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Poslání organizace

ÚZEMÍ PŮSOBNOSTI

Základním posláním Charity Otrokovice je prostřednictvím milosrdné lásky pomáhat lidem, kteří
se ocitli v těžké životní nebo sociální situaci, podporovat, doprovázet a motivovat je k využívání
vlastních schopností a sil.

HOLEŠOV

Charita Otrokovice je církevní právnickou osobou podle Kodexu kanonického práva, která je registrována v Rejstříku evidovaných právnických osob MK ČR ze dne 30. 10. 1996. Poskytuje pomoc
potřebným lidem v nouzi bez rozdílu rasy, vyznání a národní či sociální příslušnosti.
Charita Otrokovice jako součást Arcidiecézní charity Olomouc je organizačně začleněna pod Charitu
České republiky. Od roku 1995 je Charita České republiky členem celosvětové organizace Caritas
Internationalis a Caritas Europe.

KROMĚŘÍŽ
TLUMAČOV

ZLÍN

Základní údaje
ŽLUTAVA

Sídlo organizace: Charita Otrokovice, Na Uličce 1617, 765 02 Otrokovice
Telefon: 577 112 031/032
E-mail: info@otrokovice.charita.cz
Webová stránka: www.otrokovice.charita.cz
Statutární zástupce: Ing. Peter Kubala – ředitel
IČO: 46276262
DIČ: CZ46276262
Bankovní spojení: 124 883 044/0300
Registrace u MK ČR: 30. 10. 1996, pod. č. 8/1-02-718/1996
Trvání činnosti: od 3. 7. 1991

OTROKOVICE
OLDŘICHOVICE

HALENKOVICE

POHOŘELICE

NAPAJEDLA
KOMÁROV

UHERSKÉ
HRADIŠTĚ

SPYTIHNĚV

Počet zaměstnanců:
73 (fyzický počet k 31. 12. 2020)
69,225 (průměrný přepočtený počet zaměstnanců za rok)
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Úvodní slovo ředitele

ORGANIZAČNÍ STRUKTURA

Vážení přátele,
každým rokem v tuto dobu píší úvodní slovo do Výroční zprávy. Nerad bych znovu připomínal výjimečnost loňského roku a konkrétně i těchto dnů, ale není možné nevidět vše, co nás obklopuje. Jsme součástí místa, kde žijeme,
času, vztahů, radostí a bolestí, nadějí i zklamání. Čas, který prožíváme, nás řádně prověřil. Odhalil naše slabé
i silné stránky. A to jak ve společnosti, tak i v Charitě.
Některé naše služby pracovaly v omezeném režimu, mnoho pracovníků muselo dočasně přejít na úplně jinou
práci, řešili jsme tragický nedostatek ochranných prostředků a desinfekcí, řešili jsme zvýšené náklady a současně
výpadky ve financování. Potom došlo k tomu, že i přes všechna opatření postupně více pracovníků infekci prodělalo, mnoho lidí bylo v karanténě. To mělo často devastující dopady na pracovníky ve službách, kteří museli ke
svým úkolům přibrat úkoly za svoje spolupracovníky, protože práce nám neubylo, často naopak. Kromě mnoha
negativního, které snad ani není třeba dál vyjmenovávat, se objevilo mnoho pozitivního. Objevili jsme hodnotu
častokrát tolik zatracovaných komunikačních prostředků. To, co jsme dříve kritizovali jako zloděje času a reálných
vztahů, se stalo mnohdy jediným prostředkem setkávání.
Přišli noví dobrovolníci, studenti ochotní nabídnout svůj čas a schopnosti.
Jsem hrdý na naši Charitu, která si dlouhodobě získala důvěru lidí i úřadů, takže na nás spoléhají, že pomůžeme
potřebným a ohroženým. Často také slyšíme z médií anebo to i sami říkáme: „Až to bude zase normální, jako
dřív.“ Otázkou je, jestli se máme vrátit k tomu, co bylo, nebo začít znovu a jinak. Také pro nás platí, že to, co máme
v našem životě měnit, je pohled na věci, lidi a události kolem nás. To, co mění věci v naší blízkosti, je světlo, které
na věci dopadá.

RADA CHARITY

CHARITNÍ DOMOV
OTROKOVICE

DOMOV
PRO SENIORY

AZYLOVÝ DŮM
SAMARITÁN

TERÉNNÍ SLUŽBA
RODINÁM S DĚTMI
ODLEHČOVACÍ
SLUŽBA

Přeji nám všem, aby naše úsilí bylo prostředkem k tomu, že se budeme dívat na náš život novým zrakem. Nemusíme naše životy stále měnit, spíše se máme snažit dívat se na ně v novém světle.
…sv. Anežko, oroduj za nás.

SAMARITÁN SLUŽBY PRO LIDI
BEZ DOMOVA

TERÉNNÍ PROGRAM
SAMARITÁN

CHARITNÍ
PEČOVATELSKÁ
SLUŽBA

Ing. Peter Kubala, ředitel

DLUHOVÉ
PORADENSTVÍ
SAMARITÁN

Ostatní aktivity:
▪ charitní šatníky
▪ humanitární sklad
▪ Tříkrálová sbírka
▪ potravinová a materiální
pomoc

PŮJČOVNA
KOMPENZAČNÍCH
POMŮCEK
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CHARITNÍ DOMOV OTROKOVICE - Domov pro seniory
Vedoucí: Mgr. Veronika Cívelová
Služba poskytována od: 1. 11. 1999
Na Uličce 1617, 765 02 Otrokovice
577 112 036, 739 120 760
chd@otrokovice.charita.cz
Posláním Domova pro seniory v Charitním domově Otrokovice je
poskytnout svým obyvatelům podporu, pomoc a laskavou péči
v prostředí, které se co nejvíce přibližuje původnímu domovu,
aby zde důstojně a bez pocitu osamění prožili svůj podzim života.
Seniorům tato služba nabízí trvalý pobyt a zajištění stálé pečovatelské
a ošetřovatelské pomoci, nabídku aktivního trávení volného času
a duchovní podporu podle jejich individuálních potřeb.
Cílová skupina
Senioři ve věku od 65 let.

Kapacita služby
46 lůžek.

Významné události v roce 2020
Rok 2020 byl v našem domově v podstatě celý ovlivněný situací
s onemocněním Covid-19. Hlavním úkolem bylo především nastavení
fungování služby tak, abychom co nejvíce ochránili naše uživatele. Přes
všechna opatření se ale nákaza v našem domově objevila a během
měsíce října byl pozitivní výskyt onemocnění u uživatelů i pracovníků.

