„Posláním Charity
je pomáhat lidem v hmotné, sociální, duševní a duchovní nouzi bez ohledu na
jejich příslušnost k rase, národnosti nebo náboženskému vyznání“
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ÚVODNÍ SLOVO
Vážení přátelé,
Charita sv. Alexandra, v souladu se svým posláním, v průběhu celého roku 2007 se snažila svou
sociální a charitativní činností pomáhat spoluobčanům a to zejména osobám se zdravotním
postižením (dále jen OZP).
V roce 2007 se ukázalo, že vstup do náročných projektů podpořených ESF SROP „Inovativní
program chráněných dílen na zpracování plastů“ a navazujícího projektu „Rozvoj chráněných
dílen a integrace OZP/TZP”, byl správným krokem, o čemž svědčí posílení stabilizace provozu
chráněných dílen, nárůst zpracovaného plastového odpadu a tím i nárůst tržeb. Rovněž nadační
příspěvek poskytnutý NROS nám umožnil školit a vzdělávat naše zaměstnance, respekt.
specialisty a tím nám pomohl posílit kvalitu poskytovaných sociálních služeb. V průběhu roku
jsme v souladu se zákonem úspěšně zaregistrovali sociální služby zaměřené na odborné
poradenství poskytované cílovým skupinám, tj. osobám se zdravotním znevýhodněním a
žadatelům o azyl.
V chráněných dílnách jsme vytvořili 5 nových pracovních příležitostí pro OZP, které jen velice
těžce nacházejí uplatnění v tržních podmínkách a jsou výrazným způsobem ohrožené sociálním
vyloučením. V našich podmínkách není provoz chráněných dílen schopen zabezpečit potřebný
objem tržeb nutný na pokrytí všech provozních nákladů a nutných oprav vybavení či objektu.
Důvodem není kvalita nebo cena našich produktů, ale hledisko handicapů našich zaměstnanců,
neschopnost výkonově konkurovat pracovníkům bez zdravotního omezení a tím i nemožnost
soutěžit v oblasti termínů zhotovování zakázek. Proto jsou pro nás granty a sponzorské dary
významným zdrojem příjmů a umožňují zachovat činnosti Charity sv. Alexandra.
Úspěšně se rozvíjejí dále i činnosti zaměřené na likvidaci elektronického odpadu, které spočívají
v demontáži vyřazené elektroniky (např. TV, PC, hracích automatů, vysavačů, rádií apod.) a
třídění na konkrétní frakce (barevné kovy, tištěné spoje, sklo, plasty apod.). Tato chráněná dílna
na separaci odpadů byla provozována ve dvou směnách a po ekonomické stránce se jeví jako
nejperspektivnější.
Významné finanční zdroje jsme čerpali z úřadu práce v návaznosti na zákon o zaměstnanosti a
možné podpory spojené se zaměstnáváním osob se zdravotním postižením. Udržovat finanční
stabilitu provozu chráněných dílen a zvládat všechna úskalí spojená se zaměstnáváním
handicapovaných osob je velice složitý a náročný úkol. Pro chráněné dílny je vždy rozhodující,
kolik zakázek, respektive kolik vhodné práce se podaří pro tyto dílny zabezpečit a s využitím
handicapovaných osob zrealizovat. Je potěšitelné, že v roce 2007 se podařilo stabilizovat
dramatickou situaci v chráněné dílně textilní, což ovšem neplatí o chráněné dílně stolařské, která
stále nedosahuje úrovně svých potencionálních možností.
Kladně lze hodnotit dodávané služby azylovému zařízení MV ČR ve Vyšních Lhotách, kde jsme
pomoc orientovali na žadatele o azyl. Naši zaměstnanci průběžně zabezpečovali provoz šatníku,
šicí a řezbářské dílny a specialista poskytoval žadatelům právní vyučování (adaptace na neznámé
prostředí, seznamování s legislativou ČR apod.).
Ing. Pavel Folta
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ZÁKLADNÍ ÚDAJE
Charita sv. Alexandra funguje jako samostatný právní subjekt od roku 2001. Zpočátku
provozovala chráněnou dílnu textilní a stolařskou a poskytovala humanitární pomoc. V roce
2003 došlo k rozšíření o chráněnou dílnu separace odpadů, v roce 2005 o chráněnou dílnu úpravy
plastů a prodejní centrum.
Celá organizace je řízená statutárním zástupcem ředitelem a radou ředitele, která má pravomoc
vydávat doporučení. Sídlo společnosti je umístěno v objektu průmyslového areálu bývalého
Dolu Alexandr a je chráněnou kulturní památkou.

Logo:

Název:
Charita sv. Alexandra
Oblast působení: provoz chráněných dílen
odborné poradenství pro osoby zdravotně znevýhodněné
humanitární aktivity
prodej vlastních výrobků
Činnosti:

Právní forma:
IČ:
DIČ:
Registrace:
Číslo reg.:
Sídlo:
ulice a číslo:
obec:
PSČ:
Tel/fax:
E-mail:
www:
Bank. spojení:
Statutární zást.:
Rada ředitele:

-

CHRÁNĚNÁ DÍLNA TEXTILNÍ
CHRÁNĚNÁ DÍLNA STOLAŘSKÁ
CHRÁNĚNÁ DÍLNA SEPARACE ODPADŮ
CHRÁNĚNÁ DÍLNA NA ZPRACOVANÍ PLASTŮ
PRODEJNÍ A PREZENTAČNÍ CENTRUM
KOORDINAČNÍ A INFORMAČNÍ CENTRUM PRO MIGRANTY
A UPRCHLÍKY
- HUMANITÁRNÍ SKLAD
- ODBORNÉ PORADENSTVÍ PRO OSOBY SE
ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM
právnická osoba organizační složka církve
26520788
CZ26520788 /od 1.1.2007 je plátcem DPH/
Rejstřík právnických osob Ministerstva kultury ČR
dne 29.5.2001 dle zákona č. 308/1991 Sb.
8/1-08-720-2001
Holvekova 651/28
Ostrava-Kunčičky,
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 Bohdan, Ing. Hořínek Jiří
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CHRÁNĚNÉ DÍLNY
Chráněné dílny jsou pracoviště
provozované právnickými a fyzickými
osobami, vymezené na základě dohody s
úřadem práce a přizpůsobené pro
zaměstnávání osob se zdravotním
postižením. Základní podmínkou je
zaměstnávat v chráněné dílně nejméně
podíl 60% zdravotně znevýhodněných
zaměstnanců.

CHRÁNĚNÉ
DÍLNY

Charita Sv. Alexandra, Ostrava - Kunčičky
Tel.: 596 237 831

Do chráněných dílen jsou zařazovány
zejména takové osoby se zdravotním
postižením (OZP) a těžším zdravotním
postižením (OZP-TZP), které mohou
podávat jen zmenšený pracovní výkon a
nelze je umístit na volných pracovních
místech na trhu práce.

V současné době mají zdravotně postižené osoby
na trhu práce velice složitou pozici. Proto ve
většině případů si váží každé práce, která je tím
pomáhá integrovat zpět do společnosti a tím zpět
získávají pocit uspokojení a důležitosti. Právě tyto
skutečnosti mají pro ně často větší význam než
samotná finanční odměna.
Je proto potěšitelné, že se nám již šestým rokem
daří plnit cíl poskytování pracovních příležitostí
včetně individuálních doprovodných služeb a
asistence socioterapeuta osobám zdravotně
postiženým, které jsou ohroženy sociální exluzí a
to vše v prostředí tomu speciálně uzpůsobeném.
Tímto projektem se snažíme reagovat na potřeby
této skupiny a to zejména v uplatnění na trhu práce
a začlenění do plnohodnotného života, protože
jiné alternativní zajištění potřeb jiným způsobem
se jeví dlouhodobě jako problematické a málo
efektivní.
Důkazem výše uvedeného je, že ve čtyřech
chráněných dílnách bylo v roce 2007 do výrobní
činnosti zapojeno 57 zaměstnanců, z toho bylo 40
handicapovaných.

