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Úvodní slovo ředitele
Vážení přátelé,
Charita sv. Alexandra v roce 2012 dokázala splnit všechny prioritní úkoly i své
strategické záměry. Začátkem roku se podařilo úspěšně dokončit rekonstrukci dlouhodobě
nevyužívaného objektu (tj. registrované kulturní památky) bývalé „Administrativní budovy“
hlubinného dolu Alexandr. Rekonstrukce byla provedena pro účely chráněného bydlení s
finanční podporou Regionálního operačního programu ze zdrojů ESF, Nadace OKD a prací
dobrovolníků včetně vlastních zaměstnanců.
Ihned po kolaudaci jsme začátkem března přijali do zařízení první klienty a postupně se nová
sociální služba chráněného bydlení rozvíjela na celkovou kapacitu 9 osob ve dvou
samostatných bytech. V průběhu roku se nám podařilo významným způsobem zrekultivovat
přilehlé plochy, vybudovat chodníky, parkovací plochy a celý areál oplotit. Všechny aktivity
byly provedené se záměrem zajištění bezpečnosti klientů chráněného bydlení a vytvoření
podmínek pro aktivity podporující návyky nutné k posílení míry soběstačnosti klientů.
V průběhu roku Charita sv. Alexandra, v souladu s potřebami KP města Ostravy, stabilně
zabezpečovala sociální službu „odborného sociálního poradenství“ a dále realizovala projekt
zaměřený na podporované zaměstnávání osob se zdravotním postižením.
Zabezpečit dostatek vhodné práce pro provoz chráněných dílen bývá každým rokem
náročnější. Chráněná dílna zabývající se demontáží vyřazené elektroniky zvládla velmi
náročné období, kdy došlo k ukončení spolupráce s firmou OZO Ostrava s.r.o. a byla zahájena
spolupráce s firmou Enviropol s.r.o. Nečekané změny a nedostatek vhodné práce pro OZP nás
nutily hledat nové pracovní příležitosti a řešit řadu úkolů k opětovnému zabezpečení
ekonomické stability a udržitelnosti žádané zaměstnanosti OZP.
V zájmu udržení konkurenceschopnosti se nám podařilo s pomocí různých grantů, ale i vlastní
činností vyprodukovat dostatek finančních zdrojů na údržbu, modernizaci a vybavení
provozů chráněných dílen. Všichni zaměstnanci dílen jsou neustále vedeni ke zvyšování
úrovně kvality svých výrobků a zapojováni se do náročnější výroby.
Za celkově dosažené výsledky v roce 2012 chci poděkovat zaměstnancům, kteří se s
nezištnou obětavostí podíleli na řešení velmi složitých úkolů a to s osobním nasazením nad
rámec svých běžných pracovních povinností. Doufám, že svou sociální činností Charita sv.
Alexandra podpořila utváření světa, ve kterém se cení mezilidská solidarita a pravidla
přirozené slušnosti.
Závěrem chci poděkovat všem dárcům a příznivcům, bez jejichž pomoci by Charita sv.
Alexandra nemohla pomáhat cílové skupině, tj. zejména osobám se zdravotním postižením.

Ing. Pavel Folta
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ZÁKLADNÍ ÚDAJE
Charita sv. Alexandra funguje jako samostatný právní subjekt od 1.6. roku 2001.
Zpočátku provozovala chráněnou dílnu textilní a stolařskou a poskytovala humanitární
pomoc. V roce 2003 došlo k rozšíření o chráněnou dílnu zabývající se separací odpadů,
dále pak v roce 2005 o chráněnou dílnu na třídění a drcení plastů a následně bylo
zprovozněno Prezentační a prodejní centrum. V roce 2012 byla zkolaudována poslední
z budov patřících Charitě sv. Alexandra, národní technická památka „Administrativní
budova“. Nyní v nyní sídlí tzv. Chráněné bydlení pro 9 klientů.
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.
Název: Charita sv. Alexandra
Oblast působení:
 provoz chráněných dílen
 sociální služby
 humanitární a charitativní aktivity
Činnosti:
CHRÁNĚNÁ DÍLNA : - textilní
- stolařská
- separace odpadů
- zpracovaní plastů
PREZENTAČNÍ A PRODEJNÍ CENTRUM

CHRÁNĚNÉ BYDLENÍ ALEXANDR – chráněné bydlení
PORADNA SV. ALEXANDRA - odborné sociální poradenství
TARGET – podporované zaměstnávání
HUMANITÁRNÍ ŠATNÍK
Právní forma: právnická osoba - organizační složka církve
IČ:
DIČ:
Registrace:
Číslo reg.:
Sídlo:
Tel/fax:

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, PSČ 718 00
596 237 831

E-mail:

alexandr@charita.cz

www:
Bank. spojení:

www.charita-sv-alexandra.cz

Statutární zást.:

ing. Folta Pavel

Rada ředitele:

Ing. Hořínek Jiří, Ing. arch. Koběrský Jiří, P. Stepien
Bohdan, Ing. Oprštěná Hana, Ing. Stuchlý Vladimír

309425023/0300, ČSOB, a.s. Ostrava
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CHRÁNĚNÉ DÍLNY
Chráněná dílna textilní
Vedoucí: Zuzana Foltová
Mobil - konzultace, objednávky: 731 625 849
Telefon - konzultace, objednávky: 596 237 831
E-mail - konzultace, objednávky: textil.alexandr@charita.cz
Adresa: Holvekova 651/28, Ostrava-Kunčičky
Datum vzniku dílny: 06/1999
Počet zaměstnanců k 31.12. 2012: 9 OZP + 3 TZP + 1 bez omezení
Výrobní program chráněné textilní dílny je realizován pod odborným dohledem vedoucí dílny
a je tvořen vlastní produkcí i prací na zakázku. Jednou z největších byla zakázka pro Škodu
AUTO a.s a zvláště potěšitelné je, že tato zakázka má dlouhodobý charakter. Dílna je vybavena šicími stroji na zpracování tkanin, pletenin a speciálním vyšívacím strojem. Vybavení se
neustále inovuje zejména za pomoci donátorů (Nadace OKD, MSK, SMO apod.)
Práce v dílně má pravidelný charakter od pondělí do pátku od 6:00 do 14:00 hodin.
Organizačně pod tuto chráněnou dílnu patří Prezentační a prodejní centrum,
které bylo v roce 2012 provozováno v prostorách Zoologické zahrady Ostrava (dále jen ZOO)
již sedmým rokem. Tento projekt se vytvářel ve spolupráci Charity sv. Alexandra a ZOO,
která projevila zájem o prodej výrobků handicapovaných zaměstnanců a dále pak drobných
upomínkových předmětů, které jsou charakteristické pro
ZOO.
Vlastní provoz byl zajišťován třemi zaměstnankyněmi s
provozní dobou v měsících duben až říjen v rozmezí 1000 až
1800 celotýdenně, tedy včetně sobot, nedělí a svátků. V
mezidobí pak tyto pracovnice vykonávají pomocné práce
přímo v textilní dílně v sídle Charity sv. Alexandra.
Bohužel ke konci roku 2012 muselo prezentační a prodejní
centrum ukončit svou činnost pro celkovou rekonstrukci
vstupního areálu zoologické zahrady, po které se s touto
aktivitou ze strany vedení ZOO nepočítá.
Chráněná dílna stolařská
Vedoucí: Radim Volný
Mobil - konzultace, objednávky: 731 625 845
Telefon - konzultace, objednávky: 596 237 831
E-mail - konzultace, objednávky: stolari@charita.cz
Adresa: Holvekova 651/28, Ostrava-Kunčičky
Datum vzniku dílny: 06/1999
Počet zaměstnanců k 31.12.2012: 7 OZP + 6 bez
omezení
Stolařská dílna v roce 2012 dále pokračovala ve svém výrobním programu bez zásadních
změn. Většina zakázek (zejména vnitřní vybavení v podobě nábytku byla realizována na
zakázku převážně z masivu, kuchyňské vybavení se vyrábělo i z lamina). Na realizaci těchto
výrobků pracovali zaměstnanci (specialisté) bez zdravotního omezení.
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Pracovníci se zdravotním omezením se převážně podíleli na pomocných dokončovacích
pracích. pod odborným dohledem výše uvedených zaměstnanců.
Přestože zaměstnanci nabízí výrobky vyznačující se kvalitou, které dlouhodobě nabízí
různými formami, bohužel i toto odvětví zastihla ekonomická krize a jen za velkého úsilí se
daří chod dílny udržet.
Keramická dílna
V současné době, po vybudování druhého pracoviště byl rozšířen sortiment této dílny (kromě
drobné keramiky) i o tzv. „točené“ výrobky ve formě čajových konviček, hrníčků a podobně.
I v roce 2012 pokračovaly aktivity v podobě této rozšířené nabídky těchto výrobků podnikům
v okolí pro účely např. velikonočních, vánočních či jiných akcí apod.. Jako každým rokem byl
prodej zajištěn na vánočních trzích na Masarykově náměstí v Ostravě. Podnikové akce se
konají přímo v prostorách podniků, jako např. O2 Telefónica Czech Republic, a.s.,
ArcelorMittal Ostrava, a.s., Čs. spořitelna, a.s. apod. a jsou mezi zaměstnanci těchto podniků
velice oblíbeny. Samozřejmě stěžejním odbytištěm je Prodejní a propagační centrum v ZOO
Vánoční trhy

