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1. ÚVODNÍ SLOVO
Vážení přátelé,
hlavním posláním Charity sv. Alexandra je pomáhat lidem, kteří se z jakéhokoliv důvodu
ocitli v nouzi. Tomuto čestnému úkolu jsme se snažili dostát také v roce 2004. Dle
vlastních možností jsme usilovali podat pomocnou ruku všem, kteří v těžkých životních
chvílích vyhledali naši pomoc.
Ve středisku MV ČR ve Vyšních Lhotách jsme vlastními zaměstnanci zabezpečovali
sociálněprávní poradnu pro žadatele o azyl. Celoročně jsme provozovali tzv. operativní
šatník, který migrantům sloužil zejména v chladném období. Ocenění si zaslouží i
pracovníci, zajišťující provoz šicí a řezbářské dílny, kde pod odborným dohledem měli
azylanti možnost využít svůj volný čas.
Provoz velkokapacitního šatníku v Ostravě - Kunčičkách byl ovlivněn probíhající
rekonstrukcí. Přesto s cílem zabezpečovat tuto službu alespoň v omezené míře, jsme
pronajali prostory v sousedním objektu, kde jsme ne ve zcela vhodných podmínkách
zásadní úkoly plnili.
Souběžně s humanitárními aktivitami jsme provozovali chráněné dílny, ve kterých své
uplatnění nalézají zejména občané se zdravotním postižením, kteří mají v tržním
prostředí zpravidla minimální šanci najít vhodné zaměstnání.
V loňském roce jsme věnovali mimořádnou pozornost zlepšení pracovních podmínek, mj.
za obdivuhodného a nadstandardního přispění většiny zaměstnanců, za což jim patří mé
poděkovaní. Na jaře tak mohla začít zrekonstruované prostory využívat stolařská dílna a
koncem roku také dílna textilní, která svou činnost přesunula do zcela nově vytvořených
půdních místností. Přestavba v současné době není ještě zcela dokončena a je potřeba v
ní pokračovat i v následujícím období.
Mimo hlavní zaměření nezůstaly ani průvodní sociální práce. Vybudováním účelového
pracoviště v pronajatých prostorách v Ostravě - Vítkovicích a za pomocí vlastního
kvalifikovaného specialisty, jsme poskytovali bezplatnou psychosociální poradnu pro
zdravotně znevýhodněné občany.
Víme, že úspěšnost naší práce nekončí pouze vytvořením vhodného výrobního procesu
pro handicapované lidi, ale také prodejem výrobků. Postupně se zaměřujeme na zlepšení
prezentace výrobků našich chráněných dílen. Vytvořili jsme řadu propagačních materiálů,
rozšířili prodejní místa, např. o Informační centra města Ostravy, Havířova apod. Účastnili
jsme se prodejních výstav a veletrhů. Věříme, že vložené náklady do propagace se nám
budou následně vracet.
Závěrem mi dovolte, abych touto cestou upřímně poděkoval všem zaměstnancům
zejména za pracovní úsilí a vzájemnou toleranci k případným handicapům. Rovněž děkuji
institucím a příznivcům, kteří oceňují naší činnost a podporují činnost Charity sv.
Alexandra.
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Ing. Folta Pavel
.ředitel

Charita sv. Alexandra zahájila svou činnost v květnu 1999 v objektu humanitárního centra
v Ostravě - Kunčičkách, zprvu pod hlavičkou Diecézní charity ostravsko opavské. Jako
samostatný právní subjekt funguje od června roku 2001. Celá organizace je řízena
statutárním zástupcem ředitelem a radou ředitele, která má pravomoc vydávat
doporučení. Sídlo společnosti je umístěno v objektu průmyslového areálu bývalého dolu
Alexander.
Název:
Oblast působení:

Právní forma:
IČ:
DIČ:
Registrace:
Číslo:
Sídlo:
Ulice a číslo:
Obec:
PSČ
Tel/fax:
E-mail:
WWW:
Bank. pojení:
Statutární zástupce:
Rada ředitele :

Charita sv. Alexandra
provoz chráněných dílen
humanitární aktivity v oblasti Diecéze ostravsko-opavské
naddiecézní působení v oblasti humanitární práce
právnická osoba - organizační složka církve
26520788
CZ26520788 /není plátce DPH!/
Rejstřík právnických osob Ministerstva kultury ČR dne 29. 5. 2001
dle zákona č. 308/1991 Sb.
8/1-08-720/2001
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2. ZÁKLADNÍ ÚDAJE

Holvekova 651/28
Ostrava - Kunčičky, Slezská Ostrava
718 00
596 237 831
alexandr@charita.cz
www.charitasvalexandra.cz
309425023/0300, ČSOB, a.s. Ostrava
Ing. Folta Pavel
Ing. arch. Koběrský Jiří
P. Stepien Bogdan
Mech Štěpán
Ředitel

Ekonomicko
personální
úsek

Rada
ředitele

Finanční toky
a projekty

Socioterapeut

Humanitární
pomoc

HP
poradna
migrace

HP
šatník

HP
poradna
psychosociální

Chráněná
dílna
textilní

Chráněná
dílna
stolařská

Chráněná
dílna separace
odpadů

klienti
OZP

klienti
OZP

klienti
OZP
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3. CHRÁNĚNÉ DÍLNY
Hlavní cílová skupina:

osoby se zdravotním postižením (OZP)

Vedlejší cílové skupiny:

dlouhodobě nezaměstnaní, mladí nezaměstnaní

Třetím rokem bylo naším cílem, v rámci projektu chráněných dílen, zajišťování sociální
péče pracovních míst pro lidi se zdravotním postižením a udržování plynulého chodu
dílen.
Specifikem tohoto projektu je vysoká úroveň a rozšíření asistenční služby pro osoby
znevýhodněné na pracovním trhu. Pracovní podmínky a organizace práce v chráněných
dílnách Charity sv. Alexandra jsou přizpůsobeny zdravotnímu stavu jednotlivých klientů
včetně asistence.
Ve všech třech dílnách bylo v roce 2004 do výrobní
činnosti zapojeno 31 zaměstnanců, a každá profesní
činnost byla již tradičně garantována odborným
pracovníkem, který práci na dílně nejen organizoval, ale i
manuálně vykonával.
K dispozici byl interní specialista socioterapeut, s jehož
odborným přístupem jsme se snažili dosahovat
maximální kvality při práci s klienty.
Na zabezpečování zakázek, k realizaci prodeje vlastních
výrobků textilní a stolařské dílny, propagaci dílen i
ostatních aktivit se podílejí také klienti se zvlášť těžkým
zdravotním postižením.
Naší snahou byla opět individuální práce s každým
klientem v návaznosti na míru jeho tělesného či
duševního postižení s ohledem na možnosti dalšího
účelného využití jeho pracovního potenciálu.