Je dlouhodobou tradicí, že každá pracovní činnost je garantována odborným pracovníkem,
který práci nejen organizuje, ale i manuálně vykonává. Je potěšitelné, že na zabezpečování
zakázek, realizaci prodeje vlastních výrobků i ostatních aktivitách se již čtvrtým rokem podílejí
také pracovníci se zvlášť těžkým pracovním postižením.
Při zabezpečování vysoké úrovně poskytovaných služeb včetně doplňkových, při
individuální práci s každým zaměstnancem využíváme metody sociální práce (definované
standardy), kterými lze docílit zvýšení motivace
pro samostatné řešení nepříznivé sociální situace
(odbourávání pasivních návyků sociální pomoci,
získání pracovní praxe, apod.), zvyšování
sociální samostatnosti, zvyšování pracovních
schopností a zručnosti (zvýšení
konkurenceschopnosti na běžném trhu práce),
znovuzískání pocitu potřebnosti, důležitosti a
osobní odpovědnosti, které pomáhají naplňovat
základní psychické potřeby. Pravidelný příjem
vede také ke zlepšení finanční situace rodin,
popřípadě si zaměstnanec může dovolit uhradit i
další doplňkovou službu.
V současné době jsou zařízení tohoto typu zákonodárci v čím dál tím větší míře vytlačována
do čistě tržního prostředí. Je potěšitelné, že vedení Charity sv. Alexandra se daří velkou
aktivitou v oblasti získávání grantů a dotací udržovat počet pracovních příležitostí pro takto
postižené spoluobčany. Svědčí o tom i to, že v současné době jsme jedním z největších
zaměstnavatelů osob OZP a OZP-TZP v Ostravě.
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Chráněná dílna textilní
Vedoucí:
Mobil - konzultace, objednávky:
Telefon - konzultace, objednávky:
E-mail - konzultace, objednávky:
Adresa:
Datum vzniku dílny:
Počet zaměstnanců k 31. 12. 2007:

Zuzana Foltová
731 625 849
596 237 831
alexandr@charita.cz
Holvekova 651/28, Ostrava-Kunčičky
06/1999
7 OZP + 3 OZP/TZP + 1

Pracovní náplň zaměstnanců chráněné dílny textilní obsahovala v roce 2007 šití jednoduchých
bytových textilních výrobků, doplňků a drobných dekoračních předmětů z přírodních materiálů,
jako je len a bavlna. V prvé polovině roku 2007 byla situace
z hlediska množství zakázek velice nepříznivá a hrozilo
dokonce uzavření této chráněné dílny. Naštěstí se
společným úsilím podařilo zajistit nové zakázky v podobě
šití ložního povlečení na zakázku a přes počáteční potíže se
nakonec podařilo výrobu stabilizovat a tím prakticky
zachránit 11 pracovních míst.
Přesto jak vedení této chráněné dílny, tak vedení Charity sv.
Alexandra neustále hledají nové možnosti využití pracovní
kapacity a tak ke konci roku se začalo pracovat na rozšíření
výrobního sortimentu v oblasti pracovních oděvů.

Do sortimentu chráněné dílny patří:
ložní prádlo
kapsáře
potahy, přehozy
ubrusy, prostírání
tašky, kabelky, batohy
dekorace na stěny
minivýrobky, různá zvířátka, panenky apod.
polštářky plněné pohankou, dutým vláknem
textilní propagační materiály
textilní suvenýry
katechetické pomůcky, barevné šátky
vlajky, prapory
kuchyňské rukavice
mikulašské pytlíky a punčochy
podlahové hadry, prachovky

Subjekty, které podpořily významným
způsobem v
roce 2007 zaměstnávání
handicapovaných osob, patřily zejména:
Občanské sdružení Vzhled, Biskupství
ostravsko-opavské a Libor Trávníček
TRAST.

Tyto výrobky byly nabízeny a prodávány v smluvních obchodech specializujících se na prodej
výrobků osob se zdravotním postižením. Část produkce byla prodávána v našem Prezentačním a
prodejním centru v ZOO Ostrava a prostřednictvím internetového obchodu „Kotě v botě“.
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Prezentační a prodejní centrum
Prezentační a prodejní centrum je organizační
jednotkou chráněné dílny textilní a v roce 2007
bylo provozováno již třetím rokem.
Charita sv. Alexandra spolupracovala na tomto
projektu se Zoologickou zahradou Ostrava, která
svým zájmem o prodej výrobků handicapovaných
lidí a upomínkových předmětů charakteristických
pro ZOO, iniciovala vznik tohoto Prezentačního a
prodejního centra.

Účelem založení Prezentačního a prodejního centra
byla nejen snaha o podporu zaměstnávání
handicapovaných osob prostřednictvím prodeje
výrobků chráněných dílen, ale také snaha o zvýšení
obecné informovanosti široké veřejnosti o Charitě,
jejím poslání a činnosti a o neziskovém sektoru
obecně.
Potvrdilo se, že umístění do
prostor ZOO /Prezentačního a
prodejního centra/ bylo a je
šťastnou volbou a to z toho
důvodu, že námi nabízený
sortiment našich výrobků se
návštěvníkům ZOO /zejména
rodičům s dětmi/ líbil.

Vlastní provoz byl zajišťován dvěma osobami se
zdravotním omezením a provozní doba byla v
měsících duben až říjen v rozmezí 10.00 až 18.00.
Další inovací bylo zřízení tzv. „dotykového stolku“,
který byl realizován po dobrých zkušenostech z
minulých let i v roce 2007. Návštěvníci si zde mohli
vystavené exponáty ze sbírek ZOO nejen
prohlédnout, ale dotykem zjistit, jak je např. hebká
velbloudí srst, jak ostré jsou tygří zuby nebo jak
těžká je sloní kost apod.
K tomu si mohli vyslechnout odborný a zajímavý
výklad, který podával handicapovaný zaměstnanec
chráněné dílny textilní ve spolupráci s dobrovolnými
pracovníky ZOO.
Na základě této aktivity tak mohlo vzniknout 1
sezónní pracovní místo na dobu určitou pro
handicapovanou osobu.
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Chráněná dílna stolařská
Vedoucí:
Mobil - konzultace, objednávky:
Telefon - konzultace, objednávky:
E-mail - konzultace, objednávky:
Adresa:
Datum vzniku dílny:
Počet zaměstnanců k 31.12.2007

Radim Volný
731 625 845
596 237 831
alexandr@charita.cz
Holvekova 651/28, Ostrava-Kunčičky
06/1999
5 OZP + 1 OZO/TZP + 4

V roce 2007 chráněná dílna stolařská nijak zásadně nezměnila svůj výrobní
program. Opět tedy většina zakázek byla realizována na zakázku z masivu.
Na realizaci těchto výrobků pracovali v rámci svých možností handicapovaní
zaměstnanci pod odborným dohledem zaměstnanců bez zdravotního
omezení.
Je potěšitelné, že se dílně již dlouhodobě daří nabízet výrobky s velmi
vysokou kvalitou. Na tom má zásluhu i proškolení zaměstnanců k využívání
profesionálního dřevařského softwaru pro tvorbu návrhů projektů nábytku a
jejich sestav. Tím je možné zákazníkům nabízet širší sortiment i podle jejich
vlastních představ a tím zvýšit konkurenceschopnost dílny v tržním
prostředí.

Dílna vyráběla pro firmy, ale
i soukromé osoby.

K subjektům, které podpořily významným způsobem
zaměstnávání handicapovaných osob patřily:
Aeroterm, a.s., NEXT
Security Ostrava, s.r.o.,
Pike Elektronic s.r.o.

Sortiment chráněné dílny stolařské
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
okenní rámy, střešní podhledy, vikýře
rámečky, pasparty
garnýže, parapety
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
dřevěné obaly a bednění
Práce v dílně pokračovala v pravidelném celoročním
cyklu a byla vykonávána od pondělí do pátku a to
30
30
v čase od 6. do 14. hodin.
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Chráněná dílna separace odpadů
Tato dílna byla zřízená za finanční spoluúčasti Evropské unie a českého státního rozpočtu.

Vedoucí:
Mobil:
Telefon:
Adresa:
Datum vzniku dílny:
Počet zaměstnanců k 31.12.2006:

Ing. Jiří Němec
731 625 841
596 251 288 (271)
OZO Ostrava s.r.o., Frýdecká 680/444, Ostrava-Kunčice
03/2003
19 OZP + 1

Pátý rok existence dílny potvrdil stále vzestupný trend a lze říci, že v současné době je tato
chráněná dílna v oblasti tvorby finančních zdrojů nosným pilířem Charity sv. Alexandra. Tělesně
handicapovaní zaměstnanci této chráněné dílny pracovali zejména na demontáži vyřazené
elektroniky a bílé techniky /ledničky, plynové sporáky apod./, třídění specifického odpadu,
zabezpečování obsluhy sezónních sběren včetně výkupu papíru a v dalších činnostech
ekologického charakteru.
Na základě vytvoření výkonových norem, které respektují specifické potíže jednotlivých
zaměstnanců, došlo k dalšímu zvýšení objemu zpracovaného materiálu jak v kusech, tak
samozřejmě i v hmotnosti. Takto separovaný materiál byl zařazován dle katalogu odpadů a
následně pak předán oprávněné osobě k využití nebo k likvidaci dle zákona o odpadech.
Vlastní nárůst zpracovaného materiálu dle položek v kusech uvádí následující tabulka:
Položka:
Televizory, počítačové monitory
Rádia
Vysavače
Počítače
Magnetofony
Tiskárny
Gramofony
Mikrovlnné trouby
Kávovary, mixéry
Žehličky
Videa
Fény
Automatické pračky
Demontáž pneu /v zimním období/
Sporáky
Ostatní

2005/kusů
6 593
125
28
20
16
10
10
9
12
8
6
5
1
2 505
-

Separace odpadů vyžaduje vysoký podíl jednoduché,
nenáročné, ale středně těžké fyzické práce. Z těchto důvodů je
pro handicapované osoby tato práce vhodná.
Veškeré aktivity byly prováděny v prostorách firmy OZO
Ostrava, s.r.o. na základě jejích technologických požadavků.
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2006/kusů
14 930
890
595
191
377
123
15
214
117
310
39
50
928
3 250
160
251

2007/kusů
15 725
1 009
650
225
410
110
12
315
155
405
35
83
975
3 207
206
372
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Chráněná dílna zpracování plastů
Moravskoslezský
kraj

