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ÚVODNÍ SLOVO

     Vážení přátelé,

     trvalou snahou Charity sv. Alexandra je naplňovat své poslání, tj. vytvářet pro zdravotně 
znevýhodněné osoby pracovní příležitosti v chráněných dílnách a poskytovat sociální pomoc 
potřebným, kteří se ocitnou v sociální nouzi. Dnes můžeme konstatovat, že hlavní úkoly se 
nám podařilo splnit za pomoci donátorů a řady příznivců.
V prvním  pololetí  roku  jsme  ukončili  dva  víceleté  projekty,  které  byly  podpořené 
z evropských fondů.  Projekt „Rozvoj chráněných dílen a posílení integrace OZP/TZP“ 
byl zaměřen na prevenci patologických jevů a na sociální integraci osob ohrožených sociální 
exkluzi.  Druhý  projekt   „Posílení  kapacity  organizace  v     oblastech  sociální  práce  a   
lidských zdrojů“   byl zaměřen na posílení a zkvalitnění odborného sociálního poradenství 
zejména pro osoby se zdravotním postižením.    
     V roce  2008  došlo  v chráněných  dílnách  k celkem  velkému  personálnímu  pohybu 
zaměstnanců. V průběhu roku odešlo z chráněných dílen devět zaměstnanců, kteří svá místa 
uvolnili  novým zaměstnancům,  kteří  doposud  neměli  šanci  se  uplatnit.  Částečná  obměna 
zaměstnanců znamenala větší náročnost na zapracování nových pracovníků a výrazné zvýšení 
administrativní práce. Koncem roku, kdy se začaly projevovat dopady ekonomické krize a 
tržní  prostředí  reagovalo na pokles zakázek propouštěním zaměstnanců,  zaznamenali  jsme 
enormní zájem o práci v chráněných dílnách. Problémy handicapovaných osob se nám jen 
částečně dařilo za pomoci sociálních pracovnic řešit.
     V posledních létech  Charita sv. Alexandra své humanitární aktivity omezila pouze na 
provoz  šatníku  v Ostravě  Kunčičkách,  kde  darované  oblečení  se  třídí  a  pak  poskytuje 
potřebným  rodinám,  respekt.  jedincům.  Vytříděné  ošacení  se  ve  velkých  objemech 
dopravovalo  do  střediska  MV ve  Vyšních  Lhotách,  kde  naše  zaměstnankyně  pro  potřeby 
azylantů (migrantů) zabezpečovala dvakrát týdně provoz šatníku. Dále pro žadatele o azyl 
jsme zabezpečovali volnočasové aktivity v šicí a řezbářské dílně.
     V průběhu  roku  jsme  se  snažili  zlepšovat  pracovní  prostředí  zejména  zaměstnanců 
v chráněných  dílnách.  V zájmu udržení  konkurenceschopnosti  jsme  nezanedbávali  obnovu 
vybavenosti  dílen,  ze  získaných grantů se nám podařilo  zrealizovat  i  drobné modernizace 
(zařízení  na povrchovou úprava  truhlářských výrobků,  mlýn na  drcení  plastového odpadů 
apod.). V létě jsme do vlastnictví  získali státem nevyužívané objekty (zdevastované kulturní 
památky), které chceme postupně opravit a využívat pro potřeby chráněných dílen, respekt. 
aktuální potřeby rozvoje sociálních služeb SMO (např. chráněné bydlení, sociální rehabilitace, 
nebo po dohodě s ÚP realizaci přípravy na práci pro OZP/TZP).
     Celoroční činnost jsme ve velké míře zabezpečovali tržbami z prodeje vlastních výrobků a 
dodaných služeb. Důležité zdroje jsme při splnění zákonných podmínek 
kvartálně získávali z ÚP dle §78 zákona o zaměstnanosti a to na pokrytí 
vyšších  nákladů  spojených  se  zaměstnáváním  z celkového  počtu 
zaměstnanců cca 80% osob se zdravotním postižením.
     Závěrem chci poděkovat všem obětavým spolupracovníkům, dále 
pak všem dárcům a příznivcům, bez jejichž pomoci  bychom nemohli 
(bez  zadlužení)  pomáhat  handicapovaným  osobám  nebo  sociálně 
vyloučeným  skupinám.  Naším  úkolem  je  nezklamat  a  vyrovnat  se 
s náročnějšími  podmínkami  a  kvalitu  sociálních  aktivit  minimálně 
udržet.

Pavel Folta
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2. ZÁKLADNÍ ÚDAJE

C  harita 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  zabývající  se  separaci  odpadů,  v  roce  2005  o 
chráněnou dílnu na třídění a drcení plastů a dále bylo zprovozněné Prezentační 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.

   Název:                   Charita sv. Alexandra
Oblast působení: 

 provoz chráněných dílen
 odborné poradenství pro osoby zdravotně znevýhodněné
 humanitární a charitativní aktivity

Činnosti: 

• CHRÁNĚNÁ DÍLNA TEXTILNÍ
• CHRÁNĚNÁ DÍLNA STOLAŘSKÁ
• CHRÁNĚNÁ DÍLNA SEPARACE ODPADŮ
• CHRÁNĚNÁ DÍLNANA ZPRACOVANÍ PLASTŮ
• PREZENTAČNÍ A PRODEJNÍ  CENTRUM
• HUMANITÁRNÍ SKLAD

• ODBORNÉ PORADENSTVÍ PRO OSOBY     SE ZDRAVOTNÍM 
POSTIŽENÍM

Právní forma:       právnická osoba - organizační složka církve

IČ:                         26520788
DIČ:                      CZ26520788 /od 1.1.2007 je plátcem DPH/
Registrace:           Rejstřík právnických osob Ministerstva kultury ČR
                              dne 29.5.2001 dle   zákona č. 308/1991 Sb.
Číslo reg.:            8/1-08-720-2001
Sídlo: 
ulice a číslo:         Holvekova 651/28
obec:                    Ostrava - Kunčičky
PSČ:                    718 00
Tel/fax:                596 237  831
E-mail:                 alexandr@charita.cz
www:                    www.charita-sv-alexandra.cz
Bank. spojení:     309425023/0300, ČSOB, a.s. Ostrava
Statutární zást.:   ing. Folta Pavel

                Rada ředitele:   Ing. arch. Koběrský Jiří, P. Stepien Bohdan, Ing. Hořínek Jiří 
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Chráněné dílny jsou pracoviště provozované právnickými a fyzickými osobami, vymezené 
na základě dohody a  úřadem práce  a přizpůsobené pro zaměstnávání osob se zdravotním 
postižením.
Základní  podmínkou  je zaměstnávat  v chráněné dílně (dále jen CHD) nejméně 60 procent 
zdravotně znevýhodněných zaměstnanců.

