
Výroční 
zpráva 
ROK 2013 

Nikdo není zbytečný na světě, kdo ulehčuje břemeno někomu 

jinému. Charles Dickens 

 

 

  

Charita sv. Alexandra 
   
Telefon 596 237 831 
Fax 596 237 831 

Holvekova 651/28 
718 00 Ostrava - Kunčičky 

charita-sv-alexandra.cz 
info@alexandr.charita.cz 

 

 

 

    



 
 

Obsah 
    

Obsah 

1.       Úvodní slovo ředitele __________________________________________________ 1 

2.       Základní údaje - informace o organizaci ___________________________________ 2 

3.       Chráněné dílny _______________________________________________________ 4 

3. 1.  Chráněná dílna textilní __________________________________________________ 5 

3. 2.  Chráněná dílna stolařská ________________________________________________ 6 

3. 3.  Chráněná dílna zpracování plastů _________________________________________ 7 

3. 4.  Chráněná dílna separace odpadů _________________________________________ 8 

3. 5.  Chráněná pracovní místa _______________________________________________ 8 

4.       Sociální služby _______________________________________________________ 9 

4. 1.   Poradna sv. Alexandra  ________________________________________________ 9 

4. 2.   Chráněné bydlení ____________________________________________________ 10 

5.       Ostatní služby _______________________________________________________ 12 

5.1.    Target - podporované zaměstnávání _____________________________________ 12 

5.2.    SEE LIGHT -  Social Economy and Entrepreneurship for the Labour Integration of   

          Groups Hit by Troubles  _______________________________________________ 14 

6.       Humanitární aktivity __________________________________________________ 15 

6. 1.   Humanitární šatník ___________________________________________________ 15 

6. 2.   Tříkrálová sbírka 2013 ________________________________________________ 16 

7.       Zaměstnanci ________________________________________________________ 17 

8.       Prostorové zázemí ___________________________________________________ 19 

9.       Ekonomické informace ________________________________________________ 22 

9. 1.   Výkaz zisku a ztráty __________________________________________________ 22 

9. 2.   Výnosy a dotace v roce  _______________________________________________ 25 

9. 3.   Rozvaha ___________________________________________________________ 26 

9. 4.   Společenský zisk Charity sv. Alexandra za rok 2013 _________________________ 28 

9. 6.   Náhradní plnění odběrem výrobků _______________________________________ 30 

9. 7.   Zpráva nezávislého auditora ___________________________________________ 31 

10.     Poděkování ________________________________________________________ 312 

11.     Kontaktní informace __________________________________________________ 33 

 



Str. 01 
 

Úvodní slovo ředitele   
   

 

Úvodní slovo ředitele 
 

Vážení přátelé, 

 

hlavním posláním Charity sv. Alexandra je pomáhat lidem, kteří se z jakéhokoliv důvodu 

ocitli v nouzi. Tomuto čestnému úkolu jsme se snažili dostát také v roce 2013. Dle vlastních 

možností jsme usilovali podat pomocnou ruku všem, kteří v těžkých životních chvílích hledali 

naši pomoc. 

V roce 2013 jsme se proto jak u provozování chráněných dílen, tak u poskytování sociálních 

služeb zaměřili především na kvalitu. V chráněných dílnách na kvalitu zhotovených výrobků 

a u sociálních služeb pak na kvalitu poskytované služby. 

Nadále jsme se potýkali s obecným zneužíváním poskytování náhradního plnění (viz str. 

30), které by mělo z principu podporovat organizace a firmy zaměstnávající převážně OZP. 

Skutečné výstupy praxe však spíše poškozují zájmy této cílové skupiny.  

Operativně jsme rovněž byli nuceni řešit nestálost průběžného financování sociálních 

služeb, která mimo jiné způsobovala zbytečné napětí u sociálních pracovníků, což poté 

negativně ovlivňovalo udržení požadované úrovně služby a podmínek pro vyžadovanou 

profesionalitu při práci s klienty.  

Domnívám se však, že všechna úskalí a krizové úseky období roku 2013 jsme vyřešili a 

zvládli s důstojným výsledkem.   

Závěrem mi dovolte, abych touto cestou upřímně poděkoval všem zaměstnancům zejména 

za pracovní úsilí a vzájemnou toleranci k případným nedokonalostem. Rovněž děkuji 

institucím a příznivcům, kteří oceňují naši činnost a podporují Charitu sv. Alexandra. 

 

Pavel Folta 

Ing. 

30. května 2014 
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Základní údaje - informace o organizaci 
 

Charita sv. Alexandra zahájila svou činnost v květnu 1999 v objektu humanitárního centra  

v Ostravě-Kunčičkách, zprvu pod hlavičkou Diecézní charity ostravsko-opavské.  

Jako samostatný právní subjekt funguje od června roku 2001. 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 Alexander. 

Název:     Charita sv. Alexandra 

 

Oblast působení: chráněné dílny 

    chráněné bydlení 

    odborné sociální poradenství, 

    podporované zaměstnávání 

    humanitární aktivity 

 

Právní forma:  právnická osoba – organizační složka církve  

 

IČ:   26520788 

 

DIČ:   CZ26520788  /plátce DPH/ 

 

Registrace:  Rejstřík právnických osob Ministerstva kultury ČR dne 29. 5. 2001  

    dle zákona č. 308/1991 Sb. 

 

Číslo:   8/1-08-720/2001 

 

Statutární zástupce:   Ing. Pavel Folta 

 

Rada ředitele Charity sv. Alexandra:  Ing. Jiří Hořínek 

      Ing. arch. Jiří Koběrský  

      P. Bogdan Stepieň                                         

      Ing. Vladimír Stuchlý 

      Ing. Hana Oprštěná 
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Organizační struktura Charity sv. Alexandra 
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Chráněné dílny 

 
Hlavní cílové skupiny:  

 jsou osoby se zdravotním postižením (OZP),  

 těžce zdravotně postižení (TZP),  

 osoby zdravotně znevýhodněné (OZZ).  

 

Vedlejší cílové skupiny:  

 dlouhodobě nezaměstnaní,  

 mladí nezaměstnaní. 

 

 

Již dvanáctým rokem bylo naším cílem, v rámci provozování chráněných dílen, zajišťování 

pracovních míst pro lidi se zdravotním postižením a udržování plynulého chodu dílen. 

Specifikem chráněných dílen je vysoká úroveň asistenční služby pro osoby znevýhodněné  
 
na pracovním trhu. Pracovní podmínky a organizace práce v chráněných dílnách Charity  
sv. Alexandra jsou přizpůsobeny zdravotnímu stavu jednotlivých zaměstnanců včetně 
asistence.  

 
Ve čtyřech chráněných dílnách a třech dílnách přípravy na práci bylo v roce 2013 do 
výrobní činnosti zapojeno 67 zaměstnanců, a každá profesní činnost byla již tradičně 
garantována odborným pracovníkem, který práci na dílně nejen organizoval, ale i manuálně 
vykonával.  
 
Na zabezpečování zakázek, na realizaci prodeje vlastních výrobků textilní a stolařské dílny, 

na propagaci dílen se podíleli také klienti se zvlášť těžkým zdravotním postižením. 

Naší snahou byla opět individuální práce s každým klientem v návaznosti na míru jeho 

tělesného či duševního postižení s ohledem na možnosti dalšího účelného využití osobního 

pracovního potenciálu. 

 

V rámci chráněných dílen jsme v roce 2013: 

 Patřila k největším zaměstnavatelům OZP ve městě Ostrava a okolí. 

 Zaměstnávali ve spolupráci s Úřadem práce Ostrava uchazeče o práci v rámci přípravy 

na práci dle Zákona o zaměstnanosti.  

 Pořádali exkurze pro žáky a studenty základních a středních škol.  