76

Počet podpořených
osob

96,9%
Využití kapacity
služby

23 878

Počet hodin strávených
v přímé péči

23 893 357,21 Kč
Náklady

23 816 492,76 Kč

Výnosy

Nejvíce naše seniory samozřejmě zasáhl zákaz návštěv jejich rodin a blízkých. Celou situaci jsme se snažili našim seniorům co nejvíce usnadnit, a to možností videohovorů přes Skype, zprostředkováváním telefonních hovorů, posíláním fotografií rodinám apod. Podle aktuálních možností probíhaly aktivity pro uživatele –
canisterapie, návštěva poníků, tréninky paměti, cvičení, trénování jemné motoriky a především jsme se také snažili co nejvíce času trávit se seniory na pokojích povídáním, abychom jim alespoň takto nahradili návštěvy rodin.
Jak fungovala služba v době Covid-19
Většina příběhů seniorů, kteří k nám na domov během roku 2020 nastoupili, byla ovlivněna onemocněním Covid-19. Především během podzimu jsme velmi často řešili pomoc seniorům, kteří onemocněli, a jejich zdravotní
stav se natolik zhoršil, že se již nemohli vrátit do domácí péče.
Na podzim, v období karantény domova při výskytu onemocnění Covid-19, byla situace velmi kritická. Nákaza se
potvrdila asi u poloviny seniorů a většiny zaměstnanců. Ocitli jsme se před problémem jak obsadit služby a zajistit chod domova. Oslovili jsme studenty zdravotních a sociálních škol a jejich ochota a zájem byl opravdu velký.
Někteří bez dřívějších zkušeností s prací na domově a bez ohledu na práci v rizikovém prostředí zajišťovali péči
o naše seniory ve 12-ti hodinových směnách v ochranných oblecích a pomůckách. Velmi si toho ceníme a jejich
snaha nám pomoci byla opravdu velkou vzpruhou pro nás všechny.
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CHARITNÍ DOMOV OTROKOVICE - Odlehčovací služba
Vedoucí: Mgr. Veronika Cívelová
Služba poskytována od: 1. 9. 2001
Na Uličce 1617, 765 02 Otrokovice
577 112 036, 739 120 760
chd@otrokovice.charita.cz
Posláním Odlehčovací služby v Charitním domově Otrokovice je
poskytování pomoci a podpory seniorům, o něž běžně pečují jiné
osoby, např. rodinní příslušníci. Seniorům poskytujeme ubytování,
stravování, pečovatelskou a ošetřovatelskou péči s možností účasti
na aktivitách domova, včetně duchovní podpory. Cílem služby
je poskytnout pečujícím osobám určitý čas k oddechu a vyřízení
nutných záležitostí.
Cílová skupina
Senioři ve věku od 65 let.
Kapacita služby
2 lůžka.

20

Počet podpořených
osob

61

Počet odmítnutých žadatelů
o službu z kapacitních důvodů

56,8 %
Využití kapacity
služby

1 091 804,39 Kč
Náklady

1 008 041,92 Kč

Výnosy

Významné události v roce 2020
V roce 2020, který byl v podstatě celý ovlivněn onemocněním Covid-19, jsme dbali především na fungování
služby tak, abychom co nejvíce ochránili naše uživatele. Proto jsme, po velkou část roku, mohli obsadit jen
jedno lůžko ve dvoulůžkovém pokoji, který je pro poskytování služby určen.
Situace s onemocněním Covid-19 ovlivnila také využívání naší služby – rodiny se často obávaly nákazy ve
službě, a proto pobyty rušily či z důvodu ztráty zaměstnání si zajistily péči v domácím prostředí.

U paní Milady se začátkem roku projevilo onkologické onemocnění. Ze začátku vše zvládala v domácím prostředí za pomoci manžela. Postupně se však její zdravotní stav začal zhoršovat a nebylo již dále možné, aby
péči zajišťoval jenom manžel. Ten sám měl již také své zdravotní problémy. Obrátila se na nás jejich obvodní
lékařka, zda bychom mohli pomoci.
Zajistili jsme pro paní Miladu krátkodobý pobyt na naší Odlehčovací službě. Manžel tak měl dostatek času,
aby mohl zajistit pomoc pečovatelské služby, mobilní hospicovou péči a potřebné vybavení bytu. Jsme rádi, že
jsme mohli těmto manželům pomoci a paní Milada pak mohla v klidu dožít doma se svým manželem.
8
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CHARITNÍ PEČOVATELSKÁ SLUŽBA
Vedoucí: Bc. Jana Šuranská, DiS.
Služba poskytována od: 1. 1. 1993
Na Uličce 1617, 765 02 Otrokovice
739 139 323
chps@otrokovice.charita.cz
Posláním Charitní pečovatelské služby Otrokovice je poskytnout
podporu a pomoc terénní formou uživatelům služby tak, aby mohli
setrvat ve svém domácím prostředí, v kontaktu se svou rodinou,
blízkými a zachovali si tak běžný způsob svého života. Toho dosahujeme
prostřednictvím uspokojování základních životních potřeb uživatelů.
Cílová skupina
Osoby, které nezvládají péči o sebe nebo svou domácnost, ale přejí si
zůstat ve svém přirozeném prostředí.
Kapacita služby
Okamžitá kapacita služby jsou 3 uživatelé.
Významné události v roce 2020
I přes náročnou situaci s Covid-19 jsme poskytovali službu v plném
rozsahu.