Chráněné dílny jsou pracoviště provozovaná právnickými
a fyzickými osobami, pracuje-li v nich alespoň 60%
občanů se změněnou pracovní schopností. Do
chráněných dílen jsou zařazováni zejména občané se
změněnou pracovní schopností s těžším zdravotním
postižením, s mentálním postižením, občané se
změněnou pracovní schopností, kteří mohou podávat jen
zmenšený pracovní výkon a nelze je umístit na volných
pracovních místech na trhu práce, a občané se změněnou
pracovní schopností po dobu přípravy k práci.
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Vedoucí:
Tel./fax/mob.:
Adresa:
Počet zaměstnanců v roce 2004:
Datum vzniku střediska:

Foltová Zuzana
586 237 831, 776 630 865
Holvekova 651/28, Ostrava - Kunčičky, PSČ 718 00
1 + 4 OZP + 2 OZP -TZP
06/1999

Pracovní náplň klientů - zaměstnanců chráněné textilní dílny sestávala, pod odborným
dohledem, převážně ze šití jednoduchých bytových textilních výrobků a doplňků a
drobných dekoračních předmětů z materiálů především přírodních, jako je len či bavlna.
Rozměry a materiál každého výrobku je možno upravit dle potřeb zákazníka. Zhotovit lze
také výrobek dle vlastního návrhu.
Loňský program byl tvořen vlastní produkcí i prací na zakázku, a každý výrobek byl
originálem.
Výrobky byly distribuovány do obchodní sítě, mj. specializované na prodej výrobků osob
se zdravotním postižením.
Práce v dílně měla již tradiční pravidelný charakter od pondělí do pátku v čase od 6:30 do
14:30 hodin.
K řešení pracovních i osobních problémů je neustále klientům k dispozici socioterapeut.
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3.1. Chráněná dílna textilní

Do našeho sortimentu již patří textilní


kapsáře

přehozy

ubrusy

prostírání

tašky

kabelky

batohy

čepice, kloboučky

minivýrobky - různá zvířátka, panenky, apod.

polštáře plněné pohankou, dutým vláknem

dekorace na stěny

textilní propagační materiály

textilní suvenýry

katechetické pomůcky, barevné šátky

vlajky, prapory

ložní prádlo

kuchyňské rukavice

mikulášské pytlíky a punčochy

podlahové hadry, prachovky
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3.2. Chráněná dílna stolařská
Vedoucí:
Tel./fax/mob.:
Adresa:
Počet zaměstnanců v roce 2004:
Datum vzniku dílny:

Hořínek Josef
596 237 831, 777 890 650
Holvekova 651/28, Ostrava - Kunčičky, PSČ 718 00
4 + 5 OZP + 1 OZP-TZP
06/1999

Klienti - zaměstnanci chráněné stolařské dílny se pod odborným dohledem v rámci svých
možností spolupodíleli na výrobě výrobků z dřevěného masívu.
Ve většině případů se jednalo o práci na zakázku. Naší snahou je vytvořit kolekci stálých
výrobků, které by měly jak užitný, tak i dekorativní charakter.
Práce v dílně měla, tak jako v létech minulých, i v roce 2004 pravidelný charakter, a to od
pondělí do pátku v čase od 6:30 do 14:30 hodin.
K řešení pracovních i osobních problémů byl neustále klientům k dispozici socioterapeut.
Do našeho sortimentu již patří


skříně celodřevěné i prosklené

komody, truhly, botníky

stoly kancelářské, pracovní i dekorační

kuchyňské linky

věšákové stěny, regály

postele

lavice venkovní i domovní

altány, zahradní nábytek

ploty, hrazení

okna klasická i atypická, vikýře

okenní rámy, střešní podhledy

rámečky, pasparty

garnýže, parapety

dveře vnitřní i venkovní klasické i atypické

dveře vnitřní i venkovní celodřevěné i prosklené

prahy, schodiště, zábradlí, madla, lišty, obložení

stanové podsady

reklamní stojany

kytarové korpusy, kytarové krky, kytary

pódia, rastry pro akustické izolace

nájezdové rampy, nosné hranoly

bočnice k autům

dřevěné obaly a bednění
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3.3. Chráněná dílna separace odpadů

Ing. Němec Jiří
596 251 288(271), 732 273 639
Frýdecká 680/444, Ostrava - Kunčice, PSČ 719 00
2 + 12 OZP
03/2003

Osobám se zdravotním postižením je možné poskytnout zaměstnání na perspektivních
činnostech v oblasti demontáže, vytřiďování, předúpravy a ekologické likvidace
specifického odpadu a dalších aktivitách ekologického charakteru.
Pečlivá separace odpadů vyžaduje vysoký podíl jednoduché, nenáročné až středně těžké
fyzické práce, s převahou ruční práce.
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Vedoucí:
Tel./fax/mob.:
Adresa:
Počet zaměstnanců v r. 2004:
Datum vzniku:

Tento program je spolufinancován Evropskou unií
a českým státním rozpočtem.

I v roce 2004 byl v naší chráněné dílně na separaci rozebírán na jednotlivé díly
elektronický šrot, tj. televizní přijímače a počítačové monitory.
Technologický postup
1) Odšroubování zadního krytu a odložení do kontejneru.
2) Demontáž plošného spoje z konektoru obrazovky,
povolení objímky vychylovací cívky, odejmutí a odložení
do kontejneru. 3) Napuštění obrazovky vzduchem. 4)
Odstranění všech propojovacích kabelů a plošných spojů.
5) Odšroubování obrazovky od čelní stěny skříňky a
demagnetizačního kabelu.
Pracovní vybavení
Velký plochý či křížový šroubovák, sada očkoplochých klíčů, sada gola klíčů, boční
štípačky, 500g kladivo, sekáč, kožený kabát, štít, pracovní a neprůřezné rukavice.
Po demontáži byly díly zařazeny dle katalogu odpadů a předány oprávněné osobě k
využití, nebo k odstranění dle zákona o odpadech. Vakuové obrazovky díky obsahu olova
(až 60%) a dalších toxických látek, např. těžkých kovů, patří mezi nebezpečné odpady.
Výtěžnost druhotných surovin, které bylo možno zpětně recyklovat, je na úrovni 80 %
původní váhy přístrojů. Takto vysoká hodnota znamená významný přínos pro ochranu
životního prostředí.
Složení odpadu (údaj v %)
Výrobek
Televizory a počítačové monitory

Železné kovy

Neželezné kovy

Plasty

Sklo

Elektrosoučástky

Ostatní

9,9

3

9,5

56,9

8

12,7

Další aktivitou bylo třídění PET láhví ze separovaných odpadů a obsluha semimobilních
sběren papíru a nebezpečných odpadů ve městě Ostrava a příměstských oblastech.
Nárazově jsme rozebírali domácí elektroniku a bílou techniku, např. ledničky neobsahující
freony, dotřiďovali sběrný papír a separovali vyhozené pneumatiky. To vše ve spolupráci s
naším partnerem, OZO, s. r. o., v jehož areálu a
pod technickým vedením
spolupracujeme úspěšně již třetím rokem.
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Sociální práce s cílovou skupinou
Zaměstnancům/klientům byl k dispozici sociální pracovník. Ten dle individuálních
požadavků vedl a průběžně aktualizoval individuální plány, které sloužily především k
monitorování stávající situace zaměstnanců, napomáhal identifikaci a následnému
vyřešení případných problémů, pomáhal určit, specifikovat a zároveň sledovat
naplňování stanovených cílů, kterých chtěli jako uživatelé služeb v rámci pracovního
procesu dosáhnout.
Pro zajištění plynulosti provozu chráněné dílny bylo třeba zajistit takové podmínky, které
by odpovídaly zdravotním či jiným handicapům zaměstnanců.
Dílna byla zřízena za pomocí programu EQUAL. Program je v budoucnu realizovatelný ve
stávající podobě bez výraznějších úprav.