 Vedli přednášky pro zahraniční studenty s tématikou provozu chráněných dílen.  
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Chráněná dílna textilní 

Vedoucí:     Foltová Zuzana  

Zástupce vedoucího:   Bronislava Loderová 

Tel./fax/GSM:    596 237 831, 731 625 849 

Email:     textil@alexandr.charita.cz 

Adresa:     Holvekova 651/28, 718 00 Ostrava – Kunčičky 

Počet zaměstnanců k 31. 12. 2013: 4 + 11 OZP + 1 TZP 

Datum vzniku dílny:      06/1999 

Zaměstnanci chráněné textilní dílny se pod odborným dohledem spolupodíleli na výrobě 

textilních bytových dekoračních předmětů, suvenýrů pro děti, oděvů a oděvních doplňků, 

firemních propagačních předmětů atd. 

Výrobní program byl tvořen vlastní kolekcí výrobků i zakázkovou výrobou, v poměru 60/40%. 

Výrobky z vlastní kolekce byly distribuovány do obchodní sítě, mj. specializované na prodej 

výrobků osob se zdravotním postižením, nabízeny v rámci prezentačních akcí a prodávány 

na trzích. 

Práce v dílně měla pravidelný charakter od pondělí do pátku v čase od 6:00 do 14:00 hodin.  

 

 

 

 

 

 

Výrobní sortiment 

 kapsáře, 

 potahy, přehozy,  

 ubrusy, prostírání, 

 tašky, kabelky, batohy, 

 čepice, kloboučky, 

 minivýrobky – zvířátka, panenky, apod., 

 polštáře plněné pohankou a dutým vláknem, 

 dekorace na stěny, 

 textilní propagační předměty, 

 textilní suvenýry, 

 katechetické pomůcky - šátky, 

 vlajky, prapory, 

 ložní prádlo,  

 kuchyňské rukavice, 

 mikulášské pytlíky a punčochy, 

 jednoduché pracovní oblečení, 

 a další. 
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Chráněná dílna stolařská 

Vedoucí:     Milan Kamas  

Zástupce vedoucího:   David Balcárek 

Tel./fax/GSM:    596 237 831, 731 625 850 

Email:     stolari@alexandr.charita.cz 

Adresa:     Holvekova 651/28, 718 00 Ostrava – Kunčičky 

Počet zaměstnanců k 31. 12. 2013: 7 + 10 OZP + 2 TZP 

Datum vzniku dílny:      06/1999 

 

Zaměstnanci chráněné dílny stolařské se pod odborným dohledem v rámci svých možností 

spolupodíleli na zhotovování výrobků z masivu a lamina. 

 

Výrobní program sestával pouze se zakázkové výroby.  

Práce v dílně měla pravidelný charakter od pondělí do pátku v čase od 6:30 do 14:30 hodin. 

 

 

 

 

 

 

 

Výrobní sortiment 

 kuchyňské linky,  

 stěny do obývacích pokojů, 

 ložnice, 

 dětské pokoje, 

 pracovny, 

 kancelářský nábytek, 

 skříně, komody, truhly, botníky, 

 stoly, 

 stěny, věšákové stěny, regály, 

 postele, 

 lavice in/exteriérové, 

 altány, zahradní nábytek, 

 ploty, hrazení, 

 okna, okenní rámy,  

 střešní podhledy, vikýře, 

 rámečky, pasparty, 

 garnýže, parapety, 

 dveře in/exteriérové, 

 prahy, schodiště, zábradlí,  

 madla, lišty, obložení, 

 podsady 

 reklamní stojany 

 pódia, rastry akustické izolace, 

 nájezdové rampy, nosné hranoly, 

 bočnice k autům, 

 dřevěné obaly a bednění, 

 trámy, vytyčovací kolíky,  

 a další. 

 

mailto:stolari@alexandr.charita.cz
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Chráněná dílna zpracování plastů 

Vedoucí:     Bc. Zdeněk Staněk, DiS. 

Tel./fax/GSM:    596 237 831, 731 625 839 

Email:     zdenek.stanek@alexandr.charita.cz 

Adresa:     Holvekova 651/28, 718 00 Ostrava – Kunčičky 

Počet zaměstnanců k 31. 12. 2013: 1 + 2 OZP + 1 TZP 

Datum vzniku dílny:      07/2005 

Zaměstnanci dílny zpracování plastů pod odborným dohledem zpracovávali plastové obaly 

z polyethylentreftalátu (PET), polyethylenu (PE), polypropylenu (PP), tvrzeného polystyrenu 

a v menší části z acryl butadien styrenu. Výstupem byla plastová drť o fragmentaci 8-20 

mm, která se dále používá jako vstupní materiál k výrobě silnostěnných výlisků z plastu. 

Výrobní program byl tvořen zpracováním plastů jak ve vlastní režii, tak i poskytovanou 

službou, v poměru 20/80% (vlastní produkce/služby).  

V roce 2013, pro různé dodavatele i odběratele, dílna nadrtila 18,5 tun plastů (HPPE-PE 

směs, PE víčka, PE trubky, kanystry, PET). Pro firmu NeOmA s.r.o. slisovala 15,5 tun fólií.  

Zaměstnanci dílny se podíleli také na výrobních činnostech ostatních chráněných dílen 

Charity sv. Alexandra, např. chráněné dílny stolařské a chráněné dílny separace odpadů. 

Práce v dílně měla pravidelný charakter od pondělí do pátku v čase od 6:30 do 14:30 hodin. 

 

Dílna byla zřízena za podpory Evropské unie, Ministerstva pro místní rozvoj  

a Moravskoslezského kraje v rámci Společného regionálního operačního programu, kapitola 

3.2. Síť sociální integrace 2004, pod názvem projektu: „Inovativní program chráněných dílen 

na zpracování plastů“. Tento 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 

schéma Síť sociální integrace 2006, opatření 3.2. Podpora sociální integrace v regionech. 

Tento projekt byl ukončen v dubnu 2008. V současné době je dílna financována v rámci 

standartního provozu chráněných dílen.  
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Chráněná dílna separace odpadů 

Vedoucí:     Ivan Zbytovský  

Tel./GSM:    596 251 288, 596 251 278, 731 625 843 

Email:     ivan.zbytovsky@alexandr.charita.cz 

Adresa:     OZO Ostrava s.r.o., Frýdecká 680/444,  

      719 00 Ostrava – Kunčice 

Počet zaměstnanců k 31. 12. 2013: 22 OZP  

Datum vzniku dílny:      03/2003 

Zaměstnanci dílny separace odpadů pod odborným dohledem demontovali, vytřiďovali, před 

upravovali a ekologicky likvidovali elektronický a specifický odpad. Tato separace odpadů 

obsahovala vysoký podíl jednoduché, nenáročné až středně těžké fyzické práce s převahou 

práce manuální.  

Výrobní program byl tvořen pouze poskytovanou službou pro firmu Enviropol, s.r.o., která 

byla jediným obchodního partnerem a v jejíž prostorách se chráněná dílna nachází a 

provozuje svou činnost.  

V roce 2013 dílna vytřídila celkem 2 959 146 kg odpadu/surovin  

  (viz níže).   

Železo 44 730 kg  Řezačka 551 708 kg 

Směs kovů 4 289 kg  Plast 358 847 kg 

Barevné kovy 67 926 kg  Palivo 50 017 kg 

Tištěné spoje 210 627 kg  Sklo 1 614 089 kg 

Kabeláž 29 368 kg  Komunální odpad 27 545 kg 

 

Práce v dílně měla pravidelný charakter od pondělí do pátku v době od 6:00 do 14:00 hodin.  

Dílna byla zřízena za pomoci programu EQUAL, který byl úspěšně ukončen k 28. 4. 2005. 