34

Počet podpořených
osob

3 744,5

Počet hodin strávených
v přímé péči

4 830

Počet návštěv

2 433 342,52 Kč

Náklady

2 432 745,67 Kč

Výnosy

Pracovníci se průběžně vzdělávali, zúčastnili se konferencí APSS ČR.
Díky projektu financovaného z Evropského sociálního fondu a Ministerstva pro místní rozvoj, prostřednictvím
Integrovaného regionálního operačního programu, se podařilo pořídit nové vozidlo pro naší službu. Na
začátku roku jsme tedy mohli stávající, hodně opotřebované vozidlo poslat na zasloužený odpočinek a užívat si
bezstarostnou jízdu bez poruch.
I konec roku 2020 byl ve znamení dobrých zpráv. Uspěli jsme s žádostí o příspěvek na elektrokolo u Nadace
ČEZ v programu Podpora regionů 2020. Elektrokolo pořídíme hned na počátku roku 2021, aby pomáhalo našim
pečovatelkám při cestách ke klientům, k lékařům, na nákupy i na úřady.
Panu Josefovi bylo necelých 70 let, když náhle ztratil milovanou ženu. Smutkem začal chřadnout, přestal o sebe
dbát, nejedl a nemyl se. Zhoršily se zdravotní problémy. Následkem těch bylo, že upadl a musel na operaci. Po
ošetření v nemocnici měl být propuštěn domů, ale sociální pracovnice chtěla nejprve vědět, jakou péči má Josef
doma zajištěnou. Zjistila, že žije zcela opuštěný, bez ženy a bez dětí, v malém domku. Bylo jí jasné, že se pan Josef
nebude moci o sebe sám postarat a že se bez pomoci pečovatelské služby neobejde. Po návratu z nemocnice
jsme pana Josefa navštívili a domluvili se na poskytování služby. Pan Josef se z úrazu velmi dobře zotavoval, měl
velkou snahu zvládat běžné úkony sám. Jeho zdravotní stav se postupně zlepšoval. Díky jeho vůli a důslednosti už
pomoc s péčí tolik nepotřeboval a službu nakonec na vlastní žádost ukončil.
10

11

Ilustrační foto

NOVÝ DOMOV OTROKOVICE
Vedoucí: Mgr. Veronika Halasová, DiS.
Služba poskytována od: 1. 11. 1999
Hlavní 1229, 765 02 Otrokovice
Hlavní 1214, 765 02 Otrokovice
577 932 388, 739 113 245
ndo@otrokovice.charita.cz
Posláním Nového domova Otrokovice (dále jen NDO) je poskytnout
dočasné ubytování, zázemí a podporu ženám či rodičům s nezletilými
nebo nezaopatřenými dětmi.
Snahou služby je pomoci těmto osobám překlenout jejich nepříznivou životní situaci spojenou se ztrátou bydlení a podpořit je
v soběstačnosti a aktivitě tak, aby dokázaly samy řešit své problémy
a přiblížit se co nejvíce k běžnému životu.
Cílová skupina
Matky, popř. otcové s nezletilými nebo nezaopatřenými dětmi
a ženy bez přístřeší ve věku od 18 do 65 let.
Kapacita služby
6 bytových jednotek (20 lůžek).

26

Počet podpořených
osob

1 062
Počet intervencí

88,75%
Využití kapacity
služby

3 609 253,90 Kč
Náklady

3 599 653,82 Kč

Výnosy

Významné události v roce 2020
V únoru jsme začali poskytovat službu na další adrese. Klienti tak mají možnost žít v bytě v běžné zástavbě. Jsou
více samostatní, více přebírají zodpovědnost s malou dopomocí a podporou klíčových sociálních pracovníků.
Od března jsme bojovali proti COVID-19. Společnými silami jsme šili roušky pro pracovníky a klienty. Získali
jsme darem domácí pekárnu, kterou jsme si už dlouho přáli. Díky tomu můžeme pomoct klientům s pečením
pečiva, když se ocitnou ve finanční nouzi.
Pan Marek s paní Janou žili společně na ubytovně. Když paní Jana otěhotněla, musela se z ubytovny odstěhovat. Do porodu a krátce po něm bydlela v azylovém domě pro matky s dětmi. Zde s ní ale partner bydlet
nemohl. Později si tedy našli pronájem bytu. Finančně však byt neutáhli. Opět došlo k odloučení partnerů. Paní
Jana se synem opět krátce pobývala v azylovém domě pro matky s dětmi. Partneři si však přáli žít společně
a společně vychovávat syna. Proto si podali žádost do našeho azylového domu, kde přijímáme také rodiny
s dětmi. Rodina tak dostala šanci být pospolu. Pan Marek si krátce po nastěhování do NDO našel ve městě práci. Ve spolupráci s Dluhovým poradenstvím Samaritán začal řešit také své dluhy. Po půlročním pobytu v Novém
domově bylo rodině nabídnuto bydlení v bytě, který je součástí služby. Zde měli rodiče možnost se synem žít
více samostatně, ale stále s případnou pomocí sociálních pracovníků. S jejich pomocí si požádali o městský byt
v Otrokovicích. Po necelém půlroce jim byl byt přidělen. Krátce před ukončení pobytu u nás navázala paní Jana
spolupráci s Terénní službou rodinám s dětmi. Díky takovýmto příběhům víme, že naše práce má smysl.
12
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TERÉNNÍ SLUŽBA RODINÁM S DĚTMI
Vedoucí: Mgr. Lada Rektoříková
Služba poskytována od: 1. 3. 2006
Na Uličce 1617; 765 02 Otrokovice
737 331 954
tsr@otrokovice.charita.cz
Terénní služba rodinám s dětmi nabízí pomoc a podporu pro rodiny s dětmi ve
věku do 18 let, které se ocitly v nepříznivé životní situaci a kde by mohlo dojít
k ohrožení zdravého vývoje dítěte.
Usilujeme o to, aby rodina získala potřebné dovednosti k úspěšnému zvládnutí
své situace, vytvářela bezpečné prostředí a podmínky pro výchovu dítěte.
Služba je poskytována v přirozeném prostředí uživatele.
Cílová skupina
Rodiny, osamělí rodiče s dětmi do 18 let a těhotné ženy z Otrokovic a obcí v ORP
Otrokovice.
Kapacita služby
Maximální kapacita v daný okamžik jsou 4 osoby.

47

Počet podpořených
osob

1 203
Počet intervencí

1,025,5

Počet hodin strávených
v přímé péči

2 504 190,58 Kč

Náklady

2 504 759,27 Kč

Výnosy

Významné události v roce 2020
Do poskytování služby zasáhl Covid-19. Služba byla v termínu 18. 3. - 26. 4. 2020
z nařízení vlády uzavřena, následně až do 10. 5. byla poskytována telefonickou
formou.
Služba spolupracovala s Potravinovou bankou Zlínského kraje, s nadacemi a jinými sponzory, kteří přispívali potravinami,
finančními a materiálními dary rodinám, které tuto pomoc s ohledem na svou aktuální situaci potřebovaly.
I přes možná rizika jsme se snažili zachovat terénní formu poskytování služby. Ne vždy to bylo možné, proto
v rodinách, kde probíhala karanténa, nebo onemocnění Covid-19, byla poskytována telefonická nebo online forma
intervencí.
V letošním roce jsme pořídili do služby automobil, který nám pomohla financovat částečně Tříkrálová sbírka a částečně
dary našich laskavých sponzorů.
V průběhu roku se obměnil tým pracovníků. Přišly 3 nové kolegyně, které se postupně zapracovaly.