3.4. Equal
Zaměření iniciativy společenství EQUAL
Hlavním cílem Iniciativy Společenství EQUAL (navazuje na předchozí Iniciativy
Společenství ADAPT a EMPLOYMENT), jako samostatné formy pomoci ze strukturálních
fondů pro období 2000 - 2006, je prosazování inovativních nástrojů řešení stávajících
problematických oblastí souvisejících s diskriminací a nerovnostmi na trhu práce.
Na základě mezinárodní spolupráce umožňující společně využívat zkušenosti a poznatky z
různých států EU, resp. ostatních států zapojených do Iniciativy Společenství EQUAL a
principu inovativnosti, také společné rozhodování a mainstreaming. Společné
rozhodování znamená, že v rámci jednotlivých rozvojových partnerství musí mít možnost
spolurozhodovat všechny zapojené partnerské organizace, včetně zástupců skupin
nejvíce ohrožených nerovnostmi a diskriminací na trhu práce.
Společenství EQUAL zároveň díky svému zaměření na boj proti diskriminaci a
nerovnostem na trhu práce představuje také významný prostředek sociálního
začleňování znevýhodněných osob na trhu práce.
Zkušenosti Charity sv. Alexandra s projektem EQUAL
V projektu spolupracujeme od roku 2002 s Charitou Opava jako jeden z jejích partnerů.
Na základě této spolupráce vznikla v roce 2003, v objektu společnosti OZO Ostrava s.r.o.,
nová chráněná dílna Charity sv. Alexandra na separaci specifického odpadu.
Jednou z předností tohoto podprogramu bylo zaměstnávání osob se zdravotním
postižením, které jsou na trhu práce obtížně zaměstnatelné a mezi nezaměstnanými
představují vysoké procento.
Ve spolupráci s Úřadem práce v Ostravě, jsme vybrali vhodné kandidáty z
marginalizovaných skupin obyvatelstva, kteří byli dlouhodobě v evidenci úřadu práce a
zároveň měli určité zdravotní omezení.
K tomu jsme se zaměřili na věkovou hranici okolo padesáti let v kombinaci s nižším
vzděláním, které bylo způsobeno dřívější „sociální“ politikou státu k hendikepovaným a
na mladé lidi bez praxe.
8

Vybraní pracovníci byli zaškolováni a pravidelně přeškolováni.
V počátku jsme poskytli zaměstnancům/klientům pět pracovních míst. K 31. 12. 2004
bylo trvale zaměstnáno dvanáct osob se zdravotním postižením či částečným invalidním
důchodem. Těmto byl k dispozici také socioterapeut.
Hlavním cílem programu EQUAL bylo rozšířit možnosti zaměstnávání cílové skupiny
obyvatelstva tvorbou chráněných pracovních míst na ekologické činnosti dle
vypracovaných a ověřených metodik. V našem případě program tento cíl splňuje a je v
budoucnu realizovatelný ve stávající podobě bez výraznějších úprav.
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Dílnu se nám podařilo vybavit za podpory ÚP Ostrava, OZO Ostrava, s. r. o. a příspěvků EU
z projektu iniciativy EQUAL. Specializované pracovní stoly s pojízdnými vozíky pro
zlehčení manipulace jsme vyrobili svépomocně v chráněné dílně stolařské.

V rámci realizace ověřování byla u všech partnerů zjištěna skutečnost, že nelze zaměstnat
na jednom pracovišti pouze postižené stejným zdravotním problémem. V případě
různých kombinací postižení je naopak velká možnost vzájemné pracovní výpomoci, což
přispívá k větší vzájemné tolerantnosti mezi zaměstnanci a k lepší stabilitě pracovního
kolektivu.
4. STŘEDISKO HUMANITÁRNÍ POMOCI
4.1. Koordinační a informační centrum pro migranty a uprchlíky
Vedoucí:
Mob.:
Adresa:
Email:
Počet zaměstnanců v roce 2004:
Datum vzniku střediska:

Mgr. Koplík Milan
777 021 145
Jeremenkova 8, Ostrava - Vítkovice, PSČ 703 00
Azylové zařízení MV ČR, Vyšní Lhoty, PSČ 739 06
milan.koplik@charita.cz
2 OZP
06/1999

V rámci Koordinačního a informačního centra střediska humanitární pomoci působila
Poradna pro migranty a uprchlíky, která poskytuje imigrantům, uprchlíkům, žadatelům
o politický azyl a cizincům v nouzi zejména:
poradenské služby v oblasti právní a sociální
asistence při právních a úředních úkonech (podáních, žádostech, vyplňování
formulářů a tiskopisů apod.)
asistence při podávání opravných prostředků proti soudním a správním
rozhodnutím
asistence při zřizování osobních dokladů nezbytných pro pobyt v ČR
zprostředkování kontaktů na jiné nevládní organizace, úřady a další instituce
poskytování okamžité materiální humanitární pomoci ve stavu nouze (zvláště
oblečení)
Za období od 1. 1. 2004 do 31. 12. 2004 poskytla poradna, pobočka v Ostravě Vítkovicích,
své služby 185 zájemcům, z nichž 52 bylo z Pobytového uprchlického střediska v
Havířově, 2 z Pobytového střediska v Bruntálu, 2 ze zařízení Cizinecké policie pro zajištění
pobytu cizinců ve Frýdku-Místku.
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Dvěma třetinám zájemců o služby bylo poskytnuto konkrétní poradenství nebo
intervence na místě (na počkání), třetině pak byla poskytnuta pomoc v podobě několika
schůzek.
V 11 případech pomohla řešit situaci klientů jiných NNO či na dožádání jiných složek
Katolické charity. Jednalo se zpravidla o klienty, kteří pobývali v Praze.
V rámci poradny bylo podáno 85 žalob a doplnění žalob ve prospěch klientů proti
Ministerstvu vnitra ČR ke krajským soudům (v Ostravě, Brně a Praze), 7 intervencí ke
Kanceláři veřejného ochránce práv a jedna kasační stížnost k Nejvyššímu správnímu
soudu v Brně, 3 odvolání proti správnímu vyhoštění k Ředitelství služby cizinecké policie v
Praze. Také jsme poskytli krátkodobé ubytování 10-ti osobám a materiální pomoc 9-ti
azylantům, kteří byli zařazeni ve státním integračním programu.
Čečensko

Poradna v Ostravě Vítkovicích se podílela
na řešení 63 případů poradny ve Vyšních
Lhotách, kterou v roce 2004 využilo 867
klientů. Jednalo se o zpracování 310 žalob
a 557 konzultací v průměru o délce 45
minut.

