
 

 

 

 

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 

 
 

Neboť jsem měl hlad, a dali jste mi najíst, 
měl jsem žízeň, a dali jste mi napít, 

byl jsem cizí, a ujali jste se mě, 
byl jsem nahý, a oblékli jste mě, 

byl jsem nemocen, a navštívili jste mě, 
byl jsem ve vězení, a přišli jste ke mně. 

(Mt 25, 35-36) 
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Základní údaje 

Název:     Charita Nový Jičín 

Logo: 

 

 

Sídlo:     Dolní brána 2075/57, 741 01 Nový Jičín 

Telefon:    +420 556 709 240 

E-mail:    info@charitanj.cz 

Web:    www.charitanj.cz 

IČ:   73635677 

Právní forma:  evidovaná právnická osoba 

Registrace:  8/1-08-724/2012-7384 

Konto:    FIO BANKA, 2900231575/2010 

 

Vedení organizace:  Marcel Brož, ředitel, vedoucí Charitního domu Bl. Matky Terezy 

– azylový dům 

Bc. Jolana Orlíková, zástupce ředitele, vedoucí Charitního Bl. 

Matky Terezy – noclehárna 

 

Rada Charity Nový Jičín: Ing. Jaroslava Petřkovská, předseda rady 

   P. Alois Peroutka   

Mgr. Květa Kyselá  

Ludmila Maliňáková 

 

Členství Charity Nový Jičín: Diecézní charita ostravsko-opavská, Charita ČR, Sdružení 

azylových domů, Potravinová banka. 

mailto:info@charitanj.cz
http://www.charitanj.cz/
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Slovo ředitele 

Vážení přátelé, 

jestliže se vám dostala do rukou tato výroční zpráva Charity Nový Jičín, pak z největší 

pravděpodobností máte s námi co do činění a zajímá vás, co naše mladá Charita v roce 

2013 dělala a jak hospodařila. Tento dokument by 

měl co nejpřehledněji a srozumitelně popsat naše 

aktivity a toky peněz v loňském roce. Když bych měl 

rok 2013 pojmenovat krátce a stručně, pak bych jej 

nazval „rokem příprav“.  Hlavním našim úkolem bylo 

připravit se na převzetí dvou stěžejních sociálních 

služeb a to azylového domu a noclehárny od Charity 

Ostrava, která je provozovala ve dvou předchozích 

letech. Rád bych proto i touto cestou upřímně 

poděkoval celému týmu Charity Ostrava v čele 

s panem ředitelem Martinem Pražákem za to, že 

nám ukázali cestu a směr, kterým se máme 

v budoucnu vydat a tyto náročné služby provozovat.  

Kromě výše zmiňovaných sociálních služeb jsme se 

připravovali na rozjezd tradiční činnosti téměř každé 

Charity a to Půjčovnu kompenzačních pomůcek. Překvapilo nás, jak veliký zájem občanů 

tato služba vzbudila. Během prvního měsíce jsme měli rozpůjčován prakticky všechen 

sortiment kompenzačních pomůcek.  

Další službou, kterou jsme v roce 2013 připravovali a na sklonku roku postupně realizovali 

je Charitní nábytník. V podstatě obdoba našeho Charitního šatníku s tím rozdílem, že místo 

oblečení je recyklační komoditou nábytek. Služba vznikla výhradně na poptávku občanů, 

kteří nás neustále oslovovali s nabídkami použitého, ale stále funkčního nábytku. 

Rozhodně bych nerad zapomněl i na ostatní služby, které třebaže nevznikly v roce 2013, 

přesto fungovaly, rozvíjely se a hlavně pomáhaly. V Charitním šatníku se za loňský rok 

vydalo přes 3000 kusů oblečení a pomohlo se tak 200 potřebným lidem. Rodinný klub 

Hnízdo se spolupodílel na organizaci tradičního „Běhu sv. Václava“, pořádal přednášky pro 
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rodiče a organizoval zábavu pro děti. Klub rukodělných prací se velice úspěšně prezentoval 

na dni sociálních služeb se svými originálními výrobky. 