Paní Hana ztratila kvůli špatnému zdravotnímu stavu práci, kterou vykonávala 6 let. Vzhledem k situaci s Covid-19 nebyla schopna najít jiné zaměstnání, nemohla tak uhradit nájemné a dostala výpověď z nájmu. Paní
Hana začala i se synem pobývat u své známé, kde se dověděla o naší službě a kontaktovala nás. Společně jsme
sestavili individuální plán. Hlavní prioritou pro paní Hanu bylo získat bydlení, potřebovala se také zorientovat
a vyřídit si sociální dávky a najít si zaměstnání. Pracovnice Terénní služby rodinám s dětmi doprovodila paní
Hanu na Úřad práce, podpořila ji v komunikaci s úředníky, pomohla s vyplněním a podáním žádosti o sociální
dávky. Pracovnice paní Haně také poskytla informace o azylovém bydlení, pomohla vyhledat a zařídit pobyt
v azylovém domě. Paní Haně byly také zajištěny potraviny z Potravinové banky. Nyní dále probíhá spolupráce
na hledání stabilnější formy bydlení a na hledání zaměstnání.
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AZYLOVÝ DŮM SAMARITÁN
Vedoucí: Mgr. Aleš Jaroš
Služba poskytována od: 16. 10. 1995
Moravní 936, 765 02 Otrokovice
577 925 083, 605 564 039
samaritan@otrokovice.charita.cz
Posláním Azylového domu Samaritán Otrokovice je poskytovat
pomoc a podporu mužům v nepříznivé sociální situaci spojené se
ztrátou bydlení. Na základě individuálního přístupu poskytujeme
sociální poradenství, ubytování, zázemí pro přípravu stravy a osobní
hygienu.
Cílová skupina
Muži od 18 let bez střechy nad hlavou.
Kapacita služby
37 lůžek.

77
Počet podpořených
osob

1 402
Počet intervencí

93,9%
Využití kapacity
služby

6 522 987,09 Kč
Náklady

6 534 533,72 Kč

Výnosy

Významné události v roce 2020
Po celou dobu mimořádných opatření byla naše služba v nepřetržitém provozu.
Pracovníci absolvovali dvoudenní kurz zaměřený na práci s motivací klienta v kontextu hranic služby.
Služba byla vybavena ozonátorem, který slouží k dezinfekci vnitřních prostor.
Díky spolupráci s městem Otrokovice se nám podařilo umístit 3 uživatele do vlastního bydlení.
Naučili jsme se šít na stroji. Na jaře jsme první vlnu společně zvládli i díky tomu, že jsme našili roušky pro
zaměstnance i uživatele.
Vybudovali jsme v rámci krizového plánu Charity karanténní pokoj. I díky včasným opatřením jsme po celou
dobu mohli zabezpečit chod služby.
Byla zavedena WIFI a pokryta celá budova služby internetem. Klienti služby tak měli možnost hledání práce na
mobilu, došlo k větší nabídce v trávení volného času.
Byly vymalovány veškeré pokoje, chodby a sociální zázemí.
Byl pořízen testovací antigenní přístroj na detekci přítomnosti Covid-19, který byl využíván pro testování
zaměstnanců, stávajících uživatelů a nově příchozích uživatelů do služby.

Pan Ctibor bydlel dlouhodobě na azylovém domě. V minulém roce se díky podpoře svého klíčového pracovníka zapojil do projektu města Otrokovice na získání dostupného bydlení. Koncem roku se mohl přestěhovat do
vlastního bydlení, které si za pomoci pracovníka azylového domu i vybavil nábytkem. Velkým koníčkem pana
Ctibora je archeologie, které se může v klidu věnovat a své nálezy si má kde vystavit. Díky pomoci, které se mu
dostalo, je nyní velmi spokojený.
16
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NOCLEHÁRNA SAMARITÁN
Vedoucí: Mgr. Aleš Jaroš
Služba poskytována od: 1. 1. 2007
Moravní 936, 765 02 Otrokovice
577 925 083, 605 564 039
samaritan@otrokovice.charita.cz
Posláním Noclehárny Samaritán je poskytnout okamžitou pomoc
a podporu mužům v nepříznivé sociální situaci spojené se ztrátou
bydlení, kteří mají zájem o přenocování a využití hygienického
zařízení.
Cílová skupina
Muži od 18 let bez střechy nad hlavou.

41
Počet podpořených
osob

57,2%
Využití kapacity
služby

440 882,76 Kč
Náklady

463 304,80 Kč

Výnosy

Kapacita služby
4 lůžka.
Významné události v roce 2020
Po celou dobu mimořádných opatření byla služba v provozu.
V době nouzového stavu jsme zavedli otevření Noclehárny v režimu
24 hodin denně.
Bylo provedeno vymalování vnitřních prostor služby.
Zjednodušili jsme proces individuálního plánování ve službě.

Pan Heřman přišel na Noclehárnu ve velmi zanedbaném stavu, bez financí, jen s baťůžkem. Po dvou měsících
se mu podařilo dát po zdravotní i vzhledové stránce do pořádku a přešel na Azylový dům Samaritán. I přes to,
že je v důchodovém věku, podařilo se mu získat práci a již přes rok je zaměstnán. Díky tomu si navýší počet
odpracovaných let v důchodovém pojištění a bude mít nárok na starobní důchod. Do budoucna se tak bude
moci přesunout do vlastního bydlení.
18
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TERÉNNÍ PROGRAM SAMARITÁN
Vedoucí: Mgr. Aleš Jaroš
Služba poskytována od: 1. 3. 2006
Burešov 4886, 760 01 Zlín
577 925 083, 605 564 039
tps@otrokovice.charita.cz
Posláním Terénního programu Samaritán je podpora a pomoc lidem,
kteří žijí na ulici nebo v provizorním bydlení. Služba vyhledává lidi bez
domova a je poskytována v jejich přirozeném prostředí. Snažíme se
předcházet zhoršení jejich situace a motivovat je ke zlepšení jejich životních podmínek.
Cílová skupina
Muži i ženy bez domova ve věku od 18 let.
Kapacita služby
2 osoby v jeden okamžik.

