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Úvodní slovo ředitele 
 

      Vážená čtenářko, vážený čtenáři, 

Charita sv. Alexandra je zaměřena z největší části na zaměstnávání lidí se zdravotním postižením. V 

roce 2019 to bylo fyzicky 54 zaměstnanců, a to ve čtyřech dílnách – Stolařské, Textilní, dílně Separace 

odpadů a dílně Kooperace, kde se realizují různé montážní a kompletační práce vycházející 

z kooperace s jinými podnikatelskými subjekty. Sociální služba Chráněné bydlení poskytuje svou 

činností bydlení a rozvoj schopností a dovedností pro celkem 11 osob s duševním onemocněním. 

Další dvě služby, které naše charita poskytuje, jsou Poradna sv. Alexandra a Target – Podporované 

zaměstnávání. Konkrétní a přesné informace vyjádřené v číslech se dočtete na dalších stránkách této 

zprávy. 

Závěrem si dovoluji poděkovat všem našim příznivcům, donátorům a dárcům, kteří nám finančním 

přispěním umožnili poskytovat pomoc potřebným. Velký dík samozřejmě patří i všem zaměstnancům 

naší charity a dobrovolníkům, bez jejichž práce by to prostě nešlo. 

 

S přáním všeho dobrého 

                                                                                

 

       

Ing. Josef Stoklasa 

ředitel 

 

V Ostravě dne 14. května 2020 
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Základní údaje 
 

Charita sv. Alexandra byla dne 29. 5. 2001 zaregistrována jako právnická osoba – organizační složka 

církve v rejstříku Ministerstva kultury. Dne 1. června 2001 Mons. František Václav Lobkowicz, biskup 

ostravsko-opavský, vydal Zakládací listinu Charity sv. Alexandra. 

Charita sv. Alexandra sídlí v areálu bývalého uhelného hlubinného dolu Alexandr v Ostravě – 

Kunčičkách na Holvekově ulici č. 651/28. Areál dolu Alexandr byl 24. 9. 2001 prohlášen Ministerstvem 

kultury národní kulturní památkou. Charita sv. Alexandra je vedena statutárním zástupcem – 

ředitelem a Radou ředitele, která má pravomoc vydávat doporučení. 

 

Název:     Charita sv. Alexandra 

 

Oblast působení:  Chráněné dílny  

    Humanitární aktivity 

    Sociální poradenství a sociální aktivity 

    Chráněné bydlení 

Právní forma:   právnická osoba – organizační složka církve 

IČ:    26520788 

DIČ:    CZ26520788, plátce DPH od r. 2007 

Registrace:   Rejstřík evidovaných právnických osob vedený Ministerstvem kultury 

    dle zákona č. 308/1991 Sb. 

Č. registrace:   8/1-08-720/2001 ze dne 29. 5. 2001 

Statutární zástupce:  Ing. Josef Stoklasa, ředitel 

Zástupce ředitele:  Bc. Zdeněk Staněk, DiS. 

 

Charitní rada:   P. Dr. ThLic. Jan Bernard Kalikst Mryka, OFM, předseda 

    Ing. Josef Pawlita, místopředseda  

    Karel Mrázek 
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Chráněné dílny 
 

Provoz chráněných dílen je hlavní činností Charity sv. Alexandra již od prvopočátku. Ne jinak tomu 

bylo i v roce 2019, kdy se podařilo udržet všechny doposud působící dílny. Hlavní cílovou skupinou 

chráněných dílen jsou osoby se zdravotním postižením (OZP). S nimi souvisí i základní poslání 

chráněných dílen - dávat osobám, které jsou na trhu práce hůře uplatnitelné možnost pracovat. 

Snahou je směřovat tyto osoby k osobnímu i profesnímu růstu tak, aby se z nekvalifikovaného 

pracovníka stal pod dohledem zkušenějších zaměstnanců samostatný pracovník schopný vykonávat 

dle svých možností i řemeslně odborné činnosti. Při práci s našimi zaměstnanci se snažíme nalézat 

osobní potenciál a dávat každému možnost vykonávat takovou práci, která mu nejvíce vyhovuje, a 

kterou nejlépe zvládne.  

Do chráněných dílen Charity sv. Alexandra jsou zařazováni zejména osoby se zdravotním postižením, 

s těžším zdravotním postižením, s duševním postižením, dále osoby, které jsou schopny podávat jen 

zmenšený pracovní výkon, a které jsou jen těžce umístitelné na volném trhu práce. 