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.
Handicapované osoby mají v současné době velice složité uplatnění na trhu práce, které se 
bude  pravděpodobně  v roce  2009  nadále  zhoršovat  v souvislosti  s předpokladem vrcholu 
současné ekonomické  krize.  Je proto potěšitelné,  že se Charitě  sv.  Alexandra již  osmým 
rokem daří plnit cíl poskytování pracovních příležitostí včetně individuálních doprovodných 
služeb  a  asistence  sociálního  pracovníka  osobám zdravotně  postiženým  a  to  v prostředí 
speciálně tomu uzpůsobeném.
Důkazem toho je, že každým rokem rozšiřují pracovní příležitosti v CHD. V loňském roce to 
bylo k 31.12. 2008 44 handicapovaných z celkového počtu 59 pracovníků.

3. CRÁNĚNÉ DÍLNY

V CHD 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 pátým 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).  Těmito metodami  lze docílit  zvýšení  motivace pro 
samostatné  řešení  nepříznivé  sociální  situace  (odbourávání 
pasivních  návyků  sociální  pomoci,  získání  pracovní  praxe, 
apod.), zvyšování  sociální samostatnosti,  zvyšování pracovních 
s c h o p n o s t í  a  z r u č n o s t i  ( z v ý š e n í 
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/TZP v Ostravě.
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 3.1.1  Chráněná dílna textilní 
Vedoucí:                                            Bronislava Loderová
Mobil - konzultace, objednávky:     731 625 849
Telefon - konzultace, objednávky:   596 237 831
E-mail - konzultace, objednávky:    alexandr@charita.cz
Adresa:                                               Holvekova 651/28, Ostrava-Kunčičky
Datum vzniku dílny:                         06/1999
Počet zaměstnanců k 31.12. 2008:   7 OZP + 3 TZP + 1

     Pracovní  náplň  zaměstnanců  chráněné  dílny  textilní  obsahovala  v  roce  2008  šití 
jednoduchých  bytových  textilních  výrobků,  doplňků  a  drobných  dekoračních  předmětů  z 
přírodních materiálů, jako je len a bavlna. 
     Po překonání krize z prvé poloviny roku 2007 se situaci podařilo stabilizovat a v roce 2008 
v této stabilizaci pokračovat pomocí získávání zakázek na šití ložního prádla a zhotovování 
pracovních oděvů.
Výrobky CHD-textilní   (viz též:     http://charita-sv-alexandra.cz/fotogalerie4.htm )

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

Výrobky v podobě minihraček a podobně 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". Lůžkoviny a 
montérky byly dodávány přímo odběratelům.
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Subjekty, které podpořily významným způsobem v roce 2008 zaměstnávání 
handicapovaných osob v této CHD textilní, patřily zejména:

 Občanské sdružení Vzhled,
 Biskupství ostravsko-opavské
 Libor Trávníček TRAS
 Coleman S.l., a.s.

http://charita-sv-alexandra.cz/fotogalerie4.htm
mailto:alexandr@charita.cz


3.1.2 Prezentační a prodejní centrum

         Prezentační a prodejní centrum je organizační jednotkou CHD textilní a v roce 2008 
bylo  provozováno  již  čtvrtým 
rokem.
     Zrod tohoto projektu se vytvářel 
ve spolupráci Charity sv. Alexandra 
a  Zoologické  zahrady  Ostrava, 
která  projevila  zájmem  o  prodej 
výrobků  handicapovaných  lidí  a 
upomínkových  předmětů 
charakteristických pro ZOO. Tímto 
způsobem  vznikl  záměr  na  vznik 
tohoto  Prezentačního  a  prodejního 
centra.

Založením  Prezentačního  a 
prodejního  centra  konkrétně 
vykrystalizovala  snaha  o  podporu 

zaměstnávání handicapovaných osob prostřednictvím prodeje výrobků CHD, a také snaha o 
zvýšení obecné informovanosti široké veřejnosti o Charitě, jejím poslání a činnosti a nakonec 
i o neziskovém sektoru obecně.
     Vlastní provoz byl zajišťován dvěma osobami ( z toho jednou se zdravotním omezením) a 
provozní doba byla v měsících duben až říjen v rozmezí 1000 až 1800.
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3.2 Chráněná dílna stolařská
Vedoucí:                                                                   Radim Volný
Mobil - konzultace, objednávky:                              731 625 845
Telefon - konzultace, objednávky:                           596 237 831
E-mail - konzultace, objednávky:                             alexandr@charita.cz
Adresa:                                                                       Holvekova 651/28, Ostrava-Kunčičky
Datum vzniku dílny:                                                  06/1999
Počet zaměstnanců k 31.12.2008                              5 OZP + 0,5 TZP + 6

     V roce 2008 chráněná dílna stolařská dále pokračovala ve svém výrobním programu bez 
zásadních změn.. Většina zakázek byla opět 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 zavedení vysokotlakého nástřiku speciálním stříkacím strojem. Tím je 
možné zákazníkům nabízet kvalitnější sortiment z hlediska povrchové úpravy výrobků..
     Dalším  důležitým  projektem uskutečněným  v roce  2008  byla  instalace   odsávacího 
zařízení, které velice zlepšilo pracovní podmínky nejen pracovníkům této CHD, ale celkové 
ovzduší v areálu Charity sv. Alexandra. Jak vysokotlaké stříkací zařízení, tak i odsávání bylo 
pořízeno částečně z prostředků Nadace OKD a daru společnosti ArcelorMittal, a.s., za což 
jí patří dík.

