pracovních příležitostí,
personálních změn a rokem snahy udržet pozici naši organizace v tvrdém konkurenčním prostředí.
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Chráněné dílny
Separace odpadů
Vedoucí:

Ivan Zbytovský

Telefon:

731 625 843

E-mail:

ivan.zbytovsky@alexandr.charita.cz

Dílna vznikla v březnu roku 2003 v rámci programu EQUAL. Sídlo dílny je v areálu společnosti OZO
Ostrava. Od původního třídění libovolného elektroodpadu dílna přešla na demontáž CRT televizorů
(hluboké) pro společnost ENVIROPOL s.r.o.. Tato ekonomicky lukrativní spolupráce byla bohužel
z důvodu ukončení výroby CRT televizorů a následného poklesu množství separovaných televizorů
ukončena ke dni 28. 2. 2020. Od března 2020 se nám podařilo navázat spolupráci jednak se
společností ELEKTROWIN a.s., pro kterou jsme začali separovat odpad z velkých domácích
elektrospotřebičů, jako jsou pračky, myčky nádobí apod., a hlavně se společností Metalšrot Tlumačov
a.s., pro kterou jsme začali separovat odpad z pomletých osobních automobilů. Během roku postupně
narůstal objem práce především pro společnost Metalšrot, takže koncem roku se již ekonomika dílny
začala měnit ze záporného hospodářského výsledku k nule.
V roce 2020 dílna zpracovala 55 tun CRT televizorů a 18 tun LCD monitorů pro ENVIROPOL, 722
tun odpadu pro Metalšrot a 45,7 tun odpadu pro ELEKTROWIN.
Chráněná dílna Separace odpadů zaměstnává v současné době výhradně osoby se zdravotním
postižením. Veškeré pracovní činnosti zde mohou po zaškolení vykonávat nekvalifikované osoby,
takže vzniká prostor pro uplatnění širokého spektra lidí bez odborného vzdělání. Nicméně praxe
ukazuje, že práce je fyzicky velmi náročná a ne každý pracovník ji zvládne. Celkový stav zaměstnanců
dílny, kteří pracující pouze na ranních směnách, byl 14.
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Chráněné dílny
Stolárna
Vedoucí:

Čestmír Strachota

Telefon:

731 625 850

E-mail:

stolari@alexandr.charita.cz

Chráněná Stolařská dílna vznikla v červnu roku 2001. Od prvopočátku se snažila vydobýt si své místo
v nelehké konkurenci tržního prostředí při zachování hlavního poslání – poskytování pracovních
příležitostí pro osoby se zdravotním postižením. I v roce 2020 proto tvořily převážnou část
zaměstnanců dílny osoby zdravotně postižené (OZP). Dílna se snaží udržet si konkurenceschopnost,
která je závislá mimo jiné na řemeslné odbornosti a zručnosti pracovníků. Veškerá výroba dílny je
zakázkovou výrobou, což na jednu stranu přináší nemalá rizika při plánování optimálního vytížení
zaměstnanců, na druhou stranu dává velké možnosti při seberealizaci a uplatnění vlastní kreativity.
Mezi nejvýznamnější položky sortimentu patřily:


Skříně z masivu a laminované dřevotřísky;



Kancelářský nábytek z laminované dřevotřísky;



Jídelní sestavy z masivu a laminované dřevotřísky;



Postele z masivu a laminované dřevotřísky;



Lavice, zahradní nábytek, terasy a balkóny z masivu;



Altány, pergoly, ploty a hrazení z masivu;



Krabice a bedny z překližky a masivu;



Schodiště z masivu.

