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1. ÚVODNÍ SLOVO ŘEDITELE
1. Úvodní slovo ředitele
Charita sv. Alexandra již 15. rokem aktivně působí v oblasti zaměstnanosti, kde
osobám se zdravotním postižením (dále jen OZP) zabezpečuje vhodnou práci a pracovní
podmínky přizpůsobené osobám cílové skupiny. Smysluplná práce, odborné vedení,
přirozené pracovní prostředí, tolerantní kolektiv a zejména mzda za odvedenou práci je
pro zdravotně znevýhodněné osoby významnou příležitosti pro zabezpečení svých
sociálních a ekonomických potřeb. V roce 2015 jsme vytvořili další vhodná pracovní místa
pro uchazeče a s celkovým počtem 56 zaměstnanců OZP patříme v MSK k největším
zaměstnavatelům osob cílové skupiny. Jsem upřímně potěšen, že se průběžně daří
zvládat velmi náročné úkoly týkající se zejména zabezpečování nutného objemu vhodné
práce, vybavenosti dílen s cílem zvyšovat kvalitu vlastních výrobků a tak udržovat provoz
chráněných dílen v konkurenčním (tržním) prostředí. Naší prioritní snahou je cílové
skupině

pomáhat

na

pracovišti

odborně

i

lidsky

s patřičnou

mírou

obětavosti

kvalifikovaných řídicích i sociálních pracovníků.
Chráněné bydlení již 4. rokem kvalifikovaně poskytuje svým klientům sociální
službu a adresnou podporu, aby uživatelé získali větší míru samostatnosti ve zvládání
svých

nejen

zdravotních

problémů.

Služby

odborného

poradenství

a

aktivity

podporovaného zaměstnávání se rychle přizpůsobily potřebám uživatelům v novém místě
působení (přestěhování z Vítkovic na Dubinu, ul. Fr. Formana 13). V průběhu roku všichni
sociální pracovníci uspokojivě naplnili poslání poskytovaných služeb, kvalifikovaně
zabezpečovali očekávanou podporu klientům a nepředvídatelné náročné úkoly sociální
práce dokázali řešit.
Za celkově dosažené výsledky v roce 2015 chci tak jako každoročně poděkovat
všem zaměstnancům, kteří se s nezištnou obětavostí podíleli na uspokojivém celoročního
provozu organizace. Doufám, že svou sociální činností Charita sv. Alexandra podpořila
utváření světa, ve kterém se cení mezilidská solidarita a pravidla přirozené slušnosti.
Závěrem chci poděkovat také všem dárcům a příznivcům, bez jejich pomoci by
Charita sv. Alexandra nemohla v očekávaném rozsahu pomáhat osobám se zdravotním
postižením.
Ing. Pavel Folta
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2. ZÁKLADNÍ ÚDAJE
2. Základní údaje
Charita sv. Alexandra byla registrována jako právnická osoba - organizační složka církve
v rejstříku Ministerstva kultury dne 29.5.2001. 1. června 2001 pak Mons. František
Václav Lobkowicz, biskup ostravsko-opavský vydal zakládací listinu Charity sv.
Alexandra. Charita sv. Alexandra sídlí v areálu bývalého uhelného hlubinného dolu
Alexandr v Ostravě-Kunčičkách na Holvekově ulici 651/28. Tento areál byl v roce 2001
prohlášen Ministerstvem kultury kulturní památkou. Charita sv. Alexandra je vedena
statutární zástupcem – ředitelem a radou ředitele, která má pravomoc vydávat
doporučení.
Název:

Charita sv. Alexandra

Oblast působení:

Provoz chráněných dílen
Sociální služby
Další charitní aktivity

Právní forma:

právnická osoba – organizační složka církve

IČ:

26520788

DIČ:

CZ26520788 (plátce DPH)
Jsme poskytovateli náhradního plnění.

Registrace:

Rejstřík právnických osob Ministerstva kultury ČR dne
29.5.2001 dle zákona č. 308/1991 Sb.