Rok 2019 byl obdobně jako předchozí rok rokem hledání nových pracovních příležitostí, personálních 

změn a rokem snahy udržet pozici naši organizace v tvrdém konkurenčním prostředí.  
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Chráněné dílny 

Separace odpadů 
Vedoucí:  Ivan Zbytovský 

Telefon:  731 625 843 

E-mail:  ivan.zbytovsky@alexandr.charita.cz 

 

Dílna vznikla v březnu roku 2003 v rámci programu EQUAL. Sídlo dílny je v areálu společnosti OZO 

Ostrava. Od původního třídění libovolného elektroodpadu dílna přešla na demontáž CRT televizorů 

(hluboké), které v roce 2019 tvořilo téměř 100 % její současné produkce druhotných surovin, zbytek 

tvořily LCD monitory a televizory. V roce 2019 spolupracovala dílna výhradně se společností Enviropol 

a v případě občasných výpadků dodávek odpadu ke zpracování jsme pracovníky zaměstnali různými 

pomocnými pracemi (zpracování palivového dřeva, údržba areálu apod.) na pracovištích v sídle 

společnosti.  

Chráněná dílna separace odpadů zaměstnává v současné době výhradně osoby se zdravotním 

postižením. Veškeré pracovní činnosti zde mohou po zaškolení vykonávat nekvalifikované osoby, 

takže vzniká prostor pro uplatnění širokého spektra lidí bez odborného vzdělání. Nicméně praxe 

ukazuje, že práce je fyzicky velmi náročná a ne každý pracovník ji zvládne. 

 

Celkový stav zaměstnanců dílny, kteří pracující pouze na ranních směnách, byl 11 a z toho jeden 

pracovník byl na dlouhodobé nemocenské. V roce 2019 dílna zpracovala 2.863 tun CRT televizorů, 

což představuje pokles cca 13 % oproti roku 2018 (3.303 tun). Na druhé straně bylo zpracováno 239 

tun LCD monitorů oproti 16 tunám v roce 2018. Zhruba v polovině prosince 2019 nám zástupce 

společnosti Enviropol neoficiálně oznámil, že naše spolupráce bude ukončena ke dni 29. 2 2020.  
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Chráněné dílny 

Stolárna 
Vedoucí:  Čestmír Strachota 

Telefon:  731 625 850 

E-mail:  stolari@alexandr.charita.cz 

 

Chráněná Stolařská dílna vznikla v červnu roku 2001. Od prvopočátku se snažila vydobýt si své místo 

v nelehké konkurenci tržního prostředí při zachování hlavního poslání – poskytování pracovních 

příležitostí pro osoby se zdravotním postižením. I v roce 2019 proto tvořily převážnou část 

zaměstnanců dílny osoby zdravotně postižené (OZP). Dílna se snaží udržet si konkurenceschopnost, 

která je závislá mimo jiné na řemeslné odbornosti a zručnosti pracovníků. Veškerá výroba dílny je 

zakázkovou výrobou, což na jednu stranu přináší nemalá rizika při plánování optimálního vytížení 

zaměstnanců, na druhou stranu dává velké možnosti při seberealizaci a uplatnění vlastní kreativity. 

Mezi nejvýznamnější položky sortimentu v roce 2019 patřily: 

 Skříně z masivu a laminované dřevotřísky; 

 Kancelářský nábytek; 

 Jídelní sestavy; 

 Postele; 

 Lavice, zahradní nábytek, terasy a balkóny; 

 Altány, pergoly, ploty a hrazení; 

 Krabice a bedny; 

 Schodiště. 

V roce 2019 jsme zahájili spolupráci jednak se společností HORNBACH, pro kterou jsme začali 

montovat zahradní domky, které si u nich zákazník zakoupí, a jednak se společností JALAM, pro kterou 

Stolařská dílna ve spolupráci dílnou Kooperace vyrábí dřevěné bedýnky, které slouží jako obal dárku 

pro muže i ženy. 