ZOO Ostrava

Rozšířen byl také sortiment o výrobky z kůže, kterou 1 pracovník zpracovává na výrobky
v podobě různých opasků, kabelek, obalů na mobily. Je schopen také vyrobit různé doplňky
(brašny, sedla) na dnes stále více populární motocykly.
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Chráněná dílna separace odpadů
Vedoucí: Ivan Zbytovský
Mobil: - konzultace, objednávky 731 625 843
Telefon: - konzultace, objednávky 596 251 288
Adresa: OZO Ostrava s.r.o., Frýdecká 680/444, Ostrava-Kunčice
Datum vzniku dílny: 03/2003
Počet zaměstnanců k 31.12.2012: 20 0ZP + 0 TZP
Tato CHD vykazovala dobré výsledky. Bohužel ke konci
roku 2011 se začaly objevovat zprávy, že firma OZO uvažuje
o ukončení činnosti v této oblasti a předá tuto činnost jiné
firmě s jinými technologickými postupy. Rok 2012 tedy bylo
nutno tuto situaci řešit, protože se rozhodovalo o držení
činnosti dílny, ale zejména o udržení pracovních míst pro její
zaměstnance.
Naštěstí za velkého úsilí vedoucího dílny a vedení Charity sv.
Alexandra se situaci podařilo stabilizovat.
Tabulka rozebraného elektroodpadu v kusech
Název