Číslo registrace:

8/1-08-720/2001

Statutární zástupce:

Ing. Pavel Folta

Rada ředitele:

Ing. Jiří Hořínek
Ing. Pavel Menšík
P. Bogdan Stepieň
Ing. Vladimír Stuchlý
Ing. Hana Oprštěná

2

3. CHRÁNĚNÉ DÍLNY
3. Chráněné dílny
3. A. Chráněná dílna separace odpadů
Vedoucí:

Ivan Zbytovský

Telefonní kontakt:

731 625 843

Email:

ivan.zbytovsky@alexandr.charita.cz

Adresa:

Frýdecká 444, Ostrava – Kunčice 719 00

Počet zaměstnanců ke konci roku 2015:

23 zaměstnanců se zdravotním
znevýhodněním

Shrnutí roku 2015 za dílnu:
Sídlo této dílny je v areálu společnosti OZO Ostrava. Dílna má výhradního dodavatele a
odběratele, a to společnost Enviropol s.r.o.
Oproti předchozímu roku jsme v roce 2015 rozebrali o 250 tun více materiálů, avšak
v konečném výsledku jsme dostali o 100 000,- Kč méně. Důvodem nižšího výdělku je
snížení peněz za rozebranou tunu TV a monitorů. Co se týče, výhledu do budoucna, práce
by měla vydržet asi 2 roky.

Co vše dílna demontovala v roce 2015:
Rozebíráme TV, MONITORY, LCD.
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3. CHRÁNĚNÉ DÍLNY
3. B. Chráněná dílna stolařská
Vedoucí:

Milan Kamas

Telefonní kontakt:

731 625 850

Email:

milan.kamas@alexandr.charita.cz

Adresa:

Holvekova 651/28, Ostrava – Kunčičky,
00

Počet zaměstnanců ke konci roku 2015:

17 zaměstnanců z toho 12 se zdravotním
znevýhodněním

718

Shrnutí roku 2015 za dílnu:
Rok 2015 byl pro naší dílnu celkem slušný, podařilo se nám vyřešit personální a provozní
problémy a celkově stabilizovat chod stolárny. Díky dotacím jsme vybavili dílnu dalším
kvalitním nářadím pro pohodlnější a kvalitnější výrobu. Bohužel se nám zatím nepodařil
náš cíl a to je navázat spolupráci s velkým partnerem pro větší objem výroby a částečně
pro sériovou výrobu.
Co vše dílna vyráběla v roce 2015:
-
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interiérové
schodiště

-

pergoly

-

interiérové dveře

-

lavičky

-

dřevěné
stříšky
na
reklamní
tabule

-

venkovní terasy

-

přepravní bedny

-

balkóny

-

oplocení

-

venkovní zábradlí

-

dětské postele

-

skříně

-

garáž

-

postele

-

stoly

-

kuchyňské linky

-

police, poličky

-

dřevěné podlahy

3. CHRÁNĚNÉ DÍLNY

3. C. Chráněná dílna textilní
Vedoucí:

Zuzana Foltová

Telefonní kontakt:

731 625 849

Email:

textil@alexandr.charita.cz

Adresa:

Holvekova 651/28, Ostrava – Kunčičky,
718 00

Počet zaměstnanců ke konci roku 2015:

16 zaměstnanců z toho 13 ze zdravotním
znevýhodněním

Shrnutí roku 2015 za dílnu:
V tomto roce dílna pokračovala v šití sortimentu, kterému se věnovala i v předcházejících
letech. Jako každý rok, tak i letos jsme nabízené výrobky inovovali a snažili se vyhovět
přáním zákazníků. Spolupracovali jsme se soukromými podnikateli, kteří naše výrobky
dále nabízeli. Pokračovali jsme s prodejem našeho dětského sortimentu po školách a
školkách v celém Moravskoslezském kraji. Nově je naše tvorba nabízena v obchodě
rukodělných výrobků v Praze 5, obchodní centrum Lužiny. Účastnili jsme se některých
stánkových prodejů, např. Slezská lilie v Ostravě Kunčičkách, Vánoční prodeje na
Masaryk. náměstí v centru Ostravy atd. V průběhu roku některé zaměstnankyně odešly
do starobního důchodu a naopak u nás nově našly uplatnění další ženy.
Také se nám v tomto roce podařilo zútulnit prostory dílny – vytvořil se nový skladový
prostor na materiál a odkladové boxy.
Co vše dílna vyráběla v roce 2015:
- drobné dekorační
předměty pro děti –
maňásci, minihračky
- bytový textil – ložní
povlečení, polštáře,
kapsáře
- vycházkové, pracovní
a liturgické oděvy
(oblečení pro
ministranty a alby)
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- reklamní a propagační
předměty
- nákupní tašky,
kabelky, dětské batůžky
- šátky pro katechezi
- výšivky dle přání
zákazníka (firemní loga,
obrázky atd.)