Pod tímto střediskem provozujeme i chráněnou dílnu kožedělnou. Zde pracuje jeden pracovník, který 

zpracovává zakázkovou výrobu a to převážně: kožené opasky, kožené poutka, kožené motýlky a 

drobné opravy kožených výrobku. 
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Chráněné dílny 

Textil 

Vedoucí:  Zuzana Foltová do 30. 9. 2019, Bc. Andrea Nováková od 1. 10 2019 

Telefon:  731 625 849 

E-mail:  textil@alexandr.charita.cz 

 

Chráněná textilní dílna vznikla v červnu roku 2001 a stejně jako u Stolařské dílny je jejím hlavním 

posláním nabízet pracovní příležitosti osobám se zdravotním postižením. Pracuje zde celkem 7 žen, 

z toho 6 OZP. Výrobní sortiment textilní dílny je tvořen z části vlastní kolekcí výrobků, které jsou 

nabízeny na různých prodejních akcích a dále zakázkovou výrobou. Dílna rovněž spolupracuje 

s většími odběrateli, což umožňuje plně vytížit výrobní kapacitu dílny. Sortimentu tvoří zejména: 

 Dekorativní předměty dětské a bytové; 

 Tašky, kabelky; 

 Pracovní oděvy pro zdravotnictví; 

 Katechetické pomůcky; 

 Výšivky – firemní loga, ozdobné výšivky na zakázku; 

 Výrobky a služby dle požadavku zákazníků. 

 

Součástí textilní dílny je i keramickou dílna, kde pracuje jedna pracovnice. V keramické dílně vznikají 

různé výrobky na základě objednávek zákazníků. Jedná se o různé reklamní předměty, figurky, 

užitkové výrobky jako keramické nádobí, vázy, aromalampy, květináče apod.  

 

Prodej poměrně velké části produkce dílny realizoval i v roce 2019 náš zaměstnanec pan Ladislav 

Holba, který za doprovodu čtyřnohého přítele fenky Ami seznamuje děti předškolního a školního věku 

s posláním vodících psů pro nevidomé a prezentuje výrobky chráněných dílen textilní, kožedělné a 

keramické. 
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Chráněné dílny 

Kooperace 
 

Vedoucí:  Marta Ševčíková 

Telefon:  731 619 375 

E-mail:  marta.sevcikova@alexandr.charita.cz 

 

Začátek provozu chráněné dílny se datuje do července roku 2005 a je umístěna v prostorách 

zrekonstruované kulturní památky Kočárovna bývalého Dolu Alexandr. Dílna se původně zaměřovala 

na lisování a drcení plastového odpadu. Postupem času v souvislosti s postupnou ztrátou 

konkurenceschopnosti při zpracování plastů narostl objem kompletačních a montážních prací do 

plného vytížení dílny. 

Zakázkově byla dílna dlouhodobě plně vytížena prací pro společnosti Pegatron Czech (elektronika) a 

HP Pelzer (automobilový průmysl). Obě společnosti s námi ukončili spolupráci. Společnost Pegatron 

Czech během dubna, aniž by nás upozornila předem, a společnost HP Pelzer formou výpovědi podané 

koncem března a účinné k 31. květnu. Vzniklou situaci jsme řešili jednak intenzivním kontaktováním 

a jednání s celkem 144 potenciálními partnery, jednak ukončením pracovních poměrů vytipovaným 

zaměstnancům (smlouvy na dobu určitou, špatná pracovní morálka nebo nízká produktivita práce) a 

jednak zkrácením pracovní doby u vytipovaných zaměstnanců. Během roku 2019 tak poklesl počet 

zaměstnanců z 20 na 17.  

V roce 2019 dílna Kooperace kromě zmíněných 2 společností pracovala pro následující subjekty. 

 Brembo Czech – demontáž vadných segmentů autobrzd. Spolupráce byla zahájena v prosinci 

2018, ale v únoru 2018 musela být ukončena jednak pro ekonomickou nevýhodnost a jednak 

z důvodu přílišné psychické zátěže našich zaměstnanců, kteří prováděli práci přímo u 

obchodního partnera. 

 Blika Projekt, Polsko – balení obalů na školní sešity a knihy pro italský trh v období duben až 

srpen. Zajímavá práce pro naše zaměstnance, ale z důvodu neshod mezi polskou majitelkou a 

českým obchodním zástupcem, byla spolupráce ukončena. 

 Kola pro Afriku – demontáž použitých bicyklů na náhradní díly a v menším rozsahu renovace 

kol pro benefiční prodeje v období květen až září. Spolupráce byla ukončena z důvodu změny 

systému, kdy do Afriky (konkrétně Gambie) začaly být dodávány pouze nové náhradní díly. 

