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Úvodní slovo ředitele

V měsíci červnu roku 2011 si Charita sv. Alexandra připomenula 10. výročí svého 
založení. Za toto období se podařilo vytvořit  pro zaměstnance příznivé pracovní prostředí. 
Výrazným způsobem se postupnými opravami proměnily dva objekty využívané zejména pro 
provoz chráněných dílen. Třetí objekt pro potřeby chráněného bydlení se v roce 2011 započal 
opravovat. Rovněž úpravy interiéru a vybavování  provozu dílen probíhalo každoročně po 
drobných  krocích,  což  za  deset  let  má  pozitivní  dopad  na  současnou  bezpečnost  práce, 
zejména osob se zdravotním postižením. Za problematický lze považovat v posledních létech 
úbytek vhodné práce pro chráněné dílny, což se projevilo v poklesu tržeb z prodeje vlastních 
výrobků a  dodaných služeb. Zaměstnance jsme museli využívat na různé terénní úpravy okolí 
a různé pomocné práce, abychom v době odbytové krize maximálně šetřili provozní náklady. 

Za významnou událost v roce 2011 lze považovat přípravu a registraci nové sociální 
služby. V souladu s plánovanou rekonstrukcí doposud nevyužívaného objektu, získaného v 
roce 2008 do vlastnictví,  jsme započali  nutné administrativní kroky pro plánovaný provoz 
chráněného bydlení zacílený na osoby s dlouhodobým duševním onemocněním.

Závěrem  můžeme  hodnotit  celý  rok  pozitivně,  přestože  hospodářský  výsledek 
zaznamenal  poprvé  za  celé  období  působení  mírnou  ztrátu.  V  kontextu  realizovaných 
finančně  náročných  oprav  a  podpůrných  investic  lze  očekávat  pozitivní  dopady  na 
hospodářský výsledek následujícího období.

Jako  každý  rok  patří  poděkování  všem  zaměstnancům,  kteří  si  váží  pracovní 
příležitosti v NNO a pomáhají svědomitou prací, osobní obětavostí a loajalitou překonávat 
všechny náročné překážky a tak naplňovat hlavní poslání Charity sv. Alexandra. Velký dík 
rovněž  patří  všem  donátorům,  příznivcům  a  řadě  sponzorů,  bez  jejichž  pomoci  bychom 
nemohli osobám se zdravotním postižením pomáhat.

                                                                                      

 Ing. Pavel Folta
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ZÁKLADNÍ ÚDAJE

Charita sv. Alexandra funguje jako samostatný právní subjekt od roku 2001. 
Zpočátku provozovala chráněnou dílnu textilní a stolařskou a poskytovala humanitární 
pomoc. V roce 2003 došlo k rozšíření o chráněnou dílnu 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.

Celá organizace je řízena statutárním zástupcem (ředitelem) a Radou ředitele, 
která  má  pravomoc  vydávat  doporučení.  Sídlo  společnosti  je  umístěno  v  objektu 
průmyslového areálu bývalého Dolu Alexandr a je chráněnou kulturní památkou.

Název: Charita sv. Alexandra
Oblast působení: 

 provoz chráněných dílen
 odborné poradenství pro osoby se zdravotním znevýhodněním
 humanitární a charitativní aktivity

Činnosti: 

CHRÁNĚNÁ DÍLNA TEXTILNÍ
CHRÁNĚNÁ DÍLNA STOLAŘSKÁ
CHRÁNĚNÁ DÍLNA SEPARACE ODPADŮ
CHRÁNĚNÁ DÍLNA NA ZPRACOVANÍ PLASTŮ
PREZENTAČNÍ A PRODEJNÍ CENTRUM
HUMANITÁRNÍ ŠATNÍK
PORADNA SV. ALEXANDRA 
TARGET – PODPOROVANÉ ZAMĚSTNÁVÁNÍ

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. 3/2002 Sb.
Číslo reg.:                 8/1-08-720-2001
Sídlo:                        Holvekova 651/28, 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. Hořínek Jiří, Ing. arch. Koběrský Jiří, P. Stepien 
                                                 Bohdan, Ing. Oprštěná Hana, Ing. Stuchlý Vladimír
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Chráněná textilní dílna   Chráněná stolařská dílna       Chráněná dílna OZO

         
           Chráněná dílna drcení plastů            Prodejní centrum ZOO          Keramika
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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: 06/2001
Počet zaměstnanců k 31.12. 2011: 9 OZP + 3 TZP + 1 bez omezení

Výrobní program chráněné textilní dílny je realizován pod odborným dohledem ve-
doucí dílny a je tvořen vlastní produkcí i prací na zakázku. Dílna je vybavena šicími stroji na 
zpracování tkanin, pletenin a speciálním vyšívacím strojem. Vybavení se neustále inovuje zej-
ména za pomocí 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
Toto centrum bylo i v roce 2011 provozováno v prostorách před ZOO.