3. CHRÁNĚNÉ DÍLNY
3. D. Chráněná dílna zpracování plastů
Vedoucí:

Bc. Marek Folwarczny

Telefonní kontakt:

731 625 841

Email:

marek.folwarczny@alexandr.charita.cz

Adresa:

Holvekova 651/28, Ostrava-Kunčičky 718 00

Počet zaměstnanců ke konci roku 2015:

8 zaměstnanců se zdravotním
znevýhodněním

Shrnutí roku 2015 za dílnu:
V roce 2015 se činnosti týkající se zpracování plastového odpadu přestěhovaly do budovy
kovárny. Prostory v budově Kočárovny byly uvolněny pro kompletační činnosti a pro
rozrůstající se provoz výroby stolařské dílny. Stejně jako v předchozích letech
pokračovala spolupráce s mateřskými a základními školami na sbírání víček z PET lahví,
které jsou stále žádanou komoditou na trhu s plastovým odpadem. Drcení plastového
odpadu se zúžilo pouze na zmíněná víčka a uvolněná výrobní kapacita byl přesunuta na
kompletační práce. Rozvoj kompletačních prací umožnil rozšířit dílnu o nová pracovní
místa. Jedná se o práci fyzicky nenáročnou, takže je vhodná pro muže i ženy s různým
zdravotním handicapem. Přechod na nový druh práce sebou nesl potřebu přizpůsobení
pracoviště a určité přechodné období na zaškolení na jednotlivé úkony. Po zkušebním
provozu byl zahájen ostrý provoz, který klade nároky na dodržování časových
harmonogramů stanovených obchodními partnery. Vstupujeme totiž přímo do procesu
výroby našich obchodních partnerů, kteří navazují na další procesy. Časově limitovaná
práce tak klade důraz na zodpovědný přístup k práci, optimální tempo a kvalitu odváděné
práce. Jedná se tak o vhodné doplnění stávajících činností dílny, které nejsou termínově
normované. Sběr a zpracování plastového odpadu probíhá kontinuálně po celý rok a
nasbíraný materiál je možno zpracovávat nárazově.

Co vše dílna vyráběla v roce 2015:
Lisování folií
Lisování PET lahví
Drcení víček z PET lahví
Drcení plastového odpadu z PE a HDPE
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Kompletace lišt pro automobilový
průmysl
Řezání a kompletace dílů pro
automobilové koberce
Třídění a čištění konzol pro ICT průmysl

4. SOCIÁLNÍ SLUŽBY
4. Sociální služby
4. A. Chráněné bydlení Charity sv. Alexandra
Vedoucí:

Bc. Jarmila Šťukavcová, DiS.

Sociální pracovníci:

Bc. Jarmila Šťukavcová, DiS., Bc. Zdeněk
Staněk, DiS.