 JALAM – výroba dřevěných bedýnek ve spolupráci se Stolařskou dílnou (viz výše). 

 Garsys – úprava a balení širokého spektra drobnějších komponentů pro výrobky společnosti 

Moutfield. Společnost Garsys patřila v loňském roce k nejvýznamnějším a perspektivním 

obchodním partnerům dílny Kooperace. 

mailto:marta.sevcikova@alexandr.charita.cz
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Sociální služby 

Chráněné bydlení 
Vedoucí:  Bc. Zdeněk Staněk, DiS. 

     

Sociální pracovníci: Bc. Zdeněk Staněk, DiS.  

   Jana Drahošanová, DiS. 

 

Pracovníci v sociálních službách: Petr Folta 

     Marie Sýkorová 

     Renáta Lipinová  

      

Telefon:  733 741 299, 555 333 645 

E-mail:  bydleni@alexandr.charita.cz 

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

  Garážní 727/22, 702 00 Ostrava – Moravská Ostrava a Přívoz 

Kapacita:  11 uživatelů 
 

Sociální služba chráněné bydlení je určena dospělým osobám od 19 do 55 let věku s trvalým pobytem 

na území Moravskoslezského kraje, které mají sníženou soběstačnost z důvodu chronického 

duševního onemocnění z okruhu schizofrenních poruch, afektivních poruch a části diagnostických 

skupin v kategorii poruch osobnosti, a vyžadují pomoc jiné fyzické osoby. 

Poslání Chráněného bydlení Charity sv. Alexandra je umožnit osobám s chronickým duševním 

onemocněním prostřednictvím pobytové sociální služby rozvíjet a podporovat jejich schopnosti a 

dovednosti do té míry, aby byly schopny zvládnout nároky samostatného bydlení a života v 

přirozeném prostředí, a to způsobem, který je ve společnosti považován za běžný s přihlédnutím k 

jejich možnostem. 

V roce 2019 bylo celkem čtyřicet šest žadatelů o sociální službu chráněné bydlení. Služba chráněné 

bydlení byla v roce 2019 poskytnuta celkem sedmnácti uživatelům. Jeden uživatel odešel do jiné 

sociální služby blíže ke své rodině, jeden uživatel odešel do nemocnice, jeden uživatel si našel obecní 

byt a dva uživatelé si našli podnájemní byt. Jeden uživatel neprodloužil smlouvu a jeden uživatel 

skončil již ve zkušební době. 

Ve dvou 2 bytech chráněného bydlení, na adrese ul. Garážní 727/22, které nabízíme uživatelům, kteří 

nás v komunitním bydlením přesvědčili, že již nepotřebují tak velkou míru podpory a mohou bydlet 

samostatně. Během roku 2019 se zde vystřídali tři klienti.   

Uživatelé měli možnost využít nabízených volnočasových aktivit a kurzů, např. kurz pečení, kurz péče 

o rostliny, kurz PC gramotnosti, sportovní aktivity, turnaje ve stolním tenise, výlety, opékání párků a 

podobně. 

mailto:bydleni@alexandr.charita.cz
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Sociální služby 

Poradna sv. Alexandra 
Vedoucí:    Mgr. Silvie Kseničová  

Sociální pracovníci:               Bc. Jarmila Schieleová, Mgr. Gabriela Wilczková 

Telefon:                    596 611 207, 731 625 840  

E-mail:    poradna@alexandr.charita.cz  

Adresa:    Františka Formana 13, 700 30 Ostrava - Dubina   

Posláním poradny je prostřednictvím poradenství v oblasti sociální a právní pomáhat osobám, které 
se ocitly v nepříznivé životní situaci tak, aby nalezly vhodné řešení k překonání této situace, případně 
aby došlo alespoň ke zmírnění dopadu této situace na uživatele. 
Poradna poskytuje své služby osobám starším 18 let, které svou situaci vnímají jako tíživou a 
nemohou ji v dané chvíli zvládnout vlastními silami ani za pomoci svých blízkých 
 

Cíle poradny: 

 Uživatel, který se orientuje ve svých právech a povinnostech; 

 Uživatel, který zná možnosti řešení své nepříznivé situace; 

 Uživatel, který zná možnosti, jak ve své nepříznivé situaci postupovat, jednat; 

 Uživatel, který je informován o službách a dalších institucích, které může využít k řešení své 
nepříznivé situace; 

 Uživatel, který podnikl potřebné kroky k řešení své nepříznivé situace; 

 Uživatel, jehož nepříznivá situace byla zlepšena či vyřešena.  