Chráněná pracovní místa 

 

Chráněná pracovní místa 

V rámci chráněných dílen Charity sv. Alexandra fungovaly také keramická dílna, šperkařská  

dílna a kožedělná dílna. Výrobní program dílen byl tvořen vlastní kolekcí výrobků i 

zakázkovou výrobou. Práce v dílnách měla pravidelný charakter  

od pondělí do pátku v době od 8:00 do 12:00 hodin. 



Str. 09 
 

Sociální služby   
   

 

Sociální služby 

Poradna sv. Alexandra 

Vedoucí:     Bc. Adéla Kramná, DiS. 

Sociální pracovnice:   Mgr. Silvie Slavíková 

Tel./GSM:    596 611 207, 731 625 840 

Email:     poradna@alexandr.charita.cz 

Adresa:     Jeremenkova 8, 703 00  Ostrava-Vítkovice 

Počet zaměstnanců k 31. 12. 2013: 2 

Datum vzniku služby:      04/2003 

Poradna sv. Alexandra je registrovanou sociální službou poskytovanou  

dle §37 Zák. 108/106 Sb. Posláním poradny bylo i v roce 2013 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 poradny mohly 

kontaktovat osoby, které svou situaci vnímaly jako tíživou a nemohly ji v dané chvíli 

zvládnout vlastními silami ani za pomoci svých blízkých. 

Hlavním cílem poradny bylo zprostředkovat uživatelům náhled a orientaci v jejich 

nepříznivé životní situaci a za aktivní spolupráce uživatelů vyhledávat a nabízet možnosti 

řešení této situace. 

V roce 2013 poradnu navštívilo celkem 305 uživatelů, z toho 180 žen a 125 mužů. 

Uživatelům bylo poskytnuto celkem 471 setkání. Nejčastěji řešenou problematikou byly 

dluhy a exekuce, sepisování žádostí a vyplňování formulářů a řešení problémů v rodině  

a mezilidských vztazích. V lednu roku 2013 se pracovnice poradny účastnily dne sociálních 

služeb na Gymnáziu Fr. Hajdy v Ostravě, kde vedly přednášky pro studenty na téma 

dluhová problematika. Přednášky měly u studentů velký úspěch. 

Služby poradny byly poskytovány bezplatně a anonymně, pracovníci nezjišťovali jméno  

ani jiné osobní údaje zájemců či externích uživatelů. Poskytnutí služby poradny nebylo 

vázáno na uzavření písemné smlouvy s uživatelem. 

Konzultační hodiny poradny v roce 2013:     

Po 08:00 – 12:00 hod. 
Út  13:00 – 17:00 hod. 
St 08:00 – 12:00 hod.   

Čt 13:00 – 17:00 hod.         
Pá        09:00 – 12:00 hod.           

 

Mimo konzultační hodiny byly služby poskytovány po telefonické domluvě s pracovníkem 

poradny. 

mailto:poradna@alexandr.charita.cz
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Chráněné bydlení 

Vedoucí:     Ing. Jan Palaugari 

Sociální pracovník:   Jarmila Šťukavcová, DiS. 

Pracovník v sociálních službách: Miriam Viciaňová, Petr Folta 

Tel./GSM:    733 676 704 

Email:     bydleni@alexandr.charita.cz 

Adresa:     Holvekova 651/28, 718 00 Ostrava – Kunčičky 

Počet zaměstnanců k 31. 12. 2013: 4 

Kapacita:    9 lůžek (6 lůžek pro muže, 3 lůžka pro ženy) 

Datum vzniku služby:   03/2012 

Chráněné bydlení je pomocí tréninkového charakteru. Jedná se sociální službu v souladu  

s § 51 zákona o sociálních službách. 

Posláním služby byla v roce 2013 podpora lidí s dlouhodobým duševním onemocněním 

včetně poskytnutí ubytování, jejich příprava a zvyšování jejich soběstačnosti tak,  

aby po odchodu ze služby mohli bydlet a žít v obvyklém prostředí, ve své domácnosti,  

aby zvládali nároky samostatného bydlení i důsledky svého onemocnění a byli schopni 

naplňovat své individuální potřeby. Služba byla poskytována podle individuálních potřeb  

a možností každého klienta.  

Cílová skupina jsou muži a ženy s dlouhodobým duševním onemocněním ve věku  

19 – 55 let z Ostravy a okolí, kteří se ocitli v nepříznivé životní situaci.  

Poskytované služby: 

 poskytnutí ubytování, 

 podpora při každodenním obstarávání domácnosti (nákup, praní prádla, hospodaření  

s penězi), 

 pomoc při zvládání péče o vlastní osobu (zajištění stravy, hygiena), 

 pomoc při vyřizování osobních záležitostí (např. jednání na úřadech, soužití se sousedy, 

sociální kontakty a vztahy, cestování, zdravotní péče apod.), 

 podpora při zvládání důsledků svého onemocnění (zvládání pocitů, krizí, rozpoznání 

svých potřeb, vyhledání potřebné služby, zdravotní péče apod.), 

 podpora způsobu trávení osobního volného času, 

 pomoc při umění navazovat a udržovat vzájemně prospěšné vztahy podle potřeb a 

zájmů, 

 pomoc při vyhledání vhodného bydlení popř. zaměstnání po odchodu z chráněného 

bydlení. 
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V roce 2013 byly poskytovány služby celkem čtrnácti klientům (z toho pět klientů využilo 

také služeb Poradny sv. Alexandra). Pro neochotu, nebo neschopnost přizpůsobit  

se možnostem a podmínkám chráněného bydlení byla jednostranně rozvázána smlouva  

se třemi klienty, tři klienti odešli do samostatného bydlení. Další dva klienti získali 

zaměstnání přímo v Charitě sv. Alexandra. Podařilo se také stabilizovat a zlepšit životní 

situace dalších klientů směrem k vyšší kvalitě života.  

Pobytová služba byla v roce 2013 poskytována nepřetržitě v pracovní dny v době  

od 6:00 do 18:00 hod. Mimo tuto dobu byl klientům k dispozici na telefonu sociální 

pracovník, který mohl řešit krizové situace. Odbornou pomoc poskytovali dva sociální 

pracovníci a dva pracovníci v sociální službě. Externě byl využíván supervizor (dohoda o 

provedení práce). 

Délka pobytu v chráněném bydlení byla stanovována individuálně, podle potřeb daného 

uživatele. Smlouvy se uzavíraly na dobu šesti měsíců a dále se po třech až šesti měsících 

prodlužovaly (pozn.: max. doba pobytu zpravidla nepřekračuje tři roky).  

V roce 2013 byla vybavena společná kuchyň chráněného bydlení tak, aby v ní mohly 

plnohodnotně probíhat nácviky vaření a pečení. Velice přínosným bylo vybavení třemi 

jízdními koly, které jsou hojně využívány k dopravě klientů po městě a také v rámci aktivity 

cvičení  

ke kondičním výletům. K fyzickým cvičením bylo v roce 2013 pořízeno také nové sportovní 

vybavení.  

Zahrada a skleník poprvé poskytly úrodu zeleniny a ovoce, jako výsledek práce klientů v 

rámci aktivity péče o rostliny. Velice žádanou aktivitou byl kurz počítačů, kterého se účastnili 

všichni klienti. Dalšími pravidelnými aktivitami byly v roce 2013 výtvarné a rukodělné práce, 

brigády, výlety a poradenská setkání.   

V rámci sociálních a ostatních služeb jsme v roce 2013: 

 Poskytovali praxi studentům studujícím sociální obory.  

 Umožňovali stáže zaměstnancům v sociálních službách. 