Vedoucí:
Mobil - konzultace, objednávky:
Telefon - konzultace, objednávky:
E-mail - konzultace, objednávky:
Adresa:
Datum vzniku dílny:
Počet zaměstnanců k 31.12.2007:

Zdeněk Staněk
731 625 839
596 237 831
alexandr@charita.cz, zdenek.stanek@charita.cz
Holvekova 651/28, Ostrava-Kunčičky
07/2005
3 OZP + 1 OZP/TZP + 1

V červenci 2005 vznikla tato dílna za podpory Evropské
Unie, Ministerstva pro místní rozvoj a Moravskoslezského kraje v rámci Společného regionálního operačního
programu kapitoly 3.2. Síť sociální integrace 2004 s názvem projektu „Inovativní program chráněných dílen na
zpracování plastů“.
Projekt byl úspěšně ukončen v roce 2006 a v roce 2007
chráněná dílna bez výraznějších úprav pokračovala ve
své činnosti a tím i mohla poskytovat zaměstnání handicapovaným zaměstnancům v oblasti druhotného zpracování odpadu.
Během roku 2007 se nadále zvyšovala vytíženost mlýnu.
Ve srovnání s rokem 2006 jsme zaznamenali nárůst namletého materiálu o 50 %, jak uvádí tabulka:
kg
kg
kg
Materiál
2005
2006
2007
PET /směs, čirý/
5 600
34 155 24 563
HDPE /směs (PP+PE)/
10 000
13 743 62 228
ABS
0
14 015
0
PE
0
0
3 435
P.T:
0
0
2 750

PET /polyetyléntereftalát/ je
nejvýznamnější termoplastický
p o l y e s t e r, k t e r ý s v é
nejvýznamnější užití nalezl jako
obalový materiál.
PP/polypropylén/- z jeho
polypropylenové fólie se vyrábí
sáčky na pečivo, celofán, nápojové
kelímky, nádobí, které se ani
teplem nedeformuje.

PE/polyetylén/je látka se
stabilními vlastnostmi, na vzduchu
Potěšující je, že se podařilo odstranit negativní vliv před- stárne, chemicky je odolný
chozího období v podobě nepravidelných dodávek mate- HDP/vysokohustotní PE/ - vyrábí
riálu, což podstatně kladně ovlivnilo produktivitu práce. se z něj nejtenčí sáčky, kanystry
LDPE/nízkohustotní PE/ - tašky,
Dílna i nadále sídlila v sousedním objektu, který má
folie
Charita sv. Alexandra v dlouhodobém pronájmu. V průABS/akryl-butadien/-ten má velké
běhu roku 2007 jsme také zakoupili vybavení do naší dílvyužití v automob. průmyslu,
ny, kterými jsme vylepšili pracovní podmínky a ulehčili plynárenství a také elektrotechnice

fyzickou námahu našich klientů. Postupně jsme provedli
nákup paletovacího vozíku s váhou, který značně ulehčil vážení velkoobjemových pytlů.
Nákupem nového paletovacího vozíku jsme vyřešili problém s poruchovostí stávajícího
paleťáku. Na závěr bychom zmínili pořízení vysokozdvižného vozíku, čímž nám odpadla
závislost na sousedních firmách, od kterých jsme si vysokozdvižný vozík zapůjčovali.
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HUMANITÁRNÍ POMOC
Koordinační a informační centrum
pro cizince a azylanty
Vedoucí:
Mobil - konzultace, objednávky:
Adresa:
E-mail:
Datum vzniku střediska:
Počet zaměstnanců k 31.12.2007:

Mgr. Koplík Milan
731 625 843
Jeremenkova 8, Ostrava-Vítkovice
Azylové zařízení MV ČR, Vyšní Lhoty
milan.koplik@tiscali.cz
06/199
1 OZP + 1

V roce 2007 poskytla Charita sv. Alexandra v Přijímacím středisku žadatelů o azyl (dále jen Pr.
S.) Vyšní Lhoty právní pomoc v podobě vyhotovení žalob, žádostí o prominutí dvouleté lhůty a
poskytnutí konzultací na dané téma 143 žadatelům o udělení mezinárodní ochrany (dále jen MO).
Opět se podařilo výrazně snížit počet neopodstatněně podaných žalob. Počet žadatelů o MO,
kterým byla vyhotovena žaloba bylo 141. Pokud žadatelé od MV ČR obdrželi rozhodnutí na
základě ustanovení § 16 azylového zákona, pak jim bylo zdůrazněno, že je lepší, aby si žalobu
nepodávali, ale dobrovolně vycestovali z ČR, v případě potřeby vyčkali do ukončení zákazu
pobytu v ČR a aby se snažili zapojit do programu MPSV.
Rok 2007
Počet žalob:
141 /z toho 1 proti Dublinu/
Odpracovaných hodin:
150 hod.
Poradna poskytuje cizincům
Počet konzultací:
143
a azylantům zejména:
Počet podaných žádostí:
2
Úhrnná délka konzultací:
92 hod.
- poradenské služby v oblasti
Celkově odpracovaných hodin:
232hod.
právní a sociální;
Země původu žadatelů:
Mongolsko
37/8 (z toho 8 II. Pololetí)
Ukrajina
57/18
Kyrgyzstán
15
Alžírsko
2
Rusko
12/1
Turecko
2
Gruzie
2
Vietnam
3/1
Moldávie
4/1
Srbsko
2
Bělorusko
2/2
Nigérie
1/1
Kongo
1/1
Čína
2/2
Kosovo
1/1
CELKEM
143/36
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- asistenci 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 mateteriální humanitární pomoci
ve stavu nouze (zvláště oblečení).
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Humanitární pomoc
a) šatník v Ostravě - Kunčičkách
Charita sv. Alexandra provozuje šatník, který především prostřednictvím příjmu, výdeje a
distribuce použitého ošacení, obuvi a drobných předmětů denní potřeby (např. ručníků, ložního
prádla, záclon, nádobí, příborů, hraček, kočárků popřípadě menšího bytového vybavení)
pomáhá všem potřebným (žadatelům), kteří se ocitli v sociální nouzi.
Ošacení bylo vybíráno jak od jednotlivých dárců, tak zároveň bylo sváženo z oblastních charit
Ostravsko-opavské diecéze. Takto získaný materiál se v šatníku třídil a vydával sociálně
potřebným občanům, případně předáván zařízením zabývajícím se péčí o sociálně slabé skupiny.
Z jednotlivců v roce 2007 tuto službu využilo opakovaně 9 rodin a 7 jednotlivců.
Z organizací zaměřených na výše uvedenou péči Charita sv. Alexandra poskytovala převážně
ošacení těmto organizacím:
Azylový dům sv. Františka /Ostrava-Vítkovice/
Pr. S. Vyšní Lhoty
ZZC Místek
Helpale Vzájemné soužití
Charita Javorník
Charita Vítkovice.
Dále jsme v letním období vybavili ošacením a obuví tábor pro
děti (2 turnusy).
Nevyužitý materiál byl poskytnut k dalšímu využití Diakonii
Broumov.
V roce 2007 bylo tedy vydáno:
206 bund; 156 párů obuvi; 509 triček; 310 košil; 251 svetrů; 259 mikin; 303 kalhot; 198 riflí; 345
kusů kojeneckého materiálu; 116 sukní; 198 šortek; 64 šatů; 68 nočních úborů; 143 tepláků; 173
ponožek; 199 kusů spodního prádla; 14 kusů kabel; 18 kusů sportovních souprav; 49 kusů
rukavic a čepic; 78 kusů punčocháčů; 22 ručníků; 129 kusů ložního materiálu, 12 kusů dek a 57
kusů ostatního materiálu.