2008

2009

2010

2011

2012

Televizory a monitory

17 852

19 123

23 156

25 400

55 000

Rádia

1 434

16 541

17 852

20 100

28 190

Vysavače

1 050

582

632

Počítače

945

1 162

Magnetofony

763

Tiskárny

850

1 200

1 356

1 550

2 100

860

1 002

1 210

2 500

482

631

862

990

1 800

Gramofony

187

284

350

560

1 450

Mikrovlnné trouby

631

451

624

840

1 320

Kávovary, mixéry

852

751

810

1 030

3 200

Žehličky

602

654

715

950

2 600

Videa

234

201

236

620

1 150

Fény

198

123

156

360

650

Automatické pračky

1 520

1 120

1 230

Sporáky

687

482

Ostatní

534

624
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1 600

3 100

584

780

2 200

780

1 100

2 800

Chráněná dílna zpracování plastů

Vedoucí: Bc. Zdeněk Staněk, DiS.
Mobil - konzultace, objednávky: 731 625 839
Telefon - konzultace, objednávky: 596 237 831
E-mail - konzultace, objednávky: zdenek.stanek@charita.cz
Adresa: Holvekova 651/28, Ostrava-Kunčičky
Datum vzniku dílny: 07/2005
Počet zaměstnanců k 31.12.2012 : 3 OZP + 1 TZP +1 bez omezení
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. 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.
Práce na tomto projektu pokračovala po celý rok 2007 a celá akce byla ukončena v dubnu
2008.
Dílna se v roce 2012 potýkala stejně jako v předchozích létech hospodářské krize s
nedostatečnou zakázkovou náplní.
Došlo opět k poklesu poptávky po drcených plastech. Je to nepříjemná situace, protože
ekonomický propad dílny je extrémní a její zaměstnanci se spíše věnují pomocným pracím
než hlavní výrobní náplni.
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Sociální služby
Poradna sv. Alexandra
Adresa: Jeremenkova 8, 703 00 Ostrava – Vítkovice
Tel.: 596 611 207, 731 625 840
E-mail: sop.alexandr@charita.cz
Sociální pracovníci: Bc. Adéla Kramná,DiS, Mgr. Silvie Slavíková
Poradna nabízí:
• sociální poradenství (sociální a zdravotní služby, sociální podporu)
• právní poradenství (občanské právo, pracovně – právní vztahy, právo sociálního
zabezpečení)
• pracovní poradenství (pomoc při sepsání životopisu, motivačního dopisu)
• poradenství v oblasti dluhů, bydlení a volného času
• pomoc při vyřizování osobních záležitostí
• zprostředkování kontaktu (s odbornými a specializovanými pracovišti)
• ve specifických případech návštěva uživatele v přirozeném prostředí (na území města
Ostravy)
Posláním Poradny sv. Alexandra (dále jen poradny) je prostřednictvím poradenství v oblasti
sociální a právní pomáhat osobám, které se ocitly v nepříznivé životní situaci tak, aby byly
schopny překonat tuto situaci a nalezly vhodné řešení. Poradnu mohou kontaktovat osoby,
které svou situaci vnímají jako tíživou a nemohou ji v dané chvíli zvládnout vlastními silami,
ani za pomoci svých blízkých.
Poradna poskytuje své služby osobám starším 15ti let, které se ocitly v nepříznivé životní
situaci a nejsou schopny tuto situaci řešit samy ani za pomoci svých blízkých. Jedná se
zejména o osoby se sociálními, psychickými či jinými obtížemi, které vnímají jako
nezvládnutelné.
Hlavní cíl Poradny sv. Alexandra
Zprostředkovat uživatelům náhled a orientaci v jejich nepříznivé životní situaci a za aktivní
spolupráce uživatelů vyhledat a nabízet možnosti řešení této situace.
Specifickou cílovou skupinou, na kterou se poradna zaměřuje, jsou osoby se zdravotním
znevýhodněním. Zdravotní znevýhodnění uživatelů může plynout z psychického onemocnění,
postižení, úrazu, nemoci, degenerativních změn apod. Poradna poskytuje své služby také
zaměstnancům chráněných dílen Charity sv. Alexandra a klientům Chráněného bydlení sv.
Alexandra
Statistika roku 2012
Poradnu navštívilo celkem 301 uživatelů, z toho 183 žen a 118 mužů. Uživatelům bylo
poskytnuto celkem 435 setkání. Nejčastěji řešenou problematikou byly dluhy a exekuce,
bydlení, sepisování žádostí a vyplňování formulářů.
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Target – podporované zaměstnávání
Tel.: 596 611 208, 731 534 049, 734 435 326
E-mail: pz.alexandr@charita.cz
Sociální pracovníci:
Bc. Alžběta Musilová, DiS, Mgr. Lucie Grohmanová, Mgr. Kristina Porubová
Základní informace o projektu
Projekt poskytuje podporu osobám se zdravotním postižením, zejména s duševním
onemocněním, v jehož důsledku mají problém nalézt vhodné uplatnění na otevřeném trhu
práce. Jedná se o přímou práci s uživateli v procesu hledání zaměstnání na otevřeném trhu
práce s cílem jeho nalezení a udržení.
Individuální pracovní poradenství a nácvik dovedností jsou po nástupu do zaměstnání
vystřídány asistencí se zapracováním přímo na pracovišti.
Součástí projektu je spolupráce se zaměstnavateli. Jedná se o informační činnost v této
oblasti, podporu při přípravě pracovních pozic pro osoby se zdravotním postižením,
vyhledávání vhodných pracovníků a o s asistenci s jejich zapracováním na pracovišti.
Všem zúčastněným (uživatelům, jejich blízkým, i zaměstnavatelům) je podpora poskytována
bezplatně.
Statistické ukazatele
V roce 2012 Target navštívilo 50 osob. Z tohoto počtu osob se 26 osob rozhodlo s námi
spolupracovat dlouhodobě. Kromě toho pokračovalo ve spolupráci ještě 13 uživatelů z roku
2011 a 2 z roku 2010. Celkem jsme dlouhodobě pracovali s 41 osobami.
Celkový počet intervencí v uvedeném období je v naší službě 367, kontaktů 135.
V roce 2012 začalo pracovat 10 uživatelů naší služby. U 2 uživatelů během prosince došlo
k dojednání přijetí do zaměstnání od 1.1.2013, nastoupili a pracují. Další 1 uživatelka během
spolupráce s Targetem přehodnotila svůj zdravotní stav a zjistila, že z důvodu jeho silného
oslabení již není schopna výkonu zaměstnání, proto spolupráci ukončila. S dalšími spolupráce
pokračuje.
Pracující uživatelé našli uplatnění v úklidových firmách (2), v administrativě (5),
v informačních technologiích (1), výuce cizích jazyků (2), asistenci dlouhodobě nemocnému
člověku (1), ve výrobě dekoračních předmětů (1).
V roce 2012 Target navázal slibnou spolupráci s několika zaměstnavateli z řad úklidových
společností a administrativy. V roce 2013 tak mají naději získat zaměstnání další uživatelé
projektu.
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Chráněné bydlení
Nově vzniklá služba v roce 2012 pro 9 klientů
Vedoucí: ing. Jan Palaugari
Adresa: Holvekova 651/28 Ostrava – Kunčičky
Tel.: mobil – 420 733 676 704 pevná: 596 237 831
E-mail: bydlení.alexandr@charita.cz
Chráněné bydlení Charity sv. Alexandra zahájilo svoji činnost v počátkem roku 2012, jeho
skutečný zrod se ale odehrál již v minulém období, kdy byla opravena zchátralá kulturní
památka, ve které se nyní chráněné bydlení nachází. V období do března 2012 bylo pořízeno
základní vybavení tak, aby dne 13.3.2012 mohli nastoupit první klienti.
Cílová skupina Chráněného bydlení
Cílová skupina klientů je vymezena registračními údaji a dále podmínkami pro přijetí. Je
určena pro osoby, které prošly léčbou v psychiatrické léčebně s onemocněním typu
schizofrenních poruch, poruch osobnosti a afektivních poruch. Zároveň je podmínkou, aby
onemocnění neznemožňovalo kolektivní soužití v chráněném bydlení, dalším omezením je
bezinfekčnost a klienti musí být soběstační v základních sebeobslužných úkonech. Chráněné
bydlení není určeno pro osoby s duální diagnózou (závislost na alkoholu nebo návykových
látkách).
Vybrané statistické údaje roku 2012
Celková kapacita
Počet přijatých uživatelů
Počet propuštěných
Počet uživatelů k 31.12. 2012
Průměrný věk uživatelů
Počet neuspokojených žadatelů k 31.12.2012