160

Počet podpořených
osob

2 229

Počet poskytnutých kontaktů

907
Počet poskytnutých intervencí

1 568

Počet poskytnutých hodin
přímé práce bez cesty

1 530 913,85 Kč

Náklady

Významné události v roce 2020
Po celou dobu mimořádných opatření byla služba v provozu. Pomáhali
jsme uživatelům služby v náročném období pandemie omezovat rizika
1 522 167,00 Kč
nákazy Covid-19.
Výnosy
Prohloubili jsme spolupráci se sociálním odborem města Zlína. Probíhalo každotýdenní aktivní vyhledávání klientů, společné šetření pro úřady
práce a další vzájemná pomoc.
Byla navázána spolupráce na ubytovně v Malenovicích.
Vznikla spolupráce s externím pracovníkem na zlepšení kvality a fungování služby.
Nechali jsme sloužit mše za živé a zemřelé uživatele služby.
V roce 2020 nás opustila řada uživatelů, mnozí z nich zemřeli na následky spojené s jejich rizikovým životem na ulici.
Zorganizovali jsme vánoční sbírku cukroví ve farnostech Otrokovice a Napajedla.
Pro uživatele služby jsme připravili vánoční oběd, kde také obdrželi balíčky ze sbírky cukroví.

Pan Rudolf pracoval jako dělník, vždy měl rád společnost a bohužel i alkohol. Bydlel v pronájmu s družkou. Pak
ale přišel o práci, přestal platit nájem, a tak přišel o bydlení, a vzápětí i o družku. Své problémy řešil alkoholem.
Ve velmi špatném stavu jsme jej potkali na okraji města, kde spal jen pod dekou. Sám popisuje, že toto setkání
s naší službou jej znovu postavilo na nohy. Rezignoval už totiž na svůj život a neměl sílu nic řešit. Pan Rudolf
popisuje, že jej pracovníci jakoby probrali a nastartovali, alespoň k těm nejnutnější věcem. Ve spolupráci se
službou vyřizuje nutné úkony na úřadech, zajistil si čisté oblečení, a teď hledá nějaké volné místo na ubytovně.
Pokud to půjde dobře, rád by si našel i nějakou brigádu.
20
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DLUHOVÉ PORADENSTVÍ SAMARITÁN
Vedoucí: Mgr. Aleš Jaroš
Služba poskytována od: 1. 1. 2010
ORP Otrokovice - tř. T. Bati 1255, 765 02 Otrokovice
ORP Zlín – Bří. Jaroňků 6989, 760 01 Zlín
577 925 083, 605 564 039
samaritan@otrokovice.charita.cz

306

Počet podpořených
osob

950

Počet intervencí

2 484

Posláním sociální služby Dluhové poradenství Samaritán je zdarma
Počet hodin intervencí
poskytovat odborné rady, pomoc a podporu lidem v nepříznivé
sociální situaci související s dluhy.
106
Cílová skupina
Kapacita služby
Osoby v krizi, starší 18 let.
2 osoby v jeden okamžik.
Počet podaných Návrhů na
povolení oddlužení
Významné události v roce 2020
K 1. 1. 2020 došlo k přestěhování kanceláře služby ve Zlíně na novou
adresu Bří. Jaroňků 6989.
1 514 794,59 Kč
Od stejného data se také služba rozrostla o jednoho sociálního
Náklady
pracovníka ve Zlíně díky projektu „Samaritán pomáhá s dluhy“,
který je spolufinancován Evropskou unií - Evropským sociálním
fondem prostřednictvím Operačního programu Zaměstnanost. Více
informaci dále ve výroční zprávě.
1 503 772,53 Kč
Služba byla aktivně prezentována v médiích, na jaře a podzim se
Výnosy
uskutečnily rozhovory do Českého rozhlasu, vyšly články v tisku.
Podáním návrhu na povolení oddlužení, a jeho následným
zpětvzetím, se nám podařilo zrušit provedení dražby nemovitosti v exekuci.
Podařilo se nám zastavení inkasního řízení klienta, kvůli procesním pochybením původního věřitele.
Úspěšně se podařilo pomoci z dluhové pasti matkám samoživitelkám na rodičovských dovolených, stejně jako
několika klientům majícím několikamiliónové dluhy z podnikání.
Zvýšil se počet klientů v důchodovém věku, kteří řešili několik let trvající dluhy, z větší části jim byl zpracován
návrh na oddlužení. Nejstarší klientka, které byl návrh na oddlužení povolen, měla 80 let.
Pan Miroslav, povoláním manuální dělník, se jako rozvedený stará sám o svou dospívající dceru, neboť bývalá manželka
propadla alkoholu. Klient se již v době trvání manželství zadlužil a svou špatnou finanční situaci se snažil řešit dalšími
a dalšími půjčkami. Nejprve šlo o úvěry od bank, později již pouze o půjčky u nebankovních společností. Dluhy pana
Miroslava byly vymáhány exekučně a splácena byla pouze jedna exekuce srážkami ze mzdy. Vzhledem k tomu, že šlo již
o letité exekuce, příslušenství jednotlivých dluhů nabobtnalo do obřích rozměrů. Situace došla do takového stádia, že
byl zcela lapen v dluhové pasti, ze které již nebylo jiného východiska, než podat insolvenční návrh spojený s návrhem
na povolení oddlužení. Klient se proto obrátil na pracovníka poradny Dluhového poradenství Samaritán. Byl mu sepsán
a následně podán zmíněný insolvenční návrh. Ten byl soudem akceptován, oddlužení bylo povoleno a následně i schváleno. Klient má nyní před sebou necelých 5 let oddlužení, avšak s nadějí na důstojný život bez dluhů.
22
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SAMARITÁN PORADÍ S DLUHY

Evropská unie
Evropský sociální fond
Operační program Zamestnanost
Registrační číslo projektu: CZ.03.2.60/0.0/0.0/18_088/0010679
Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií – Evropským sociálním fondem prostřednictvím Operačního
programu Zaměstnanost.
Hlavním cílem projektu je podpora osob zadlužených, či zadlužením ohrožených, pomocí pilotního ověření
inovativních postupů, při práci s těmito osobami. Projekt zavádí terénní formu dluhového poradenství
v úzké spolupráci se zaměstnavateli. Prohlubuje zaměření soc. poradenství na zvýšení finanční gramotnosti
a zaměřuje se na rozvoj spolupráce organizací a institucí zapojených do dluhové problematiky v rámci lokální
sítě. Výstupem bude 170 podpořených osob, 3 kazuistická setkání a mapa lokální sítě.
Cílová skupina projektu: osoby ohrožené předlužeností
Klíčové aktivity projektu:
Aktivity směřující k aktivnímu řešení zadluženosti či předluženosti - dluhové poradenství včetně zpracování
a podávání Návrhů na povolení oddlužení.
Absolvování min. 60 vyučovacích hodin vzdělávání v rámci odborných kurzů se zaměřením na řešení dluhové
problematiky.
Síťování aktérů v regionu.
Průběžná evaluace.
Realizace projektu: leden 2020 až červen 2022

TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA 2020
Jubilejní ročník Tříkrálové sbírky byl velmi úspěšný.
Již po dvacáté jste mohli v lednu 2020 potkat malé
i velké koledníky, kteří zavítali do vašich domovů
s úsměvem a písní na rtech a přáním všeho dobrého
v novém roce. Tříkrálovou sbírku po celé zemi
každoročně pořádá Charita Česká Republika. Tato
aktivita se neobejde bez pomoci mnoha dobrovolníků.
Charita Otrokovice úzce spolupracuje zejména s dětmi
z řad turistických oddílů mládeže a skautů. Velmi nám
pomáhají i dobrovolníci z místních farností, mnohde
funguje i dobrá spolupráce se školami.
Celkově se na Otrokovicku vybralo 821 738 Kč. Často
se nás lidé ptají, jak bude s těmito prostředky
v následujícím roce naloženo. 65 % z této částky
zůstává přímo v naší organizaci. I díky vám tak můžeme
pomáhat lidem kolem nás. V loňském roce jsme takto
pomohli např. mamince se dvěma malými dětmi, které
díky nastalé krizové situaci hrozilo vystěhování z bytu.
Seniorům z našeho Charitního domova jsme zase
mohli pořídit nové automaticky otevíratelné dveře.

Město nebo
obec

Počet kasiček

Vykoledováno

Otrokovice

34

337 113 Kč

Oldřichovice
Spytihněv
Komárov
Napajedla
Tlumačov
Pohořelice
Halenkovice
Žlutava
CELKEM

2
15
2
38
13
6
12
7
129

15 562 Kč
65 424 Kč
13 261 Kč
187 858 Kč
60 674 Kč
32 667 Kč
66 715 Kč
42 464 Kč
821 738 Kč

Počet kasiček

Částka

Otrokovice
Pohořelice

24
8

10 302 Kč
1 204 Kč

Spytihněv +
Halenkovice

6

1 844 Kč

Celkem

38

13 350 Kč

POSTNÍ ALMUŽNA 2020

V roce 2020 jsme zahájili samotnou realizaci projektu. Dluhové poradenství jsme začali ihned poskytovat díky
zkušené pracovnici služby, která byla schopna odborně pomáhat.
Díky projektu došlo k rozšíření nabídky pomoci o terénní formu, kdy často doprovázíme klienty služby na
soudy. Klienti služby mohou nově využívat pomoc právníka.
Začali jsme spolupracovat s významnými firmami v regionu jako Continental Barum s.r.o., Fatra, a. s., Teplárna
Otrokovice, a. s. Tato spolupráce je zaměřena na poskytování dluhového poradenství zaměstnancům firem
s možností konzultací přímo na pracovišti, případně v kanceláři služby. Nastavení této spolupráce výrazně
ovlivnila situace okolo Covid-19.
V rámci projektu jsme v roce 2020 podpořili 76 osob, kterým jsme poskytli 758 hodin poradenství na 388
schůzkách s pracovníkem. Bylo podáno 25 návrhů na povolení oddlužení.
Jedné uživatelce služby se podařilo ve spolupráci se službou zajistit městský byt ve Zlíně. Díky tomu nepřišla
o střechu nad hlavou.

Letošní ročník se nám vinou koronaviru a následných
opatření v podobě omezení bohoslužeb poněkud
protáhl. Jelikož v době po Velikonocích se bohoslužby
ve farnostech, patřících do územní působnosti naší
Charity, rozbíhaly různě, odevzdávání pokladniček
do našich kostelů probíhalo průběžně s postupným
rozvolňováním počtu lidí na bohoslužbách. Jedna
farnost se do letošní sbírky nezapojila. I přesto se
ukázalo, jak i v těžkých chvílích si dokážeme něco
odpustit a myslet na druhé. Děkujeme všem, kdo jste
se do této naší aktivity zapojili.
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PŮJČOVNA KOMPENZAČNÍCH POMŮCEK
Zodpovědná osoba: Vladana Trvajová
Na Uličce 1617, 765 02 Otrokovice
731 608 441
vladana.trvajova@otrokovice.charita.cz
Číslo účtu: 124 883 044/030
VS: 91142

CHARITNÍ ŠATNÍKY

300 320,54 Kč

Náklady

516 754,11 Kč

Výnosy

Půjčovna kompenzačních pomůcek pomáhá usnadnit život seniorům, osobám se zdravotním postižením,
osobám po úrazech nebo pečujícím osobám. Podporujeme možnost setrvání člověka se sníženou mobilitou
v domácím prostředí. Poskytujeme základní poradenství při pořízení vlastní kompenzační pomůcky,
poradíme a názorně předvedeme, jak potřebnou pomůcku používat. Při zapůjčení polohovací postele
s elektrickým příslušenstvím zajistíme dovoz i odvoz, montáž i praktickou instruktáž při její obsluze. K půjčení
máme velké množství pomůcek, např. polohovací elektrické postele s příslušenstvím, antidekubitní matrace
s kompresorem, schodolezy, invalidní vozíky, chodítka, sedačky do vany, nástavce na WC a další.

Charitní šatník zajišťuje základní pomoc lidem, kteří nemají ošacení, případně potřebují i jinou materiální
pomoc. Smyslem je pomoci osobám ohroženým akutní krizovou situací. Příjem ošacení probíhá výhradně
ve stanovených dnech a časech v Otrokovicích a Tlumačově, případně je možno darovat textil do červených
kontejnerů u Charitního šatníku v Otrokovicích na ulici Svobodova a u firmy Continental Barum, s. r. o.
V šatnících pracují dobrovolníci, jejichž úkolem je přijímat a třídit darované věci a vydávat je, na základě
potvrzení potřebným. Po dobu pandemie Covid-19 jsme při zhoršené situaci byli nuceni Charitní šatníky pro
běžnou veřejnost uzavřít. Bylo ovšem možné pro klienty našich služeb zajistit doprovod do šatníku pracovníky
služby. V roce 2020 jsme při 384 návštěvách vydali 4 934 ks ošacení.
V Otrokovicích již dlouhodobě zajišťují provoz šatníku tyto dobrovolnice: paní Františka Hradílková, Anna
Pechancová, Eva Pintuelesová, Marie Pišťková, Anna Rafajová, Bohumila Ševečková, Anna Žalčíková.
V Tlumačově jsou to pak paní Anna Skácelová, Marie Doleželová, Vlasta Matoušková, Bohumila Skopalíková,
Miroslava Vejsadová. Všem mockrát děkujeme.