Sortiment CHD stolařské     (viz též http://charita-sv-alexandra.cz/fotogalerie2.htm )
 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
 pódia, rastry pro akustické izolace, dřevěné obaly a bednění
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K subjektům, které podpořily významným způsobem zaměstnávání handicapova-
ných osob patřily:

                                                                 ArcelorMittal, a.s. 
                                                                        Pike Elektronic, s.r.o.
                                                                      Aeroterm, a.s.,

                                                            EXT Security Ostrava, s.r.o.,
                                                            Pike Elektronic s.r.o.

http://charita-sv-alexandra.cz/fotogalerie2.htm
mailto:alexandr@charita.cz


3.3 Chráněná dílna separace odpadů

           Tato dílna byla zřízena za finanční spoluúčasti evropské unie a českého státního rozpočtu

Vedoucí:                                             do 31.5.  Ing. Jiří Němec
        od   1.6.   Ivan Zbytovský

Mobil:                                                 604 891 597                                                        
Telefon:                                              596 251 288 (271)  
Adresa:                                               OZO Ostrava s.r.o., Frýdecká 680/444, Ostrava-Kunčice  
Datum vzniku dílny:                          03/2003  
Počet zaměstnanců k 31.12.2008:     20 0ZP + 1 

      Tato CHD vykazuje dobré výsledky a již šestý rok její existence potvrdil stále vzestupný 
trend a lze říci, že v současné době je tato CHD v oblasti tvorby finančních zdrojů nosným 
pilířem  Charity  sv.  Alexandra.  Tělesně  handicapovaní  zaměstnanci  této  CHD  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. V zimních měsících pak na demontáži 
pneumatik.
     Na základě  v minulosti vytvořených výkonových norem, respektujících 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. 
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.
Tabulka rozebraného elektroodpadu v kusech
Název 2005 2006 2007 2008
Televizory a monitory 6 593 14 930 15 725 17 852
Rádia 125 890 1 009 1 434
Vysavače 28 595 650 1 050
Počítače 20 191 225 945
Magnetofony 16 377 410 763
Tiskárny 10 123 110 482
Gramofony 10 15 12 187
Mikrovlnné trouby 9 214 315 631
Kávovary, mixéry 12 117 155 852
Žehličky 8 310 405 602
Videa 6 39 35 234
Fény 5 50 83 198
Automatické pračky 1 928 975 1 520
Sporáky 0 160 206 687
Ostatní 0 251 372 534
Demontáž pneumatik 2 505 3 250 3 207 3 324
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3.4. Chráněná dílna zpracování plastů

Vedoucí:                                                  Zdeněk Staněk 

Mobil -    konzultace, objednávky:      731 625 839
Telefon - konzultace, objednávky:       596 237 831
E-mail -   konzultace, objednávky:     alexandr@charita.cz, zdenek.stanek@charita.cz 
Adresa:                                                   Holvekova 651/28, Ostrava-Kunčičky 
Datum vzniku dílny:                             07/2005
Počet zaměstnanců k 31.12.2008:        1 OZZ + 3 TZP + 0,5 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 CHD bez 
výraznějších úprav pokračovala ve své činnosti a tím i mohla poskytovat zaměstnání handi-
capovaným zaměstnancům v oblasti  druhotného zpracování  odpadu.  Během roku 2008 se 
nadále  zvyšovalo  množství  zpracovaného  odpadu.  Ve srovnání  s  rokem  2007  jsme 
zaznamenali opět nárůst námi zpracovaného materiálu, přesné údaje uvádí tabulka:

kg kg kg kg
Materiál 2005 2006 2007 2008
PET /směs, čirý/ 5  600 34 155 24 563 2 655
HDPE /směs (PP+PE)/ 10 000 13 743 62 228 91 230
ABS 0 14 015 0 400
PE (trubky) 0 0 3 435 400
P.T: 0 0 2 750 0
HDPE (čisté) 0 0 0 1 760
PE (víčka od PET lahví) 0 0 0 2 730

Potěšující  je,  že  se  podařilo  odstranit  negativní  vliv  předchozího  období  v  podobě 
nepravidelných dodávek materiálu, což podstatně kladně ovlivnilo produktivitu práce. Dílna i 
nadále  sídlila  v  sousedním  objektu,  který  Charita  sv.  Alexandra  měla  v  dlouhodobém 
pronájmu až do poloviny roku 2008, kdy došlo k bezúplatnému převodu tohoto objektu na 
subjekt  Charity  sv.  Alexandra.  V roce  2009  je  plánovaná  celková  oprava  objektu  jak 
z hlediska fasád, tak i vnitřních prostor, zejména co se týče sociálního zázemí zaměstnanců 
(WC,  sprchy,  šatny,  jídelní  koutek).  V  průběhu  roku  2008  byl  také  pořízen  nový  mlýn, 
částečně z prostředků Nadace ČEZ a MSK. 
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PET (polyetyléntereftalát)- termoplastický polyester, který své 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) - j e 1 átka se stabilními vlastnostmi, na vzduchu stárne, chemicky je 
odolný 
HDPE - vysokohustotní 
PE  - vyrábí se z něj nejtenčí sáčky, kanystry 
LDPE -nízkohustotní 

mailto:zdenek.stanek@charita.cz
mailto:alexandr@charita.cz


3.5. Keramická dílna
   V této  dílně  pracovala  jedna  zdravotně  handicapovaná  zaměstnankyně  na  drobných 
keramických výrobcích, které byly následně nabízené na různých prodejních akcích a také 
v Prezentačním a prodejním centru v ZOO Ostrava. Novou aktivitou byla i aktivita nabídky 
těchto  výrobků  podnikům  v okolí  pro  účely  vánočních  dárků  pro  jejich  zaměstnance. 
Zaměstnankyně také rozšířila sortiment i o výrobu výrobků větších rozměrů, jako například 
ve  spolupráci  s CHD  stolařskou,  o  výrobu  pohárů  jako  ceny  pro  volejbalový  turnaj 
INTERLIGA pod záštitou hejtmana MSK.
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4. HUMANITÁRNÍ POMOC
 4.1. Středisko odborného poradenství pro osoby 
       se zdravotním znevýhodněním

Tento projekt byl podpořen v roce 2008 dotací z rozpočtu MPSV a SMO.