b) Vyšní Lhoty - právní vzdělávaní žadatelů o udělení mezinárod. ochrany (dále jen MO)
Právní vzdělávání bylo v roce 2007 zajišťováno specialistou Charity sv. Alexandra po čtyřech
hodinách týdně, po celé roční období. Právním vzděláváním prošlo během roku 169 zájemců z
řad žadatelů o MO.
Žadatelé se zajímali zejména o změnu zákona o pobytu cizinců a o azylu a dále pak o možnost
pracovat po dobu azylového řízení a umístění v konkrétním AZ SUZ. Podrobně jim bylo
vysvětleno fungování soudní soustavy v ČR a okruh kompetentních úřadů v ČR, jak mají
komunikovat se správními úřady a jak by mohli dojít k legálnímu zaměstnání v ČR vzhledem ke
své nynější právní situaci. Další oblastí bylo jejich seznámení s fungováním schegenského
systému a to v synergií s dublinskou smlouvou. Zájemci byli poučeni o tom, jak uzavřít
manželství s občanem ČR, respektive EU.
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c) Vyšní Lhoty - humanitární šatník pro potřeby žadatelů o udělení MO
V roce 2007 humanitární šatník Charity sv. Alexandra v PrS poskytoval průběžně materiální
pomoc všem potřebným klientům a celkem bylo evidováno 2 948 kontaktů. Na symbolických
příspěvcích bylo od klientů za poskytnuté ošacení vybráno celkem 27 460,- Kč. Z těchto
příspěvků byl průběžně pořizován potřebný sezónní materiál, zejména obuv (dětské boty, plátěné
tenisky apod.), čepice, rukavice, trika, spodní prádlo, ponožky
apod. Charita dle potřeby aktivně spolupracovala s místní
sociální službou a v opodstatněných případech jsme se aktivně
zapojili do adresné bezplatné sociální pomoci (zajištění
zdravotních pomůcek, oprava brýlí, kontakty s příbuznými
apod.). V I. pololetí roku humanitární šatník, zpravidla 2 x
měsíčně, poskytoval pomoc klientům v ZZC Frýdek Místek. V
tomto zařízení bylo zaznamenáno celkem 77 kontaktů.
d) Vyšní Lhoty - volnočasové aktivity pro potřeby žadatelů o udělení MO
V roce 2007 Charita sv. Alexandra zabezpečovala dva dny v týdnu provoz šicí a řezbářské
dílny. V šicí dílně se klienti učili obsluhovat šicí techniku (stroje) a následně se učili upravovat
své ošacení např. výměny zipů, zkracování oděvů apod. Dále se v rámci výuky věnovali
základům vyšívání a pletení. V průběhu roku bylo v šicí dílně evidováno celkem 405 kontaktů.
Nabídku řezbářské dílny využívali zejména dospívající chlapci a muži. V řezbářské dílně se
klienti učili základům řezbářství a osvojovali si techniku dřevovýroby s řezbářskými nástroji.
Pod vedením zkušeného řezbáře byly v této dílně vyrobeny velmi povedené výrobky (ikony,
portréty, zvířata apod.). V průběhu roku bylo v této dílně evidováno celkem 179 kontaktů.

14

Charita sv. Alexandra

4.3.

Výroční zpráva 2007

Tříkrálová sbírka 2007
Začátkem ledna, ve dnech od 02.01.2007 do 15.01.2007,
proběhla již po osmé u příležitosti svátku Tří králů
Tříkrálová sbírka. Tuto veřejnou sbírku pořádá Charita
Česká republika a jedná se o největší dobrovolnickou akci v
naší republice.
Poprvé se Tříkrálová sbírka realizovala v roce 2000 v
Olomoucké arcidiecézi. Od té doby se již stalo tradicí, že v
první polovině ledna přicházejí do domácností po celé
republice Tříkrálové skupinky, které koledují .
Charita sv. Alexandra koordinovala Tříkralovou sbírku ve spolupráci s Charitou Ostrava ve
městě Ostrava a v přilehlých obcích. V námi přidělených farnostech jsme s pomocí místních
dobrovolníků vytvořili 50 kolednických skupinek.
Tyto skupinky vybíraly v těchto farnostech a obvodech Ostravy: Stará Bělá, Nová Bělá,
Proskovice, Kunčičky, Radvanice, Bartovice, Michálkovice, Heřmanice, Koblov. Celkem bylo
vybráno 250 566,- Kč.
Celková vybraná částka v Ostravě a všech jejích příměstských oblastech činila 1 143 154,- Kč, ze
které Charita Ostrava s Charitou sv. Alexandra dostaly 65% dle předem připraveného klíče. Z
tohoto podílu jsme dle vzájemné smlouvy obdrželi částku 106 097,- Kč.
Tato suma byla rozdělena na projekt „První šance“ farnosti Radvanice ve výši 15 000,-Kč a na
projekty „Rozvoj chráněných dílen Charity sv. Alexandra“ a „Humanitární aktivity“ v částce
91 097,-Kč.

Záměrem projektu “První šance“ je provoz sociálního bydlení, tzv.“startovních bytů“ pro lidi,
kteří mají ztížený vstup do samostatného života. Včetně doprovodného sociálního programu
„poradenského a terapeutického centra“ na pomoc lidem v závažné životní situaci. Nejedná se
jen o pomoc psychologickou, ale také duchovně terapeutickou při zvládání životních těžkostí.
Projekt se realizuje v objektu fary Radvanice.
V celé diecézi ostravsko-opavské se vybralo 9 987 564,- Kč.
V celé České republice bylo vykoledováno 57 237 527,- Kč.

Všem lidem, kteří nám pomohli s realizací a samotným dárcům

patří velký DÍK !!
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Středisko odborného poradenství pro osoby
se zdravotním znevýhodněním

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

Vedoucí:
Mobil - konzultace, objednávky:
Telefon - konzultace, objednávky:
E-mail - konzultace, objednávky:
Adresa:
Datum vzniku:
Počet zaměstnanců k 31.12.2007

Bc. Rostislav Maceček
731 625 840
596 611 207
sop.alexandr@charita.cz
Jeremenkova 8, Ostrava-Vítkovice
02/2003
2

Středisko odborného poradenství pro osoby se zdravotním znevýhodněním (dále jen „poradna“)
je registrovanou službou poskytující odborné sociální
poradenství dle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních
službách.
Poradna zahájila svou činnost v únoru 2003 pod
názvem „Psychosociální poradna“. Jednalo se o jednu
z dílčích aktivit projektu Phare 2000 rozvoj lidských
zdrojů, který realizovala Diecézní charita ostravskoopavská. Z tohoto projektu byla financována do
dubna 2004, kdy projekt skončil. V průběhu roku
2006 došlo ke změně názvu na „Středisko odborného
poradenství pro osoby se zdravotním znevýhodněním“.
V roce 2004 se provozování této poradny stalo jedním z dílčích cílů Komunitního plánování
sociálních služeb ve městě Ostrava do roku 2006, a to konkrétně pracovní skupiny Občané s
duševním onemocněním a psychosociálními obtížemi. Poradna je zahrnuta i v druhém kole
Komunitního plánování na období 2007 2010.
Posláním poradny je prostřednictvím odborného sociálního poradenství poskytovat pomoc
lidem v jejich nepříznivé životní situaci, kterou nejsou schopni řešit vlastními silami ani za
pomoci svého okolí. Hlavním cílem pracovníků je podpora samostatnosti uživatelů sociální
služby a jejich schopnosti vyřešit tíživou situaci vlastními silami nebo s co nejmenší podporou.
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Poradna je určena osobám se zdravotním znevýhodněním, s důrazem na osoby s duševním
onemocněním a osoby jim blízké. Specifické zaměření je na osoby v psychosociálně nesnadné
situaci a osoby s psychickými obtížemi, které vyplývají z jejich tíživé životní situace. Uživateli
sociální služby se tak mohou stát osoby dlouhodobě nezaměstnané, osoby bez přístřeší apod.
Kontakt mezi pracovníkem poradny a uživatelem sociální služby je založen na důvěře. K
veškerým záznamům o kontaktu mají přístup pouze sociální pracovníci poradny, případně
kontrolní orgány, kterým toto právo zajišťují platné právní
normy. Uživatel sociální služby může vystupovat při
kontaktu s pracovníky anonymně, nemusí při návštěvě
udávat své jméno.
V roce 2007 poskytovali pracovníci poradny bezplatné
psychosociální poradenství, v případě potřeby pracovníci
navštěvovali uživatele sociální služby v domácím
prostředí, nebo jim nabízeli tzv. případovou práci.
V průběhu roku 2007 pracovníci poradny usilovali o zkvalitňování sociální služby v souladu se
zákonem č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, který nabyl účinnosti k 1. 1. 2007. V polovině
roku 2007 byl tým pracovníků poradny rozšířen o další sociální pracovnici, koncem roku 2007
tým pracovníků poradny opustil jeden pracovník.
V průběhu roku 2007 navštívilo poradnu celkem 234 uživatelů sociální služby, proběhlo 190
konzultací, z toho 10 konzultací v domácím prostředí uživatelů sociální služby. Většina uživatelů
sociální služby byla z Ostravy, služby poradny ale využili také občané z okolí Ostravy, např. z
Havířova, Opavska, Petřvaldu, Rychvaldu. Nejčastějším okruhem potíží, se kterými uživatelé
sociální služby přicházeli do poradny, byla finanční situace uživatele, problematika invalidních
důchodů, oblast bydlení, poradenství v oblasti práce.
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PROJEKTY
„Rozvoj chráněných dílen a posílení
integrace OZP/TZP“
Moravskoslezský
kraj