Potravinová a materiální pomoc
Uživatelé našich služeb, ale i další potřební mohou žádat potravinovou a materiální pomoc, kterou
rozdáváme vždy na základě individuálního posouzení situace žadatele. V rámci materiální pomoci lidem
v nouzi rozdáváme hygienické potřeby, domácí textil a základní domácí potřeby. Z potravin nejčastěji
konzervy, instantní pokrmy a další trvanlivé potraviny. Jsme členem Potravinové banky ve Zlínském
kraji, z. s., která má sídlo v Otrokovicích. Dále jsme zapojeni v projektu „Potravinová a materiální pomoc
nejchudším osobám II“ podpořeného finančními prostředky z Fondu evropské pomoci nejchudším
osobám (FEAD) a ze státního rozpočtu v rámci Operačního programu potravinové a materiální pomoci.
V roce 2020 jsme se zapojili do potravinové sbírky ve spolupráci s prodejnou LIDL v Otrokovicích, kdy se
vybralo 574 kg potravin a drogerie.

Další dobrovolná činnost
Děkujeme přibližně 20 řidičům, kteří se střídají v průběhu roku při svozu méně pohyblivých seniorů na
nedělní mši svatou.
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Sbírejte hliník pro Charitu

PODĚKOVÁNÍ ZA PODPORU

V roce 2020 proběhl osmý ročník akce „Sbírejte hliník pro Charitu“. Hliník sbírali žáci základních škol a gymnázia
v Otrokovicích a žáci škol v okolních obcích. Hliníkové obaly od nápojů, paštik a víčka od jogurtů nosili
i jednotlivci. Velmi nás těší zapojení firem Continental Barum, Pipelife a Vitar. Nasbíraný hliník od nás vykoupil
Metalšrot Tlumačov. Celkový výtěžek z 1,36 tun nasbíraného hliníku byl 10.440 Kč. Výtěžek byl použit na
nákup vybavení azylového domu Nový domov Otrokovice.
Děkujeme, že pomáháte společně s námi rodinám s dětmi i životnímu prostředí!

Ostatní
Pořízení vozidel pro terénní služby:
V roce 2019 se nám podařilo pořídit dvě nová vozidla pro služby Charitní pečovatelská služba Otrokovice
a Terénní program Samaritán. Jedná se o Renault Kangoo a Renault Trafic. Celková částka 1 229 742 Kč za pořízení
vozidel byla dotována z ESF a spolufinancována
ze státního rozpočtu celkovou částkou ve výši
1 160 310,05 Kč. Vozidla nám začala sloužit
hned s počátkem roku 2020, kdy byla zařazena
do užívání a najezdila několik tisíc kilometrů.

Pomáháme potřebným, ale bez pomoci bychom to nezvládli
Oblast sociálních služeb se stále vyvíjí a my se musíme rozvíjet také. Prostřednictví pozice fundraisera oslovujeme firmy i jednotlivce a získáváme podporu z celého našeho regionu. Dárci na naše projekty a služby
přispěli v roce 2020 částkou více než 565 724Kč. Z Tříkrálové sbírky jsme využili finance ve výši 145 822,50 Kč
na přímou pomoc a opravy v Charitním domově. V nepeněžních výnosech jsme formou darů získali úsporu ve
výši 142 746 korun. Dále jsme využili Tříkrálovou sbírku na investiční výdaje při pořízení nových automobilů.
Z darů jsme provedli drobné opravy v bytě azylového domu Nový domov Otrokovice, který jsme také díky
štědrosti našich dárců vybavili.
Velkou vlnu solidarity přinesla na jaře epidemie Covid – 19. Naši dárci nám pomohli látkami a nitěmi při
šití roušek pro zaměstnance i klienty. Velkou pomocí byly dary desinfekcí, kterých byl v té době nedostatek.
Spoustu jiných ochranných pomůcek jsme mohli nakoupit díky finanční podpoře našich spřátelených firem. Na
podzim, v době kdy jsme to nejvíce potřebovali, jsme obdrželi dar v podobě ochranných pracovních pomůcek.
V roce 2020 jsme uspořádali jednu sbírku prostřednictví pokladničky na Charitním domově Otrokovice s výtěžkem 6 652 Kč.
Díky grantu z Výboru dobré vůle z programu Obyčejný život v hodnotě 30 000 Kč jsme pořídili nové sporáky
a lednice do služby Nový domov Otrokovice.
Nadace ČEZ podpořila nákup dalšího elektrokola pro naše pečovatelky v Charitní pečovatelské službě částkou
31 000 Kč.
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PharmDr. Martinkovičová Marcela

PODĚKOVÁNÍ ZA PODPORU VŠEM DÁRCŮM

BILLA, spol. s r. o. Praha, BC LOGISTICS s. r. o., Bří Švarcové s. r. o.,
Danuše Červenková, Pavel Ludvík, Pavel Šupol,
D PLAST a. s., Zlín, EMS ELEKTRO s.r.o, Gienger spol. s r. o.,
GRASPO CZ, a. s., Zdeněk Mikulka, Mgr. Miluše Štěpánová,
Teaz s. r. o., Mikulka Pavel, Deza, a. s., EMOZ, spol. s. r. o.,
Ing. Michal Drábek, Lapp Czech Republik s. r. o.,
Metalšrot Tlumačov a. s., Městský úřad Otrokovice,
Matchball s. r. o., město Napajedla, obec Spytihněv,
Ing. arch. Radko Pavlacký, projektová kancelář,
PLASTMONT BUREŠ, SOGOS s. r. o.,
Teplárna Otrokovice a. s.,
TOMA, a.s, VITAR, s. r. o.
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PODPORA ZŘIZOVATELE
Naším zřizovatelem je Mons. Janem Graubner,
arcibiskup olomoucký. Charita Otrokovice je
církevní právnická osoba mající právní subjektivitu.
Byla zřízena dekretem dne 3. 7. 1991.