Pracovníci v sociálních službách:

Bc. Zdeněk Staněk, DiS., Petr Folta,
Miriam Viciaňová (1.1.2015 – 13.5.2015)
Marie Sýkorová (1.9.2015 – 31.12.2015)

Telefonní kontakt:

596 237 831, 733 741 299

Email:

bydleni@alexandr.charita.cz

Adresa:

Holvekova 651/28, Ostrava-Kunčičky 718 00

Kapacita zařízení:

9 uživatelů

Shrnutí roku 2015 za bydlení:
Sociální služba chráněné bydlení je určena dospělým osobám od 19 do 55 let věku s
trvalým pobytem na území Moravskoslezského kraje, které mají sníženou soběstačnost
z důvodu chronického duševního onemocnění z okruhu schizofrenních poruch, afektivních
poruch a části diagnostických skupin v kategorii poruch osobnosti, a vyžadují pomoc jiné
fyzické osoby.
Poslání Chráněného bydlení Charity sv. Alexandra je umožnit osobám s chronickým
duševním onemocněním prostřednictvím pobytové sociální služby rozvíjet a podporovat
jejich schopnosti a dovednosti do té míry, aby byly schopny zvládnout nároky
samostatného bydlení a života v přirozeném prostředí, a to způsobem, který je ve
společnosti považován za běžný, s přihlédnutím k jejich možnostem.
V roce 2015 bylo celkem třicet devět žadatelů o sociální službu chráněné bydlení. Služba
chráněné bydlení byla v roce 2015 poskytnuta celkem čtrnácti uživatelům. Pět uživatelů
získalo nebo i si znovuobnovilo své schopnosti a dovednosti natolik, že přešli do sociální
služby s menší mírou podpory, nebo do samostatného bydlení v přirozeném prostředí.
Uživatelé měli možnost využít nabízených volnočasových aktivit a kurzů, např. kurz
pečení, kurz péče o rostliny, kurz PC gramotnosti, rukodělné aktivity, sportovní aktivity,
turnaje ve stolním tenise, výlety, opékání párků a podobně.

7

4. SOCIÁLNÍ SLUŽBY
4. B. Poradna sv. Alexandra
Vedoucí:

Bc. Adéla Kramná, DiS.

Sociální pracovníci:

Mgr. Silvie Slavíková

Telefonní kontakt:

596 611 207, 731 625 840

Email:

poradna@alexandr.charita.cz

Adresa:

Fr. Formana 13, Ostrava – Dubina 700 30

Kapacita zařízení:

okamžitá kapacita je jedna intervence

Posláním 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 nalezli vhodné řešení. Pracovníky poradny mohou kontaktovat osoby, které svou
situaci vnímají jako tíživou a nemohou ji v dané chvíli zvládnout vlastními silami ani za
pomoci svých blízkých.
Hlavním cílem poradny je zprostředkovat uživatelům náhled a orientaci v jejich nepříznivé
životní situaci a za aktivní spolupráce uživatelů, vyhledávat a nabízet možnosti řešení
této situace.

Shrnutí roku 2015:
V lednu roku 2015 začala Poradna sv. Alexandra působit v nových prostorách a to na ulici
Fr. Formana 13, Ostrava – Dubina. Nové prostory jsou v rámci lékařského střediska v
bývalé ordinaci dětské lékařky. Den otevřených dveří proběhl 17.6.2015.
V roce 2015 bylo 128 uživatelů, z toho 90 žen a 38 mužů. Proběhlo celkem 268 setkání
a 109 kontaktů.
Pracovnice poradny se opět jako každý rok účastnily propagačních akcí a přednášek a to
např. v rámci Dne sociální služeb na Gymnázium Fr. Hajdy v Ostravě, dále akce Lidé
lidem 2015 a Komunity Psychiatrické nemocnice v Opavě.
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5. DALŠÍ AKTIVITY
5. Další aktivity
5. A. Target – Podporované zaměstnávání
Vedoucí:

Mgr. Kristina Řeháčková

Sociální pracovník:

Mgr. Martina Vašíčková (1. 1. 2015 – 31. 8. 2015)
Adéla Harabišová DiS.(1. 9. 2015 – 31. 12. 2015)

Telefonní kontakt:

596 611 208, 734 435 326, 731 534 049

Email:

target@alexandr.charita.cz

Adresa:

Fr. Formana 13, Ostrava – Dubina 700 30

Kapacita zařízení:

okamžitá kapacita 1 uživatel

Shrnutí roku 2015 za Target:
Posláním služby Target – podporované zaměstnávání je umožnit lidem se zdravotním
postižením se začlenit do běžného pracovního prostředí.
Služba poskytuje v rámci své činnosti individuální pomoc a podporu osobám s duševním
onemocněním, psychosociálními obtížemi a jiným druhem zdravotního postižení. Cílem
vzájemné spolupráce je nalezení a udržení vhodného pracovního místa pro uživatele
služby dle jejich představ a předpokladů. Podpora uživatelů spočívá ve vytipování
vhodného pracovního místa (dle možností, schopností, dovedností uživatele), pracovním
poradenství a nácviku dovedností potřebných pro hledání práce. Při nalezení vhodného
pracovního místa nabízí projekt také podporu na novém pracovišti formou asistence.
Součástí projektu je také spolupráce se zaměstnavateli, jejíž obsahem je informační
činnost týkající se zaměstnávání osob se zdravotním postižením, vyhledávání vhodných
pracovníků z řad osob se zdravotním postižením a také podpora při vytváření vhodných
pracovních míst.
Projekt je určen občanům ČR starším 18 - ti let se zdravotním postižením (především
duševním onemocněním) žijícím na území města Ostravy nebo v jeho blízkém okolí,
mající prokazatelný zájem získat zaměstnání.
V roce 2015 jsme dlouhodobě spolupracovali s 21 osobami se zdravotním postižením. V
daném období si práci nalezlo 7 uživatelů naší služby. Uplatnění nalezli na těchto
pracovních pozicích: Administrativa (3 uživatelé), poštovní doručovatel (1 uživatel),
ostraha objektů (1 uživatel), prodavač (1 uživatel), pomocné práce v zahradnictví (1
uživatel).
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5. DALŠÍ AKTIVITY
U dlouhodobě spolupracujících uživatelů došlo v daném období dále také k získání nových
znalostí a dovedností týkající se efektivního hledání zaměstnání, což může v budoucnu
přispět k jejich integraci na trh práce.
Target – podporované zaměstnávání je členem Komunitního plánování města Ostravy v
rámci pracovní skupiny Občané s duševním onemocněním a psychosociálními obtížemi.
V červnu roku 2015 jsme se také účastnili každoroční přehlídky sociálních služeb a
souvisejících aktivit, kterou pořádá statutární město Ostrava.
Službě je od roku 2015 poskytovaná na nové adrese v obvodu Ostrava - Jih. V průběhu
roku došlo k personální změně na pozici sociálního pracovníka.
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5. DALŠÍ AKTIVITY
5. B. SEE LIGHT

SEE LIGHT - Social Economy and Entrepreneurship for the Labour Integration of Groups
Hit by Troubles
„Spatřit světlo – Sociální ekonomika a sociální podnikání jako nástroj pro pracovní
integraci znevýhodněných skupin“
Program:

Grundtvig

Typ projektu:

Projekt Partnerství

Koordinátoři:

Mgr. Kristina Řeháčková,
Bc. Zdeněk Staněk DiS.

Telefonní kontakt:

734 435 326, 731 625 839

Email:

kristina.rehackova@alexandr.charita.cz
zdenek.stanek@alexandr.charita.cz

Datum vzniku a ukončení projektu:

1. 8. 2013 – 31. 7. 2015

Webové stránky projektu:

http://www.see-light.org/

Shrnutí roku 2015 za SEE LIGHT:
V srpnu roku 2013 se Charita sv. Alexandra zapojila do dvouletého mezinárodního
projektu See light, jehož cílem je výměna zkušeností v oblasti sociálního podnikání.
Realizace projektu skončila v červenci roku 2015. Projekt byl podpořen z programu
celoživotního učení (program Grundtvig, projekt Partnerství). Projekt See Light byl
založený na partnerství 7 organizací z 6 různých zemí. Jednalo se o zástupce Litvy, Velké
Británie, Dánska, Itálie, Španělska a České republiky (Charita sv. Alexandra a Charita
Opava). Vzájemná spolupráce se zaměřila na hledání a sdílení dobré praxe v oblasti
sociálního podnikání.
Cílem projektu byla výměna zkušeností, postupů a metod v oblasti sociálního podnikání,
které mají sloužit jako nástroj pro začleňování znevýhodněných skupin na trh práce
(dlouhodobě nezaměstnaní, lidé bez domova, imigranti, uprchlíci, lidé se zdravotním
postižením, lidé se závislostí na návykových látkách apod.). Výměna zkušeností byla
realizována převážně prostřednictvím projektových setkání v zemích partnerských
organizací.
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5. DALŠÍ AKTIVITY
V roce 2015 proběhla 2 projektová setkání zástupců partnerských organizací.
První z nich proběhlo v únoru 2015 v Miláně. Setkání trvalo 3 dny a účastnili se jej 4
pracovníci. Navštívili několik sociálních podniků (restauraci, hostel, práci na zahradě a
divadelní aktivity, recyklaci tonerů, sběr a recyklaci šatstva, prodej kávovarů a
ekologických kávových kapslí). Velká část těchto projektů byla zaměřena na práci s lidmi
s duševním onemocněním.
Posledním setkání, které v rámci projektu proběhlo, se uskutečnilo v Madridu a zúčastnilo
se jej 5 zaměstnanců Charity sv. Alexandra. Většina projektů, se kterými se účastníci
seznámili, byly zaměřeny na romskou populaci a její integraci na trh práce. K úspěšné
realizaci těchto projektů výrazně přispívají romští mediátoři, kteří usnadňuji proces
komunikace mezi romskou populací a běžnou společností.
V červenci 2015 pak proběhl na Charitě sv. Alexandra seminář „ Zahraniční příklady dobré
praxe v oblasti sociálního podnikání“ jako jeden z výstupů projektu. Účastnili se jej
zástupci neziskových organizací a veřejných institucí. V rámci semináře se seznámili s
realizací projektu a vybranými příklady dobré praxe z partnerských zemí.
Dalšími výstupy jsou webová stránka projektu, kde jsou podrobněji popsány partnerské
organizace a jednotlivá projektová setkání, anglická příručka „Postupy pracovního
začleňování znevýhodněných skupin“ shrnující podmínky pro sociální podnikání v
partnerských zemí a příklady dobré praxe. Českým výstupem je pak shrnutí této příručky.
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5. DALŠÍ AKTIVITY
5. C. Tříkrálová sbírka 2015
Začátkem tohoto roku proběhl již jubilejní ročník Tříkrálové sbírky. Stejně jako všechny
předcházející ročníky i tento rok jsme sbírku pořádali ve spolupráci s Charitou Ostrava.
Přípravné práce začaly již v listopadu a vyvrcholily na konci prosince, kdy muselo být
všechno připravené a sbírka se mohla prakticky rozjet. Termín koledování sbírky byl od
prvního do čtrnáctého ledna (sbírka jako taková trvá celoročně formou DMS). Organizace
koledování byla rozdělena dle již zavedeného klíče. Charita sv. Alexandra organizovala
koledování TKS 2015 v následujících obvodech města Ostravy: Stará Bělá, Nová Bělá,
Proskovice, Radvanice, Bartovice, Michálkovice, Heřmanice, Kunčičky, Kunčice, Koblov,
Hrušov a ve městě Petřvald u Karviné. Ve zbylých ostravských obvodech byla organizace
TKS 2015 zajištěna Charitou Ostrava. Celkem se vybíralo do 312 pokladniček, z toho bylo
našich (80ks), což je větší čtvrtina. Do všech pokladniček se v celé Ostravě vybralo 1
455 769,- Kč. V místech, kde koledování zajišťovala Charita sv. Alexandra, se do
pokladniček vybralo 305 437,-. Dle smlouvy o spolupráci na Tříkrálové sbírce připadlo
Charitě sv. Alexandra cca 142 000,-. Tyto prostředky byli poskytnuty na již předem
schválené projekty ‚Rozvoj Chráněných dílen‘ a ‚Chráněné bydlení‘.