V říjnu 2006 byla započata realizace projektu (akce) s názvem „Rozvoj chráněných dílen a
posílení integrace OZP/TZP“ v rámci Společného regionálního programu, grantové téma Síť
sociální integrace 2006, opatření 3.2. - Podpora sociální integrace v regionech. Tento projekt
navázal na již dříve realizovaný projekt „Inovativní program chráněných dílen na zpracování
plastů”, který byl rovněž podpořen v rámci SROP.
Práce na tomto projektu pokračovala po celý rok 2007 a celá akce bude ukončena v dubnu 2008.
Záměrem této akce je podpořit prevenci sociálně patologických jevů a snížit jejich výskyt se
zaměřením na sociální integraci a společenské dovednosti osob ohrožených sociální exluzí
prostřednictvím jejich zapojování do společenského života, učením se pravidelnosti návyků
souvisejících se zaměstnáním, získáváním ekonomické soběstačnosti a obnovu vlastní
důstojnosti a psychické stability.
Účelem je zmírnění nepříznivé sociální situace v maximální možné míře vlastními silami.
Celá akce se skládá ze tří částí:
integrace a začleňování cílové skupiny do běžného společenského života,
zavedení nové technologie na zpracování dřevěného odpadu,
zavedení efektivního systému manipulace s materiálem.
V rámci projektu absolvovali klienti a zaměstnanci chráněných dílen školení, která probíhala jak
v prostorách Charity sv. Alexandra, tak v pronajatých prostorách se speciálním rehabilitačním
vybavením za dozoru odborného zdravotnického personálu. S návaznosti na toto školení se
uskutečnilo výukové rehabilitační cvičení se zdravotní pracovnicí. Výsledkem bylo obeznámení
se s poskytováním svépomoci při zdravotních potížích, osvojení si rehabilitačních cviků
vhodných ke zlepšení zdravotního stavu pro daný typ tělesného postižení. V rámci této části akce
byly pořízeny rehabilitační pomůcky, které mají podpořit zlepšení zdravotního stavu klientů a
předcházet zdravotním problémům z důvodu pracovní zátěže. Tyto pomůcky jsou k dispozici ve
vhodných prostorách dostupných z pracoviště během pracovní doby, popřípadě si je
zaměstnanci mohou bezplatně zapůjčovat domů. Výsledkem je posílení zdravotního stavu
handicapovaných osob a zlepšení pracovních podmínek.
Semináře, besedy a cvičení dopomáhaly ke schopnosti využívat možnosti, které život a
společnost nabízí. Cílová skupina poznávala nové prostředí, lidi a aktivity. Požadovanými
aspekty byly rozvoj osobnosti, postupné začleňování do společnosti nehandicapovaných a
nutnost komunikovat s majoritní společností tzn. posílení sociální integrace OZP/TZPzačleňování handicapovaných do společenského života a odbourání pasivního příjmu sociální
pomoci. Výsledkem tedy bylo zvýšení kvality života uživatelů služeb, posilování zdravotní
způsobilosti, získávání nových poznatků, zájmů a elánu.
Zúčastňovali se také exkurzí, jejichž smyslem pro klienty bylo srovnání pracovních podmínek,
převzetí dobrých zkušeností a navázaní nových přátelství mezi klienty dílen. Přínosem exkurzí
pro vedení Charity sv. Alexandra pak bylo získání nových poznatků, konzultace, porovnání a
výběr vhodného výrobního programu pro chráněné dílny,
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ekonomická analýza, porovnání/zjištění/ tržních zkušeností, pracovních podmínek a vhodnosti
výrobního programu pro handicapované. Smyslem bylo nastavit vhodné výrobní programy pro
chráněné dílny ve vztahu k ekonomické
stabilizaci, udržení stávajících pracovních
míst pro handicapované v návaznosti na
zdravotní zatížení handicapovaných.
V průběhu roku došlo k zefektivnění
systému manipulace s materiálem realizací
dlouhodobého pronájmu vysokozdvižného
vozíku CLARK. Dále bylo pronajato
zařízení na zpracování dřevěného odpadu v
podobě briketovacího stroje. Vzhledem k
druhotnému zpracování dřevěného odpadu
jako biopaliva se jedná o akci s pozitivním
dopadem na životní prostředí.
Zaměstnanci se postupně seznamovali se
základní obsluhou PC a grafickým
programem TurboCad, což je program stolařské projekce, jehož využívání jim zefektivní značně
jejich produktivitu práce.
Aktivně se zúčastní sportovních a kulturně společenských akcí, besed s významnými
osobnostmi, kterými byli senátor Kopecký, poslanec Carbol, náměstek hejtmana Adamec a
Br. Josef.
Partneři projektu jsou Úřad práce Ostrava, MUDr. Alexandr Daniš a Charita Hlučín.

Ilustrační foto - výrobky chráněné stolařské dílny
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Projekty
„Posílení kapacity organizace v oblastech
sociální práce a lidských zdrojů “

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

V roce 2007 pokračovala realizace projektu zahájeného v listopadu 2006 pod názvem „Posílení
kapacity organizace v oblastech sociální práce a lidských zdrojů“.
Projekt je financován z Globálního grantu v rámci operačního programu Rozvoj lidských zdrojů
s předpokládanou dobou trvání do dubna 2008.
Cílem projektu bylo přijetí nového sociálního pracovníka, rozšíření znalostí pracovníků Charity
sv. Alexandra formou kurzů či školení a organizace pravidelných supervizních setkání pro
zaměstnance ostatních charit v rámci Diecézní charity ostravsko-opavské (především
pracovníky poraden, Linky důvěry a pracovníky s přímým kontaktem s klienty).
Na základě toho byl v listopadu 2006 přijat na plný pracovní úvazek nový sociální pracovník,
který se v roce 2007 podílel na řízených pohovorech se zaměstnanci-klienty chráněných dílen
zaměřených na individuální plánování a na službách Střediska odborného poradenství pro osoby
se zdravotním znevýhodněním.

Ilustrační foto
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PERSONÁLNÍ ÚDAJE
Zaměstnanci, klienti
K 31.12. 2007 činil evidenční počet zaměstnanců 59 osob (51 osob v r. 2006). Z toho 36
zaměstnanců klasifikovaných jako osoba zdravotně postižená /OZP/ (32 osob v r. 2006) a 4 jako
osoba těžce zdravotně postižená TZP (5 osob v r. 2006). Pokles u TZP je zapříčiněn změnou
legislativy. Od 1.10.2007 jsou osoby TZP pouze ty osoby, které jsou plně invalidní. Dále pak 1 na
dohodu o provedení práce a 2 zaměstnankyně na mateřské dovolené.
Průměrný evidenční počet zaměstnanců celkem přepočtený od začátku roku činil 54,67 osob
(45,24 osob v r. 2006). Průměrný evidenční počet OZP zaměstnanců od počátku roku činil 31,51
osob (27,73 osob v roce 2006) a průměrný evidenční počet TZP zaměstnanců přepočtený od
počátku roku 4,3 osob (4,53 osob v roce 2006).
Graf č.1: Vývoj počtu zaměstnanců za celou organizaci v létech 2003- 2007
V průběhu roku 2007 byly
ukončeny 3 prac. poměry
dohodou se zaměstnanci bez
handicapu a 2 pracovní
poměry na dobu určitou se
z a m ě s t n a n c i
handicapovanými. Přijato
bylo přijato 13 nových
zaměstnanců, z toho 7 klientů
klasifikovaných jako OZP a
žádný TZP.

Graf č.2: Vývoj počtu zaměstnanců chráněných dílen v létech 2003- 2007

Provoz střediska humanitární pomoci zabezpečovali 3 zaměstnanci, z toho byly 2 osoby
zdravotně znevýhodněné.
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Cílem našeho zařízení je průběžně poskytovat naším klientům pracovní rehabilitaci a v případě
potřeby pomáhat řešit také jejich mimopracovní problémy za pomocí jejich blízkých a podobně.
Je třeba také v neposlední řadě zdůraznit, že nejen rozšiřováním pracovních prostor v minulosti,
ale také zkvalitňováním pracovního prostředí a podmínek v současnosti nám umožňují ve
spojitosti se získáváním dostatečné pracovní náplně přijmout další handicapované zaměstnance.
Tím našlo více osob své pracovní uplatnění a Charita sv. Alexandra tak přispívá ke snižování
nezaměstnanosti handicapovaných spoluobčanů, kteří jsou jen těžce uplatitelní na trhu práce.
K řešení pracovních, ale i osobních problémů byli klientům k dispozici 2 sociální pracovníci,
kteří na základě individuálních požadavků vedli a průběžně aktualizovali individuální plány,
které sloužily především k monitorování současné situace zaměstnanců. Napomáhali
identifikaci a následnému řešení případných problémů, pomáhali určovat, specifikovat a zároveň
sledovat naplňování stanovených cílů, kterých chtěli uživatelé služeb v rámci pracovního
procesu dosáhnout.

6.2.

„Příprava k práci“
Dlouhodobou snahou Charity sv. Alexandra je podporovat aktivní zapojení dlouhodobě nezaměstnaných handicapovaných osob,
kterým jsme po dohodě s Úřadem práce umožnili v našich CHD
realizaci přípravy na práci.
Smyslem je zlepšení osobních i profesních vyhlídek pro nalezení nového pracovního uplatnění.

Příprava k práci
je cílená činnost směřující
k zapracování osoby se
zdravotním postižením na
vhodné pracovní místo a k
získání nových znalostí,
dovedností a správných
V roce 2007 jsme v rámci programu „Přípravy k práci“ ve spolunávyků,
které jsou nutné
práci s ÚP v Ostravě zapojili 3 klienty a to s následnou úspěšností:
pro
výkon
nově zvoleného
Dva klienti úspěšně absolvovali celý program s tím, že jeden klient
projevil natolik své schopnosti, že získal pracovní místo na trhu zaměstnání případně jiné
práce. Jedna klientka program nedokončila z objektivních výdělečné činnosti.
zdravotních důvodů.
Na základě těchto zkušeností nadále předpokládáme rozšiřovat spolupráci s ÚP na této bázi.

Ilustrační foto - Humanitární šatník Charity sv. Alexandra v Ostravě-Kunčičkách

22

Charita sv. Alexandra

7.