Tento projekt se vytvářel ve spolupráci Charity sv. Alexandra a Zoologické zahrady Ostrava, 
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  vykonávaly  pomocné  práce  přímo  v  textilní  dílně  v  sídle 
Charity sv. Alexandra.

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: 06/2001
Počet zaměstnanců k 31.12.2011 7 OZP + 6 bez omezení

Stolařská  dílna  v  roce  2011  dále  pokračovala  ve  svém  výrobním  programu  bez 
zásadních změn. Většina zakázek (zejména vnitřní vybavení – nábytek) byla realizována na 
zakázku převážně z masivu,  kuchyňský nábytek se vyráběl i z lamina.  Na realizaci těchto 
výrobků pracovali zaměstnanci-specialisté bez zdravotního omezení. 

 Pracovníci  se  zdravotním  omezením  se  převážně  podíleli  na  pomocných 
dokončovacích pracích pod odborným dohledem výše uvedených zaměstnanců.
Přestože zaměstnanci nabízejí výrobky kvalitní, i toto odvětví zastihla ekonomická krize a jen 
velkým úsilím se podařilo chod dílny udržet.
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Chráněná dílna separace odpadů
Tato dílna byla zřízena za finanční spoluúčasti evropské unie a českého státního rozpočtu 

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 31.12.2011: 20 0ZP + 0 TZP

Tato CHD vykazovala  dobré výsledky. Bohužel ke konci roku 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  bude  tedy  pro  tuto   dílnu   a  její 
zaměstnance rozhodující.

Tabulka rozebraného elektroodpadu v kusech

Název 2008 2009 2010 2011

Televizory a monitory 17 852 19 123 23 156 25 400

Rádia 1 434 16 541 17 852 20 100

Vysavače 1 050 582 632      850

Počítače 945 1 162 1 356   1 550

Magnetofony 763 860 1 002    1 210

Tiskárny 482 631 862       990

Gramofony 187 284 350       560  

Mikrovlnné trouby 631 451 624       840

Kávovary, mixéry 852 751 810     1 030

Žehličky 602 654 715        950

Videa 234 201 236        620

Fény 198 123 156        360

Automatické pračky 1 520 1 120 1 230     1 600

Sporáky 687 482 584        780

Ostatní 534 624 780     1 100
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Chráněná dílna zpracování plastů 

Vedoucí: Zdeněk Staněk 
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 31.12.2011 : 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 2011 potýkala s nedostatečnou zakázkovou náplní. Problémem dílny 
je, že nemá uzavřený celý výrobní cyklus a je nucena prodávat pouze drcené polotovary k 
dalšímu zpracování, což ovlivňuje cenu výrobků a  tím i ekonomickou stabilitu.
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Keramická dílna

Tato dílna není klasickou chráněnou dílnou, ale pracuje v režimu  Přípravy na práci.
I v roce 2011  pokračovaly aktivity v podobě nabídky keramických výrobků podnikům v 
okolí  pro  účely  např.  vánočních  či  jiných  prodejů  dárků  apod..  Akce  se  konají  přímo  v 
prostorách  podniků,  jako  např.  Telefónica  Czech  Republic,  a.s., ArcelorMittal,  a.s.,  Čs. 
Spořitelna,  a.s.  apod.  a  jsou  mezi  zaměstnanci  těchto  podniků  velice  oblíbeny.  Další 
rozšířenou  aktivitou  byl  prodej  výrobků  této  dílny  na  Colours  of  Ostrava.  Samozřejmě 
stěžejním odbytištěm je Prodejní a propagační centrum v ZOO.