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociá lním  fondem  a státním  rozpo tem eské republiky. č Č

Tento projekt byl do 30/4 spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním 
rozpočtem České republiky

Adresa: Jeremenkova 8, 703 00 Ostrava – Vítkovice
Tel.: 596 611 207, 731 625 840
E-mail:                       sop.alexandr@charita.cz
Počet pracovníků: 2
     
      Středisko odborného poradenství pro osoby se zdravotním znevýhodněním (dále jen 
„středisko“) je registrovaná služba poskytující odborné sociální poradenství dle zákona 
č. 108/2006 Sb., o sociálních službách.                                                   
    Posláním Střediska je prostřednictvím odborného sociálního a právního poradenství 
podporovat samostatnost uživatelů tak, aby uměli řešit svou nepříznivou životní situaci 
vlastními silami nebo s co nejmenší podporou. 
SOP tak usiluje o zlepšení či zachování kvality 
života uživatelů a jejich začleňování 
do společnosti (případně o předcházení 
sociálnímu vyloučení).
     Středisko poskytuje odborné sociální a právní 
poradenství  osobám  se  zdravotním 
znevýhodněním  (znevýhodnění  vzniklé  na 
základě postižení, duševního onemocnění,  úrazu, 
nemoci,  degenerativních  změn  aj.),  osobám jim 
blízkým  a  osobám  s psychickými  obtížemi 
(obtížení  vzniklé  nepříznivou  životní  situací  –  např.  dlouhodobá  nezaměstnanost,  ztráta 
přístřeší, omezení sociálních vztahů atd.).
     Středisko poskytuje své služby bezplatně a anonymně. Pracovníci střediska jsou rovněž 
vázání  mlčenlivostí,  k veškerým  záznamům  o  jednání  s uživateli  mají  přístup  pouze 
pracovníci  Střediska,  případně  kontrolní  orgány,  kterým toto právo zajišťují  platné  právní 
normy.  V roce 2008 byla služba Střediska rozšířena o právní poradenství. Právní poradenství 
se  týká  zejména  oblasti  občanského  práva,  pracovně-právních  vztahů  a  zaměstnanosti, 
katastru  nemovitostí,  práva sociálního  zabezpečení.  Do konce  února byl  provoz Střediska 
zajišťován jednou sociální  pracovnicí,  od března  2008 byl  pracovní  tým rozšířen o jednu 
sociální pracovnici.
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   V průběhu března byla zahájena spolupráce Střediska na projektu „Pavučina“, jehož cílem 
je podpora rehabilitace a resocializace osob s duševním onemocněním. Pracovnice Střediska 
navázaly také spolupráci s pracovníky Psychiatrické léčebny Opava, v rámci které dojíždějí 
na pacientské a rodinné komunity. Na těchto komunitách jsou pacientům či jejich rodinným 
příslušníkům prezentovány služby Střediska. V roce 2008 pokračovaly pracovnice Střediska 
v účasti  na  Komunitním  plánování  ve  městě  Ostrava  ve skupině  Osoby  s duševním 
onemocněním a psychosociálními obtížemi.
      V roce  2008 navštívilo  Středisko celkem 180 uživatelů,  z toho 88  žen  a  92 mužů. 
Uživatelům  bylo  poskytnuto  celkem  331  intervencí  (30-minutových  konzultací).  Kromě 
intervencí  jsou  uživatelům  poskytovány  rovněž  kontakty,  které  nedosahují  časové  délky 
30 minut. Celkem bylo v roce 2008 realizováno 362 kontaktů (zde jsou započítávány kontakty 
s uživateli  či  v jejich prospěch).  Tyto  kontakty probíhaly formu osobní,  telefonickou nebo 
písemnou (prostřednictvím emailu či dopisu).
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4.2 Humanitární šatník Charity sv. Alexandra
       
    V roce  2008   zabezpečoval  Humanitární  šatník  Charity  sv.  Alexandra  v Ostravě-
Kunčičkách   v rámci  humanitární  pomoci  distribuci  použitého  ošacení,  obuvi  a  jiného 
materiálu.  Šatstvo  bylo  vybíráno  od  jednotlivých  dárců  a  sváženo  z oblastních  charit 
Ostravsko-opavské diecéze.
    Dodaný materiál se následně v našem šatníku třídil a vydával sociálně potřebným klientům 
a jeden den v týdnu byl ve větším množství distribuován do organizace Helpale a na sociální 
odbor města Ostravy, kde sociální pracovníci rozdělovali tento materiál klientům.
     Službu v tomto roce využilo opakovaně 131 klientů (čímž se rozumí převážně jeden člen 
rodiny požadující ošacení a vybavení pro své děti).
     Pro organizace jsme dodali materiál všeho druhu v celkovém množství 770 banánových 
krabic a 562 pytlů. Z organizací vyjímáme:

• Azylový dům sv. Františka
• Přijímací středisko Vyšní Lhoty
• Charita Vítkovice
• Charita Ostrava

    V letním období jsme vybavili ošacením a obuví 2 turnusy táborů pro děti.

Nevyužitý materiál jsme poskytovali k dalšímu zpracování Diakonii Broumov.

V detailu bylo jednotlivcům vydáno celkem: 

- 170 ks párů obuvi            -   18 párů ponožek              -  28 kusů ložního materiálu
-   20 ks svetrů                     -  16 kusů bund                  -   11 kusů peřin
-   52 ks triček                      -    1 pyžamo                      -  14 kusů polštářů
-   36 kusů kalhot                 -    3 kusy spodního prádla -  62 kusů hraček 
-     3 šaty                              -   1 rukavice                       -   6 kusů matrací
-     3 kusy čepic                   - 20 kusů záclon                  -  23 kusů kabel

      -        2 kusy korců                  -   3 kusy kočárků                -   3 kusy ostatní materiál
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4.3. Přijímací středisko (PrS) Vyšní Lhoty

4.3.1 Humanitární šatník 
    V tomto  roce  měl  šatník  3 077  kontaktů.  Na  příspěvcích  bylo  vybráno  21 384,-  Kč. 
Z tohoto obnosu byl soustavně pořizován aktuální sezónní materiál (496 párů obuvi, 311 kusů 
bund  a  1 671  kusů  ostatního  materiálu.  Sociálně  potřebným  klientům  poskytoval  šatník 
pomoc bezplatně. 

4.3.2 Šicí dílna
    Dílna  měla  celkem  460  kontaktů.  Klienti,  z nichž  někteří  se 
zúčastňovali  kurzů opakovaně, se učili základům šití a obsluhy šicího 
stroje.  Dále  se  zabývali  ručními  pracemi,  jako  například  vyšíváním, 
pletením,  hákováním a  podobně.  Ostatní  klienti  se  věnovali  úpravám 
svého ošacení v podobě opravy zipů, zkracování oděvů, popřípadě jinou 
úpravou svršků.

4.3.3 Řezbářská dílna
    Tato dílna nabízela kurzy práce se dřevem. Klienti, kteří absolvovali  v roce 2008  356 
kontaktů,  se  učili základům řezbářství a práci s řezbářskými nástroji.

Ilustrační foto /výrobky CHD stolařské/
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4.4.Tříkrálová sbírka 2008

V lednu proběhla sbírka již osmá sbírka u příležitosti Tří králů v rámci celé České republiky.