V roce 2020 jsme pokračovali ve spolupráci jednak se společností HORNBACH, pro kterou jsme
začali montovat zahradní domky, které si u nich zákazník zakoupí, a jednak se společností JALAM,
pro kterou Stolařská dílna ve spolupráci dílnou Kooperace vyrábějí dřevěné bedýnky, které slouží
jako obal dárku pro muže.
Pod tímto střediskem provozujeme i chráněnou dílnu kožedělnou. Zde pracoval jeden pracovník,
který zpracovává zakázkovou výrobu a to převážně: kožené opasky, kožené poutka, kožené motýlky
a drobné opravy kožených výrobku.
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Chráněné dílny
Textil
Vedoucí:

Bc. Andrea Nováková

Telefon:

731 625 849

E-mail:

textil@alexandr.charita.cz

Chráněná Textilní dílna vznikla v červnu roku 2001 a stejně jako u Stolařské dílny je jejím hlavním
posláním nabízet pracovní příležitosti osobám se zdravotním postižením. Pracuje zde celkem 10 žen,
z toho 8 OZP. Pracovní kolektiv kromě vedoucí a její zástupkyně, která současně obsluhuje i vyšívací
stroje, tvoří 4 švadleny, 1 střihačka, 2 pomocné pracovnice a 1 pracovnicí, jejíž pracovní náplní je
zabezpečení chodu e-shopu a zakázkové náplně a grafiky pro laserový ploter. Dílna je velice dobře
strojově vybavená. Je zde pět průmyslových jedno jehlových šicích strojů, dva overlocky a coverlock,
knoflíkovačka, dírkovačka a dva průmyslové vyšívací stroje. Výrobní sortiment Textilní dílny je tvořen
z části vlastní kolekcí výrobků, které jsou nabízeny na různých prodejních akcích, na našem e-shopu
a prostřednictvím e-shopu Fler. Nedílnou součástí Textilní dílny je pan Ladislav Holba, který za
doprovodu psí fenky Ami a formou přednášek, propagoval výrobky dílny v mateřských školkách a
základních školách a současně seznamoval děti s posláním vodicích psů pro nevidomé. V loňském
roce byla tato činnost bohužel z důvodu pandemie téměř zcela omezena. Dílna rovněž spolupracuje
s většími odběrateli, což umožňuje plně vytížit výrobní kapacitu dílny. Sortiment tvoří zejména:


dekorativní předměty dětské a bytové;



tašky, vaky na záda, kapsičky, pytlíčky různých velikostí;



pomůcky pro zdravotnictví;



bundy pro bezpečnostní agentury se speciálními požadavky;



výrobky z bannerů v rámci upcyklace;



katechetické pomůcky;



výšivky – firemní loga, texty na přání;



ochranné roušky (10.050 ks);



zakázková výroba pro oděvní firmy, oděvní značky a jednorázové zakázky.

Součástí Textilní dílny je keramickou dílna, kde pracuje jedna pracovnice. V keramické dílně vznikají
výrobky na základě objednávek zákazníků. Jedná se o reklamní předměty, figurky, užitkové výrobky
jako keramické nádobí, vázy, aromalampy, květináče apod.
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Chráněné dílny
Kooperace
Vedoucí:

Marta Ševčíková

Telefon:

731 619 375

E-mail:

marta.sevcikova@alexandr.charita.cz

Začátek provozu chráněné dílny se datuje do července roku 2005 a je umístěna v prostorách
zrekonstruované kulturní památky Kočárovna bývalého Dolu Alexandr. Dílna se původně zaměřovala
na lisování a drcení plastového odpadu. Postupem času v souvislosti s postupnou ztrátou
konkurenceschopnosti při zpracování plastů narostl objem kompletačních a montážních prací do
plného vytížení dílny.
V roce 2020 byla dílna Kooperace i přes složitou situaci způsobenou pandemií Covid-19 plně
kapacitně vytížena následujícími subjekty:


JALAM – výroba dřevěných dárkových bedýnek ve spolupráci se Stolařskou dílnou. Výroba
bedýnek se postupně rozšířila z původního jednoho druhu na nynějších osm a koncem roku
již na výrobě bedýnek pracovalo 10 lidí (původně dva).



Garsys – úprava a balení širokého spektra komponentů pro bazény společnosti Mountfield.