                 Colours of Ostrava ZOO Ostrava

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: Adéla Kramná Bc,, Silvie Slavíková Mgr,

Poradna nabízí: 
 sociální poradenství (sociální a zdravotní služby, sociální podpora)
 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 15-ti 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.
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Specifickou  cílovou  skupinou,  na  kterou  se  poradna  zaměřuje,  jsou  osoby  se 
zdravotním znevýhodněním starší 15-ti let. 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.                                                            

Statistika roku 2011
Poradnu navštívilo celkem 331 uživatelů, z toho 187 žen a 144 mužů. Uživatelům bylo 

poskytnuto celkem 589 intervencí (po dobu 30-minutových konzultací).  Nejčastěji řešenou 
problematikou byly dluhy a exekuce, domácí násilí, sociální dávky. 

Target – podporované zaměstnávání
Adresa: Jeremenkova 8, 703 00 Ostrava – Vítkovice
Tel.: 596 611 208, 731 534 049, 734 435 326
E-mail: pz.alexandr@charita.cz
Sociální pracovníci: Alžběta Musilová Bc., Dic., Lucie Grohmanová Mgr.

Základní informace o projektu
Projekt poskytuje podporu osobám s duševním onemocněním, případně jiným druhem 

zdravotního postižení, v jehož důsledku mají problém nalézt vhodné uplatnění na trhu práce. 
Jedná se o přímou práci s uživateli v procesu hledání zaměstnání na otevřeném trhu práce s 
cílem jeho nalezení a udržení.

S uživateli  se pracuje individuálně,  jsou podněcováni k vlastní aktivitě a využívání 
přirozených možností podpory ve své rodině a později u svého zaměstnavatele. Individuální 
pracovní poradenství a nácvik dovedností jsou po nástupu do zaměstnání vystřídány asistencí 
se zapracováním přímo na pracovišti. Snahou je maximální samostatnost účastníků projektu 
vycházející z jejich individuálních limitů. 

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 asistenci při jejich zapracování na pracovišti. 

Všem  zúčastněným  (uživatelům,  jejich  blízkým,  i  zaměstnavatelům)  je  podpora 
poskytována bezplatně.

Statistické ukazatele za rok 2011
V roce 2011 Target navštívilo 82 osob. Z tohoto počtu se 50 osob rozhodlo s námi 

spolupracovat  dlouhodoběji.  To  je  v  porovnání  s  rokem 2010 více  o 35 zájemců  a  o  26 
dlouhodobě spolupracujících osob. Celkový počet intervencí v uvedeném období je v naší 
službě 668, kontaktů 281. V roce 2011 začalo pracovat 13 uživatelů naší služby. Z nich pak 9 
na pracovní smlouvu, 4 prozatím na DPP, 1 jako OSVČ. Nejvíce uživatelů se uplatnilo v 
úklidových firmách  (6),  poté  v  administrativě  (3),  dva jako dělníci,  po jednom na pozici 
pečovatele v sociálních službách a technika. 
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Humanitární šatník Charity sv. Alexandra     
Jako doposud i v roce 2011 zabezpečoval Humanitární šatník Charity sv. Alexandra v 

Ostravě-Kunčičkách v rámci humanitární pomoci výdej použitého šatstva, obuvi, lůžkovin a 
potřeb do domácnosti. Šatstvo dodávali jednotliví občané a také oblastní Charity Ostravsko-
opavské diecéze.

Dodaný materiál  se  následně 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 a sociálním odborem v Ostravě 1 (ul. 30. dubna).

Tříkrálová sbírka 2011
Obce, kde koledování organizovala Charita sv. Alexandra:

Stará  Bělá,  Nová  Bělá,  Proskovice,  Radvanice,  Bartovice,  Michálkovice,  Koblov, 
Hrušov, Heřmanice, Kunčičky, Petřvald u Karviné, Slezská Ostrava.

Celková částka vykoledovaná v uvedených obcích: 292 642 Kč

Celková částka vykoledovaná v Ostravě a přilehlých obcích: 1 281 293 Kč
Částka pro Charitu sv. Alexandra : 135 000 Kč

Projekty Charity sv. Alexandra, na které se je určena Tříkrálová sbírka:

1)Rozvoj chráněných dílen (pracovní uplatnění handicapovaných lidí)
Cílem projektu je poskytovat osobám zdravotně postiženým (OZP, ZPS), které jsou ohroženy 

sociální exkluzí, pracovní příležitost včetně individuálních doprovodných sociálních 
služeb  a  asistence  socioterapeuta  a  to  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 
OZP v Ostravě.                                