Jako poděkování jsme společně s Charitou Ostrava uspořádali dvě filmové představení v
bývalém kinu Vesmír, které byly tematicky zaměřené na větší i menší děti. Obě
představení byly hojně navštíveny. Po představení se účastníkům rozdělovaly drobné
cukrovinky.

Charita sv. Alexandra
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Stará Bělá

114 235

Nová Bělá
Proskovice
Heřmanice
Kunčičky
Koblov a Hrušov
Michálkovice
Petřvald
Radvanice a Bartovice
Celkem

50 521
27 737
18 638
4 184
4 745
500
43 576
41 301
305 437 Kč

6. ZAMĚSTNANCI
6. Zaměstnanci
K 1. 12. 2015 bylo v Charitě sv. Alexandra v pracovním poměru celkem 81 osob, z toho
4 zaměstnankyně byly toho času na mateřské dovolené. K uvedenému datu pracovalo
v rámci vyhrazených chráněných pracovních míst celkem 56 zaměstnanců se
zdravotním postižením, z nichž 3 byli osobami zdravotně znevýhodněnými.
Oproti stavu v prosinci 2014 došlo v Charitě sv. Alexandra k nárůstu o 4 zaměstnance.
Kromě zaměstnanců v pracovním poměru u nás během celého roku vykonávali činnost
také dva odborní pracovníci v rámci dohody o provedení práce (supervizor, IT
specialista).
Organizační struktura:
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7. EKONOMICKÉ INFORMACE
7. Ekonomické informace
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7. EKONOMICKÉ INFORMACE
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7. EKONOMICKÉ INFORMACE
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7. EKONOMICKÉ INFORMACE

18

8. ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA
8. Zpráva nezávislého auditora
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8. ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA
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9. PODĚKOVÁNÍ
9. Poděkování
Děkujeme všem příznivcům za podporu v roce 2015. Děkujeme všem dárcům,
institucím, organizacím, nadacím, úřadům, firmám, farnostem, rodinám i jednotlivcům.
Bez Vaší velkorysé přízně by Charita sv. Alexandra nemohla naplňovat své poslání.
Děkujeme také všem zaměstnancům a dobrovolníkům, kteří nám ochotně pomáhají.
Věříme, že nám i v dalších letech zachováte svou přízeň. Jmenovitě děkujeme těm,
kteří nás podpořili zvlášť významným způsobem a bez jejichž spolupráce bychom
nemohli poskytovat naše služby.



Moravskoslezský kraj



Statutární město Ostrava



Úřad práce Ostrava



Lifelong Learning Programme



OZO Ostrava s.r.o.



Nadace ČEZ

a dalším.
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10. KONTAKTY
10. Kontakty
Ing. Pavel Folta

Milan Kamas

Tel.:596 237 832

Tel.: 596 237 831, 731 625 850

pavel.folta@alexandr.charita.cz

stolari@alexandr.charita.cz

Ředitel

Vedoucí stolařské dílny

Ing. Hana Oprštěná

Zuzana Foltová

Tel.: 596 237 831

Tel.: 596 237 831, 731 625 849

hana.oprstena@alexandr.charita.cz

textil@alexandr.charita.cz

Hlavní účetní

Vedoucí textilní dílny

Andrea Hajná

Bc. Jarmila Šťukavcová, DiS.

Tel.: 596 237 831

Tel.: 596 237 831, 733 741 299

andrea.hajna@alexandr.charita.cz

jarmila.stukavcova@alexandr.charita.cz

Sekretariát ředitele

Vedoucí sociální pracovník- Chráněné bydlení

Bc. Marek Folwarczny

Bc. Adéla Kramná, DiS.

Tel.: 596 237 831, 731 625 841

Tel.: 596 611 207, 731 625 840

marek.folwarczny@alexandr.charita.cz

adela.kramna@alexandr.charita.cz

Manažer chráněných dílen

Vedoucí sociální pracovník - Poradna sv.
Alexandra

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

Mgr. Kristina Řeháčková
Tel.: 596 611 208, 734 435 326
kristina.rehackova@alexandr.charita.cz
Vedoucí sociální pracovník - Target - podporované
zaměstnávání
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