Během roku 2020 odešlo z dílny 5 zaměstnanců, ale ti byli v krátké době nahrazeni novými
zaměstnanci, který se práce líbí a jsou zde spokojeni. Na konci roku bylo na dílně Kooperace celkem
19 zaměstnanců (počátkem roku 15 zaměstnanců).
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Sociální služby
Chráněné bydlení
Vedoucí:

Bc. Zdeněk Staněk, DiS.

Sociální pracovníci: Bc. Zdeněk Staněk, DiS.
Jana Drahošanová, DiS.

Pracovníci v sociálních službách:

Petr Folta
Marie Sýkorová
Renáta Lipinová (do 31. 10. 2020)

Telefon:

733 741 299, 555 333 645

E-mail:

bydleni@alexandr.charita.cz

Adresa:

Holvekova 651/28, 718 00 Ostrava – Kunčičky
Garážní 727/22, 702 00 Ostrava – Moravská Ostrava a Přívoz

Kapacita:

11 uživatelů

Sociální služba chráněné bydlení je určena dospělým osobám od 19 do 55 let věku s trvalým pobytem
na území Moravskoslezského kraje, které mají sníženou soběstačnost z důvodu chronického
duševního onemocnění z okruhu schizofrenních poruch, afektivních poruch a části diagnostických
skupin v kategorii poruch osobnosti, a vyžadují pomoc jiné fyzické osoby.
Poslání Chráněného bydlení Charity sv. Alexandra je umožnit osobám s chronickým duševním
onemocněním prostřednictvím pobytové sociální služby rozvíjet a podporovat jejich schopnosti a
dovednosti do té míry, aby byly schopny zvládnout nároky samostatného bydlení a života v
přirozeném prostředí, a to způsobem, který je ve společnosti považován za běžný s přihlédnutím k
jejich možnostem.
V roce 2020 bylo celkem čtyřicet jedna žadatelů o sociální službu chráněné bydlení. Služba chráněné
bydlení byla v roce 2020 poskytnuta celkem devatenácti uživatelům. Dva uživatelé odešli do jiné
sociální služby. Jeden uživatel z důvodů, že bude blíže své rodině a dva uživatelé se rozhodli odejít
ve zkušební době. Další uživatel si našel obecní byt a dva uživatelé si našli byt podnájemní. Jeden
uživatel se vrátil ke své rodině a jeden uživatel odešel do služby s vyšší podporou.
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Ve dvou bytech na adrese Garážní 727/22, Moravská Ostrava a Přívoz, nabízíme uživatelům, kteří
nás v komunitním chráněném bydlení přesvědčili, že již nepotřebují tak velkou míru podpory,
samostatné bydlení. Během roku 2020 se zde vystřídalo celkem šest klientů.
Uživatelé měli možnost využít nabízené volnočasové aktivity a kurzy. Např.: kurz pečení, kurz péče
o rostliny, kurz PC gramotnosti, sportovní aktivity, turnaje ve stolním tenise, výlety, opékání párků a
podobně. S uživateli jsme v době, kdy to umožnila protiepidemická opatření, jezdili na výlety. Byli
jsme například ve skanzenu v Rožnově pod Radhoštěm, na Pustevnách, v Hradci nad Moravicí.
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Sociální služby
Poradna sv. Alexandra
Vedoucí:

Mgr. Silvie Kseničová

Sociální pracovníci:

Bc. Jarmila Schieleová, Mgr. Gabriela Wilczková

Telefon:

596 611 207, 731 625 840

E-mail:

poradna@alexandr.charita.cz

Adresa:

Františka Formana 13, 700 30 Ostrava - Dubina

Okamžitá kapacita poradny: ambulantní forma – 1 intervence, terénní forma – 2 intervence
Základní charakteristika
Posláním poradny je podporovat osoby, které se ocitly v nepříznivé životní situaci, nebo jsou takovou
situací ohroženy, a to tak, aby se tyto osoby orientovaly ve své situaci a znaly možnosti
k jejímu překonání, vyřešení či zmírnění jejího negativního dopadu. Prostřednictvím poradenství
v oblasti sociální a právní usilujeme o to, aby tyto osoby věděly, jak mohou ve své situaci postupovat,
orientovaly se ve svých právech a povinnostech a aby získaly kompetence pro řešení své situace.
Cíle poradny