Služby poradny jsou poskytovány bezplatně a anonymně.  

V roce 2019 navštívilo Poradnu sv. Alexandra celkem 139 uživatelů, z toho 74 žen a 65 mužů. Celkově 
služba uskutečnila v daném období 364 setkání s uživateli. 

Poradenství bylo poskytnuto v těchto oblastech: 

 Rodina a mezilidské vztahy     19 % 

 Dluhy, exekuce       30 % 

 Bydlení        22 % 

 Problematika osob se zdravotním znevýhodněním  1 % 

 Sociální zabezpečení      0,5 % 

 Práce        4,5 % 

 Sepsání a vyplnění žádosti, formuláře    6 % 

 Jiná oblast       17 % 

Pracovnice poradny se v roce 2019 opět zúčastnily několika propagačních akcí. Prezentovaly službu 
poradny na komunitách v Psychiatrické nemocnici v Opavě, akci Den plný křídlení a Lidé lidem. 
V listopadu se uskutečnil Den otevřených dveří přímo v Poradně sv. Alexandra. Pracovnice se 
zúčastnily také Dne neziskových organizací a problematiky lidských práv na Gymnáziu v Ostravě – 
Hrabůvce. 

mailto:poradna@alexandr.charita.cz
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Sociální služby 

Target – Podporované zaměstnávání 
Vedoucí:   Adéla Harabišová, DiS. 

Sociální pracovník: Bc. Jarmila Schieleová (do 30. 6. 2019) 

   Mgr. Gabriela Wilczková (od 1.7.2019) 

Telefon:                        596 611 208, 734 435 326, 731 534 049 

E-mail:               target@alexandr.charita.cz  

Adresa:  Františka Formana 13, 700 30 Ostrava - Dubina 

Kapacita zařízení:  okamžitá kapacita 1 uživatel  

Posláním služby Target – podporované zaměstnávání je umožnit lidem se zdravotním postižením se 

začlenit do běžného pracovního prostředí.  

Služba je určena občanům České republiky od 18-ti let, žijícím na území města Ostravy nebo v jeho 

blízkém okolí, kteří jsou osobami se zdravotním postižením a jejichž schopnosti získat a udržet si 

pracovní uplatnění jsou omezeny tak, že potřebují individuální podporu. Zároveň jsou připraveni se 

na hledání práce aktivně podílet a zvládají péči o vlastní osobu. Podmínkou přijetí do služby je 

stabilizovaný zdravotní stav podložený doporučením lékaře.  

Cílem vzájemné spolupráce je individuálním přístupem umožnit uživatelům nalézt a udržet si 

zaměstnání v běžném pracovním prostředí dle jejich představ a předpokladů. Dále pak usiluje o rozvoj 

uživatelových dovedností a schopností potřebných k získání a udržení si zaměstnání. Podpora 

uživatelům je poskytována při hledání vhodného pracovního místa, nácviku dovedností spojených 

s hledáním práce a pracovní poradenství. Při nalezení vhodného pracovního místa je podpora 

poskytovaná i po nástupu do zaměstnání formou asistence na pracovišti.  

Součástí naší služby je také poskytování podpory zaměstnavatelům při zaměstnávání lidí se 

zdravotním postižením. Spolupráce se zaměstnavateli zahrnuje informační činnost v oblasti 

zaměstnávání osob se zdravotním postižením, vyhledávání vhodných pracovníků z řad osob se 

zdravotním postižením a podporu při vytváření vhodných pracovních míst. 

V roce 2019 služba Target – podporované zaměstnávání dlouhodobě spolupracovala s 37 osobami se 

zdravotním postižením. Z tohoto počtu získalo 10 uživatelů zaměstnání na těchto pracovních 

pozicích: prodejce točené zmrzliny, balič/ pomocný skladník, demontážní pracovník, administrátorka, 

telefonní operátor, pracovních pomocných prací, asistent prodeje, úklidový pracovník (2 uživatelé) a 

pomocník ve stavebnictví.  