9
11
3
8
38,8
12

Cíl chráněného bydlení
Cílem chráněného bydlení je příprava klientů na samostatnost v oblasti bydlení, uplatnění na
trhu práce, hospodaření s penězi, organizování si svého života a další oblasti, které jsou pro
většinu populace samozřejmostí. Důraz je tedy kladen na posun klienta s tím, že si je vědom
vlastní odpovědnosti za svůj život. Každý klient chráněného bydlení má své limity (zdravotní
stav, lehká mentální retardace, dluhy, absence dovedností, osamocení a podobně). Proto se i
přístup ke každému klientovi individuálně liší. Markantní rozdíl je při tom patrný u typu
onemocnění, zvláštní přístup vyžadují zejména lidé s lehkou mentální retardací a poruchami
osobnosti.
Práce s klienty:
Klienti nejčastěji potřebují pomoc v oblasti stravování, navazování vztahů, hospodaření
s penězi, dodržování životního rytmu, plnění nepříjemných povinností. Za tím účelem se
chráněné bydlení zaměřuje na praktické aktivity, které jsou opakovány až do úplného
zvládnutí a zažití. Jedná se o kurzy vaření, pečení, kurz ovládání PC, péče o rostliny,
arteterapie, pracovní činnosti na zahradě a budově chráněného bydlení, kulturní akce, besedy,
aktivity týkající se udržování chodu domácnosti a podobně. V průběhu roku byly tyto aktivity
postupně začleňovány do činností v rámci chráněného bydlení podle vznikající potřeby
klientů.
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Některým klientům poskytla charita zaměstnanecký poměr (na zkrácený úvazek nebo dohodu
o provedení práce) a klienti si tak pod dohledem pracovníků chráněného bydlení nebo jiných
pracovníků charity mohli osvojit pracovní návyky a také si zvýšit příjem. Zázemí charity a
její možnosti jsou tedy velkou výhodou oproti jiným zařízením podobného typu.
Personální zajištění
Provoz chráněného bydlení zajišťují 2 sociální pracovníci (včetně vedoucího služby) a dva
pracovníci v sociálních službách. V průběhu roku 2012 se ukázalo, že je potřeba rozšířit
pracovní dobu, po kterou jsou pracovníci chráněného bydlení přímo přítomni na pracovišti a
proto byla původní pracovní doba od 6:00 do 15:30 rozšířena od září 2012 na dobu od 6:00 do
18:00 hod. Mimo dobu přítomnosti na pracovišti pak drží pracovníci pohotovost na telefonu
pro mimořádné situace.
Spolupráce s ostatními subjekty
Od samého počátku existence služby byla navázána spolupráce s dalšími složkami Charity sv.
Alexandra a to zejména s Poradnou sv. Alexandra a podporovaným zaměstnáváním Target.
Obě složky doplňují služby chráněného bydlení, využíváno bylo jak poradenství, tak i pomoc
při uplatnění na trhu práce.
Spolupráce byla navázána i s Psychiatrickou léčebnou Opava a jejími sociálními
pracovnicemi, psychiatrickými ambulancemi, dále s organizacemi působícími v oblasti
poskytování služeb duševně nemocným, zejména s Mens Sanou, Animou Viva, Krizovým
centrem.
Podpora a finanční zajištění
Služba chráněného bydlení se zapojila i do procesu komunitního plánování sociálních služeb
v Ostravě a zástupce služby se stal členem pracovní skupiny Občané s duševním
onemocněním a psychosociálními obtížemi. Služby chráněného bydlení jsou zejména
finančně podporovány Moravskoslezským krajem, Statutárním městem Ostrava a
Ministerstvem práce a sociálních věcí.
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Humanitarní šatník Charity sv. Alexandra
Jako doposud i v roce 2012 zabezpečoval Humanitární šatník Charity sv. Alexandra
v Ostravě-Kunčičkách v rámci humanitární pomoci výdej použitého šatstva, obuvi, lůžkovin a
věcí do domácností. Šatstvo dodávali jednotliví občané a také oblastní Charity Ostravskoopavské diecéze.
Na základě spolupráce se sociálním odborem v Ostravě 1 (ul. 30. dubna), jehož sociální
pracovnice k nám posílají klienty a rodiny sociálně slabé, těmto skupinám obyvatel následně
poskytujeme potřebné ošacení apod..
Dodaný materiál se v našem šatníku třídil a vydával sociálně potřebným klientům (občanům
sociálně slabým, lidem bez domova a různým organizacím.) Nejvíce našich služeb využívají
organizace HELPALE – vzájemné soužití a AZYLOVÝ DŮM v Ostravě-Vítkovicích.
Tříkrálová sbírka 2012
Charita sv. Alexandra se ve spolupráci s Charitou Ostrava podílela na organizaci Tříkrálové
sbírky 2012. Obce, kde koledování zaštiťovala Charita sv. Alexandra byly Stará Bělá, Nová
Bělá, Proskovice, Radvanice, Bartovice, Michálkovice, Koblov, Hrušov, Heřmanice,
Kunčičky, Petřvald u Karviné, Slezská Ostrava. Celková částka vykoledovaná v uvedených
obcích byla 284 714 Kč. Celkem se v Ostravě a přilehlých obcích vykoledovala rekordní
částka 1 306 343 Kč. za což patří velký dík všem, kteří se na tomto úspěchu jakýmkoli
způsobem podíleli. Dle pevně stanoveného klíče obdrží Charity 65% z celkové částky. Tato
částka je pak rozdělena dle smlouvy mezi Charitou sv. Alexandra a Charitou Ostrava.
Projekty Charity sv. Alexandra, na které se vybíralo:
1) Rozvoj chráněných dílen (pracovní uplatnění handicapovaných lidí)
Cílem projektu je poskytovat osobám zdravotně postiženým (OZP, ZPS), kteří jsou ohrožení
sociální exkluzí, pracovní příležitost včetně individuálních doprovodných sociálních služeb a
asistence socioterapeuta, ve speciálně přizpůsobeném prostředí. V chráněných dílnách Charity
sv. Alexandra je do výrobní činnosti zapojeno více než 60 zaměstnanců, z toho více než 50%
osob klasifikovaných jako OZP (osoba zdravotně postižená).V současné době patří Charita
sv.Alexandra k největším zaměstnavatelům osob OZP v Ostravě.
2) Podpora chráněného bydlení
Cílem projektu je poskytnout novou sociální službu pro lidi s dlouhodobým duševním
postižením ve věku 19-55 let. Chráněným bydlení Charita sv. Alexandra rozšiřuje potenciál
svých služeb, který je především zaměřen na služby pro hendikepované spoluobčany.
V Chráněném bydlení se budou klienti snažit co nejvíce se osamostatnit tak, aby po určité
době byli schopni zvládnout běžné záležitosti denního života a případně se postavit na vlastní
nohy.