Ukrajina

Rusko
Pobřeží
slonoviny
Angola
Kuba

Gruzie

Spolupráce s jinými subjekty

Kyrgyzstán
Turkmenistán
Uzbekistán

Bělorusko

Moldavsko

V roce 2004 jsme při plnění daných úkolů v rámci migrační práce dobře spolupracovali se
ZZPC ve Frýdku-Místku. Při pomoci některým klientům naší Charitě také velmi účinně
pomohla DCH ostravsko-opavská. Rovněž se uskutečnila spolupráce s ACH Praha.
Nejrozsáhlejší spolupráce, jakožto s odběratelem námi poskytovaných služeb, však
probíhala se Správou uprchlických zařízení MV ČR.
Dílčí spolupráce byla v polovině roku rovněž zahájena s Odborem azylové a migrační
politiky MV ČR.
4.2. Volnočasové aktivity
V Azylovém zařízení MV ČR Vyšní Lhoty jsme provozovali v minulém roce v rámci
volnočasových aktivit řezbářskou dílnu a šicí dílnu. Poskytovaných služeb využilo celkem
téměř 600 klientů.
4.3. Adopce na dálku
V rámci humanitární pomoci Ukrajině se v dubnu roku 2002 zrodil projekt Diecézní charity
ostravsko opavské (DCHOO) „Adopce na dálku dětí na Ukrajině“, jehož realizátorem byla
Charita sv. Alexandra ve spolupráci se zahraničním partnerem misionářem P. Petrem
Krenickým.
Projekt jsme zaměřili na trvalou pomoc dětem na Zakarpatské
Ukrajině, kterým jejich rodiče nemohou poskytnout základní
péči (dostatek jídla, ošacení, vzdělání, zdravotní ošetření).
Pomocí finančního daru mohou čeští „adoptivní rodiče“
radikálně změnit život jednoho konkrétního dítěte.
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Projekt byl k 1. 4. 2004 převeden, z rozhodnutí ředitelství, včetně zaměstnanců na
DCHOO, kde i nadále pokračuje. Ke dni převodu bylo celkem uzavřeno 584 smluv, z
toho 100 v roce 2004 (1 smlouva = pomoc 1 dítěti).
4.4. Tříkrálová sbírka 2004
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Cílem projektu je podpořit všestranný rozvoj osobnosti, zvýšení vzdělanosti, růst
zaměstnanosti a kvality života.
Jedná se o jeden z nejefektivnějších způsobů rozvojové pomoci, kdy adoptivní rodič ví,
jak byly jeho peníze použity.
Finanční příspěvky jsou poskytovány formou daru na základě darovací smlouvy a mohou
být odečteny ze základu daně z příjmů.

Začátkem ledna se po celé republice, ve městech i na
vesnicích, opět objevily skupinky tří biblických králů, které
nabízely sbírkové pokladničky ke vhození mincí. V duchu
staré křesťanské tradice oslovoval Kašpar, Melichar a Baltazar
obyvatele, popřál jim zdraví a štěstí v novém roce a požádal o
příspěvek na pomoc lidem v nouzi. Už po čtvrté se totiž
uskutečnila Tříkrálová sbírka, kterou vyhlašuje Sdružení
Česká katolická charita (SČKCH).
Charita sv. Alexandra, tentokrát ve spolupráci s Charitou
Ostrava, se sbírky účastnila potřetí. Koordinovali jsme 44
skupinek koledníků v přidělených farnostech Radvanice, Michálkovice, Stará Bělá, Nová
Bělá, Proskovice, Heřmanice, Koblov, Kunčičky a Slezská Ostrava, ve kterých se vybralo
181 933,10-Kč.
Celková vybraná částka v Ostravě a všech jejich příměstských oblastech činila
810 902,60-Kč, ze které obě Charity, dle předem stanoveného rozdělovacího klíče,
obdržely 63%.
Z tohoto procentního podílu jsme dle vzájemné smlouvy obdrželi částku 100 000,-Kč. Dle
vnitřních směrnic byl dále vyčleněn příspěvek na krizový fond DCHOO ve výši 5 000,-Kč.
Výsledná obdržená suma Charity sv. Alexandra tedy činila 95 000,-Kč.
Tato suma byla rozdělena mezi projekt farnosti Radvanice s názvem „První šance“,
poskytující dočasné ubytování mladistvým, kteří opouštějí dětský domov a to ve výši
20 000,-Kč a projekt chráněných dílen Charity sv. Alexandra. Chráněná dílna textilní
obdržela 30 000,-Kč, chráněná dílna stolařská 35 000,-Kč a chráněná dílna separace
odpadu 10 000,-Kč.
2

V celé České republice v roce 2004 přispěli dárci částkou 44 684 188,- Kč .
Všem dárcům srdečně děkujeme.
1

Vybrané peníze byly počítány na městských a obecních úřadech a odeslány na sekretariát České Katolické Charity. Zde se rozdělovaly
podle předem stanoveného klíče tzn. 63 % farní charity (charity), 15 % diecézní charity, 10 % humanitární pomoc (do zahraničí), 2%
humanitární pomoc Iránu po zemětřesení, 5 % sekretariát SČKCH a 5 % režie sbírky.
2
Jedná se o součty výnosů z koledování + ostatní dary, tj. složenky, převody, přímé dary apod.
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4.5. Humanitární pomoc
I v roce 2004 jsme zabezpečovali provoz tzv. „velkokapacitního skladu“ především
použitého šatstva a obuvi. Charita sv. Alexandra v místě svého sídla provozuje centrální
sklad ostravsko opavské diecéze, kam byla humanitární pomoc svážena z oblastních
charit a vybírána od jednotlivých dárců, dále tříděna dle požadavků (v případě ošacení
balena do kartónových přepravek) a skladována.
Zpracované šatstvo a obuv, popřípadě jinou humanitární pomoc (drobné předměty denní
potřeby, hračky, kočárky, literatura, popř. menší nábytek, apod.), jsme následně vydávali
či distribuovali zájemcům v rámci celého Moravskoslezského kraje dle potřeby a
požadavků jednotlivců, skupin, jednotlivých sociálních odborů (poraden), azylových
zařízení, ubytoven soc. slabých rodin či zařízení pro lidi bez domova, apod. Průběžně bylo
zásobováno azylové zařízení pro migranty a uprchlíky ve Vyšních Lhotách na FrýdeckoMístecku a v Havířově.
V druhé polovině roku 2004 byl provoz šatníku v Kunčičkách omezen z důvodu stavební
rekonstrukce.
Klientelu šatníku tvořili zpravidla členové etnických menšin, lidé bez přístřeší, sociálně
slabé rodiny, svobodné matky s dětmi, děti v domovech, dlouhodobě nezaměstnaní,
osoby doporučené sociálními a terénními pracovníky, žadatelé o azyl, zahraniční dělníci,
apod.
Využití humanitárních skladů v roce 2004:
Šatník Vyšní Lhoty 01-12/04:

Zásilky s humanitární pomocí:

Vyšní Lhoty výdej ošacení a obuvi 2004:

Počítané gramáže: bunda letní (měs.
05-10) 500g; bunda zimní (měs. 0104, 11-12) 1000g; obuv 1000g;
* ostatní v 206,6g: spodní prádlo 20g,
košile 200g, kalhoty 200g, sukně
100g, svetry 200g, opasky 10g,
kabelky 300g, čepice 50g, rukavice
50g, ponožky 50g, hračky 300g, ložní
prádlo (1sada) 1000g.
CELKEM bundy,obuv,ostatní v g:
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2 476 720,6

ks

kg/ks

kg

Vedoucí:
Tel./mob.:
Adresa:
Email:
Počet zaměstnanců v roce 2004:
Datum vzniku střediska:

Bc. Maceček Rostislav
596 611 207, 777 140 629
Jeremenkova 8, Ostrava - Vítkovice, PSČ 703 00
psporadna@volny.cz, rostislav.macecek@charita.cz
1
02/2003

Také v roce 2004 bylo cílem poradny poskytovat uživatelům poradenské a sociální služby,
informace o jejich právech, povinnostech a oprávněných zájmech a nabízet různé
možnosti řešení jejich obtížné situace a pomáhat tato řešení realizovat. V případě žádostí
klientů zprostředkovávat kontakty s odbornými a specializovanými pracovišti, úřady,
nevládními organizacemi nebo jinými institucemi.
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4.6. Psychosociální poradna

Pracovníci poradny poskytovali uživatelům služeb právní a psychosociální poradenství, v
případě potřeby navštěvovali klienty v jejich domácím prostředí nebo jim nabízeli tzv.
případovou sociální práci, popřípadě socioterapii. Doprovázejí tak klienty jejich obtížnou
situací až do doby, kdy jsou schopni zvládnout tuto situaci vlastními silami.
Psychosociální poradna úzce spolupracovala také s řadou odborných pracovišť
(psychiatrické ambulance, ambulance klinických psychologů, Linka důvěry atd.) a také s
těmi subjekty a nestátními neziskovými organizacemi, které mají ve své náplni práce
následnou péči o občany s duševním onemocněním. Nejbližším spolupracujícím
subjektem byla v roce 2004 o. s. Mens sana. Především do tohoto zařízení byli dále
směrováni uživatelé služeb, kteří mají po vyřešení svého naléhavého problému zájem
dlouhodobě pracovat na své psychosociální rehabilitaci. Pracovník poradny vedl v
minulém roce v Mens saně socioterapeutickou skupinu uživatelů služeb.
V roce 2004 využilo služeb poradny 84 klientů, bylo jim poskytnuto 226 konzultací a v
jejich zájmu bylo realizováno 580 intervencí.

Psychosociální poradna Charity sv. Alexandra zahájila svou činnost v únoru 2003. Jednalo
se jednu s dílčích aktivit projektu Phare 2000 rozvoj lidských zdrojů, který realizovala
Diecézní charita ostravsko-opavská. Z tohoto projektu byla financována do dubna 2004,
kdy projekt skončil. Do konce roku 2004 nebyla Psychosociální poradna příjemcem dotací
Magistrátu města Ostravy, Moravskoslezského kraje ani MPSV.
Služba je určena především uživatelům se zdravotním postižením, kteří v důsledku
snížené soběstačnosti v některých oblastech nejsou schopni bez vnější podpory vyřešit
svou specifickou situaci. Záměrem poradny je napomoci klientům k tomu, aby uměli tuto
situaci vyřešit vlastními silami nebo s co nejmenší podporou a pomoci jim tak zvýšit
kvalitu jejich života.
Specifické zaměření poradny je na osoby s duševním onemocněním, osoby v
psychosociální krizi a osoby s psychickými obtížemi. Klienty poradny se tak mohou
stát i lidé dlouhodobě nezaměstnaní nebo ti, kteří se v důsledku nezvládnutí své
životní situace ocitli v psychických obtížích.
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5. ZAMĚSTNANCI
Evidenční počty
Evidenční počet zaměstnanců k 31. 12. 2004 činil 38 osob. Z toho 26 klientů
klasifikovaných jako OZP, z nich 3 OZP-TZP, 1 zaměstnankyně na mateřské dovolené a
2 osoby plnící náhradní vojenskou službu.
Průměrný evid. počet zaměstnanců ve fyz. osobách od počátku roku činil 37,79 osob.
Průměrný evid. počet zaměstnanců přepočtený 37 osob.
Průměrný evid. počet zaměstnanců přepočtený od počátku roku činil 36,43 osob.
Graf č. 1: Vývoj počtu zaměstnanců
42
Evid. počet zaměstnanců k
posl. kalend. dni

41
40

Evid. počet zaměstnanců ve
fyzických os. měsíčně

počet osob

39
38

Prům. evid. počet
zaměstnanců ve fyz. os. od
počátku roku

37
36

Prům. evid. počet
zaměstnanců přepočtený

35

listopad

prosinec

září

říjen

srpen

červen

červenec

duben

květen

únor

březen

33

leden

34
Prům. evid. počet
zaměstnanců přepočt. od
počátku roku

Do výrobní činnosti v chráněných dílnách Charity sv. Alexandra bylo zapojeno 31
zaměstnanců, z toho 24 OZP, z nich 3 OZP-TZP.
U klientů zaměstnaných v našich dílnách se jedná především o postižení sluchového
aparátu, tělesného aparátu a psychického postižení. U některých klientů jde o kombinaci
výše zmiňovaných vad.
Provoz střediska humanitární pomoci zabezpečovalo 5 zaměstnanců, z toho 2 OZP. Po
vyčlenění Adopce na dálku k 31. 3. 2004 byla pomoc organizována 2 zaměstnanci. S
provozem pomáhaly také 2 osoby na civilní službě a několik dobrovolníků.
V Charitě sv. Alexandra pracovalo v roce 2004 celkem 26 OZP (klienti chráněné dílny +
zaměstnanci střediska humanitární pomoci).
Jedná se o zaměstnance z místních regionů s max. dojíždějící vzdáleností 25 km. Sociální
zázemí našich klientů je velmi různorodé.
Personální zajištění služeb, pracovní tým
ředitel ekonom provozu sociální pracovník vedoucí chráněné dílny/humanitární pracovník
s o c i o t e r a p e u t
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Naší snahou je průběžně poskytovat našim klientům pracovní rehabilitaci a v případě
potřeby pomáhat řešit také jejich problémy mimopracovní za pomocí jejich blízkých apod.