 Uskutečňovali v rámci poraden exkurze pro žáky a studenty základních  

a středních škol a vedli přednášky pro zahraniční studenty.  
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Ostatní služby 

Target - podporované zaměstnávání 

Vedoucí:     Mgr. Kristina Porubová - Řeháčková  

Sociální pracovník:   Mgr. Martina Vašíčková 

Tel./GSM:    596 611 208, 734 435 326, 731 534 049 

Email:     target@alexandr.charita.cz 

Adresa:     Jeremenkova 8, 703 00 Ostrava – Vítkovice 

Počet zaměstnanců k 31. 12. 2013: 2  

Datum vzniku služby:      06/2010 

Posláním služby bylo již třetím rokem vyrovnávání příležitostí pro pracovní uplatnění 

občanů České republiky žijících na území města Ostravy a v jeho blízkém okolí, starších 

osmnácti let, kteří v důsledku zdravotního postižení měli ztížený přístup na otevřený trh 

práce, a v důsledku toho mohli být nebo byli omezeni ve svém společenském uplatnění.  

Cíle služby: 

 podpoření uživatele služby při hledání práce v běžných podmínkách a poskytování 

podpory nutné k trvalému udržení práce, 

 zvýšení úrovně dovedností uživatelů služby potřebných k nalezení, získání a udržení 

zaměstnání, 

 posílení pracovních návyků uživatelů služby a rozšíření zájmů o profesní rozvoj. 

V roce 2013 službu Target – podporované zaměstnávání navštívilo šedesát osob, z nichž 

čtyřicet čtyři se rozhodlo pro dlouhodobou spolupráci. Za dané období získalo 

pracovní uplatnění dvanáct osob se zdravotním postižením. U téměř všech dlouhodobě 

spolupracujících uživatelů došlo ke zvýšení dovedností potřebných pro získání a udržení  

si vhodného pracovního uplatnění. 

Je nutné dodat, že úspěch spolupráce uživatelů projektu nelze měřit pouze kvantitativně - 

zda získali zaměstnání na otevřeném trhu práce či nikoli. Úspěchem je také udržení 

stabilizovaného zdravotního stavu, získání nových dovedností a znalostí sloužících  

k efektivnímu hledání zaměstnání, zvýšení zájmu o seberozvoj, zvyšování kvalifikace a jiné, 

pokud to může vést k vyšší šanci na pracovní uplatnění.  
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Bezplatně byly nabízeny služby: 

 Kariérové poradenství - poradenství v pracovní oblasti včetně pomoci se sestavením 

životopisu a motivačního dopisu. 

 Nácvik dovedností – nácvik pracovního pohovoru, telefonického kontaktu  

se zaměstnavatelem, nácvik práce s počítačem. 

 Doprovod – doprovod na jednání se zaměstnavatelem, s Úřadem práce, aj. 

 Pracovní asistence – asistence na pracovišti v případě potřeby zapracování, 

komunikace se zaměstnavatelem. 

 Jednání s organizacemi – spolupráce s dalšími organizacemi zapojenými do práce 

s uživatelem. 

 Skupinové aktivity – podpůrné aktivity formou skupinové práce (podpůrná skupina 

pro uživatele, informační skupina pro čekatele). 

 

Zásady podporovaného zaměstnávání: 

 Bezplatnost. 

 Individuální přístup k uživateli služby.  

 Podpora autonomie uživatele služby. 

 Podpora uživatele služby v aktivním přístupu k řešení jeho situace. 

 Podpora důstojnosti uživatele služby. 

 Respekt. 

 Profesionalita. 

 

Konzultační hodiny v roce 2013:     

 

Po 13:00 – 17:00 hod. 

Čt 08:00 – 12:00 hod.         

 

Mimo konzultační hodiny byly služby poskytovány po telefonické domluvě s pracovníky 

poradny. 
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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 Porubová - Řeháčková  

      Bc. Zdeněk Staněk, DiS. 

GSM:     734 435 326, 731 625 839 

Email:     kristina.rehackova@alexandr@charita.cz 

      zdenek.stanek@alexandr.charita.cz 

Datum vzniku spolupráce na projektu:    10/2013 

Na podzim roku 2013 se Charita sv. Alexandra zapojila do realizace dvouletého 

mezinárodního projektu SEE LIGHT.  

Jedná se o projekt typu Partnerství (program Grundtvig), který je podpořen z Programu 

celoživotního učení. Cílem projektu je vzájemná výměna a sdílení zkušeností s 

mezinárodními partnery, které jsou realizovány především prostřednictvím projektových 

setkání v zemích partnerských organizací.  

Projekt SEE LIGHT se zaměřuje na hledání a realizaci dobré praxe v oblasti sociálního 

podnikání. V rámci projektu spolupracuje sedm partnerských organizací ze šesti zemí. 

Jedná se o zástupce Litvy, Španělska, Dánska, Velké Británie, Itálie a České republiky  

(Charita sv. Alexandra a Charita Opava).  

Cílem projektu je 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.).  

V listopadu 2013 proběhlo první projektové setkání, které se uskutečnilo v litevském hlavním 

městě Vilnius. Zúčastnili se jej dva zástupci Charity sv. Alexandra a čtrnáct zástupců 

partnerských organizací. Setkání trvalo tři dny. V jeho průběhu navštívili účastníci několik 

sociálních podniků a zaměřenou na sociální podnikání a jeho rozvoj v Litvě. 

 

 

mailto:kristina.rehackova@alexandr@charita.cz
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Humanitární aktivity 
Charita sv. Alexandra se podílí na humanitární pomoci v případech nepředvídatelných 

živelných katastrof, jak tomu bylo např. u povodní v letech 2002 a 2009. 

Humanitární šatník 

Vedoucí:     Jiřina Vašíčková  

Tel./fax/GSM:    596 237 831 

Adresa:     Holvekova 651/28, 718 00 Ostrava – Kunčičky 

Počet zaměstnanců k 31. 12. 2013: 1 TZP 

Datum vzniku střediska:      06/1999 

I v roce 2013 jsme zabezpečovali provoz humanitárního šatníku. Charita sv. Alexandra v 

místě svého sídla provozuje šatník, kam byla humanitární pomoc ve formě použitého šatstva 

a obuvi svážena z oblastních charit a vybírána od jednotlivých dárců, dále tříděna dle 

požadavků  

(v případě ošacení balena do kartónových přepravek) a skladována.  

Zpracované šatstvo a obuv, popřípadě jinou humanitární pomoc (drobné předměty denní 

potřeby, hračky, kočárky, literatura apod.), jsme následně vydávali či distribuovali zájemcům 

v rámci celého Moravskoslezského kraje dle potřeby a požadavků jednotlivců, skupin, 

jednotlivých sociálních odborů (poraden), azylových zařízení, ubytoven soc. slabých rodin  

či zařízení pro lidi bez domova, apod. 

Výběr humanitárního materiálu probíhal v pracovní dny od pondělí do čtvrtku v čase  

od 8:00 do 11:00 hod. 

Za rok 2013 bylo vyřízeno devadesát žádostí klientů.  

Klientem je myšlena osoba, která se nás nebo na spolupracující organizaci obrátí s žádostí  

o poskytnutí pomoci. V případě jednoho klienta se v roce 2013 nejčastěji jednalo o rodinu 

s třemi a více dětmi, jimž byla pomoc většinou ve formě ošacení poskytnuta. 

Ze spolupracujících organizací nejvíce služeb šatníku využívaly sdružení HELPALE 

organizační jednotky občanského sdružení Vzájemné soužití a AZYLOVÝ DŮM  

v Ostravě-Vítkovicích. 
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Tříkrálová sbírka 2013  

I roce 2013 vyšly v termínu okolo svátku Tří králů (6. ledna) do ulic a domácností skupinky  

Tří králů se zapečetěnou pokladničkou, kteří s radostnou zvěstí vánoc  

a novoročním přáním prosily o finanční příspěvek do charitní pokladničky. Jako poděkování 

každý dárce obdržel malou drobnost. 