PŘEHLED HOSPODAŘENÍ CHARITY OTROKOVICE
Přehled investic v roce 2020
Investice byly uhrazeny z větší části v roce 2019 a zařazeny do užívání v roce 2020. Nákup souvisel s pořízením nových
automobilů pro terénní služby a s pořízením vozu pro provozní účely Charity.
Investice

Poděkování
Děkujeme institucím a nadacím za
poskytnuté dotace a nadační příspěvky.
MPSV ČR prostřednictvím ZK
MPSV Dotace COVID
MZ Dotace COVID pro ZS
Město Otrokovice
Statutární město Zlín
Zlínský kraj
Město Napajedla
Obec Halenkovice
Obec Tlumačov
Výbor dobré vůle
Celkem
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21 407 320 Kč
2 429 056Kč
172 836 Kč
1 397 488,36Kč
471 000Kč
925 500Kč
72 300 Kč
20 000 Kč
13 000 Kč
30 000 Kč
26 938 500,36Kč

Nástrojem zřizovatele pro koordinaci řízení činnosti
jednotlivých charit včetně naší je Arcidiecézní
charita Olomouc, která nám v roce 2020 poskytla
pomoc a podporu v následujících oblastech:
• metodická, odborná a konzultační činnost
• zajištění bezplatných seminářů a školení
• snižování nákladů formou hromadných
nákupů prostřednictvím tzv. rámcových smluv
• pomoc při organizaci Tříkrálové sbírky (TKS)
a Postní almužny (PA)
• pastorace a duchovní obnova pro naše klienty
a zaměstnance
• administrace a správa webových stránek
• rozvoj a správa charitního software Webcarol
pro sociální služby
• pomoc při organizaci a koordinaci
humanitární pomoci
Přímá pomoc od zřizovatele se děje
prostřednictvím:
• úzké spolupráce s kněžími (sloužení mší
svatých v domově pro seniory, návštěvy
nemocných, udělování svátostí, pomoc
s organizací TKS a PA)
• zřízení místa pastoračního asistenta
a úhrady části jeho mzdy

Příjmy
Dotace
1 160 310,05 Kč
Příspěvky a dary
271 598,95 Kč
Tříkrálová sbírka
420 000,00 Kč
Ostatní
0 Kč
Příjmy celkem
1 892 709,00 Kč
Rozdíl příjmů a výdajů na investice

Výdaje
Budovy, stavby
Dopravní prostředky

Přístroje, zařízení
Ostatní
Výdaje celkem

0 Kč
1 892 709,00 Kč
0 Kč
0 Kč
1 892 709,00 Kč

0 Kč

CELKOVÝ PŘEHLED PŘÍJMŮ ORGANIZACE ZA ROK 2020
12 126 551,00 Kč
511 390,00 Kč
119 702,00 Kč
1 679 065,51 Kč
142 745,79 Kč
565 724,21 Kč
145 822,50 Kč
1 015 650,00 Kč
116 041,94 Kč
664 353,00 Kč
16 691,50 Kč

Příjem od klientů
Půjčovna kompenzačních pomůcek
Tržby za fakultativní a ostatní činnosti
Příjem od zdravotních pojišťoven
Dary nepeněžní
Dary finanční
Dary TKS
Rozpouštění fondů k investičnímu majetku
Ostatní příjmy
Příspěvek na bydlení ÚP
Přijaté příspěvky od sdružení a spolků

2 429 056,00 Kč
21 407 320,00 Kč
1 003 202,29 Kč
172 835,61 Kč
150 000,00 Kč
775 500,00 Kč
1 397 488,36 Kč
471 000,00 Kč
72 300,00 Kč
13 000,00 Kč
20 000,00 Kč
45 015 439,71 Kč

Dotace MPSV mimořádné
Dotace MPSV přes ZK
Dotace z projektu ESF
MZ dotace odměny sestry
ZK Priority
ZK pro soc. služby
Provozní dotace - Město Otrokovice
Provozní dotace - ÚM Zlína
Provozní dotace - Město Napajedla
Provozní dotace - obec Tlumačov
Provozní dotace - obec Halenkovice
Celkové příjmy organizace
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ZHODNOCENÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRKY ZA ROK 2020
V letošním roce Charita Otrokovice vykázala záporný výsledek hospodaření v hlavní činnosti – ztrátu ve výši
166 268,87 Kč. Tato ztráta by byla podstatně větší, kdyby nebylo velké podpory ze strany dárců a mimořádných
dotačních titulů ze strany státu. Navíc díky provozování doplňkové činnosti - Půjčovně kompenzačních pomůcek, která zajistila kladný výsledek hospodaření ve výši 217 086,57 Kč, jsme ztrátu na hlavní činnosti mohli
v plné výši pokrýt a navíc vykázat zisk z celkových čísel ve výši 50 817,70 Kč.
STAV A POHYB MAJETKU
Budovy a stavby
Počáteční stav
Pohyby odpisy a vyřazení
Konečný stav

24 587 917,54 Kč
-1 836 900,00 Kč
22 751 017,54 Kč

Hmotné movité věci a jejich soubory
Počáteční stav
Pohyby přírůstky
Pohyby odpisy a vyřazení majetku
Konečný stav

Pozemky
Počáteční stav
Pohyby
Konečný stav

196 610,00 Kč
0 Kč
196 610,00 Kč

532 288,00 Kč
1 892 709,00 Kč
- 385 902,00 Kč
2 039 095,00 Kč

VÝVOJ A KONEČNÝ STAV FONDŮ 2020
Fond Veřejná kasička
Fond TKS přímá pomoc

Fond TKS záměry schválené
na provozní výdaje
na investiční výdaje

sbírka příjem za letošní rok
Konečný zůstatek

17 429,00 Kč
44 554,00 Kč

čerpáno v průběhu roku 2020

82 242,50 Kč

k čerpání do 3/2021 přechází

17 757,50 Kč

čerpáno v průběhu roku 2020
oprava výtahu na charitním domově 80 000,00 Kč
příspěvek na nákup auta pro TSR 150 000,00 Kč
k čerpání do 3/2021 přechází 113 608,00 Kč

Fond Postní almužna
Fond nevyčerpané dary z předchozích let - 2019
Fond nevyčerpané dary z předchozích let – 2020

76 501,22 Kč
76 950,00 Kč
56 200,00 Kč

Na těchto fondech šetříme pro případné havarijní opravy či nečekané investiční výdaje.
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