Obce, kde se koledovalo:

Stará Bělá, Nová Bělá, Proskovice, Radvanice, Michálkovice, Koblov, Heřmanice, Kunčice, 
Kunčičky.

Celková částka vykoledovaná v uvedených obcích: 233 783,50 Kč

Celková částka vykoledovaná v Ostravě a přilehlých obcích: 1 082 624,50 Kč

Projekty podpořené tříkrálovou sbírkou:

- Rozvoj  chráněných dílen,  tj.  podpora  pracovního uplatnění  handicapovaných  osob, 
zlepšení materiálního vybavení CHD (např. pracovní nástroje pro CHD stolařskou), 
zlepšení pracovních podmínek (zakoupení nového mlýnu do CHD zpracování plastů 
nebo pořízení nástřikového stroje pro CHD stolařskou).

Pomoc byla zejména zaměřena na zaměstnance CHD, tj. osoby zdravotně znevýhodněné, 
respekt.  OZP/TZP.  Dále  pak  na  kvalitu  sociální  činnosti  zabezpečovanou  sociálními 
pracovnicemi, vedoucími CHD apod. Celkem se jednalo o podporu 59 osob, z toho 44 
osob s různými zdravotními handicapy.

- Humanitární aktivity

Osoby v akutní krizi, osoby bez přístřeší, sociálně slabé osoby /rodiny, cizinci (uprchlíci) 
migranti.  Počet klientů:  cca 4 500-5 000 osob za rok. Věková struktura je zastoupena 
všemi věkovými kategoriemi. 
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5. PROJEKTY
5.1. „Rozvoj chráněných dílen a posílení
         integrace OZP/TZP"
     
        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 byla ukončena v dubnu 
2008. Záměrem této akce bylo 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 skládala ze tří částí:
a) integrace a začleňování cílové skupiny do běžného společenského života,
b) zavedení nové technologie na zpracování dřevěného odpadu,
c) 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/TZP-
začleňování 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,ekonomická analýza, 
porovnání/zjištění/ tržních zkušeností, pracovních podmínek a vhodnosti výrobního programu 
pro handicapované. Smyslem bylo nastavit vhodné výrobní programy pro chráněné dílny ve 
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vztahu k ekonomické stabilizaci,  udržení stávajících pracovních míst  pro handicapované v 
návaznosti na zdravotní zatížení handicapovaných.

      V průběhu projektu 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 produktivita práce.
    Aktivně se v průběhu projektu zúčastnili sportovních a kulturně společenských akcí, besed 
s  významnými  osobnostmi,  kterými  byli  senátor  Kopecký,  poslanec  Carbol,  náměstek 
hejtmana Adamec, Br. Josef apod..

Partneři projektu byli Úřad práce Ostrava, MUDr. Alexandr Daniš a Charita Hlučín.

5.2 Posílení kapacity organizace v oblastech sociální práce
      a lidských zdrojů“

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním  fondem a státním  rozpo tem eské republiky. č Č

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

     V listopadu 2006 začala  Charita  sv.  Alexandra realizovat  projekt  s názvem „Posílení 
kapacity  organizace  v oblastech  sociální  práce  a  lidských zdrojů“.  Projekt  byl  financován 
z Globálního grantu v rámci operačního programu Rozvoj lidských zdrojů. Finanční podpora 
projektu byla ukončena dne 30. dubna 2008.                                   
      V průběhu realizace projektu byla přijata nová sociální pracovnice, která vykonává funkci 
poradce ve Středisku odborného poradenství pro osoby se zdravotním znevýhodněním (dále 
jen  „Středisko“)  a  současně  vykonává  sociální  práci  v chráněných  dílnách  Charity  sv. 
Alexandra. Díky přijetí této pracovnice došlo k posílení týmu pracovníků Střediska, rozšíření 
konzultačních hodin Střediska a zajištění zastupitelnosti.
Byly  rovněž  realizovány  vzdělávací  semináře  a  kurzy  za  účelem  rozšíření  znalostí  a 
dovedností  zejména  pracovníků Střediska  a  vedoucích  pracovníků  Charity  sv.  Alexandra, 
kteří jsou v přímém kontaktu se zaměstnanci chráněných dílen, a těch pracovníků, kteří mají 
bezprostřední vliv na řízení a chod organizace.  Dále v průběhu realizace projektu proběhla 
3 supervizní  setkání  pro poradenské  a  krizové  služby v rámci  Diecézní  charity  ostravsko-
opavské. Zúčastnění pracovníci mohli touto formou řešit problémy vyplývající z jejich přímé 
práce  s uživateli,  což  vede  ke  zvýšení  kompetencí  a  schopností  v oblasti  poskytování 
sociálních služeb.
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6. PERSONÁLNÍ ÚDAJE
6.1 Zaměstnanci, klienti
      K 31.12.  2008 činil  evidenční  počet  zaměstnanců 59 osob. Z toho 37 zaměstnanců 
klasifikovaných  jako  osoba  zdravotně  postižená  (OZP)  a  7  jako  osoba  těžce  zdravotně 
postižená (TZP).  
      Dále pak v roce 2008 pracovalo 12 osob na dohodu o provedení práce (specialisté na BP, 
IT  apod.).  Dvě  zaměstnankyně  nastoupily  na  mateřskou  dovolenou. 
Průměrný  přepočtený počet zaměstnanců celkem od začátku roku činil 53,66 osob. Průměrný 
přepočtený počet OZP od počátku roku činil 34,50 a průměrný přepočtený počet osob s TZP 
4,08.  Provoz střediska humanitární  pomoci  zabezpečovali  2 zaměstnanci,  z toho obě byly 
zdravotně znevýhodněné.                                                                                                           
      V průběhu roku 2008 bylo ukončeno 11 pracovních poměrů, z toho 6  OZP. Přijato bylo 
14 nových zaměstnanců, z toho 10 klientů OZP.
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Cílem  našeho  zařízení  je  průběžně  poskytovat  naším  klientům  pracovní  rehabilitaci  a 
samozřejmě v případě potřeby pomáhat řešit také jejich mimopracovní problémy za pomocí 
jejich blízkých i jiných k tomu sloužících zařízení.
     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 nejen v současné době velice 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
     Charita sv. Alexandra vyvíjí neustálé úsilí nejen handicapované spoluobčany zapojit do 
vlastní výroby, ale formou tzv, „Přípravy k práci“ ve spolupráci s Úřadem práce v Ostravě je 
aktivně připravovat na následné zapojení do zaměstnání. „Příprava  práci“ je cílenou činností, 
která  má za úkol zapracovat  osoby se zdravotním,  popřípadě ještě dalším handicapem na 
vhodnou  pracovní  profesi,  zejména  získáním  znalostí,  dovedností  a  návyků  nutných  pro 
výkon daného zaměstnání popřípadě jiné výdělečné činnosti. 