Výroční zpráva 2007

PROSTOROVÉ ZÁZEMÍ
Sídlo Charity sv. Alexandra
je v Ostravě-Kunčičkách na
Holvekově ulici č. 651/28 v
jednom z objektů areálu
bývalého uhelného hlubinného
Dolu Alexandr.

Celý komplex je
chráněnou kulturní památkou.

Přímo v místě organizace působí bezbariérová chráněná
dílna textilní a stolařská.
V roce 2004 prošla budova rekonstrukcí s cílem
provedení opravy střechy, části vnější fasády a zejména
zlepšení pracovního prostředí v chráněných dílnách,
včetně sociálního zázemí.
V roce 2007 podala Charita sv. Alexandra žádost o
dotační titul z programu záchrany kulturních památek
vyhlášeným MSK, kde byla úspěšná a proto se v roce
2008 bude realizovat dokončení opravy fasády budovy.
V již renovovaných částech budovy mají zaměstnanci
pro svoji potřebu možnost
využívat počítačové
vybavení ve společenské místnosti, kuchyňky pro
přípravu teplých jídel pomocí mikrovlnných trub, k
dispozici jsou nové šatny a sociální zařízení.
Ve starší části budovy je v přízemí hospodářsko správní
komplex (kancelář ředitele a ekonomické oddělení),
část stolařské dílny, sociální zařízení a šatník, jehož
2
užitná plocha je cca 100 m .
V rekonstruovaném podkroví je umístěná chráněná
dílna textilní a také „Odborná poradna pro osoby se
zdravotním znevýhodněním“ a socioterapeut. Užitná
plocha dílny je rozdělena na dvě části a to o velikosti 75
2
2
m a 41 m . Poradnu tvoří dvě samostatné místnosti,
hovorna 20 m2 a kancelář 13 m2. Část podkroví o
2
velikosti 120 m tvoří kuchyňka, šatna, sociální zázemí a
sklady textilní dílny.
Novější část budovy je tvořena halou a prostory
průmyslového charakteru, které využívá z podstatné
části chráněná dílna stolařská. Velikost plochy pro její
2
účely je cca 300m .
Hala, která je využívána také pro potřeby šatníku, je
otevřena do střešního prostoru, má vlastní vjezd pro
nákladní auta a portálový jeřáb.
Jak z uvedeného vyplývá, rekonstrukcí a dalšími
vylepšeními technického charakteru vytvořila Charita
sv. Alexandra moderní bezbariérové pracoviště
splňující nejnovější bezpečnostní a hygienické
předpisy.
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2

Sousední objekt o rozloze 77 m byl i v roce 2007 pronajatý
za nájem 2 145,- kč/měsíčně a nadále zde působila dílna
úpravy plastů. Tento objekt však byl převeden vlastníkem
firmou DIAMO, s.p. na MMO, který ho následně daroval
Charitě sv. Alexandra takže v roce 2008 bude již v jejím
vlastnictví. Po převodu se budeme všemi dostupnými
prostředky snažit objekt uvést do původního stavu, ale
zejména zmodernizovat zařízení /zakoupení nového
moderního mlýnu/ a tím nejen zvýšit produktivitu práce, ale
zejména vytvořit další pracovní místa pro handicapované
osoby.
Chráněná dílna separace odpadů provozovala i v roce 2007
svou činnost v pronajatých prostorách společnosti OZO
Ostrava s.r.o. na ulici frýdecká 680/44 v OstravěKunčicích.
Plocha dílny je 204 m2 a nájemné za tyto prostory činí 23
800,- Kč měsíčně. Objekt pro danou aktivitu speciálně
uzpůsoben (bezbariérový přístup, digitální podlahová váha,
vjezdy pro nákladní automobily apod.)
Zabezpečení dílny je na standardní úrovni.
Sklad-šatník s plochou cca 400 m2 se nachází v místě sídla
Charity sv. Alexandra. Jedná se o halu o rozměrech 15x20 m
a místnost o rozměrech 10x10m, kde je humanitární pomoc
přijímána, tříděna, skladována a vydávána. V případě
potřeby je nutno využít dalších cca 200-400 m2 v půdních
prostorách a části skladu stolařské dílny.
Další sklad se nachází v azylovém zařízení pro migranty ve
Vyšních Lhotách v okrese Frýdek-Místek, kde je skladový
prostor včetně výdejny cca 20x25 m.
V tomto zařízení středisko humanitární pomoci rovněž
poskytovalo komplementární služby v podobě
volnočasových aktivit. Jednalo se o dílnu šicí a řezbářskou.
K těmto účelům byly vyhrazeny dvě místnosti s celkovou
plochou 28 m2.
Právní poradna pro migranty a uprchlíky působila v
loňském roce v azylových zařízeních MV ČR v prostorách
k tomu speciálně vyhrazených a dále pak v OstravěVítkovicích ve společenských místnostech s Odbornou
poradnou pro osoby se zdravotním znevýhodněním.
Odborná poradna pro osoby se zdravotním znevýhodněním
poskytovala své služby v historické cihlové budově, která je
vlastnictvím města Ostravy. Charita sv. Alexandra má část
budovy pronajatou na dobu neurčitou.
Objekt je situován v centru městské části OstravaVítkovice na ulici Jeremenkově 8 s velmi dobrou
dostupností a s přilehlým parkovištěm.
Poradenské středisko má k dispozici v této budově pro svou
činnost kancelář, hovornu, čekárnu a sociální zázemí.
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EKONOMICKÉ INFORMACE
Výkaz zisku a ztráty
Pro účetní jednotky, u kterých hlavním předmětem činnosti není podnikání
k 31. prosinci 2007
(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

NÁKLADY
Položka

Text

Hodnoty
pro plnění
služeb

Hodnoty
správy
organizace

Hodnoty
celé
organizace

Hodnoty
celé
organizace

Hodnoty
celé
organizace

Hodnoty
celé
organizace

2007

2007

2007

2006

2005

2004

A.

Náklady

A.I.

Spotřebované nákupy celkem

2 273

61

2 334

2 302

1 821

1 355

A.I.1

Spotřeba materiálu

1 550

60

1 610

1 541

1 411

1 192

A.I.2

Spotřeba energie

175

0

175

178

161

114

A.I.3

Spotřeba ostatních neskladovatelných dodávek

58

1

59

76

60

49

A.I.4

Prodané zboží

490

0

490

507

189

0

A.II

Služby celkem

1 284

216

1 500

957

1 114

2 028

A.II.5

Opravy a udržování

158

77

235

160

145

893

A.II.6

Cestovné

28

19

47

28

77

223

A.II.7

Náklady na reprezentaci

67

40

107

62

20

29

A.II.8

Ostatní služby

1 031

80

1 111

707

872

883

A.III

Osobní náklady celkem

7 331

2 298

9 629

8 254

7 011

6 464

A.III.9

Mzdové náklady

5 199

1 648

6 847

5 848

4 948

4 542

A.III.10

Zákonné sociální pojištění

1 688

583

2 271

1 931

1 651

1 501

A.III.12

Zákonné sociální náklady

241

36

277

258

202

179

A.III.13

Ostatní sociální náklady

203

31

234

217

210

242

A.IV

Daně a poplatky celkem

1

7

8

6

7

2

AIV.14

Daň silniční

0

6

6

5

0

0

A.IV.16

Ostatní daně a poplatky

1

1

2

1

7

2

A.V

Ostatní náklady celkem

75

42

117

1 489

1 172

178

A.V.17.

Smluvní pokuty a úroky z prodlení

0

1

1

1

1

0

A.V.18

Ostatní pokuty a penále

0

0

0

3

15

5

A.V.20

Úroky

0

9

9

A.V.21

Kurzové ztráty

0

2

2

A.V.22

Dary

0

0

0

0

0

54

A.V.2 3

Manka a škody

A.V.24

Jiné ostatní náklady

A.VI

0

0

0

8

2

1

74

31

105

1 477

1 154

118

Odpisy, prodaný majetek, tvorba rezerv a
opravných položek celkem

114

354

468

408

424

208

A.VI.25

Odpisy dlouhod. nehmot. a hmot. majetku

114

354

468

406

389

135

A.VI.26

Zůstatková cena prodaného dl. NaHM

0

0

0

0

0

70

A.VI.28

Prodaný materiál

0

0

0

2

5

3

A.VI.30

Tvorba opravných položek

0

0

0

0

30

0

A.VII

Poskytnuté příspěvky celkem

0

0

0

7

18

50

A.VII.32

Poskytnuté členské příspěvky příspěvky

0

0

0

7

18

50

11 078

2 978

14 056

13 423

11 565

10 285

Náklady celkem
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Ilustrační foto - stav budov Charity sv. Alexandra před a po opravách
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Výkaz zisku a ztráty
Pro účetní jednotky, u kterých hlavním předmětem činnosti není podnikání
k 31. prosinci 2007
(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

VÝNOSY
Položka

Text

Hodnoty
pro plnění
služeb

Hodnoty
správy
organizace

Hodnoty
celé
organizace

Hodnoty
celé
organizace

Hodnoty
celé
organizace

Hodnoty
celé
organizace

2007

2007

2007

2006

2005

2004

B

Výnosy

B.I

Tržby za vlastní výkony a za zboží celkem

5 920

0

5 920

5 633

4 245

3 315

B.I.1

Tržby za vlastní výrobky

1 729

0

1 729

1 942

2 014

1 778

B.I.2

Tržby z prodeje služeb

3 406

0

3 406

2 949

1 958

1 537

B.I.3

Tržby za prodané zboží

785

0

785

742

273

0

B.II

Změny stavu vnitroorganizačních zásob celkem

-22

0

-22

36

-15

-44

B.II.6

Změna stavu zásob výrobků

-22

0

-22

36

-15

-44

B.III

Aktivace celkem

65

0

65

193

46

590

B.III.8

Aktivace materiálu a zboží

53

0

53

156

45

70

B.III.9

Aktivace vnitroorganizačních služeb

12

0

12

0

1

0

B.III.11.