Uživatel, který se orientuje ve svých právech, povinnostech a dostupných službách;



Uživatel, který zná možnosti řešení své nepříznivé situace;



Uživatel, který má potřebné znalosti, schopnosti či dovednosti pro řešení své situace;



Uživatel, který podnikl potřebné kroky k řešení své nepříznivé situace.

Služby poradny jsou poskytovány bezplatně a anonymně.
Shrnutí roku 2020:
V roce 2020 se do návštěvnosti Poradny výrazně promítla situace s šířením nemoci Covid-19 v České
republice. Poradna zaznamenala výrazný pokles počtu uživatelů a uskutečněných setkání. Rovněž
propagace Poradny byla omezena. Den otevřených dveří, který byl původně plánován na 15. října
2020 musel být na poslední chvíli zrušen.
V roce 2020 navštívilo Poradnu celkem 85 uživatelů, z toho 48 žen a 37 mužů. Celkově služba
uskutečnila v daném období 223 setkání s uživateli. Nejčastěji se na poradnu obraceli lidé s obtížemi
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v oblasti dluhů (exekuce, oddlužení aj). Další nejčastěji řešenou problematikou byly dávky státní
sociální podpory a sociální zabezpečení a také oblasti rodiny a mezilidských vztahů (výživné aj.)
Poradenství bylo poskytnuto v těchto oblastech:


Dluhy, exekuce

26 %



Sociální zabezpečení

19 %



Rodina a mezilidské vztahy

12 %



Práce

11 %



Bydlení

8%



Jiná oblast

24 %
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Sociální služby
Target – Podporované zaměstnávání
Vedoucí:

Adéla Würz, DiS.

Sociální pracovník:

Mgr. Gabriela Wilczková

Telefon:

596 611 208, 734 435 326, 731 534 049

E-mail:

target@alexandr.charita.cz

Adresa:

Františka Formana 13, 700 30 Ostrava – Dubina

Základní charakteristika
Posláním sociální aktivity Target – podporované zaměstnávání je umožnit lidem se zdravotním
postižením se začlenit do běžného pracovního prostředí. Aktivita je určena občanům České republiky
od 18 let, žijícím na území města Ostravy nebo v jeho blízkém okolí, kteří jsou osobami se zdravotním
postižením a jejichž schopnosti získat a udržet si pracovní uplatnění jsou omezeny tak, že potřebují
individuální podporu. Zároveň jsou připraveni se na hledání práce aktivně podílet a zvládají péči o
vlastní osobu. Podmínkou spolupráce je stabilizovaný zdravotní stav.
Cíle


Umožnit uživatelům služby nalézt a udržet si zaměstnání v běžném pracovním prostředí dle
jejich představ a předpokladů.



Zvýšit úroveň dovedností uživatelů služby potřebných k získání a udržení zaměstnání.