Od roku 2010 byl stanoven pevný termín pořádání sbírky jednotně a to ve dnech  

1. až 14. ledna. 

Rozdělení vybraných finančních prostředků probíhalo následovně*: 

 65% projekty farní či oblastní charity (Charita sv. Alexandra, Charita Ostrava), 

 15% projekty diecézní charity, 

 10% humanitární pomoc do zahraničí, 

 5% projekty Charity ČR, 

 5% režie sbírky. 

Charita sv. Alexandra se sbírky účastnila ve spolupráci s Charitou Ostrava. Koordinovali 

jsme 72 skupinek koledníků v přidělených obvodech Stará Bělá, Nová Bělá, Proskovice, 

Radvanice, Bartovice, Michálkovice, Koblov, Hrušov, Heřmanice, Kunčičky, Kunčice, 

Petřvald u Karviné a Slezská Ostrava, ve kterých se vybralo 301 979,- Kč. 

Celková vybraná částka ve městě Ostrava a všech jejich příměstských oblastech činila  

1 342 749,- Kč, ze které obě Charity, dle předem stanoveného rozdělovacího klíče, obdržely 

65% (* viz výše).  

Z tohoto procentního podílu, dle vzájemné smlouvy s Charitou Ostrava, obdržela Charita 

sv. Alexandra částku 133 712,- Kč. 

Tato suma byla rozdělena mezi projekty „Charita sv. Alexandra - sociální služba 

chráněné bydlení“ (viz. Kapitola chráněné bydlení) ve výši 43 712,-Kč a 90 000,- Kč na 

projekt „Chráněné dílny Charity sv. Alexandra“ (viz. Kapitola Chráněné dílny).  

V celé diecézi ostravsko-opavské se v roce 2013 vykoledovalo 13 297 864,- Kč. 

V celé České republice v roce 2013 přispěli dárci částkou 82 752 129,- Kč.  

Všem dárcům srdečně děkujeme! 
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Zaměstnanci 

Evidenční počet zaměstnanců k 31. 12. 2013 činil sedmdesát pět osob. Z toho padesát 

zaměstnanců klasifikovaných jako OZP, z nich pět TZP, jedna zaměstnankyně na mateřské 

dovolené a dvě na dovolené rodičovské.  

Průměrný evidenční počet zaměstnanců přepočtený od počátku roku činil 66,97 osob.  

Graf: Vývoj počtu zaměstnanců v letech 2003-2013  

k 31. 12. daného roku  

 

 

 

 

 

 

 

Graf: Procento osob se zdravotním postižením z celkového 

počtu zaměstnanců charity sv. Alexandra v letech 2003-2013  
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Do výrobní činnosti v chráněných dílnách Charity sv. Alexandra bylo zapojeno šedesát 

jedna zaměstnanců, z toho čtyřicet pět OZP a čtyři TZP. 

Na projektu „Target - podporované zaměstnávání“ pracovali dva zaměstnanci. 

Poradnu sv. Alexandra zajišťovali dva zaměstnanci. 

Provoz „Chráněného bydlení“ zabezpečovali čtyři zaměstnanci. 

Humanitární aktivity obstarával jeden zaměstnanec s klasifikací TZP a několik 

dobrovolníků.  

U klientů zaměstnaných v našich dílnách se jednalo především o postižení sluchového 

aparátu, tělesného aparátu a psychického postižení. U některých klientů jde o kombinaci 

výše zmiňovaných vad. 

Klienti-zaměstnanci jsou z místních regionů s max. dojíždějící vzdáleností 25 km. Sociální 

zázemí našich klientů je velmi různorodé. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Vedení Charity sv. Alexandra. 
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Prostorové zázemí 
Všechny objekty nacházející se v areálu bývalého Dolu Alexandr jsou historicky 

významnými stavbami a jsou registrovanými kulturními památkami. 

 

Prostorové zázemí chráněné dílny textilní, chráněné dílny 

stolařské (výroba z masivu), humanitárního šatník 

V místě sídla Charity sv. Alexandra v Ostravě Kunčičkách na Holvekově ulici č. 651/28 
působí bezbariérové chráněné dílny textilní a stolařská. Budova v minulosti sloužila jako 
kovárna Dolu Alexandr. Charita sv. Alexandra je vlastníkem objektu od roku 2002. Objekt 
prošel kompletní rekonstrukcí vč. rozšíření v letech 2004 -  2006. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Rok 2003.            Rok 2006. 
 

Zde jsou v 1. NP situovány správně hospodářské místnosti, část stolařské dílny a 
humanitární šatník.  
 
Zaměstnancům je zde k dispozici také společenská místnost vybavená výpočetní technikou  
s možnosti přístupu na internet a plně vybavené zázemí pro zaměstnance. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Rok 2003.            Rok 2006. 
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Podkroví 2.NP využívá chráněná dílna textilní. Část podkroví tvoří sklady a zázemí  
pro zaměstnance. Do podlaží je bezbariérový přístup speciálním výtahem pro vozíčkáře. 
 
Novější část budovy je tvořena halou a prostory průmyslového charakteru, které využívá  
z podstatné části chráněná dílna stolařská na výrobu nábytku z masivu. Hala je otevřena  
do střešního prostoru, má vlastní vjezd pro nákladní auta a portálový jeřáb. 
 
 

Prostorové zázemí chráněné dílny zpracování plastů, 
chráněné dílny stolařské (výroba z lamina) 

 
Sousední objekt sídla Charity sv. Alexandra, bývalou kočárovnu dolu Alexandr, vlastní 
charita od roku 2008. Budova prošla kompletní rekonstrukcí v letech 2008 až 2010. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Rok 2003.                                           Rok 2010. 

 
Budova má pouze 1NP. V přední a střední části objektu působí chráněná dílna zpracování 
plastů. V přední části je také plně vybavené zázemí pro zaměstnance.  
 
Zadní část budovy využívá chráněná dílna stolařská na výrobu nábytku z lamina a 
zámečnická dílna, která je součástí dílny stolařské. V zadním bloku je umístěná také hlavní 
kotelna, která dodává teplo a teplou vodu do všech objektů, které jsou v místě sídla 
organizace  
na ul. Holvekově. 
  

Prostorové zázemí chráněného bydlení 

Chráněné bydlení poskytuje své služby ve zrekonstruované administrativní budově bývalého 

Dolu Alexandr s vlastní zahradou. K dispozici jsou dvě bytové jednotky, každá s vlastním 

sociálním zázemím a kuchyní. V jedné z bytových jednotek jsou k dispozici tři pokoje o 

celkové kapacitě šest lůžek, ve druhé jednotce jsou dva pokoje s třemi ubytovacími místy. 

Celková kapacita je devět lůžek. V přízemí domu jsou prostory pro rehabilitační činnosti, 

společná kuchyně, společenský prostor, konzultační místnost, zázemí zaměstnanců a 

hovorna.  
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Charita sv. Alexandra objekt vlastní od roku 2008. Budova prošla kompletní rekonstrukcí 
v letech 2010 - 2012. 
 

 

 

 

 

Rok 2010.         Rok 2013. 

Prostorové zázemí chráněné dílny separace odpadů 

Chráněná dílna separace odpadů provozuje svou činnost v areálu společnosti OZO Ostrava 

s.r.o. na ulici Frýdecká 680/444 v Ostravě – Kunčicích, v pronajatých prostorách firmy 

Enviropol, s.r.o. Objekt je pro danou aktivitu speciálně uzpůsoben (bezbariérový přístup, 

vjezdy pro nákladní automobily, apod.). 