Aktivace dlouhodobého hmotného majetku

B.IV

Ostatní výnosy celkem

B.IV.15

Úroky

B.IV.17

Zúčtování fondů

B.IV.18

Jiné ostatní výnosy

B.V.
B.V.19

Tržby z prodeje majetku, zúčt. rezerv a opr. pol.
celkem
Tržby z prodeje dlouhodobého nehmotného a
hmotného majetku

0

0

0

37

0

520

373

188

561

1 819

1 527

544

0

13

13

18

1

4

66

18

84

52

0

143

307

157

464

1 751

1 526

397

1

0

1

3

3

82

0

0

0

0

0

71

B.V.21

Tržby z prodeje materiálu

1

0

1

3

3

4

B.V.25.

Zúčtování opravných položek

0

0

0

0

0

7

B.VI.

Přijaté příspěvky celkem

234

105

339

318

306

184

B.VI.27

Přijaté příspěvky (dary)

234

105

339

318

306

184

B.VII

Provozní dotace celkem

9 495

0

9 495

7 690

6 585

6 632

B.VII.29

Provozní dotace
Výnosy celkem

6 808

2 687

9 495

7 690

6 585

6 632

13 379

2 980

16 359

15 692

12 697

11 303

C.

Výsledek hospodaření před zdaněním

2 303

0

2 303

2 269

1 132

1 018

D.

Výsledek hospodaření po zdanění

2 303

0

2 303

2 269

1 132

1 018
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Rozvaha
pro účetní jednotky, u kterých hlavním předmětem činnosti není podnikání
k 31. prosinci 2007
(v celých tisících Kč)

V plném rozsahu dle Sbírky zákonů
vyhlášky č. 504/2002 z 5. 12. 2002

AKTIVA

a vyhlášky č. 476/2003 z 17. 12. 2003

Položka

A.
A.II.
A.II.1
A.II.3
A.II.4
A.II.7
A.II.9
A.IV.
A.IV.6
A.IV.7
A.IV.10
B.
B.I.
B.I.1
B.I.5
B.I.7
B.I.9
B.II.
B.II.1
B.II.6
B.II.17
B.II.18
B.II.19
B.III.
B.III.1
B.III.3
B.IV.
B.IV.1

TEXT

Stav
k rozvahovému
dni 31. 12. 2006

Stav
k rozvahovému
dni 31.12.2005

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

Stav
k rozvahovému dni
31. 12. 2007

4 128
5 472
357
3 329

4 172
5 934
357
3 968

4 128
5 472
357
3 329

3 896
4 843
357
3 329

777
370

1 288
321

777
370

777
380

639

0

Dlouhodobý majetek celkem
Dlouhodobý hmotný majetek celkem
Pozemky
Stavby
Samostatné movité věci a soubory
mov. věcí
Drobný dlouhodobý hmotný majetek
Nedokončený dlouhodobý hmotný
majetek
Oprávky k dlouhodobému majetku
celkem
Oprávky ke stavbám
Oprávky k samost.movitým věcem a
souborům mov.věcí
Oprávky k drobnému dlouh.
hmotnému majetku
Krátkodobý majetek celkem
Zásoby celkem
Materiál na skladě
Výrobky
Zboží na skladě a v prodejnách
Poskytnuté zálohy na zásoby
Pohledávky celkem
Odběratelé
Pohledávky za zaměstnanci
Jiné pohledávky
Dohadné účty aktivní
Opravná položka k pohledávkám
Krátkodobý finanční majetek celkem
Pokladna
Účty v bankách
Jiná aktiva celkem
Náklady příštích období
Aktiva celkem

639
-1 344
-439

-1 762
-681

-1 344
-439

-947
-238

-535

-760

-535

-329

-370
5 574
501
379
78
14
30
1 838
723
-3
50
1 098
-30
3 229
15
3 214
6
6
9 702

-321
8 991
419
310
55
17
37
3 495
521
48

-370
5 574
501
379
78
14
30
1 838
723
-3
50
1 098
-30
3 229
15
3 214
6
6
9 702

-380
2 682
375
322
49
4
0
1 602
368
59
59
1 140
-30
874
83
791
11
11
6 758

2 956
-30
5 073
46
5 027
4
4
13 163

Ilustrační foto - výrobky keramické dílny
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Rozvaha
pro účetní jednotky, u kterých hlavním předmětem činnosti není podnikání
k 31. prosinci 2007
(v celých tisících Kč)

V plném rozsahu dle Sbírky zákonů
vyhlášky č. 504/2002 z 5. 12. 2002

PASIVA

a vyhlášky č. 476/2003 z 17. 12. 2003

Položka
A.
A.I.
A.I.1
A.I.2
A.II.
A.II.1
A.II.2
B.
B.III.
B.III.1
B.III.3
B.III.5
B.III.7
B.III.9
B.III.10
B.III.11
BIII.12
B.III.17
B.III.18
B.IV
B.IV.2

TEXT

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

Stav
k rozvahovému
dni 31. 12. 2007

Stav
k rozvahovému
dni 31.12.2006

Stav
k rozvahovému
dni 31.12.2005

8 536
3 446
3 371
75
5 090

11 010
3 776
3 626
150
7 234
2 303

8 536
3 446
3 371
75
5 090

6 079
3 131
3 131
0
2 948
1 132

5 090
1 166
929
176

4 931
2153
2 153
84

5 090
1 166
929
176

492

560

492

1 816
873
879
102
2
377

202
35

258
57
62
1

202
35

154
36

5

0

19

8

237
237
9 702

0

Vlastní zdroje celkem
Jmění celkem
Vlastní jmění
Fondy
Výsledek hospodaření celkem
Účet výsledku hospodaření
Výsledek hospodaření ve
schvalovacím řízení
Cizí zdroje celkem
Krátkodobé závazky celkem
Dodavatelé
Přijaté zálohy
Zaměstnanci
Závazky k institucím sociálního
zabezp.a veř. zdrav. pojištění
Ostatní přímě daně
Daň z přidané hodnoty
Ostatní daně a poplatky
Závazky ve vztahu ke státnímu
rozpočtu
Jiné závazky
Krátkodobé bankovní úvěry
Jiná pasiva celkem
Výnosy příštích období
Pasiva celkem

5

19
237
237
9 702

119
12
1 000

13 163

6 758

Ilustrační foto - výrobky keramické dílny
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Přehled o peněžních příjmech a výdajích
Hlavní účetní kniha pro HS za období 2007

Stav k:
1. 1. 2007 31. 12. 2007 Rozdíl
Peníze-pokladna
15 028
45 680
30 652
Bankovní účty 3 213 759
5 026 516 1 812 757

Celkem

9 495 194

30

286 741

15 000

Dotace ČEZ

Dotace NROS

22 843

SČKCH

1 010 000

1 584 738

Statutární město
Ostrava

29 238
55 500
22 843
42 000
-19 157
15 000
15 000
286 741
286 741

MPSV

5 000 000
4 500 000
4 000 000
3 500 000
3 000 000
2 500 000
2 000 000
1 500 000
1 000 000
500 000
0

Dotace od subjektů v Kč

1 886 391

4 689 481
536 754
3 160 727
992 000
1 886 391
50 400
1 739 491
96 500
1 010 000
830 000
180 000
1 584 738
1 500 000

Moravskoslezský
kraj

Úřad práce
Příspěvek ÚP na mzdy
Příspěvek ÚP dle §78
ÚP dle §76
Moravskoslezský kraj
Dotace MSK CHD
Dotace MSK SROP
Dotace MSK CHD
MPSV
Odborné poradenství
Odborné poradenství (cizinci)
Statutární město Ostrava
Dotace SMO CHD
Dotace SMO- nájemné pro
poradnu
Dotace SMO-úroky SROP
ČKCH (Česká katolická charita)
ČKCH
ČKCH-WESTERN
ČEZ
Dotace ČEZ
NROS
Dotace NROS