Sídlo Charity sv. Alexandra je jedním z objektů
areálu bývalého dolu Alexander, přičemž
vlastníky objektu jsme od roku 2002. Budovu
tvoří dvě na sebe navazující části, starší a
novější.
V roce 2004 jsme započali rekonstrukci objektu
s cílem provedení opravy střechy, části vnější
fasády budovy a zejména zlepšení pracovního
prostředí chráněných dílen včetně sociálního
zázemí.
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6. PROSTOROVÉ ZÁZEMÍ

Rekonstrukce a realizované opravy objektu v
celkové výši cca 2,7 mil. Kč byly financovány ze
70-ti% dotací (1,3 mil. Kč z MPSV, 189 tis. Kč z
MSK; pozn.: k 31. 12. 2004 nebyl majetek
aktivován!) a z 30-ti% vlastními zdroji. Úpravy
probíhaly od počátku roku a to ze 2/3
dodavatelsky a ze zbývající části svépomocí za
nadstandardního přispění většiny našich
zaměstnanců.
Starší část je registrovanou kulturní památkou.
Zde jsou v 1. NP situovány správně
hospodářské místnosti (kancelář ředitele a
ekonomické odd.), část stolařské dílny, sociální
zařízení a velkokapacitní šatník, jehož užitná
plocha je cca 100m2.
Rekonstrukcí bylo zpřístupněno podkroví kam
byla koncem roku přesunuta chráněná dílna
textilní. Užitná plocha dílny je 130 m2. Část
podkroví tvoří nově vytvořené sklady 42 m2 a
sociální zázemí.
Došlo k vybudování šachty výtahu pro
vozíčkáře, vytvoření společenské místnosti pro
zaměstnance, kuchyněk pro přípravu jídla,
nových šaten, sprchovacích koutů, sociálních
zařízení pro zaměstnance vč. WC pro vozíčkáře.
Novější část je tvořena halou a prostory
průmyslového charakteru, které využívá z
podstatné části chráněná dílna stolařská (obr.
na str. 16).
15
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V průběhu prvního kvartálu 2004 došlo k
dobetonování podlahy, zateplení strojovny a k
novému ustavení strojů za účelem optimalizace
výrobního postupu. Velikost plochy pro účely
dílny je cca 300 m2. Hala, která je využívána
také pro potřeby šatníku, je otevřena do
střešního prostoru, má vlastní vjezd pro
nákladní auta a portálový jeřáb.
Důleži tým výstupem přestavby bylo
bezbariérové zpřístupnění celé budovy a
možnost rozšíření kapacity pracovních míst pro
občany se zdravotním postižením.
Chráněná dílna separace odpadu provozovala
i v roce 2004 svou činnost v pronajatých
prostorách, cca 204 m2/21 000,- Kč měsíčně,
společnosti OZO Ostrava s.r.o. na ulici
Frýdecká 680/444 v Ostravě - Kunčicích.
Objekt je pro danou aktivitu speciálně
uzpůsoben, zabezpečen a vybaven na
standardní úrovni.
Právní poradna pro migranty a uprchlíky
poskytovala v loňském roce služby ve třech
pronajatých místnostech v Ostravě Vítkovicích,
v historické cihlové budově, která je
lokalizována na náměstí městské části s
výbornou dostupností MHD a s přilehlým
parkovištěm, a také v Azylových zařízeních MV
ČR (AZ MV ČR).
V AZ MV ČR jsme klientům poskytovali služby v
místnostech k tomuto účelu vyhrazených. V
těchto zařízeních středisko humanitární pomoci
rovněž poskytovalo komplementární služby v
podobě volnočasových aktivit. Jednalo se o
dílnu šicí, řezbářskou a půjčování cizojazyčného
tisku a literatury. Rovněž k těmto účelům byly
přiděleny tři vhodné místnosti s celkovou
užitnou plochou 36 m2.
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7.1.

Výkaz zisku a ztráty
pro účetní jednotky,
u kterých hlavním předmětem činnosti není podnikání
k 31. prosinci 2004
(v celých tisících Kč)

V plném rozsahu dle Sbírky zákonů
vyhlášky č. 504/2002 z 5. 12. 2002
a vyhlášky č. 476/2003 z 17. 12. 2003

Položka

Text

Hodnoty
pro plnění
služeb

Hodnoty
správy
organizace

Hodnoty
celé
organizace

A.

Náklady

A.I.

Spotřebované nákupy celkem

1 045

310

1 355

A.I.1

Spotřeba materiálu

950

242

1 192

A.I.2

Spotřeba energie

95

19

114

A.I.3

Spotřeba ostatních neskladovatelných dodávek

A.II

Služby celkem

A.II.5
A.II.6
A.II.7

Náklady na reprezentaci

A.II.8

Ostatní služby

A.III
A.III.9

49

49

685

1 343

2 028

Opravy a udržování

12

881

893

Cestovné

206

17

223

3

26

29

464

419

883

Osobní náklady celkem

4 992

1 472

6 464

Mzdové náklady

3 500

1 042

4 542

A.III.10

Zákonné sociální pojištění

1 123

378

1 501

A.III.12

Zákonné sociální náklady

152

27

179

A.III.13

Ostatní sociální náklady

217

25

242

A.IV

Daně a poplatky celkem

2

2

A.IV.16

Ostatní daně a poplatky

2

2

A.V

Ostatní náklady celkem

-314

178

A.V.18

Ostatní pokuty a penále

A.V.22

Dary

A.V.23

Manka a škody

A.V.24

Jiné ostatní náklady

437

-319

118

A.VI

Odpisy, prodaný majetek, tvorba rezerv a opravných položek celkem

27

181

208

A.VI.25

Odpisy dlouhod. nehmot. a hmot. majetku

24

111

135

A.VI.26

Zůstatková cena prodaného dl. NaHM

70

70

A.VI.28

Prodaný materiál

3

A.VII

Poskytnuté příspěvky celkem

35

15

50

A.VII.32

Poskytnuté členské příspěvky příspěvky

492

5
54

5
54

1

Náklady celkem
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1

3

35

15

50

7 276

3 009

10 285

Energie vč. PHM

Graf č. 2: Náklady v roce 2004

1,15% 1,31%

11,63%

0,68%
0,48%
1,60%
8,71%

Opravy a udržování
Cestovné
Ostatní služby
Zákonné sociální pojištění

2,17%

Zákonné a ostatní soc. náklady
Dary poskytnuté

44,34%

8,62%

Mzdové náklady
Jiné ostatní náklady
Odpisy DNHM

14,65%
0,53% 4,11%

Spotřeba materiálu
Zůstatková cena prod. DHM
Poskytnuté příspěvky
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Výkaz zisku a ztráty
pro účetní jednotky,
u kterých hlavním předmětem činnosti není podnikání
k 31. prosinci 2004
(v celých tisících Kč)

V plném rozsahu dle Sbírky zákonů
vyhlášky č. 504/2002 z 5. 12. 2002
a vyhlášky č. 476/2003 z 17. 12. 2003

Položka

Hodnoty
pro plnění
služeb

TEXT

Hodnoty
správy
organizace

Hodnoty
celé
organizace

Graf č. 3: Výnosy a dotace v roce 2004
Tržby za vlastní výrobky
Tržby z prodeje služeb