Charita sv. Alexandra
Obec Částka

Stará Bělá 107 291,00
Nová Bělá 50 410,00
Proskovice 28 773,00
Radvanice a Bartovice 53 422,00
Petřvald u Karviné 7 962,00
Heřmanice 16 310,00
Michálkovice 5 811,00
Koblov a Hrušov 16 084,00
Kunčičky 4 335,00
Slezská Ostrava 843,00
Zaměstnanci Charity 1 401,00
Celkem 292 642,00
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2)Humanitární aktivity
 
V rámci humanitárních aktivit provozuje Charita sv. Alexandra v místě svého sídla sklad, kde
 je humanitární  pomoc  vybírána  od  jednotlivých  dárců  (nebo subjektů),  dále tříděna    dle
 požadavků  (v případě ošacení balena do kartónových přepravek) a skladována.   Zpracované
 šatstvo a obuv, popřípadě jiná humanitární pomoc (drobné  předměty denní  potřeby, hračky,
 kočárky, sportovní náčiní, popř. menší nábytek, polohovací postel, vysoušecí přístroje apod.)
jsou  následně  vydány  či  distribuovány  zájemcům  v  rámci  Moravskoslezského  kraje   dle
potřeby a požadavků jednotlivců, skupin, jednotlivých sociálních odborů (poraden), 
azylových zařízení pro lidi bez domova, apod. Operativně jsme také finančně pomáhali lidem
(obcím), kteří byli zasaženi povodněmi.

3)Podpora sociálních služeb

Charita  sv.  Alexandra  provozuje  ve  své  pobočce  v  Ostravě-Vítkovicích  dvě 
registrované  sociální  služby,  jsou  to  odborné  poradenství  a  podporované  zaměstnávání. 
Posláním těchto služeb 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.  Pracovníky služeb  mohou  kontaktovat  osoby,  které  svou 
situaci vnímají  jako tíživou a nemohou ji v dané chvíli  zvládnout vlastními silami ani za 
pomoci svých blízkých.
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PROJEKTY
„Chráněné bydlení Alexandr v Ostravě“.

V roce 2011  bylo chráněné bydlení zásadním projektem. Cílem projektu bylo založení 
nové sociální služby Chráněné bydlení pro devět klientů s termínem otevření začátkem roku 
2012. Aby tato služba mohla vzniknout, podali jsme  žádost do 14. kola výzvy pro dílčí oblast 
podpory 2.1.2 Rozvoj infrastruktury sociálních služeb ROP. Projekt byl úspěšný a umístil se 
celkově  na  druhém  místě  s  výší  podpory  10  284  760,18  Kč,  což  je  92,5%  celkových 
způsobilých výdajů.

Přestože oznámení výsledků mělo dvouměsíční prodlevu, podařilo se vypsat kritéria 
výběrového řízení na zhotovitele a následně po výběrovém řízení byla dne 8.4.2011 oficiálně 
podepsaná smlouva se zhotovitelem stavby MŽT stavitelství a.s. Celý rok pak byla prioritou 
rekonstrukce  stavby.  Přes  všechny  potíže  (technický  stav  budovy,  krádeže,  vícepráce)  se 
podařilo vykonat až 90% prací (nové krovy, střecha, zavedení vytápění, zabudování oken a 
dveří, zajištění elektroinstalace, hygienického zařízení atd.).

Dík patří všem, kteří se o to obětavou prací zasloužili, od zaměstnanců firmy MŽT 
Stavitelství, a.s., přes pracovníky ROP až po naše zaměstnance, ať již řadové nebo z vedení 
Charity sv. Alexandra.
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Další projekty realizované v roce 2011
Kromě tohoto základního projektu bylo vlastními silami i za pomoci různých nadací, 

zejména pak Nadace OKD,  realizováno:

    Centrální odsávání ve stolařské dílně           Protahovačka

                                                            Automobil Mercedes

                                                      
                                                            - 12 -



                                                        

                                                                Šicí stroje do textilní dílny

                                                                                    Nože do drtiče v CHD na zpracování  
                                                                                           plastů

    Vytvoření nových pracovních prostor                                  Kamerový systém
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Dovolujeme si tímto zvlášť poděkovat zejména:

za významný počin a pomoc při zachovávání pracovních příležitostí pro tělesně 
handicapované spoluobčany!