 

 

 

 

 

Prostorové zázemí Target - podporovaného zaměstnávání  

a Poradny sv. Alexandra 

Obě poradny poskytovaly v loňském roce služby v pronajatých místnostech  

v Ostravě-Vítkovicích, v historické cihlové budově, která je lokalizována na náměstí městské 

části s výbornou dostupností MHD a s přilehlým parkovištěm. 
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Ekonomické informace 

Výkaz zisku a ztráty 

pro účetní jednotky, u kterých hlavním předmětem činnosti není podnikání 

k 31. prosinci 2013 (v celých tisících Kč) v plném rozsahu podle Sbírky zákonů vyhlášky  

č. 504/2002 z 5. 12. 2002 a vyhlášky č. 476/2003 ze 17. 12. 2003. 

 

Položka Text 
Hodnoty  

za činnost 
hlavní 

Hodnoty  
za činnost 

celkem 

A. Náklady   

A.I. Spotřebované nákupy celkem 2 655 2 655 

A.I.1. Spotřeba materiálu 2 199 2 199 

A.I.2. Spotřeba energie  379 379 

A.I.3. Spotřeba ostatních neskladovatel. dodávek 72 72 

A.I.4. Prodané zboží 5 5 

A.II. Služby celkem 1 000 1 000 

A.II.5. Opravy a udržování 117 117 

A.II.6. Cestovné 53 53 

A.II.7. Náklady na reprezentaci 184 184 

A.II.8. Ostatní služby 646 646 

A.III. Osobní náklady celkem 15 212 15 212 

A.III.9. Mzdové náklady 11 071 11 071 

A.III.10. Zákonné sociální pojištění 3 501 3 501 

A.III.12. Zákonné sociální náklady 640 640 

A.IV. Daně a poplatky celkem 9 9 

A.IV.14. Daň silniční 6 6 

A.IV.16. Ostatní daně a poplatky 3 3 

A.V. Ostatní náklady celkem 66 66 

A.V.20. Úroky 1 1 

A.V.21. Kurzové ztráty 4 4 

A.V.23. Manka a škody 8 8 

A.V.24. Jiné ostatní náklady 53 53 

A.VI. Odpisy, prodaný maj., tvorba rezerv a oprav. položek celkem 2 015 2 015 

A.VI.25. Odpisy dlouhod. nehmot. a hmot. majetku 2 015 2 015 

A.VII. Poskytnuté příspěvky celkem 50 50 

A.VII.32. Poskytnuté členské příspěvky 50 50 

 Náklady celkem 21 007 21 007 
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10 285 

11 565 

13 423 
14 056 

16 660 

19 337 
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21 007 

11 303 

12 697 

15 692 
16 359 

18 235 

21 043 
22 048 21 900 21 661 21 524 

1 018 1 132 
2 269 2 303 

1 575 1 706 

158 -644 47 517 

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

K
Č

 V
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IS
. 

ROK 

náklady výnosy zisk Lineární (zisk)

Služby 
1 000 000 Kč 

4,8% 

Osobní náklady 
15 212 000 Kč 

72,4% 

Spotřebované 
nákupy 

2 655 000 Kč 
12,6% 

Odpisy, prodaný 
maj., rezervy 
2 015 000 Kč 

9,6% 

Ostatní náklady 
66 000 Kč 

0,3% 

Daně a poplatky 
9 000 Kč 

0,04% 

Poskyt. příspěvky 
50 000 Kč 

0,2% 

Graf: Náklady Charity sv. Alexandra v roce 2013 za celou 

organizaci 

   

 

 

 

  

 

   

 

 

Graf: Náklady, výnosy, zisk Charity sv. Alexandra v létech 

2004 – 2013 za celou organizaci 
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Výkaz zisku a ztráty 

pro účetní jednotky, u kterých hlavním předmětem činnosti není podnikání 

k 31. prosinci 2013 (v celých tisících Kč) v plném rozsahu podle Sbírky zákonů vyhlášky  

č. 504/2002 z 5. 12. 2002 a vyhlášky č. 476/2003 ze 17. 12. 2003. 

 

Položka TEXT 
Hodnoty  

za činnost 
hlavní 

Hodnoty  
za činnost 

celkem 

B. Výnosy   

B.I. Tržby za vlastní výkony a za zboží celkem 7 319 7 319 

B.I.1. Tržby za vlastní výrobky 2 643 2 643 

B.I.2. Tržby z prodeje služeb 4 672 4 672 

B.I.3. Tržby za prodané zboží 4 4 

B.II. Změny stavu vnitropodnikových zásob celkem - 26 - 26 

B.II.6. Změna stavu zásob výrobků - 26 - 26 

B.III. Aktivace celkem 282 282 

B.III.8. Aktivace materiálu a zboží 281 281 

B.III.9. Aktivace vnitroorganizačních služeb 1 1 

B.IV. Ostatní výnosy celkem 1 813 1 813 

B.IV.15 Úroky 36 36 

B.IV.16. Kurzové zisky 3 3 

B.IV.17. Zaúčtování fondů 175 175 

B.IV.18. Jiné ostatní výnosy 1 599 1 599 

B.V. Tržby z prodeje maj., zúčt. rezervy a opr. položek celkem 13 13 

B.V.19. Tržby z prodeje dlouhodob. nehmotného a hmotného majetku 10 10 

B.V.21. Tržby z prodeje materiálu 3 3 

B.VI. Přijaté příspěvky celkem 573 573 

B.VI.27. Přijaté příspěvky (dary) 573 573 

B.VII. Provozní dotace celkem 11 550 11 550 

B.VII.29. Provozní dotace 11 550 11 550 

  Výnosy celkem 21 524 21 524 

C.  Výsledek hospodaření před zdaněním 517 517 

D.   Výsledek hospodaření po zdanění 517 517 
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Tržby za vlastní 
výkony a za 

zboží  
7 319 000 Kč 

32,5% 

Aktivace 
282 000 Kč 

1,3% 

Ostatní výnosy 
1 813 000 Kč 

8,0% 

Tržby z prodeje 
majetku, 
materiálu 
13 000 Kč 

0,1% 

Přijaté příspěvky 
573 000 Kč 

2,5% 

Provozní dotace, 
investiční dotace 

12 526 552 Kč 
55,6% 

Výnosy a dotace v roce 2013 

 

Poskytovatel Účel dotace / Projekt Kč 

Úřad práce příspěvek dle §78 5 106 591 

 příspěvek na mzdu 69 000 

Statut. město Ostrava Poradna Charity sv. Alexandra - nájemné 39 725 

 Chráněné bydlení 678 000 

 Chráněné dílny 2 800 000 

 Živá zahrada 2012/13 (116500) 61 302 

 Target - podporované zaměstnávaní 444 000 

 LOTERIE - Chráněné bydlení  185 000 

Moravskoslezský kraj Target - podporované zaměstnávaní 150 000 

 Chráněné bydlení 50 000 

 Poradna Charity sv. Alexandra 100 000 

 Chráněné dílny 200 000 

MPSV Chráněné bydlení 1 146 000 

 Poradna Charity sv. Alexandra 682 000 

Nadace OKD Chráněné bydlení 150 000 

 Chráněné dílny 500 000 

DZS národní agentura pro evropské 
vzdělávací programy 

Grundtvig - projekt partnerství 31 222 

Tříkrálová sbírka Chráněné dílny 90 000 

 Chráněné bydlení 43 712 

Celkem:  12 526 552 

 

Graf: Výnosy a dotace Charity sv. Alexandra v roce 2013  

za celou organizaci  
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Rozvaha  

pro účetní jednotky, u kterých hlavním předmětem činnosti není podnikání k 31. prosinci 

2013 (v celých tisících Kč) v plném rozsahu v plném rozsahu podle Sbírky zákonů vyhlášky  

č. 504/2002 z 5. 12. 2002. 

Aktiva 

Položka TEXT 
Stav k prvnímu  

dni účet. období  
(= min. úč. obd.) 