16%
6%

Aktivace materiálu a zboží

1%
2%

3%
8%

15%

příspěvek na provoz

Úroky, zúčt. fondů, jiné ostatní
výnosy
Tržby z prodeje DNHM

příspěvek na zaměstnance OZP

14%
2%

18

1% 5%

5%

2004
411 952,00
700 000,00
1 370 195,00

EQUAL

chráněná dílna separace

948 585,45

Statutární město Ostrava

chráněné dílny

300 000,00

Moravskoslezský kraj

právní poradna pro migranty a uprchlíky

131 900,00

Úřad práce Ostrava

chráněné dílny

EQUAL

opravy

Statutární město Ostrava

0,62%

Účel
příspěvek na mzdy

Aktivace DHM

Přijaté příspěvky, dary, TS04

21%

Poskytnuté dotace
Úřad práce Ostrava

MPSV

Moravskoslezský kraj

chráněné dílny

200 000,00
310 914,00
1 188 000,00

humanitární pomoc - šatník

317 600,00

právní poradna pro migranty a uprchlíky

368 100,00

právní poradna pro migranty a uprchlíky

140 000,00

MPSV

SČKCH

SČKCH

Magistrát města Ostravy

oprava

Magistrát města Ostravy

Celkem Kč

245 000,00
6 632 246,45

Rozvaha
pro účetní jednotky,
u kterých hlavním předmětem činnosti není podnikání
k 31. prosinci 2004
(v celých tisících Kč)

V plném rozsahu dle Sbírky zákonů
vyhlášky č. 504/2002 z 5. 12. 2002
a vyhlášky č. 476/2003 z 17. 12. 2003

Položka

TEXT

Stav k 1. dni úč.
období (= minulé
úč. období)

Stav
k rozvahovému dni
31. 12. 2004

A.

Dlouhodobý majetek celkem

1 292

3 613

A.II.

Dlouhodobý hmotný majetek celkem

1 805

4 241

A.II.1

Pozemky

357

357

A.II.3

Stavby

667

762

A.II.4

Samostatné movité věci a soubory mov. věcí

382

627

A.II.7

Drobný dlouhodobý hmotný majetek

399

A.II.9

Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek

A.IV.

Oprávky k dlouhodobému majetku celkem

A.IV.6

Oprávky ke stavbám

A.IV.7

Oprávky k samost.movitým věcem a souborům mov.věcí

A.IV.10

Oprávky k drobnému dlouh. hmotnému majetku

B.

Krátkodobý majetek celkem

B.I.
B.I.1

380
2115

-513

-628

-9

-38

-104

-210

-400

-380

2 788

1 740

Zásoby celkem

550

352

Materiál na skladě

437

286

B.I.5

Výrobky

110

66

B.I.9

Poskytnuté zálohy na zásoby

B.II.

Pohledávky celkem

420

701

B.II.1

Odběratelé

289

345

B.II.6

Pohledávky za zaměstnanci

16

37

B.II.12

Nároky na dotace a ostatní zúčtování se státním rozpočtem

-125

B.II.18

Dohadné účty aktivní

247

B.II.19

Opravná položka k pohledávkám

B.III.

Krátkodobý finanční majetek celkem

B.III.1

Pokladna

B.III.3

Účty v bankách

B.IV.
B.IV.1

3

319

-7
1 814

673

75

35

1 739

638

Jiná aktiva celkem

4

14

Náklady příštích období

4

14

4 080

5 353

Aktiva celkem

Položka

TEXT

Stav k 1. dni úč.
období (= minulé
úč. období)

Stav
k rozvahovému
dni 31. 12. 2004

A.

Vlastní zdroje celkem

3079

4 694

A.I.

Jmění celkem

2281

2 878

A.I.1

Vlastní jmění

1389

2 878

A.I.2

Fondy

892

A.II.

Výsledek hospodaření

798

A.II.1

Účet výsledku hospodaření

A.II.2

Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení

798

798

B.

Cizí zdroje celkem

1 001

659

B.III.

Krátkodobé závazky celkem

1 001

659

B.III.1

Dodavatelé

105

138

B.III.3

Přijaté zálohy

71

B.III.5

Zaměstnanci

330

346

B.III.7

Závazky k institucím sociálního zabezp.a veř. zdrav. pojištění

208

129

B.III.9

Ostatní přímě daně

41

39

B.III.17

Jiné závazky

16

7

B.III.23

Ostatní krátkodobé finanční výpomoci

230

Pasiva celkem
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7.2.

1816
1 018

4 080

5 353
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7.3.

Cash Flow
nepřímou metodou jednoduchý

Položka

Text

Hodnota v Kč

P.

Stav pen. prostředků na začátku období

1 814 298,31

Z.

Účetní zisk nebo ztráta z běžné činnosti před zdaněním

1 017 966,43

A.I

Úpravy o nepeněžní operace

134 564,93

A.I.1

Odpisy IM

134 564,93

A.II

Změna potřeby pracovního kapitálu

227 342,24

A.II.1

ZS pohledávek z provozní činnosti

A.II.2

ZS krátkodobých závazků z provozní činnosti

A.II.3

ZS zásob

A.III

Placené úroky

0,00

A.IV

Přijaté úroky

0,00

A.V

Zaplacená DP za běžnou činn. a za doměrky daně za min. období

0,00

A.VI

Příjmy z mimořádných činností

0,00

Výdaje z mimořádných činností

0,00
32 227,88
195 114,36

0,00

A***

Čistý peněžní tok z provozní činnosti

B.I

Výdaje na pořízení HIM a NIM

B.II

Příjmy z prodeje NIM a HIM

B.III

Poskytnuté půjčky a úvěry

B***

Čistý peněžní tok z investiční činnosti

C.I

Změna stavu dlouhodobých závazků

0,00

C.II

Dopad změn vlastního jmění na peněžní prostředky

0,00

C.III

Přijaté dividendy a podíly na zisku

0,00

C***

Čistý peněžní tok z finančních činností

F.

Čisté zvýšení (snížení) peněžních prostředků a peněž. ekvivalentů

R.

Stav pen. prostředků na konci období

758 032,21

Peníze (údaj z účetnictví)

673 316,80

K.

Kontrolní číslo = nula (R - peníze z účetnictví = 0)

1 379 873,60
-2 436 139,70
0,00
0,00
-2 436 139,70

0,00
-1 056 266,10

84 715,41

7.4. Důležité údálosti
Bohužel na tomto místě jsme nuceni upozornit také na neseriózní přístup některých
podnikatelských subjektů, které nás v minulém roce poškodily neuhrazením faktur v
celkové výši 198 655,-Kč.
Jejich přístup ovlivnil do značné míry naši celkovou ekonomickou stabilitu. Jako
neziskovou organizaci, působící v humanitární oblasti, která by bez dotační podpory státu
a jiných donátorů nebyla schopna své služby poskytovat, a v níž každá zakázka rozhoduje
o existenci, nám v současném právním systému nezbývá jiná možnost, než tyto subjekty
uveřejnit: ENSY - CORP, s.r.o., AA Art Smith, s.r.o., Jan Posládek ROOF STAV.
Od 1. 4. 2004 byla, na základě rozhodnutí DCHOO, převedena realizace projetu „Adopce
20 na dálku dětí na Ukrajině“ na DCHOO, kde i nadále pokračuje v plném rozsahu.