Podpora uživatelům je poskytována při hledání vhodného pracovního místa, nácviku dovedností
spojených s hledáním práce a pracovní poradenství. Při nalezení vhodného pracovního místa je
podpora poskytovaná i po nástupu do zaměstnání formou asistence na pracovišti.
Součástí služby je poskytování podpory zaměstnavatelům při zaměstnávání lidí se zdravotním
postižením.
Aktivita Target – podporované zaměstnávání v roce 2020 dlouhodobě spolupracovala s 29 osobami
se zdravotním postižením. Z tohoto počtu získalo zaměstnání 10 osob na těchto pracovních pozicích:
1x distributor reklamních novin, 1x fakturant, 1x úklidový pracovník, 4x pomocný dělník, 2x pomocný
skladník a 1x pomocný pracovník v administrativě.
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V roce 2020 jsme nově navázali spolupráci se službou RÚT Český Těšín – sociální rehabilitace a
Domov Jistoty, p.o. – chráněné bydlení Karviná a Český Těšín, zaměřená na uplatnění lidí
s duševním onemocněním na trhu práce. Dále pracovníci projektu navázali spolupráci s výchovnou
poradkyní SŠ prof. Zdeňka Matějčka, která pracuje se studenty se zdravotním znevýhodněním.
Projekt si klade za cíl pomoci absolventům při vstupu na pracovní trh.
Služba je poskytována bezplatně.
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Tříkrálová sbírka
Charita sv. Alexandra ve spolupráci s Charitou Ostrava organizovala Tříkrálovou sbírku 2020 na
území města Ostravy a přilehlých obcích. Farnosti a obce, kde koledování organizovala Charita sv.
Alexandra, byly Stará Bělá, Nová Bělá, Proskovice, Radvanice, Bartovice, Michálkovice, Koblov,
Hrušov, Heřmanice, Kunčičky a Petřvald u Karviné. Naši koledníci se vyskytli i v Moravské Ostravě,
Výškovicích a v Muglinově. Celková částka vykoledovaná v uvedených obcích a farnostech byla 472
573 Kč. Celkem jsme společnými silami obou Charit a nespočetným množstvím dobrovolníků
vykoledovali neuvěřitelných 2,502.547 Kč, což je opět více než v předešlém roce. Za tento
neuvěřitelný výsledek patří velký dík všem, kteří se na úspěchu Tříkrálové sbírky 2020 jakýmkoli
způsobem podíleli: koledníkům, koordinátorům, příznivcům a v první řadě všem dárcům. Celkem to
byly stovky lidí. Podle pevně stanoveného klíče obdrží Charita Ostrava a Charita sv. Alexandra 65%
z celkové vykoledované částky. Tato částka je pak rozdělena dle interní smlouvy mezi Charitou sv.
Alexandra a Charitou Ostrava. Charitě sv. Alexandra připadla částka 332.186 Kč. Tyto prostředky
byly použity na předem schválený záměr, kterým se podpoří zaměstnávání osob se zdravotním
postižením a zvýší se vybavenost chráněných dílen Charity sv. Alexandra.
Záměr Charity sv. Alexandra, který byl z TKS 2020 podpořen:
Podpora osob se zdravotním postižením, vybavenost chráněných dílen
Cílem projektu je poskytovat osobám zdravotně postiženým (OZP), kteří jsou ohrožení sociální
exkluzí pracovní příležitosti, ve speciálně přizpůsobeném prostředí. Vybaveností chráněných dílen
bychom těmto osobám práci, co nejvíce ulehčit. V chráněných dílnách Charity sv. Alexandra je do
výrobní činnosti zapojeno více než 70 zaměstnanců, z toho podstatná většina z nich jsou osoby
klasifikované jako OZP. V současné době patří Charita sv. Alexandra k největším zaměstnavatelům
OZP v Ostravě.
Projekty Charity Ostrava, které byly podpořeny z výtěžku Tříkrálové sbírky 2020, jsou například
terénní služby pro lidi bez domova, obnova a rozvinutí technického zázemí v Hospici sv. Lukáše,
rozšíření služeb pro matky s dětmi apod.
Jako poděkování jsme pozvali všechny koledníky na zimní stadion v Ostravě-Porubě, kde si všichni
společně zabruslili. Další poděkování jsme společně s Charitou Ostrava uspořádali v bývalém kinu
Vesmír, kde jsme především pro menší koledníky připravili filmové představení.
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Zaměstnanci
Ke konci roku pracovalo v Charitě sv. Alexandra celkem 84 osob, z toho bylo 5 žen na mateřské,
popř. rodičovské dovolené a na chráněném trhu práce jsme zaměstnávali 56 zaměstnanců se
zdravotním postižením (OZP), z toho 7 osob se zdravotním znevýhodněním (OZZ) a 3 osoby
s těžkým zdravotním postižením (TZP).
Kromě zaměstnanců ve stálém pracovním poměru u nás během roku vykonávalo činnost 9
pracovníků v rámci dohody o provedení práce (DPP) nebo dohod o pracovní činnosti (DPČ) – IT
specialista, supervizor sociálních služeb, 5x pomocné montážní a kompletační práce, topič a
pomocné stolařské práce.