Zaměstnanci, klienti

K 31.12. 2011 činil  evidenční počet zaměstnanců 71 osob. Z toho 43 zaměstnanců 
klasifikovaných  jako  osoba  zdravotně  postižená  (OZP)  a  7  jako  osoba  těžce  zdravotně 
postižená (TZP). 

Jedna zaměstnankyně je na mateřské dovolené, 2 na rodičovské dovolené.
Průměrný přepočtený počet zaměstnanců celkem za rok činil 61,24 osob. Průměrný 

přepočtený počet OZP od počátku roku činil 38,75 a průměrný přepočtený počet osob s TZP 
4,67.  Provoz  střediska  humanitárního  šatníku  zabezpečovala  jedna  zaměstnankyně  na 
zkrácený pracovní úvazek. 
V průběhu roku 2011 bylo  ukončeno 8 pracovních poměrů,  z toho 5 OZP a žádný TZP. 
Přijato bylo 13 nových zaměstnanců, z toho 8 OZP a 1 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 vytvářet 
možnost 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  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 dosáhnout.
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EKONOMICKÉ ÚDAJE
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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
  a)   zaměstnáváním v pracovním poměru            

            b) 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,  státem  registrovanou  církví  nebo  náboženskou 
společností nebo právnickou osobou evidovanou podle zákona upravujícího postavení církví a 
náboženských  společností  nebo  obecně  prospěšnou  společností,  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

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

Zaměstnavatelé, kteří jsou organizačními složkami státu nebo jsou zřízeni státem, nemohou 
plnit povinný podíl podle odstavce 2, ods. 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 2011 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 * 23 726 Kč = 166 082 Kč za rok 2011).

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 2011 poskytovat náhradní plnění až do výše:

Kvartál roku 2011 Výše náhradního plnění
I. 53,50 OZP
II. 51,56 OZP
III. 50,93 OZP
IV. 55,13 OZP
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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 nejen všech 
zaměstnanců,  ale  i   orgánů  státní  správy  (Úřad  práce  Ostrava,  Statutární  město  Ostrava, 
Moravskoslezský kraj) a donátorů.

Důležitým a velice náročným úkolem byla příprava na založení nové sociální služby 
„Chráněné bydlení“. To bylo podmíněno opravou a rekonstrukcí zcela zdevastované kulturní 
památky „Administrativní  budova“ pro účely této sociální  služby.  Plánované práce v roce 
2011 byly nejen splněny, ale zásluhou úsilí všech zainteresovaných i vysoce překročeny, což 
ocenili i zástupci poskytovatele finančních prostředků.

Kromě těchto aktivit byly realizovány ještě další, např. vybudování nových pracovních 
prostor a zlepšení pracovních podmínek ve stolařské dílně ( např. odsávací zařízení). To vše 
samozřejmě probíhalo za běžného provozu na jednotlivých úsecích.

Přes mnohé obtíže, přes nepřízeň situace na trhu a další skutečnosti můžeme 
konstatovat, že rok 2011 byl  pro Charitu sv. Alexandra poměrně úspěšný.

- 22 -



Akce pro zaměstnance

Vedení  Charity  sv.  Alexandra  v  rámci  finančních  možností  se  jako  zaměstnavatel 
snaží  pořádat  pro své zaměstnance  a  jejich rodinné příslušníky akce,  které  mají  sloužit  k 
bližšímu vzájemnému poznání i poznání nových míst.

V roce 2011 se uskutečnil autobusový zájezd do Českého ráje s návštěvou Ještědu, 
Prachovských skal, Jičína a podobně.

Pravidlem se stala bowlingová odpoledne, která se setkávají s velkým zájmem našich 
zaměstnanců.

Samozřejmostí  je i  pravidelné předvánoční  posezení s krátkým zhodnocením právě 
končícího roku, předáním drobných dárků všem zaměstnancům  a zvláštní finanční odměnou 
pro ty nejlepší.
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PLÁNY DO BUDOUCNA

Hlavním posláním Charity sv. Alexandra bude i jako doposud nadále zabezpečovat 
bezproblémový a efektivní provoz chráněných dílen, zajišťovat dostatek vhodné práce a 
poskytovat příslušnou pomoc minimálně ve stejném rozsahu jako v době dosavadního 
působení. 