Na závěr bych rád poděkoval všem lidem a subjektům, kteří nás podporují finančně, 

materiálně či duchovně. Všem dobrovolníkům a dobrovolnicím za jejich obětavost a 

nasazení. Pracovníkům Charity Nový Jičín, kteří prokázali, že Charita není pouze 

zaměstnání, ale hlavně povolání. V neposlední řadě pak děkuji Bohu za jeho přízeň a 

požehnání našeho charitního díla. 

Marcel Brož, ředitel Charity Nový Jičín 

 

Slovo duchovního 

Charita, kdo by neznal toto slůvko. Je spojeno s mnoha pracovníky a dobrovolníky, kteří se 

podílejí na velmi krásné práci. Jistě známe slova Ježíšova – cokoliv jste učinili pro jednoho 

z nejnepatrnějších, pro mne jste učinili. A na jiném místě – dali jste mi najíst, napít, oblékli 

jste mne, navštívili jste mne, přijali jste mne, když jsem byl na cestách? Tato slova patří k 

sobě a jsou neodmyslitelnou náplní práce Charity. 

Zkonkretizovat křesťanství v praxi každodenního 

života. Co by nám pomohlo, kdybychom se modlili, 

chodili do kostela, učili se o Pánu Ježíši, poznávali a 

slyšeli Jeho slovo a přitom bychom se nepodíleli na 

jeho realizaci.  

Charita je zde právě proto, aby toto slovo bylo 

uskutečňováno. A to nejen skrze pracovníky Charity, 

ale hlavně skrze velkou řadu dobrovolníků, kteří 

každoročně vyrazí do ulic Nového Jičína a okolních 

vesnic, aby přinášeli všem pokoj, radost a Boží 

požehnání. V tom je také kus charitního nasazení a to 

nejen ze strany dobrovolníků, kteří se nasazují pro 

práci Charity, ale i těch, kteří je přijímají a ve jménu 
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charitas – lásky, jsou schopni otevřít svá srdce a pomoci potřebným. Kéž každý občan naší 

země má charitní smýšlení, kéž je to učí naše Charita.  

Všem pracovníků Charity Nový Jičín bych chtěl upřímně poděkovat za jejich maximální 

nasazení, stejně tak všem každoročním dobrovolníkům a to nejen při tříkrálové sbírce, ale 

například v Šatníku, Klubu rukodělných prací a v jiných rovinách, kde projevují svou 

nezištnou lásku k bližnímu. A všem ostatním, a těch je velká většina, bych chtěl popřát 

mnoho sympatií pro charitní práci a z zároveň ochotu se na ní jakkoliv podílet. 

                                               K této práci Vám žehná  

                                                           Mons. dr. Alois Peroutka, děkan novojičínský 

 

Historie a poslání Charity Nový Jičín 

Charita Nový Jičín byla založena ostravsko-

opavským biskupem Mons. Františkem Václavem 

Lobkowiczem dne 14.12.2011  a zahájila svou 

činnost   1.1.2012. Posláním naší Charity je sloužit a 

pomáhat sociálně nejslabším a lidem v hmotné 

nouzi a přitom chránit v každém člověku jeho 

důstojnost. Pomáhat všem, kdo pomoc potřebují 

bez ohledu na barvu pleti, národnost nebo 

náboženství.  

Historická data:  
 Květen 1999 – založení klubu rukodělných 

prací paní Annou Golichovou. Klub 

fungoval pod správou oblastní Charity 

Kopřivnice až do roku 2012, kdy je  převzala Charita Nový Jičín. 



6 

 

 14.12.2011 – zřizovacím dekretem zakládá ostravsko-opavský biskup Mons. 

František Václav Lobkowic Charitu Nový Jičín. Zároveň pověřuje vedením 

organizace Marcela Brože, prvního ředitele Charity Nový Jičín. 