-11-

PROJEKTY 2012
Dokončení rekonstrukce objektu „Administrativní budova“ pro potřeby poskytování
sociální služby„Chráněné bydlení Alexandr“
V roce 2012 bylo zásadním úkolem dokončit projekt rekonstrukce kulturní památky pod
názvem „Administrativní budova“, což se povedlo kolaudací budovy 28. února. Již před
kolaudací se připravovalo založení nové sociální služby Chráněné bydlení pro devět klientů.
První klienti se začali stěhovat v průběhu března.
Přes mnoho stavebních potíží, řešení dopadů vandalismu, náročnou administraci projektu a
závěrečné vyúčtování projektu se podařilo v daném termínu vše zvládnout. Dík patří všem,
kteří se o to obětavou prací zasloužili, od zaměstnanců firmy MŽT Stavitelství, a.s., až po
naše zaměstnance, ať již řadové nebo z vedení Charity sv. Alexandra.
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Další projekty realizované v roce 2012
Kromě tohoto základního projektu jsme vlastními silami i za pomoci různých nadací, zejména
pak Nadace OKD realizovali další akce, fotodokumentací uvádíme ty větší:
Přeměna pronajatých skladových prostor na výrobní prostory a to jak vnější opravou budovy,
tak i úpravou vnitřních prostor skladu. Sklad byl vybaven rozvodem tepla, elektroinstalací a
podobně.

Dalšími stavebními pracemi byly úpravy okolí, odstranění stromů, náletových dřevin,
srovnání terénu a jeho zatravnění. Celý areál byl oplocen a tím uzavřen před případnými
vandaly.

Nedílnou součástí bylo vydláždění parkovacích míst a vytvoření nových míst u objektu
Chráněného bydlení.
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Dalším důležitým krokem bylo vybudování
mezinárodních dobrovolníků.

chodníků v celém areálu i za pomoci

V textilní dílně byl vybudován sklad a došlo i na opravu schodů vchodu hlavní budovy.

Dále se jednalo jako každoročně o doplňování vybavení dílen jako pořízení kapovací
-pokosové pily s příslušenstvím, soustruhu na dřevo, čepovací frézy s hydraulickým svěrákem
s prizmatickou čelistí a ruční ohýbačky plechu.. Dále byl zakoupen a instalován počítačový
personální program pro oblast mezd, evidence směn a docházky pro personální oddělení
Nejvýznamnějšími donátory v této oblasti byli:

Za jejich přístup jim patří náš velký dík a pevně doufáme, že nám i nadále zachovají
svou přízeň
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PERSONÁLNÍ ÚDAJE
K 31.12. 2012 činil evidenční počet zaměstnanců 70 osob. Z toho 38 zaměstnanců
klasifikovaných jako osoba zdravotně postižená (OZP) a jako osoba těžce zdravotně
postižená (TZP) 9 osob. Dále pak 2 na rodičovské dovolené.
Průměrný přepočtený počet zaměstnanců celkem za rok činil 65,85 osob. Průměrný
přepočtený počet OZP od počátku roku činil 37,06 a průměrný přepočtený počet osob s TZP
6,63. Provoz střediska humanitárního šatníku zabezpečovala jedna zaměstnankyně na
zkrácený pracovní úvazek (0,67).
V průběhu roku 2012 bylo ukončeno 11 pracovních poměrů, z toho 6 OZP a 3 TZP. Přijato
bylo 8 nových zaměstnanců, z toho 2 OZP a 2 TZP.
Cílem Charity sv. Alexandra
je průběžně poskytovat našim zaměstnancům pracovní uplatnění a samozřejmě v případě
potřeby pomáhat řešit také jejich mimopracovní problémy za pomoci jejich blízkých i jiných
institucí, které se touto problematikou zabývají.
Je třeba také v neposlední řadě zdůraznit, že se nám daří nejen rozšiřovat pracovní prostory,
ale neustálým zkvalitňováním pracovního prostředí a pracovních podmínek vytváříme
možnost (ve spojitosti se získáváním dostatečné pracovní činnosti) dalších pracovních
příležitostí pro handicapované osoby. Tím může nacházet více zaměstnanců své pracovní
uplatnění a Charita sv. Alexandra tak přispívá ke snižování nezaměstnanosti handicapovaných
spoluobčanů, kteří jsou velice těžce uplatnitelní na trhu práce.
K řešení pracovních, ale i osobních problémů byly zaměstnancům k dispozici 2 sociální
pracovnice, které na základě individuálních požadavků vedly a průběžně aktualizovaly
individuální plány, které sloužily především k monitorování současné situace zaměstnanců.
Napomáhaly identifikaci a následnému řešení případných problémů, pomáhaly určovat,
specifikovat a zároveň sledovat naplňování stanovených cílů, kterých chtěli uživatelé služeb v
rámci pracovního procesu dosáhnout.
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EKONOMICKÉ ÚDAJE
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Charita sv. Alexandra Vám nabízí možnost čerpání náhradního plnění
Naše společnost je přímým zaměstnavatelem zdravotně postižených osob, plníme podmínky
zákona č. 435/2004 Sb. o zaměstnanosti § 81 a můžeme poskytovat náhradní plnění.
Náhradní plnění vychází z §81 zákona o zaměstnanosti č. 435/2004 Sb., který jednoznačně
ukládá všem společnostem, firmám či organizacím, které zaměstnávají více než 25
zaměstnanců, povinnost zaměstnávat také osoby se zdravotním postižením a to minimálně ve
výši 4% podílu z celkového přepočteného počtu zaměstnanců.
Splnit povinný podíl lze následujícími 3 způsoby, ale také i jejich vzájemnou kombinací:
 zaměstnáváním osob se zdravotním postižením (OZP) v pracovním poměru;
 tzv. náhradním plněním, tj. odběrem služeb či výrobků od zaměstnavatelů, kteří
zaměstnávají více než 50% OZP;
 finančním odvodem do státního rozpočtu
Příklad stanovení potřeb náhradního plnění:
Na každých 25 zaměstnanců je organizace povinna zaměstnat jednu osobu (tj. 4%) se
zdravotním postižením či odvést do státního rozpočtu 61.020,- Kč (tj. 2,5 x 24 408,- průměrná
mzda za I až III. kv. roku 2012). Tuto povinnost lze také splnit odebráním zboží nebo služeb
od organizace poskytující náhradní plnění v hodnotě 170.856,- Kč (tj. 7 x 24 408,-) bez DPH
za kalendářní rok.
Zaměstnáváte-li například celkově 100 osob a ani jeden ze zaměstnanců není zdravotně
postižený, musíte do státního rozpočtu odvést ročně 4 x 61.020,-, tj. 244 080,- Kč. Tuto
povinnost však splníte nákupem zboží například u nás v celkové hodnotě 4 x 170.856,- Kč,
tj. 683 424,- Kč bez DPH.
Sankce za nesplnění povinného podílu může být až ve výši 1 000 000 Kč.
Jako oprávněný dodavatel náhradního plnění můžeme poskytnout náhradní plnění v roce
2013 do výše 36ti násobku průměrné mzdy předcházejícího roku (2012) za každého našeho
zaměstnance se zdravotním postižením.
V roce 2012 zaměstnávala naše společnost celkem 43,69 osob se zdravotním postižením
(průměrný roční přepočtený stav), finanční limit pro poskytnutí náhradní plnění na rok 2013
činí orientačně více než 38 mil. Kč.
Máte-li zájem o bližší informace o poskytnutí náhradního plnění kontaktujte nás e-mail:
alexandr@charita.cz
Samozřejmostí je zaslání čestného prohlášení o poskytnutém náhradním plnění za příslušný
rok včetně potvrzení o uskutečněném odběru zboží v režimu náhradního plnění.
Aktuální znění zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti - platnost od 1. 1. 2012. Aktuální
znění Vyhlášky č. 518/2004 Sb., kterou se provádí novelizovaný zákon o zaměstnanosti platnost od 1. 1. 2012
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DŮLEŽITÉ UDÁLOSTI
Pracovní události
Přes složité makroekonomické podmínky, které se projevují ekonomickou krizí již delší
časové období, se podařilo stabilizovat činnost organizace za nemalého úsilí všech
zaměstnanců, ale ve snaze o další rozvoj Charity sv. Alexandra nám byli významně
nápomocni jak státní orgány (Úřad práce Ostrava, Statutární město Ostrava, Moravskoslezský
kraj), tak i donátoři.
Dalším důležitým a velice náročným úkolem byla příprava na založení nové sociální
služby „Chráněné bydlení“ v roce 2012. To bylo podmíněno opravou zcela zdevastované
kulturní památky „Administrativní budova“ pro účely této sociální služby. Plánované práce
v roce 2012 byly nejen splněny, ale zásluhou úsilí všech zainteresovaných i vysoce
překročeny, což vyvrcholilo kolaudací dne 28.2. 2012 a možností nastěhování prvých klientů
v březnu 2012.
K těmto aktivitám byly realizovány ještě mnohé další, které jsou uvedeny v kapitolách
Projekty 2012 a Další projekty 2012. Toto vše samozřejmě probíhalo při běžném provozu a
splňování daných pracovních úkolů vyplývajících z plánované výroby na jednotlivých
úsecích.
Přes mnohé obtíže, přes nepřízeň situace na trhu a další skutečnosti můžeme konstatovat,
že rok 2012 byl v této oblasti pro Charitu sv. Alexandra poměrně úspěšný.
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PLÁNY DO BUDOUCNA
Hlavním posláním Charity sv. Alexandra bude nadále zabezpečovat provoz všech
chráněných dílen a poskytování služeb sociálního poradenství, podporovaného zaměstnávání
a chráněného bydlení minimálně ve stejném rozsahu jako dosud.
Další hlavní úkoly:
1) Zajistit dostatek zakázek - výrobní náplně pro chráněné dílny;
2) Zlepšování pracovních podmínek a prostředí pro zaměstnance v chráněných dílnách a
ostatních střediscích Charity sv. Alexandra;
3) Zlepšovat kvalitu sociálních služeb formou vzdělávání odpovědných pracovníků
nebo přebíráním zkušeností od jiných úspěšných organizací pracujících v této oblasti;
4) Věnovat pozornost oblasti grantové politiky průběžným sledováním vyhlašování
dotačních titulů, kvalitním zpracováním projektů a jejich vyúčtováváním.