Ilustrační foto – výrobky CHD stolařské:
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7. EKONOMICKÉ INFORMACE         
 7.1. Výkaz zisku a ztráty 
           pro účetní jednotky, u kterých hlavním předmětem 
           činnosti  není podnikání
k 31. prosinci 2008
(v celých tisících Kč)
ve plném rozsahu podle Sbírky zákonu
vyhlášky č. 504/2002 z 5.12..2002
a vyhlášky č. 400/2005 z 22.9.2005
                                        Hodnoty za činnost

Položka     TEXT                           hlavní    hospodářská    celkem
A.   Náklady   
A.I.   Spotřebované nákupy celkem    2 799 2 
799
A.I.1.   Spotřeba materiálu    1 861 1 
861
A.I.2.   Spotřeba energie       235  
235
A.I.3.   Spotřeba ostatních neskladovatelných dodávek         77  
77
A.I.4.   Prodané zboží                   626  
626
A.II.   Služby celkem    1 649 1 
649
A.II.5.   Opravy a udržování       328

   328
A.II.6.   Cestovné                     94

     94
A.II.7.   Náklady na reprezentaci       130

   130
A.II.8.   Ostatní služby                1 097

1 097
A.III.   Osobní náklady celkem  11 413                       11 
413
A.III.9.  Mzdové náklady    8 107 8 
107
A.III.10. Zákonné sociální pojištění      2 671 2 
671
A.III.12. Zákonné sociální náklady       349  
349
A.III.13. Ostatní sociální náklady            286  
286
A.IV.    Daně a poplatky celkem           8  
8
A.IV.14.Daň silniční                       5  
5
A.IV.16.Ostatní daně a poplatky           3  
3
A.V.   Ostatní náklady celkem       295  
295
A.V.19. Odpis nedobytné pohledávky        150  
150
A.V.20. Úroky                     43  
43

Výroční zpráva 2008  
                                                                                                             

Identifikační číslo: 
26520788 
Charita sv. Alexandra 
Sídlo účetní jednotky: 
Holvekova 651/28 
718 00 Ostrava-Kunčičky 
Předmět podnikání: 
chráněné dílny, humanitární 
pomoc                 

20



A.V.21. Kurzové ztráty                       1  
1
A.V.22. Dary                                   1  
1
A.V.23. Manka a škody           6  
6
A.V.24. Jiné ostatní náklady         94  
94
A.VI.   Odpisy, prodaný maj. tvorba rezerv a oprav. pol. celk.   486  
486
A.VI.25 Odpisy dlouhod. nemot. a hmot. majetku         509  
509
A.VI.28.Prodaný materiál             7  
7
A.VI.30.Tvorba opravných položek          -30  
-30
A.VII.   Poskytnuté příspěvky celkem           10  
10
A.VII.32. Poskytnuté členské příspěvky                           10  
10
Náklady celkem                16 660                       16 
660

7. EKONOMICKÉ INFORMACE

7.1. Výkaz zisku a ztráty 
           pro účetní jednotky, u kterých hlavním předmětem 
           činnosti  není podnikání
k 31. prosinci 2008
(v celých tisících Kč)
ve plném rozsahu podle Sbírky zákonu
vyhlášky č. 504/2002 z 5.12..2002
a vyhlášky č. 400/2005 z 22.9.2005

Položka          TEXT                                                                                     Hodnoty za činnost  
                           hlavní    hospodářská    celkem

B.     Výnosy
B.I.     Tržby za vlastní výkony a za zboží celkem 7 853 7 
853
B.I.1.     Tržby za vlastní výrobky 2 593 2 
593
B.I.2.     Tržby z prodeje služeb 4 248 4 
248
B.I.3.       Tržby za prodané zboží 1 012 1 
012
B.II.      Změny stavu vnitro organizačních zásob celkem                 12  
12
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B.II.6.      Změna stavu zásob výrobků      12
     12

B.III.     Aktivace celkem                  71  
71
B.III.8.     Aktivace materiálu a zboží      71

     71
B.IV.     Ostatní výnosy celkem    888  
888
B.IV.15.  Úroky                            137  
137
B.IV.17.  Zúčtování fondů                  94  
94
B.IV.18.  Jiné ostatní výnosy                657

   657
B.V.     Tržby z prodeje maj., zúčt. rezerv a oprav. pol. celkem        7  
7
B.V.21.    Tržby z prodeje materiálu        7

       7
B.VI.      Přijaté příspěvky celkem    272  
272
B.VI.27.   Přijaté příspěvky (dary)    272  
272
B.VII.     Provozní dotace celkem 9 132 9 
132
B.VII.29.  Provozní dotace              9 132 9 
132
B.      Výnosy celkem                                   18 235           18 
235
C.       Výsledek hospodaření před zdaněním 1 575 1 
575
D.       Výsledek hospodaření po zdanění 1 575

1 575
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7. EKONOMICKÉ INFORMACE

7.2. ROZVAHA
u kterých hlavním předmětem činnosti není podnikání
k 31. prosinci 2008
(v celých tisících Kč)
ve plném rozsahu podle Sbírky zákonu
vyhlášky č. 504/2002 z 5.12..2002
a vyhlášky č. 400/2005 z 22.9.2005

AKTIVA

Položka TEXT

Stav k prvnímu dni 
účetního období 
(=minulé účetní období)

Stav k 
rozvahovému dni 

31.12.2008
A. Dlouhodobý majetek celkem 4 172 7 371
A.II. Dlouhodobý hmotný majetek celkem 5 934 9 636
A.II.1 Pozemky 357 1 799
A.II.3 Stavby 3 968 4 847
A.II.4 Samostatné movité věci a soubory  mov. věcí 1 288 2 261
A.II.7 Drobný dlouhodobý majetek 321 315
A.II.9 Nedokončený dlouhiodobý hmotný majetek  414
A.IV. Oprávky k dlohodobému majetku celkem -1 762 -2 265
A.IV.6 Oprávky ke stavbám -681 -933