Stav k poslednímu  
dni účet. období 

31. 12. 2013 

A. Dlouhodobý majetek celkem 17 878 16 442 

A.II. Dlouhodobý hmotný majetek celkem 24 490 24 849 

A.II.1. Pozemky 1 799 1 799 

A.II.3. Stavby 16 014 16 248 

A.II.4. Samostatné movité věci a soubory movitých věcí 6 515 6 659 

A.II.7. Drobný dlouhodobý hmotný majetek 162 143 

A.IV. Oprávky k dlouhodobému majetku celkem - 6 612 - 8 407 

A.IV.6. Oprávky ke stavbám - 2 705 - 3 688 

A.IV.7. 
Oprávky k samostatným movitým věcem  
a souborům movitých věcí 

- 3 745 - 4 575 

A.IV.10. Oprávky k drobnému dlouhodobému hmot. Majetku - 162 - 144 

B. Krátkodobý majetek celkem 11 343 12 492 

B.I. Zásoby celkem 692 816 

B.I.1. Materiál na skladě 328 473 

B.I.5. Výrobky 343 321 

B.I.7. Zboží na skladě a v prodejnách 11 12 

B.I.9. Poskytnuté zálohy na zásoby 10 10 

B.II. Pohledávky celkem 2 115 2 146 

B.II.1. Odběratelé 831 845 

B.II.6. Pohledávky za zaměstnanci 32 29 

B.II.17. Jiné pohledávky 107 3 

B.II.18. Dohadné účty aktivní 1 335 1 459 

B.II.19. Opravná položka k pohledávkám - 190 - 190 

B.III. Krátkodobý finanční majetek celkem 8 530 9 507 

B.III.1. Pokladna 89 86 

B.III.2. Ceniny 17 12 

B.III.3. Účty v bankách 8 424 9 409 

B.IV. Jiná aktiva celkem 6 23 

B.IV.1. Náklady příštích období 6 23 

  Aktiva celkem 29 221 28 934 
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Rozvaha  

pro účetní jednotky, u kterých hlavním předmětem činnosti není podnikání k 31. prosinci 

2013 (v celých tisících Kč) v plném rozsahu v plném rozsahu podle Sbírky zákonů vyhlášky  

č. 504/2002 z 5. 12. 2002. 

Pasiva 

Položka TEXT 
Stav k prvnímu  
dni účet. období  
(= min. úč. obd.) 

Stav  
k rozvahovému dni 

31. 12. 2013 

A. Vlastní zdroje celkem 27 429 27 083 

A.I. Jmění celkem 27 514 26 566 

A.I.1. Vlastní jmění 18 024 17 336 

A.I.2. Fondy 9 490 9 230 

A.II. Výsledek hospodaření celkem - 85 517 

A.II.1. Účet výsledku hospodaření  517 

A.II.2. Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení - 85  

B. Cizí zdroje celkem 1 792 1 851 

B.III. Krátkodobé závazky celkem 1 721 1 615 

B.III.1. Dodavatelé 219 100 

B.III.5. Zaměstnanci 592 635 

B.III.6. Ostatní závazky vůči zaměstnancům 52 70 

B.III.7. 
Závazky k institucím sociálního zabezpečení 
a veřejně zdravotního pojištění 

479 494 

B.III.9. Ostatní přímě daně 74 78 

B.III.10. Daň z přidané hodnoty 139 231 

B.III.11. Ostatní daně a poplatky 1 1 

B.III.17. Jiné závazky 165 6 

B.IV. Jiná pasiva celkem 71 236 

B.IV.2. Výnosy příštích období 71 236 

  Pasiva celkem 29 221 28 934 

 

Plány do budoucna 

 Zkvalitnění výrobních procesů, zvýšení produktivity práce, zvýšení kvality výrobků 

z masívu chráněné stolařské dílny a vytváření dobrého jména dílny jako kvalitního 

producenta nábytku. To vše ve vzájemné korelaci je nezbytným krokem ke zvýšení tržeb 

stolařské dílny a její ekonomické stabilizaci. 

 Ukončení činnosti humanitárního šatníku. 

 Přestěhování Poradny sv. Alexandra a poradny Target - podporované zaměstnávání  

do nových prostor v městské části Ostrava – Dubina. Důvodem je lepší spádová oblast  

pro klienty. 
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Společenský zisk Charity sv. Alexandra  

za rok 2013 

Ekonomické náklady z pohledu veřejných rozpočtů (státu)  

– přímé, nepřímé 

Nezaměstnané osoby znamenají pro společnost (stát) ztráty, a to jak ekonomické,  

tak sociální.  

Ekonomické náklady z pohledu veřejných rozpočtů jsou přímé a nepřímé. 

 

Přímé ztráty (náklady) státu: 

 ztráta daně z příjmu placeného zaměstnancem, 

 ztráta sociálního a zdravotního pojištění placeného zaměstnancem, 

 ztráta sociálního a zdravotního pojištění placeného zaměstnavatelem. 

 

Přímé výdaje státu na nezaměstnanou osobu: 

 podpora v nezaměstnanosti (v závislosti na věku, délce ev. na ÚP, výši mzdy apod.), 

 sociální dávky (v závislosti na ekonom. situaci rodiny), 

  sociální a zdravotní pojištění placené státem za nezaměstnané osoby. 

 

Nepřímé náklady státu (nezaměstnanost, HDP): 

 v důsledku růstu nezaměstnanosti, klesá HDP, 

 pokles výběru přímých daní vlivem poklesu tržeb a zisků (snížení kupní síly/spotřeby 

nezaměstnaných osob), 

 růst přímých nákladů vlivem nezaměstnanosti, pokles výběru nepřímých daní. 

 

Společenský zisk Charity sv. Alexandra za rok 2013 

 

Mzdy nejsou v populaci rozděleny rovnoměrně. Průměrné nebo nadprůměrné mzdy 

dosahovalo v roce 2013 pouze 35 % populace České republiky. Celých 65 % zaměstnaných 

osob se pak nacházelo pod průměrnou mzdou (25 128,- Kč / osoba / rok 2013). 
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Dalšími významnými faktory ovlivňujícími stanovenou ztrátu (dle Statistického úřadu, MPSV, 

MF ČR) jsou: 

 střední hodnota mzdy, 

 průměrná doba nezaměstnanosti, 

 průměrný věk nezaměstnaného, 

 soc. – ekonomická situace rodiny nezaměstnané osoby, 

 dodatečné náklady státu (dle aktuální politiky zaměstnanosti). 

Průměrná ztráta státu na jednu nezaměstnanou osobu činila v roce 2013 cca 245 250,- Kč. 

Stát na základě zákona o zaměstnanosti poskytnul v roce 2013 Charitě sv. Alexandra  

v průměru na jednu osobu finanční podporu ve výši 116 060,- Kč. 

 

Společenský zisk Charity sv. Alexandra za rok 2013  

A) Ekonomický zisk 

Úspora státu = 245 250,- Kč – 116 060,- Kč = 129 190,- Kč. 

(Úspora státu = průměrná ztráta státu na jednu nezaměstnanou osobu v roce  

2013 – podpora Charitě sv. Alexandra na jednu osobu v roce 2013 = úspora státu na jednu 

handicapovanou osobu v roce 2013). 

B) Společenský zisk (sociální přínos) 

Společenský zisk = 129 190,- Kč * 50 OZP = 6 459 500,- Kč celkem za Charitu sv. 

Alexandra za rok 2013. 

(Společenský zisk = úspora státu na jednu handicapovanou osobu v roce 2013 * počet 

handicapovaných osob zaměstnaných na Charitě sv. Alexandra v roce 2013 = celková 

úspora státu za handicapované osoby zaměstnané v roce 2013 na Charitě sv. Alexandra  

tj. společenský zisk). 