Vedení Charity sv. Alexandra
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PODĚKOVÁNÍ
Vážené dámy, vážení pánové,
Charita sv. Alexandra si tímto způsobem dovoluje poděkovat Vám všem, kteří
nám v roce 2012 projevili svou podporu, ať již to byli dárci, instituce, firmy, farnosti,
rodiny nebo jednotlivci. Bez Vaší velkorysé a nezištné přízně a osobního nasazení by
Charita sv. Alexandra nemohla naplňovat své poslání, tedy zejména 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 zachováte svou přízeň i v příštích
obdobích.

Charita sv. Alexandra děkuje za podporu v roce 2012
organizacím, institucím, firmám!

Diecézní charita

ÚP Ostrava

ostravsko-opavská

Security Ostrava
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Dále děkujeme významným odběratelům, kteří svými objednávkami
zajišťují pracovní příležitosti pro naše handicapované zaměstnance!
Odběratel
OZO Ostrava s.r.o.
ENVROPOL s.r.o
JELÍNEK-TRAIDINK s.r.o.
Římskokatolická farnost Ostrava
Společnost pro celistvou mysl
UNTRACO, v.o.s.
PIKE ELETRONIC, spol. r.o.
Centrum pro rodinu a soc. péči
AEROTEM, a.s.

Částka v Kč
1 689 897
968 084
115 740
45 833
39 541
51 900
325 166
130 166
125 265

realizátor
CHD separace odpadů
CHD separace odpadů
CHD drcení plastů
CHD Textilní
CHD textilní
CHD textilní
CHD stolařská
CHD stolařská
CHD stolařská

Děkujeme i odběratelům z řad jednotlivců!

Vedení Charity sv. Alexandra a zejména
její zaměstnanci
si váží každého daru.
I malá částka, zakázka či pomoc má velkou
hodnotu!

Člověka nečiní šťastným majetek,
ale schopnost obdarovávat.
Kléméns Alexandrijský
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