A.IV.7
Oprávky k samost. movitým věcem a souborům mov. 
věcí -760 -1 017

A.IV.10 Oprávky k drobnému dlouh. hmotnému majetku -321 -315
B. Krátkodobý majetek celkem 8 991 10 018
B.I. Zásoby celkem 419 492
B.I.1 Materiál na skladě 310 421
B.I.5 Výrobky 55 64
B.I.7 Zboží na skladě a v prodejnách 17 7
B.I.8 Poskytnuté zálohy na zásoby 37  
B.II. Pohledávky celkem 3 495 1 631
B.II.1 Odběratelé 521 702
B.II.6 Pohledávky za zaměstnanci 48 21
B.II.18 Dohodné účty aktivní 2 956 908
B.II.19 Opravná položka k pohledávkám -30 0
B.III. Krátkodobý finanční majetek celkem 5 073 7 891
B.III.1 Pokladna 46 67
B.III.2 Ceniny  5
B.III.3 Účty v bankách 5 027 7 819
B.IV. Jiná aktiva celkem 4 4
B.IV.1 Náklady příštích období 4 4
 Aktiva celkem 13 163 17 389
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7. EKONOMICKÉ INFORMACE

7.2. ROZVAHA
u kterých hlavním předmětem činnosti není podnikání
k 31. prosinci 2008
(v celých tisících Kč)
ve plném rozsahu podle Sbírky zákonu
vyhlášky č. 504/2002 z 5.12..2002
a vyhlášky č. 400/2005 z 22.9.2005

PASIVA

Položka TEXT

Stav k prvnímu dni 
účetního období
 (=minulé účetní 
období)

Stav 
k rozvahovému dni 
          31.12.2008

A. Vlastní zdroje celkem 11 010 15 652
A.I. Jmění celkem 3 776 14 077
A.I.1 Vlastní jmění 3 626 6 788
A.I.2 Fondy 150 7 289
A.II. Výsledek hospodaření celkem 7 234 1 575
A.II.1 Účet výsledku hospodaření  1 575
A.II.2 Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení 7 234  
B. Cizí zdroje celkem 2 153 1 737
B.III. Krátkodobé závazky celkem 2 153 1 225
B.III.1 Dodavatelé 84 107
B.III.5 Zaměstnanci 560 551
B.III.7 Závazky k institucím sociálního zabezp. a veř. zdrav. poj. 258 385
B.III.9 Ostatní přímé daně 57 65
B.III.10 Daň z přidané hodnoty 62 116
B.III.11 Ostatní daně a poplatky 1  
B.III.12 Závazky ve vztahu k státnímu rozpočtu 119  
B.III.17 Jiné závazky 12 1
B.III.19 Krátkodobé bankovní úvěry 1 000  
B.IV. Jiná pasiva celkem  512
B.IV.2 Výnosy příštích období  512
 Pasiva celkem 13 163 17 389
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7.3. a. Přijaté významné dary, dotace a grandy /v Kč/

 celkem neinvestiční investiční
Tříkrálová sbírka      108 145      108 145   
Dar ArcelorMittal      262 200        13 350          248 850 
Dar OKD      180 000        37 200          142 800 
Dar OKD      660 000      535 714          124 286 
Dar ČEZ      200 000           200 000 
Dotace MSK - CHD plasty      335 000          5 000          330 000 
Dotace MSK - oprava kult. památky      165 500      165 500  
Dotace SMO - Chráněné dílny   2 000 000   2 000 000  
Dotace SMO - oprava kulturní památky      100 000      100 000  
CELKEM významné dary, dotace a grandy   4 010 845   2 964 909      1 045 936 

Ilustrační foto /využití dotace SMO a MSK/
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CELKEM významné dary, dotace a grandy

4 010 845
2 964 909

1 045 936

-  Kč
1 000 000 Kč
2 000 000 Kč
3 000 000 Kč
4 000 000 Kč
5 000 000 Kč

celkem neinvestiční investiční

CELKEM významné dary, dotace a grandy

    
 Z přiloženého  grafu  je  zcela 
zřejmé,  že  vedení  Charity  sv. 
Alexandra v průběhu celého roku 
2008 vložilo přes 1 milión korun 
do  investičních  akcí.  Investice 
byly zejména v oblastech zlepšení 
pracovních  podmínek  a  zvýšení 
bezpečností  práce.  V neposlední 
řadě  došlo  těmito  investicemi  ke 
zvýšení  produktivity  práce 
/nákup  nového  mlýnu  do  CHD 
zpracování  plastů/  i  výrazné 
zlepšení   kvality  výrobků  / 
nástřikový  stroj  na  povrchovou 
úpravu  výrobků  v CHD 
stolařské/. 



7.3. b. Přijaté významné dary, dotace a grandy 
            /členění dle jednotlivých subjektů podle výše příspěvku v Kč/

Ilustrační foto: /využití darů, dotací a fondů/ 
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7.5 Důležité události
     Charita sv. Alexandra se neustále snaží nejen svou činnost stabilizovat tak, aby mohla  
bezproblémově působit v této oblasti, ale její snahou je samozřejmě, aby se nadále rozvíjela.

   Tuto   snahu  významným  způsobem  podporují  subjekty  jako  jsou  Úřad  práce  Ostrava, 
Statutární město Ostrava a v neposlední řadě také krajský úřad Moravskoslezského kraje.

     Jedním z nejdůležitějších kroků pro naplnění takových kroků dalšího rozvoje bylo v roce 
2008 bezúplatné převedení dvou budov chráněných kulturních památek a to „Kočárovny“ a 
„Administrativní budovy“ do vlastnictví Charity sv. Alexandra. Tím odpadl pronájem budovy 

„Kočárovny“  pro  CHD 
zpracování  plastů. 
Velkým  úsilím  se 
podařilo  vedení  zajistit 
finanční  zdroje  na  to, 
aby budova byla jednak 
částečně  opravena  a 
jednak,  aby se  výrazně 
zlepšily  pracovní 
podmínky  zaměstnanců 

této CHD. Na základě toho může pak dojít i o navýšení pracovních míst a zvýšení výroby 
tohoto důležitého ekologického programu.