Náhradní plnění odběrem výrobků dle § 81 Zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti.
Tento zákon stanovuje pro zaměstnavatele s více než 25 zaměstnanci povinnost
zaměstnat 4 % osob se zdravotním postižením (OZP dříve ZPS).
Dále upravuje v § 81 odst. (2) písm. b možnosti plnění tohoto ukazatele odběrem výrobků
od zaměstnavatele zaměstnávajícího více než 50% zaměstnanců, kteří jsou osobami se
zdravotním postižením (OZP).
Počet zaměstnanců, které si zaměstnavatel započte do plnění svého povinného podílu, je
upraven ve vyhlášce č. 518/2004 Sb., kterou se provádí Z. č. 435/2004 Sb., o
zaměstnanosti.
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7.5. Náhradní plnění odběrem výrobků

Zápočet se určí podílem celkového ročního objemu plateb bez DPH (u plátců DPH) za
výrobky nebo služby nakoupené od subjektu převážně zaměstnávajícího zdravotně
postižené k sedminásobku (za rok 2004 k troj násobku) průměrné mzdy zjištěné za první
až třetí čtvrtletí sledovaného roku (tj. 17 418,- Kč x 3 = odběr výrobků v hodnotě 52 254,Kč pro rok 2004, což je plnění za 1 pracovníka se zdravotním znevýhodněním /OZP/).
Příklad pro rok 2004:
Zaměstnatel odebral od chráněné dílny výrobky (např. textilní výrobky) za sledované
období v hodnotě 481 000,- Kč.
481 000 : 52 254 (tj. 3 x průměrná mzda 17 418,-Kč) = 9,2)
Zaměstnavatel si do svého plnění povinného podílu započte 9,2 zaměstnanců se
zdravotním znevýhodněním jako náhradní plnění.
Současně dochází od 1. 2. 2005 ke zvýšení odvodu do SR při nesplnění uvedené
povinnosti zaměstnavatele z 1,5 na 2,5 násobku průměrné mzdy (Příklad pro r. 2004: tj.
26 127,- Kč ).
Dovolili jsme si citovat některá ustanovení tohoto zákona pouze z důvodu naší nabídky
poskytnutí náhradního plnění, neboť Charita sv. Alexandra je zařazena do kategorie
zaměstnavatelů převážně zaměstnávajících osoby se zdravotním postižením a je
oprávněna náhradní plnění poskytovat!
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Cíl pro rok 2004, zprovoznění psychosociální poradny, jsme úspěšně realizovali. V oblasti
rekonstrukce a marketingu jsme stanovené cíle realizovali částečně.
Naší snahou je pokračovat v rekonstrukci i v následujícím období s cílem dokončit
bezbariérové přístupy (nákup výtahu), dokončit nové vstupy na pracoviště (jde o drobné
úpravy), dokončit tepelné rozvody, apod. Doba realizace bude závislá na finančních
možnostech naší organizace.
Ve sféře marketingu hodláme v příštím období dále pracovat a zdokonalovat strategii.
Pro zvýšení obecné informovanosti o Charitě a podpoření prodeje výrobků Chráněných
dílen spolupracujeme jako zastřešující subjekt s Charitou Hlučín a Charitou Ostrava se
ZOO Ostrava na otevření Prezentačního a prodejního centra v areálu zoologické zahrady.
Přínosem budou také dvě nová místa pro OZP.
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8. PLÁNY DO BUDOUCNA

Z důvodu snižování výrobních nákladů, zvýšení konkurenceschopnosti při získávání
zakázek a dalšího rozvoje organizace jsou nutné investice. Připravujeme proto žádost o
investiční dotace v rámci operačního programu SROP kapitola 3.1, ze kterého chceme
financovat obnovu zastarávajícího a nákup nového strojového vybavení. V případě
přiznání dotace budou pořízeny: stříkací box, širokopásová egalizační bruska, briketovací
stroj, zakládací šicí stroje, děrovací stroje, ruční lis a průmyslová žehlička.
V oblasti zpracování druhotných surovin, která se v kombinaci se zaměstnáváním OZP do
budoucna jeví jako zajímavá, existují nepokrytá místa, která nejsou pro velké firmy
zajímavá. Rádi bychom proto využili naše zkušenosti s druhotným zpracováváním surovin
a rozšířili chráněnou dílnu separace odpadu o zpracovávání plastových obalů z
polyethylenu, polypropylenu, tvrzeného polystyrenu a v menší části z acryl butadylen
styrenu. Výstupem bude plastová drť o fragmentaci 0,8 - 1,3mm, která se dále používá
jako vstupní materiál k výrobě silnostěnných výlisků z plastu. Prováděnou aktivitu je
možno do budoucna nadále rozšiřovat. Současným cílem je však vznik pouze dvou
pracovních míst pro OZP. V náběhové fázi přepokládáme financování pomocí operačního
programu SROP kapitola 3.2 Síť sociální integrace. Celá aktivita je nastavena tak, aby
byla samofinancovatelná. Naší snahou bude realizace projektu i v případě nepodpoření z
ESF.
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9. PODĚKOVÁNÍ
Výroční zpráva 2004

Vážené dámy, vážení pánové,
děkujeme všem příznivcům za podporu v roce 2004, dárcům, institucím, firmám,
farnostem, rodinám i jednotlivcům. Bez Vaší velkorysé přízně a osobního nasazení by
Charita sv. Alexandra nemohla naplňovat své poslání pomáhat těm, kteří se bez pomoci
druhých neobejdou.
Děkujeme všem našim zaměstnancům a dobrovolníkům, kteří našim klientům ochotně
pomáhají. Stejně tak patří dík i členům rady ředitele, kteří věnují svůj čas a zkušenosti.
Vážíme si každého daru, i malá částka má velkou hodnotu. Jmenovitě děkujeme těm, kdo
nás podpořili zvlášť významným způsobem, bez jejichž spolupráce bychom nemohli
poskytovat své služby: a věříme, že nám, a především našim klientům zachováte svou
přízeň i v příštích obdobích.
Charita sv. Alexandra děkuje za podporu v roce 2004:
Organizacím ze zahraničí:
Iniciativa Společenství EQUAL, spolufinancována Evropskou Unií
Organizacím, institucím, firmám a jednotlivcům:
Moravskoslezský kraj
Úřad práce Ostrava
Statutární město Ostrava
MPSV ČR
MV ČR
Statutární město Ostrava obvod Stará Bělá
Úřad práce Frýdek - Místek
Úřad práce Karviná
Diecézní charita ostravsko opavská
Charita Ostrava
OZO Ostrava s.r.o.
INTERIÉR “K”
INDASREAL ČR, spol.s r.o.
Aeroterm, a.s.
JÄKL Karviná, a.s.
Aleš Koběrský
a dalším.

24