U většiny zbývajících uživatelů došlo ke zvýšení dovedností potřebných k nalezení vhodného 

zaměstnání.  

mailto:target@alexandr.charita.cz
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Tříkrálová sbírka 
 

Charita sv. Alexandra ve spolupráci s Charitou Ostrava organizovala tříkrálovou sbírku 2019 na území 

města Ostravy a přilehlých obcích. Farnosti a obce, kde koledování organizovala Charita sv. 

Alexandra, byly Stará Bělá, Nová Bělá, Proskovice, Radvanice, Bartovice, Michálkovice, Koblov, 

Hrušov, Heřmanice, Kunčičky a Petřvald u Karviné. Naši koledníci koledovali i v Moravské Ostravě, 

Výškovicích a v Muglinově. Celková vykoledovaná částka v uvedených obcích a farnostech dosáhla 

výše 450.366 Kč. Celkem jsme společnými silami obou Charit a nespočetného množství dobrovolníků 

vykoledovali neuvěřitelných 2,230.753 Kč, což je opět více než v předešlém roce. Za tento 

neuvěřitelný výsledek patří velký dík všem, kteří se na úspěchu Tříkrálové sbírky 2019 jakýmkoli 

způsobem podíleli: koledníkům, koordinátorům, příznivcům a v první řadě všem dárcům. Celkem to 

byly stovky lidí. Podle pevně stanoveného klíče obdrží Charita Ostrava a Charita sv. Alexandra 65% 

z celkové vykoledované částky. Tato částka je pak rozdělena dle interní smlouvy mezi Charitou sv. 

Alexandra a Charitou Ostrava. Charitě sv. Alexandra připadla částka 258.897 Kč. Tyto prostředky byly 

použity na předem schválený záměr, kterým se podpoří zaměstnávání osob se zdravotním postižením 

a zvýší se vybavenost chráněných dílen Charity sv. Alexandra.  

 

Záměr Charity sv. Alexandra, který bude z TKS 2019 podpořen: 

Podpora osob se zdravotním postižením, vybavenost chráněných dílen. 

Cílem projektu je poskytovat osobám zdravotně postiženým (OZP), kteří jsou ohrožení sociální exkluzí 

pracovní příležitosti, ve speciálně přizpůsobeném prostředí. Vybaveností chráněných dílen bychom 

těmto osobám práci, co nejvíce ulehčit. V chráněných dílnách Charity sv. Alexandra je do výrobní 

činnosti zapojeno více než 70 zaměstnanců, z toho podstatná většina z nich jsou osoby klasifikované 

jako OZP. V současné době patří Charita sv. Alexandra k největším zaměstnavatelům osob OZP v 

Ostravě.  

Projekty Charity Ostrava, které podpoří výtěžek Tříkrálové sbírky 2019, jsou například terénní služby 

pro lidi bez domova, obnova a rozvinutí technického zázemí v Hospici sv. Lukáše, rozšíření služeb pro 

matky s dětmi apod. 

Jako poděkování koledníkům jsme je všechny pozvali do ZOO Ostrava. Naší nabídky využilo okolo šesti 

set účastníků, kteří přišli i přes nepříliš vlídné počasí. Ve spolupráci se ZOO Ostrava jsme pro všechny 

příchozí připravili i drobné občerstvení. Tradičně jsme koledníky také pozvali na společné bruslení 

v areálu zimního stadionu v Ostravě-Porubě. 
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Zaměstnanci 
 

Ke konci roku pracovalo v Charitě sv. Alexandra celkem 78 osob, z toho byly 3 ženy na mateřské, popř. 

rodičovské dovolené. Ke dni 31. 12. 2019 jsme zaměstnávali na chráněném trhu práce 56 

zaměstnanců se zdravotním postižením (OZP), z toho 5 osob se zdravotním znevýhodněním (OZZ) a 

3 osoby s těžkým zdravotním postižením (TZP). 

Kromě zaměstnanců ve stálém pracovním poměru u nás během roku vykonávalo činnost 6 

pracovníků v rámci dohody o provedení práce – IT specialista, supervizor sociálních služeb, 3x 

pomocné montážní a kompletační práce, topič.  