4 689 481

Přijaté finanční prostředky

Úřad práce

8.4.
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Důležité události
Po ztrátě stěžejní dlouhodobé zakázky na šití vlněných ložních souprav v textilní dílně koncem
roku 2006 byla situace v první polovině roku 2007 kritická a v tomto období hrozilo z
ekonomických důvodů uzavření této chráněné dílny. Nakonec se nezměrným úsilím jak vedení
Charity sv. Alexandra v oblasti shánění zakázek, tak i vlastních zaměstnankyň této dílny při
přechodu na nový sortiment výrobků (šití povlečení na zakázku) podařilo situaci stabilizovat a
chráněnou dílnu zachovat.
I v roce 2007 pokračoval úspěšný trend v chráněné dílně separace odpadů a dá se říci, že tato dílna
tvoří páteř ekonomických výsledků celé Charity sv. Alexandra.
V oblasti separace odpadů se potvrdil záměr vedení, že tento výrobní program má perspektivu, o
čemž svědčí nárůst zpracovaného materiálu. Neustále je však třeba zlepšovat vybavení této dílny.
V roce 2007 se produktivita práce zvýšila pořízením (dlouhodobý pronájem) vysokozdvižného
vozíku Clark, k dalšímu zvýšení produktivity by mělo dojít nákupem nového technologického
zařízení v podobě mlýnu.
Jak bylo podrobně popsáno v předchozím textu této výroční zprávy jednou z nejdůležitějších
události roku bylo dokončení projektu „Rozvoj chráněných dílen a posílení integrace OZP/TZP“
v rámci Společného regionálního operačního programu, grantové schéma Síť sociální integrace
2006, opatření 3.2.-Posílení sociální integrace v regionech. Ten, kdo se nesetkal zejména s
nutností zajištění všech potřebných dokladů pro vyúčtování takovéto akce, nemůže ocenit
množství práce, které bylo nutno zodpovědnými pracovníky Charity sv. Alexandra v této oblasti
vynaložit.
Několikrát bylo v této zprávě také zmíněno, že bez zajišťování cizích zdrojů by provoz CHD a
tím zajišťování pracovního uplatnění pro téměř čtyřicet handicapovaných spoluobčanů, byl
prakticky nemožný.
Za důležitý považujeme grant SMO, který významným způsobem pomohl podpořit provoz
CHD, dále pak granty MSK a ČEZ pomohly dovybavit textilní a stolařskou CHD (textilní stroje,
formátová pila, „olepovačka“ apod.).

Ilustrační foto - výrobky chráněné dílny textilní
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Náhradní plnění odběrem výrobků
Povinnost zaměstnávat osoby se zdravotním postižením (OZP) má každý zaměstnavatel,
pokud zaměstnává v průměrném ročním přepočteném počtu zaměstnanců více než 25
zaměstnanců.
Povinnost zaměstnávat OZP plní zaměstnavatel:
zaměstnáváním těchto občanů v pracovním poměru ve výši 4% z celkového průměrného
přepočteného počtu zaměstnanců, nebo odebíráním výrobků, nebo služeb tzv.
náhradním plněním dle § 81 Zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, od zaměstnavatelů
zaměstnávajících více než 50% zaměstnanců, kteří jsou OZP, nebo
odvodem do státního rozpočtu (výše tohoto odvodu činí ročně za každého OZP, o kterého
zaměstnavatel nesplnil povinný podíl 2,5 násobek průměrné měsíční mzdy v národním
hospodářství vyhlašované MPSV za I. až III. čtvrtletí roku, v němž nebyl povinný podíl
naplněn, tj. 21 119,- Kč * 2,5 = 52 797,50- Kč za jednoho přepočteného zaměstnance pro rok
2007), nebo kombinací výše uvedených možností.
Počet zaměstnanců, které si zaměstnavatel započte do plnění svého povinného podílu, je
upraven ve vyhlášce č. 518/2004 Sb., kterou se provádí Zák. č. 435/2004 Sb., o
zaměstnanosti
Zápočet se určí podílem celkového ročního objemu plateb bez DPH (u plátců DPH) za
výrobky nebo služby odebrané v roce 2007 od zaměstnavatele, který měl více jak 50%
zaměstnanců se zdravotním postižením, k sedminásobku průměrné mzdy zjištěné za I. až III
čtvrtletí sledovaného roku (tj. 7 * 21 119 Kč = 147 833 Kč za rok 2007).
U plátců DPH se z ceny výrobků nebo služeb odečte daň z přidané hodnoty.
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 pro rok 2007 poskytovat náhradní plnění až do výše:

Kvartál roku 2007
I.
II.
III.
IV.

Výše náhradního plnění
43,37 OZP
44,74 OZP
47,07 OZP
43,08 OZP

Příklad:
Zaměstnavatel odebral za sledované období v průběhu celého roku 2007 od chráněné dílny
výrobky (např. textilní výrobky) v hodnotě 501 080,- Kč.
501 080 : 147 833 (tj. 7 x 21 119) = 3,39
Zaměstnavatel si do svého plnění povinného podílu započte 3,39 zaměstnance se zdravotním
postižením jako náhradní plnění, ale pouze v případě, že tento dodavatel zaměstnával v každém
čtvrtletí přepočtených 3,39 (nebo více) zaměstnance se zdravotním postižením.
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Zpráva auditora
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PLÁNY DO BUDOUCNA
Prioritním cílem Charity sv. Alexandra je i nadále zabezpečovat provoz chráněných dílen a
poskytovat sociální a humanitární pomoc minimálně ve stejném rozsahu jako v předcházejících
létech. K tomu se vztahuje skupina dílčích úkolů v roce 2008.
Na prvém místě stojí zachování stávajících a vytváření nových pracovních míst pro
handicapované občany.
Neméně významným úkolem je rovněž zlepšování pracovních podmínek a prostředí pro
zaměstnance v chráněných dílnách a ostatních střediscích Charity sv. Alexandra. V plánu je
zavedení klimatizace v textilní dílně, kde zejména v letních měsících z důvodu umístění
provozovny do podkrovních prostor, jsou pracovní podmínky velice náročné. Dalším záměrem
pro zlepšení pracovních podmínek je modernizace lakovny vybudováním stříkací stěny s
účinným odsávacím zařízením v CHD stolařské.
Velkým úkolem, který před námi bude stát, je zprovoznění a dokončení úprav budov, které
očekáváme, že budou převedeny do majetku Charity sv. Alexandra. Jedná se o budovu bývalé
„kočárovny“, která byla doposud v pronájmu a zcela nově získaný objekt bývalé administrativní
budovy Dolu Alexandr. V budově „kočárovny“ bude pokračovat činnost CHD zpracování plastů,
v objektu administrativní budovy je záměrem vybudovat bytovou jednotku pro správce celého
objektu a vytvoření zázemí pro osoby tělesně handicapované v rámci projektu „Příprava na
práci“.
S těmito plány úzce souvisí oblast zvyšování vzdělanosti pracovníků Charity sv. Alexandra na
všech úrovních, od vedení až po zaměstnance jednotlivých CHD.
Přes kvalitní úroveň práce v oblasti sociální služby plánujeme tuto úroveň nadále zkvalitňovat ať
již formou vzdělávání odpovědných pracovníků za tuto oblast nebo přebíráním zkušeností od
jiných úspěšných subjektů pracujících v této oblasti.
Z tohoto výčtu očekávaných úkolů Charity sv. Alexandra je zcela zřejmé, že nebude v silách tyto
úkoly zvládnout bez pomocí cizích zdrojů. Bude nezbytně nutné nadále se věnovat oblasti
grantové politiky průběžným sledováním vyhlašování dotačních titulů, kvalitním zpracováním
projektů dotýkajících se naší oblasti a snahou o jejich kvalitní realizaci nejméně na takové úrovni,
jak se nám to daří doposud.
Přes určité objektivní potíže ve výrobním procesu jak z hlediska zdravotního stavu našich
zaměstnanců, tak nepříznivých změn v legislativě, bude neustále nutno pracovat na zvýšení
efektivnosti provozu těch chráněných dílen, které v této oblasti mají ještě určité rezervy (zejména
CHD stolařská). V této oblasti se budeme opět snažit získat takové odběratele, kteří by byli
ochotni odebírat naše výrobky pravidelně v delším časovém horizontu.

Ilustrační foto - výrobek chráněné stolařské dílny
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PODĚKOVÁNÍ
Vážené dámy, vážení pánové,
děkujeme všem příznivcům za podporu v roce 2007, dárcům, institucím, firmám, farnostem,
rodinám i jednotlivcům. Bez jejich 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 2007
Evropský sociální fond
EU
Nadace rozvoje občanské společnosti
Společný regionální operační program
Organizacím, institucím, firmám a jednotlivcům:
Moravskoslezský kraj
Gascontrol Plast, a.s.
Statutární město Ostrava
NEXT Security Ostrava, s.r.o.
Úřad práce Ostrava
Mosev plast, s.r.o.
Úřad práce Frýdek Místek
Institut komunitního rozvoje (Ostrava)
Úřad práce Karviná
Libor Svoboda
MPSV ČR
Bc. Marek Folwarczny
MV ČR
Mgr. Aleš Koběrský
Správa uprchlických zařízení MV ČR
EMITEX Martin Maleňák
Marcel Šilc
Diecézní charita ostravsko opavská
a další .....
Charita Ostrava
Charita Hlučín
Charita Hrabyně
Centrum pro katechezi při biskupství ostravsko-opavském
OZO Ostrava s.r.o
Zoologická zahrada Ostrava, příspěvková organizace
Mittal Steel Ostrava, a.s.
Sonotech SG, s.r.o.
MARS, kom. spol.
Aeroterm, a.s.
Děkujeme. Vážíme si každého daru. I malá částka, zakázka či pomoc má velkou hodnotu!
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