    Nejen v dubnu roku 2008 bylo  jednou z nejdůležitějších události roku  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.
    Dalším důležitým bodem byl úspěch v rámci dotačních titulů Nadace OKD, kdy získáním 
finančních  prostředků  mohlo  dojít  ke  zpracování  projektové  dokumentace  na   obě  nově 
získané budovy s tím, že část opravy tak může proběhnou již v roce 2009.
    Nadále se Charita sv. Alexandra snaží o neustále zlepšování pracovních podmínek svých 
zaměstnanců. Jedním z nejdůležitějších kroků v této oblasti bylo pořízení mlýnu (částečně za 
přispění  Nadace ČEZ) do CHD zpracování plastů, co vedlo k zefektivění výroby. Dále byl 
pořízen  mulčovací stroj a sněhová fréza z prostředků Nadace OKD. 
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7.6. Náhradní plnění
§81 zák. č. 435/2004 – zákon o zaměstnanosti

(1) Zaměstnavatelé  s  více  než  25  zaměstnanci  v  pracovním  poměru  jsou  povinni 
zaměstnávat  osoby  se  zdravotním  postižením  ve  výši  povinného  podílu  těchto 
osob na celkovém počtu zaměstnanců zaměstnavatele. Povinný podíl činí 4 %.

(2) Povinnost uvedenou v odstavci 1 zaměstnavatelé plní zaměstnáváním v pracovním 
poměru,

a) odebíráním výrobků nebo služeb od zaměstnavatelů zaměstnávajících více 
než 50 % zaměstnanců, kteří jsou osobami se zdravotním postižením, nebo 
zadáváním zakázek těmto zaměstnavatelům nebo odebíráním výrobků nebo 
služeb chráněných pracovních dílen provozovaných občanským sdružením, 
47) státem registrovanou církví nebo náboženskou společností nebo 
právnickou osobou evidovanou podle zákona upravujícího postavení církví 
a náboženských společností 48) nebo obecně prospěšnou společností, 49) 
nebo zadáváním zakázek těmto subjektům nebo odebíráním výrobků nebo 
služeb od osob se zdravotním postižením, které jsou osobami samostatně 
výdělečně činnými a nezaměstnávají žádné zaměstnance, nebo zadáváním 
zakázek těmto osobám, nebo

b)  odvodem do státního rozpočtu,  nebo vzájemnou kombinací způsobů 
uvedených v písmenech a) až c).

(3) Zaměstnavatelé, kteří jsou organizačními složkami státu nebo jsou zřízeni státem,  
      nemohou plnit povinný podíl podle odstavce 2 písm. c).
  (4) Pro zjištění celkového počtu zaměstnanců, kteří jsou osobami se zdravotním 
postižením, a povinného podílu je rozhodný průměrný roční přepočtený počet 
zaměstnanců.
  (5) Způsob výpočtu průměrného ročního přepočteného počtu zaměstnanců a výpočtu 
plnění povinného podílu stanoví ministerstvo prováděcím právním předpisem.
 
      Zápočet se určí podílem celkového ročního objemu plateb bez DPH (u plátců 
DPH) za výrobky nebo služby odebrané v roce 2008 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 * 22 942 Kč = 160 594 Kč za rok 
2008).

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 2008 poskytovat náhradní plnění až do výše:

Kvartál roku 2008 Výše náhradního plnění
I. 42,95 OZP
II. 46,17 OZP
III. 48,29 OZP
IV. 48,32 OZP
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8. PLÁNY DO BUDOUCNA
  

 Hlavním posláním Charity sv. Alexandra bude i nadále zabezpečovat provoz chráněných 
dílen a poskytovat sociální a humanitární pomoc minimálně ve stejném rozsahu jako v době 
dosavadního působení. Aby se toto předsevzetí podařilo bude nutné naplnit  skupinu dílčích 
úkolů, které bude nutno realizovat v roce 2009.

1. Na prvém místě stojí zachování stávajících a vytváření nových pracovních míst pro 
handicapované občany.

2. Neméně významným úkolem je rovněž zlepšování pracovních podmínek a prostředí 
pro zaměstnance v chráněných dílnách a ostatních střediscích Charity sv. Alexandra. 

3. Velkým úkolem, který před námi bude stát, je zprovoznění a dokončení oprav budov, 
které byly 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 „Chráněné bydlení“ a „Příprava na práci".

4. S  těmito  plány  úzce  souvisí  oblast  zvyšování  vzdělanosti  pracovníků  Charity  sv. 
Alexandra na všech úrovních, odvedení až po zaměstnance jednotlivých CHD.

5. Přes  kvalitní  úroveň práce  v oblasti  sociální  služby plánujeme tuto  úroveň nadále 
zlepšovat,  ať  již  formou  vzdělávání  odpovědných  pracovníků  za  tuto  oblast  nebo 
přebíráním zkušeností od jiných úspěšných organizací pracujících v této oblasti.

6. 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.

7. 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. 

8. Budeme se muset orientovat na takové odběratele, u kterých je reálný předpoklad, že 
se  jich  co  nejméně  dotkne  současná  krize  a  tím  z našeho  hlediska  bude  dostatek 
zakázek pro naše zaměstnance.
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9. PODĚKOVÁNÍ

Vážené dámy, vážení pánové,

     dovolujeme si  tímto způsobem poděkovat  Vám všem,  kteří  nám v roce 2008 
projevili  svou podporu,  ať ji  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,  a  především  našim  klientům, 
zachováte svou přízeň i v příštích obdobích.

Charita sv. Alexandra děkuje za podporu v roce 2008

Evropský sociální 
fond EU

Nadace rozvoje občanské 
společnosti

Společný regionální operační 
program

Organizacím, institucím, firmám ajednotlivcům:
Moravskoslezský kraj 
Statutární město Ostrava 
Úřad práce Ostrava
Úřad práce Karviná 
MPSV ČR
Správa uprchlických zařízení MV ČR
Diecézní charita ostravsko opavská 
Charita Ostrava 
Charita Hlučín
Charita Hrabyně
Centrum pro katechezi při biskupství 
ostravsko-opavském 
OZO Ostrava s.r.o
Zoologická zahrada Ostrava, 
příspěvková organizace

Děkujeme. Vážíme si každého daru. I malá částka, zakázka či pomoc má 
velkou hodnotu!
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NADACE OKD

NADACE ČEZ

Mittal Steel Ostrava, a.s.
Gascontrol Plast, a.s. 
NEXT Security Ostrava, s.r.o.
 Mosev plast, s.r.o.
Sonotech SG, s.r.o. 
MARS, kom. spol.
Aeroterm, a.s.
Institut komunitního rozvoje 
(Ostrava)
Libor Svoboda
Bc. Marek Folwarczny
EMITEX 
Martin Maleňák
Marcel Šilc
a další.....