 
 
Organizační struktura 
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Ekonomické informace 

Rozvaha  
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Ekonomické informace 
Rozvaha 

 



Str. 19 
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Ekonomické informace 
Výkaz zisku a ztráty 
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Ekonomické informace 
Příloha v účetní závěrce  
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Ekonomické informace 
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Ekonomické informace 
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Ekonomické informace 
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Ekonomické informace 

Příloha v účetní závěrce 
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Zpráva nezávislého auditora 
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Zpráva nezávislého auditora 
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Poděkování 
 

Děkujeme za podporu všem našim příznivcům – dárcům, institucím, organizacím, nadacím, úřadům, 

farnostem i jednotlivcům. Bez jejich pomoci by Charita sv. Alexandra nemohla naplňovat své 

poslání. Děkujeme rovněž všem zaměstnancům a dobrovolníkům, kteří nám ochotně pomáhají.  

Věříme, že nám svou přízeň zachovají i v dalších letech. 

Jmenovitě děkujeme těm, kteří nás podpořili zvlášť významným způsobem: 

 

Donátoři:  

 

Moravskoslezský kraj  

 

 

 

Statutární město Ostrava  

 

 

 

Úřad práce v Ostravě 

 

 

Obchodní partneři:

ArcelorMittal Ostrava a.s. 
BREBBO Czech, s.r.o. Ostrava 
Blika Projekt PL, Katarzyna Blitek 
České dráhy, a.s. 
ENVIROPOL, s.r.o. 
Garsys, s.r.o. 
HP-Pelzer s.r.o. 
HORNBACH BAUMARKT CS spol. s.r.o. 
Charita Ostrava 
Inženýrské sítě Ostrava, s.r.o. 
JALAM s.r.o. 
Jakubička Martin, Krmelín 

KOLA PRO AFRIKU o.p.s. 
Látal Marek, Ostrava 
Mahutová Eva 
OZO Ostrava s.r.o. 
PEGATRON Czech s.r.o.  
pošliRADOST s.r.o. – Lenka Valíčková 
Římskokatolická farnost Bohumín 
SPRING TRADING s.r.o. 
Šonková Martina, Ostrava 
Statutární město Ostrava 
U Štěstí dam – Mgr. Zdeňka Bizoňová 
Vohralík Karel 
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Kontakty
 

 

Ředitel     

Ing. Josef Stoklasa 

Tel.: 555 222 725, 735 747 377 

josef.stoklasa@alexandr.charita.cz 

 

Asistentka    

Veronika Lampová 

Tel.: 596 237 831, 731 625 844 

veronika.lampova@alexandr.charita.cz 

 

Hlavní účetní 

Ing. Hana Oprštěná 

Tel.: 555 333 638, 731 618 831 

hana.oprstena@alexandr.charita.cz 

 

Mzdová účetní 

Lucie Pavlicová 

Tel: 555 333 637 

lucie.pavlicova@alexandr.charita.cz 

 

Vedoucí Chráněného bydlení 

Zástupce ředitele 

Bc. Zdeněk Staněk, DiS. 

Tel.: 555 333 644, 731 625 839 

zdenek.stanek@alexandr.charita.cz 

 

 

 

 

Vedoucí Poradny sv. Alexandra 

Mgr. Silvie Kseničová 

Tel.: 596 611 207, 731 625 840 

silvie.ksenicova@alexandr.charita.cz 

 

Vedoucí Target – Podporované 

zaměstnávání 

Adéla Harabišová, DiS. 

Tel.: 596 611 208, 731 534 049 

adela.harabisova@alexandr.charita.cz 

 

 

Manažer chráněných dílen 

Jiří Cywka    

Tel.: 555 333 639, 731 625 841 

jiri.cywka@alexandr.charita.cz 

 

Vedoucí Textilní dílny 

Bc. Andrea Nováková 

Tel.: 555 333 643, 731 618 849 

textil@alexandr.charita.cz 

 

Vedoucí Stolařské dílny 

Čestmír Strachota 

Tel: 555 333 640, 731 625 850 

stolari@alexandr.charita.cz 

 

Vedoucí dílny Separace odpadů 

Ivan Zbytovský 

Tel.: 596 251 288, 731 625 843 

ivan.zbytovsky@alexandr.charita.cz 

 

Vedoucí dílny Kooperace 

Marta Ševčíková 

Tel.: 555 333 642, 731 619 375 

marta.sevcikova@alexandr.charita.cz 

 
Charita sv. Alexandra 

   
Telefon: 596 237 831 
      

Holvekova 651/28 
718 00 0strava - Kunčičky 

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

IČ: 26520788, DIČ: CZ26520788,                                                         bank.spojení: ČSOB Ostrava, BÚ: 309425023/0300 
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