Pro  rok  2012  přibude  ještě  úkol  úspěšně  zahájit  provoz  nové  sociální  služby 
Chráněné bydlení, která zabezpečí nejen ubytování, ale i doprovodný výukový program 
pro devět klientů. Aby se toto předsevzetí podařilo, bude nutné naplnit skupinu dílčích 
úkolů, které bude nutno realizovat v roce 2012:

1. Na prvém místě stojí zachování stávajících a vytváření nových pracovních míst 
pro handicapované občany. Vzhledem k pravděpodobné situaci na detašovaném 
pracovišti CHD separace odpadů to bude  úkol obzvlášť složitý.

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

3. Dokončit opravu a zajistit vybavení kulturní památky „Administrativní budova“ 
tak,  aby  mohla  být  provedena  kolaudace  budovy  pro  projekt   „Chráněné 
bydlení“ a „Příprava na práci".

4. S tímto úkolem bude nutné provést výběrové řízení na sociální pracovníky, kteří 
budou zajišťovat tuto službu a následně provést výběr klientů.

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

6. Z tohoto  výčtu  očekávaných úkolů  Charity  sv.  Alexandra  je  zcela  zřejmé,  že 
nebude v silách tyto úkoly zvládnout bez pomoci cizích zdrojů. Bude nezbytně 
nutné  se  nadále  věnovat  oblasti  grantové  politiky  průběžným  sledováním 
vyhlašování dotačních titulů, kvalitním zpracováním projektů  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  v  oblasti 
příspěvků na tělesně handicapované a nadále probíhající  krize,  bude neustále 
nutno pracovat na zvýšení efektivnosti provozu chráněných dílen.

8. Budeme  se  muset  orientovat  na  takové  odběratele,  u  kterých  je  reálný 
předpoklad, že se jich co nejméně dotkne ještě ne zažehnaný ekonomický propad 
a tím z našeho hlediska bude dostatek zakázek pro naši výrobu.
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PODĚKOVÁNÍ

Vážené dámy, vážení pánové,

dovolujeme si tímto způsobem poděkovat Vám všem, kteří jste nám v roce 
2011 projevili svou podporu, ať již jste byli dárci jako 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 jste  nás  podpořili  zvlášť  významným způsobem,  bez  Vaší 
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 2011

a)   Organizacím, institucím, firmám 

                                                                                                                     Diecézní charita
          ÚP Ostrava                                             ostravsko-opavská

                                                                                                                          Security Ostrava
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b)   významným odběratelům, kteří svými objednávkami zajišťují pracovní 
příležitosti pro naše handicapované zaměstnance!
Odběratel                                                                                 Částka v Kč           realizátor  
Centrum pro rodinu a soc. péči o.s. Ostrava                       166 715,-             CHD textilní  

Společnost pro celistvou mysl   56 264,-        CHD textilní
UNTRACO, v.o.s.   51 900,-        CHD textilní

OZO Ostrava                                                               4 911 880,-            CHD separace odpadů  

Jelínek-Trading s.r.o. – Zlín                                          127 835,-        CHD zpracování plastů  

Re-Zone s.r.o.                                                                       80 696,-       CHD zpracování plastů  

Bytostav Poruba, a.s.                                                        257 092,-           CHD stolařská  

Q-Elektrik, a.s.                                                                 190 900,-              CHD stolařská  

Centrum pro rodinu a soc. péči                                   140 515,-              CHD stolařská  

c)   i odběratelům z řad jednotlivců!

Ing. Jiří Barvíř    66 000,-          CHD stolařská

Libor  Svoboda    54 215,-          CHD stolařská

MVDr. Petr Staňa    39 861,-    CHD stolařská

Martin Binder    48 459,-          CHD textilní

Mgr. Sylvie Muselová     23 555,-    CHD textilní
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–

Děkujeme!
Vedení Charity sv. Alexandra a zejména 

její zaměstnanci 
si váží  každého daru.

 I malá částka, zakázka či pomoc má velkou 
hodnotu!

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Mezi dvěma lidmi budiž při dobrodiních 
tento zákon:

Jeden aby hned zapomněl, co dal, 
a druhý aby nikdy nezapomněl, že něco 

dostal !

                                                                 
Lucius Annaeus Seneca
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