Společenský zisk = úspora státu (6 459 500,- Kč za Charitu sv. Alexandra) + sociální 

aspekt/přínos (nevyčíslitelný). 

 

Sociální přínos (společenský zisk) > ekonomický zisk. 

Sociální přínos není vyčíslitelný, mnohonásobně však převyšuje přínos ekonomický. 
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Náhradní plnění odběrem výrobků  

Povinnost zaměstnávat osoby se zdravotním postižením (OZP) má každý 

zaměstnavatel, pokud zaměstnává v průměrném ročním přepočteném počtu zaměstnanců 

více než dvacet pět zaměstnanců. 

Povinnost zaměstnávat OZP plní zaměstnavatel: 

 zaměstnáváním těchto občanů v pracovním poměru ve výši 4% z celkového 

průměrného přepočteného počtu zaměstnanců, nebo 

 odebíráním výrobků nebo služeb tzv. NÁHRADNÍM PLNĚNÍM dle § 81 Zákona  

č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, od zaměstnavatelů zaměstnávajících více  

než 50% zaměstnanců, kteří jsou OZP, nebo 

 odvodem do státního rozpočtu (výše tohoto odvodu činí ročně za každého OZP,  

o kterého zaměstnavatel nesplnil povinný podíl 2,5 násobek průměrné měsíční mzdy  

v národním hospodářství vyhlašované MPSV za I. až III. čtvrtletí roku, v němž nebyl 

povinný podíl naplněn, tj. 24 622,- Kč * 2,5 = 61 555,- Kč za jednoho zaměstnance pro 

rok 2013.  

 

Počet zaměstnanců, které si zaměstnavatel započte do plnění svého povinného podílu,  

je upraven ve vyhlášce č. 518/2004 Sb., kterou se provádí Zák. č. 435/2004 Sb.,  

o zaměstnanosti. 

Zápočet se určí podílem celkového ročního objemu plateb bez DPH (u plátců DPH) za 

výrobky nebo služby odebrané v roce 2013 od zaměstnavatele, který měl více jak 50% 

zaměstnanců se zdravotním postižením, k sedminásobku průměrné mzdy zjištěné za I. až 

III. čtvrtletí sledovaného roku (tj. 24 622,- Kč za rok 2013). U plátců DPH se z ceny výrobků 

nebo služeb odečte daň z přidané hodnoty. 

Příklad: 

Zaměstnavatel odebral za sledované období v průběhu celého roku 2013 od chráněné dílny výrobky (např. textilní 

výrobky) v hodnotě 584 240 Kč. 

584 240 : 172 354 (tj. 7 x 24 622,- Kč) = 3,39 

Zaměstnavatel si do svého plnění povinného podílu započte 3,39 zaměstnanců se zdravotním postižením jako 

náhradní plnění a to jen v případě, že tento dodavatel zaměstnával ve sledovaném období přepočtených 3,39 

(nebo více) zaměstnanců. 

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 2013 poskytovat náhradní plnění až do výše třiceti šesti násobku 

průměrné mzdy (cca 44 mil. Kč). 
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Zpráva nezávislého auditora 
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Poděkování  
Vážené dámy, vážení pánové, 

děkujeme všem příznivcům za podporu v roce 2013, dárcům, institucím, organizacím, 

nadacím, úřadům, firmám, farnostem, rodinám i jednotlivcům. Bez Vaší velkorysé přízně  

a osobního nasazení by Charita sv. Alexandra nemohla naplňovat své poslání pomáhat těm, 

kteří to potřebují. Děkujeme všem našim zaměstnancům a dobrovolníkům, kteří našim 

klientům ochotně pomáhají. Stejně tak patři poděkování i členům rady ředitele, kteří věnují 

svůj čas a zkušenosti. Vážíme si každého daru, i malá částka má velikou hodnotu. Věříme, 

že nám, a především našim klientům zachováte svou přízeň i v příštích obdobích. Jmenovitě 

děkujeme těm, kdo nás podpořili zvlášť významným způsobem a bez jejichž spolupráce 

bychom nemohli poskytovat své služby. 

Charita sv. Alexandra děkuje za podporu v roce 2013: 

 Ministerstvo práce a sociálních věcí, 
 

 Moravskoslezský kraj, 
 

 Statutární město Ostrava, 
 

 Úřad práce Ostrava, 
 

 Regionální operační program, 
 

 Regionální rada, 
 

 Evropský sociální fond, 
 

 NROS Nadace rozvoje občanské společnosti, 
 

 Lifelong Learning Programme, 
 

 Nadace OKD, 
 

 ArcelorMittal, 
 

 OZO Ostrava s.r.o., 
 

 ZOO Ostrava, 
 

 
a dalším. 
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Kontaktní informace 
 

Název:     Charita sv. Alexandra 

Právní forma:  právnická osoba – organizační složka církve  

IČ:   26520788 

DIČ:   CZ26520788  /plátce DPH/ 

Sídlo: Ulice a číslo: Holvekova 651/28 

  Obec:  Ostrava – Kunčičky, Slezská Ostrava 

  PSČ  718 00 

Tel/fax:   596 237 831 

E-mail:    info@alexandr.charita.cz 

Web:   charita-sv-alexandra.cz 

Bank. spojení:  309425023/0300, ČSOB, a.s. Ostrava 
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Kontaktní informace   
   

 

Kontakty 

Ing. Pavel Folta  
Tel.: 596 237 832  

pavel.folta@alexandr.charita.cz  
Ředitel  

 
Markéta Slívová, DiS.  
Tel.: 596 237 831  
marketa.slivova@alexandr.charita.cz  
Mzdová účetní 
 

Ing. Hana Oprštěná  
Tel.: 596 237 831  

hana.oprstena@alexandr.charita.cz  
Hlavní účetní  

 
Andrea Hajná  
Tel.: 596 237 831, 731 625 844 
andrea.hajna@alexandr.charita.cz  
Sekretariát ředitele  

Bc. Luděk Tvrdý  
Tel.: 596 237 831, 731 625 841 
ludek.tvrdy@alexandr.charita.cz  
Manažer chráněných dílen  
 

Bc. Zdeněk Staněk, DiS.  
Tel.: 596 237 831, 731 625 839 
zdenek.stanek@alexandr.charita.cz  
Vedoucí dílny na zpracování plastů  

Foltová Zuzana  
Tel.: 596 237 831, 731 625 849  
textil@alexandr.charita.cz  
Vedoucí textilní dílny 
 

Milan  Kamas  
Tel.: 596 237 831, 731 625 850 
milan.kamas@alexandr.charita.cz  
Vedoucí stolařské dílny  

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

Ing. Karel Szopa  
Tel.: 596 237 831  
karel.szopa@alexandr.charita.cz  
Organizace prodeje výrobků Charity sv. 
Alexandra  

Bc. Adéla Kramná, DiS.  
Tel.: 596 611 207, 731 625 840 
adela.kramna@alexandr.charita.cz  
Vedoucí sociální pracovník - Poradna sv. 
Alexandra  
 

Mgr. Silvie Slavíková  
Tel.: 596 611 207, 731 625 840 
silvie.slavikova@alexandr.charita.cz  
Sociální pracovník - Poradna sv. Alexandra  

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

Ing. Jan Palaugari  
Tel.: 596 237 831, 733 676 704 
jan.palaugari@alexandr.charita.cz  
Vedoucí zařízení  - Chráněné bydlení  

Jarmila Šťukavcová , DiS.  
Tel.: 596 237 831, 733 741 299 
bydleni@alexandr.charita.cz  
jarmila.stukavcova@alexandr.charita.cz 
Sociální pracovník  

Mgr. Martina Vašíčková  
Tel.: 596 611 208, 731 534 049 
martina.vasickova@alexandr.charita.cz  
Sociální pracovník 
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