Organizační struktura
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Ekonomické informace
Stav a pohyb majetku Charity sv. Alexandra (v tis. Kč)

11 353
28 813
1 832
18 874
8 017
90
-17 460
-9 935

Konečný
Přírůstek (+) /
zůstatek k 31.
úbytek (-) majetku
12. 2020
-817
10 536
-32
28 781
0
1 832
0
18 874
-9
8 008
-23
67
-785
-18 245
-938
-10 873

-7 435

130

-7 305

-90
12 627
1 275
2 536
8 741
75

23
-2 219
202
26
-2 398
-49

-67
10 408
1 477
2 562
6 343
26

Počáteční stav
k 1. 1. 2020

Stav a pohyb majetku
Dlouhodobý majetek celkem
Dlouhodobý hmotný majetek celkem
Pozemky
Stavby
Hmotné movité věci a jejich soubory
Drobný dlouhodobý hmotný majetek
Oprávky k dlouhodobému majetku celkem
Oprávky ke stavbám
Oprávky k samostatným hmotným movitým
věcem a souborům hmotných movitých věcí
Oprávky k drobnému dlouhodobému
hmotnému majetku
Krátkodobý majetek celkem
Zásoby celkem
Pohledávky celkem
Krátkodobý finanční majetek celkem
Jiná aktiva celkem

Přehled o peněžních příjmech a výdajích (v tis. Kč)
Peněžní prostředky

Počáteční stav k 1.
1. 2020

Pokladna
Bankovní účty
Celkem

Příjmy

124
8 606
8 730

Konečný
zůstatek k 31.
12. 2020
58
6 279
6 337

Výdaje

1 377
24 758
26 135

1 443
27 085
28 528

Přehled pohybů vlastního jmění
Přehled pohybů vlastního jmění
Vlastní zdroje celkem
Vlastní jmění
Sociální fond
Nerozdělený zisk, neuhrazená ztráta
minulých let

Počáteční stav k
1. 1. 2020

Přírůstky

22 349
14 571
56

494
315
765

7 722

-271

Konečný
zůstatek k
31. 12. 2020
943
21 210
1 005
13 881
178
643

Úbytky

765

6 686
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Ekonomické informace
Rozvaha
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Ekonomické informace
Rozvaha
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Ekonomické informace
Rozvaha
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Ekonomické informace
Rozvaha
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Ekonomické informace
Výkaz zisku a ztráty
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Ekonomické informace
Výkaz zisku a ztráty
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Ekonomické informace
Příloha v účetní závěrce
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Ekonomické informace
Příloha v účetní závěrce
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Ekonomické informace
Příloha v účetní závěrce
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Ekonomické informace
Příloha v účetní závěrce

Str. 28

Ekonomické informace
Příloha v účetní závěrce
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Ekonomické informace
Příloha v účetní závěrce
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Zpráva nezávislého auditora
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Zpráva nezávislého auditora
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Zpráva nezávislého auditora
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Poděkování
Děkujeme za podporu všem našim příznivcům – dárcům, institucím, organizacím, nadacím, úřadům,
farnostem i jednotlivcům. Bez jejich pomoci by Charita sv. Alexandra nemohla naplňovat své poslání.
Děkujeme rovněž všem zaměstnancům a dobrovolníkům, kteří nám ochotně pomáhají. Věříme, že
nám svou přízeň zachovají i v dalších letech.
Jmenovitě děkujeme těm, kteří nás podpořili zvlášť významným způsobem:

Moravskoslezský kraj

Statutární město Ostrava

Úřad práce v Ostravě

Město Karviná

Ministerstvo práce a sociálních věcí
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Obchodní partneři (odběratelé) dle finančního objemu:

1. Metalšrot Tlumačov a.s.
2. JALAM s.r.o., Nové Město na Moravě
3. ENVIROPOL, s.r.o., Praha
4. Garsys, s.r.o., Český Těšín
5. SPEED PRESS Plus a.s., Praha
6. Martin Gelnar, Stará Bělá
7. Římskokatolická farnost Ostrava Radvanice
8. Římskokatolická farnost Petřvald
9. Tomáš Kratochvíl, Ostrava Proskovice
10. Zuzana Caplová, Moravská Ostrava
11. Město Ostrava
12. TSR Czech Republik s.r.o., Praha
13. Mateřské školy Kopřivnice
14. Charita Ostrava
15. Město Rychvald
16. Římskokatolická farnost Starý Bohumín
17. Démos trade a.s.
18. Markéta Brázdová, Praha
19. Charita Bohumín
20. Lenka Kubenka, Brno
21. MUDr. Marie Turková, Ostrava Zábřeh
22. ELEKTROWIN, a.s., Praha
23. PEGATRON Czech, s.r.o., Ostrava Hrabová
24. Hana Mandovská, Ostrava Zábřeh
25. Karel Vohralík, Vratimov Horní Datyně
26. Oli Oly s.r.o., Praha
27. FADOPEX s.r.o., Ostrava Muglinov
28. Tomáš Fajnor, Ludgeřovice
29. INŽENÝRSKÉ SÍTĚ OSTRAVA, s.r.o.
30. Ladislav Holba
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Kontakty
Ředitel
Ing. Josef Stoklasa
Tel.: 555 222 725, 735 747 377
josef.stoklasa@alexandr.charita.cz

Vedoucí Poradny sv. Alexandra
Mgr. Silvie Kseničová
Tel.: 596 611 207, 731 625 840
silvie.ksenicova@alexandr.charita.cz

Asistentka
Monika Hajdučková, DiS.
Tel.: 596 237 831, 731 625 844
monika.hajduckova@alexandr.charita.
cz

Vedoucí Target – podporované
zaměstnávání
Adéla Würz, DiS.
Tel.: 596 611 208, 731 534 049
adela.wurz@alexandr.charita.cz

Hlavní ekonom
Ing. Pavel Lampart
Tel.: 555 333 646, 734 793 648
pavel.lampart@alexandr.charita.cz

Vedoucí Textilní dílny
Bc. Andrea Nováková
Tel.: 555 333 643, 731 618 849
textil@alexandr.charita.cz

Mzdová účetní
Lucie Pavlicová
Tel: 555 333 637, 604 181 079
lucie.pavlicova@alexandr.charita.cz

Vedoucí Stolařské dílny
Čestmír Strachota
Tel: 555 333 640, 731 625 850
stolari@alexandr.charita.cz

Finanční účetní
Ing. Marie Ferfecká
Tel.: 555 333 638, 731 618 831
marie.ferfecka@alexandr.charita.cz

Vedoucí dílny Separace odpadů
Ivan Zbytovský
Tel.: 596 251 288, 731 625 843
ivan.zbytovsky@alexandr.charita.cz

Vedoucí Chráněného bydlení
Zástupce ředitele
Bc. Zdeněk Staněk, DiS.
Tel.: 555 333 644, 731 625 839
zdenek.stanek@alexandr.charita.cz

Pověřena vedením dílny Kooperace
Jitka Koláčová
Tel.: 555 333 642, 731 619 375
jitka.kolacova@alexandr.charita.cz

Charita sv. Alexandra
Telefon: 596 237 831

IČ: 26520788, DIČ: CZ26520788,

Holvekova 651/28
718 00 0strava - Kunčičky

www.charita-sv-alexandra.cz
info@alexandr.charita.cz

bank.spojení: ČSOB Ostrava, BÚ: 309425023/0300
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