 1.1.2012 – Zahájení činnosti Charity Nový Jičín. Azylový dům přebírá Charita 

Ostrava společně s budoucími zaměstnanci Charity Nový Jičín a provozuje jej až 

do konce roku 2013.  

 14.2.2012 – Slavnostní požehnání ostravsko-opavským biskupem Mons. 

Františkem Václavem Lobkowiczem a přejmenování Azylového domu na Charitní 

dům Bl. Matky Terezy. 

 10.5.2012 – Slavnostní zahájení činnosti Charitního šatníku, historicky první služby  

provozované Charitou Nový Jičín.  

 1.9.2012 – Charita Ostrava spouští provoz sociální služby Charitní dům Bl. Matky 

Terezy – noclehárna. 

 1.1.2013 – se Rodinný klub Hnízdo stává jedním ze středisek Charity Nový Jičín.   

 1.5.2013 – Charita Nový Jičín postupně realizuje projekt Charitního nábytníku jako 

doplňující službu Charitního šatníku. 

 1.11.2013 – Zahájení služby Půjčovny kompenzačních pomůcek.  

 

Významné události v roce 2013 

 Dobrovolníci z Nového Jičína a okolních obcí (Starý Jičín, Šenov, Kunín, Libhošť, 

Bernartice) se zasloužili o rekordní výnos z tříkrálové sbírky, který činil 479 666,-

Kč.  

 Velikonoce pro nejmenší, tak se jmenovala akce, kterou Charita Nový Jičín 

připravila pro děti azylového domu. Zábavnou formou tak seznamovali děti 

s velikonočními událostmi. 

 Muži z azylového domu pomáhají rodině postižené požárem jejich domu 

s úklidem a drobnými stavebními pracemi. 
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 Květen 2013 Charita Nový Jičín na popud občanů nejen z Nového Jičína realizuje 

projekt Charitního nábytníku, obdobu Charitního šatníku pouze komodita není 

oblečení ale nábytek. Pro službu 

nábytníku nám VOP 025 darovala 

automobil Peugeot Boxer. 

 15.5.2013 Diecézní pouť 

v Bránicích.  

 Červen 2013 Charita Nový Jičín 

pořádá dětský den pro děti z AD 

 Červenec 2013 novojičínská 

Charita poprvé organizuje 

humanitární sbírku na podporu 

lidí postižených záplavami 

v západních a severních Čechách 

 Dne 11.9.2013 se Charita Nový Jičín již podruhé prezentovala na dni sociálních 

služeb v Novém Jičíně. Kotlíková polévka již tentokrát byla pro účastníky 

samozřejmostí. 

 28.9.2013 – Běh svatého Václava. Na 21 ročníku tentokrát participovala i 

novojičínská Charita a to jak organizačně, tak finančně. 

 16. listopadu proběhla první 

národní potravinová sbírka pořádaná 

celostátní asociací potravinových 

bank. Do této akce se zapojila i 

Charita Nový Jičín a podařilo se vybrat 

přes 500kg potravin v hodnotě cca. 

25 000,-Kč. 

 29.11.2013 Setkání 

pracovníků Charity Ostrava spojené 

s rozloučením se s pracovníky Charity 

Nový Jičín. 
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Cíle pro rok 2014 

 Přebrání sociálních služeb azylového domu a noclehárny od Charity Ostrava. Práce 

na standardech kvality obou sociálních služeb.  

 Vytvoření systému směrnic pro vnitřní i vnější fungování Charity Nový Jičín.  

 Zajištění financování sociálních služeb pro rok 2015 a 2016. Ukončení 

individuálního projektu Optimalizace sítě služeb sociální prevence 

v Moravskoslezském kraji. 

 Rozšíření sortimentu půjčovny kompenzačních pomůcek. 

 Připojení organizace ke Sdružení azylových domů a Potravinové bance. Rozvíjení 

spolupráce s těmito subjekty. 

 Organizace a participace na projektech podporujících rodinu v rámci činnosti 

Klubu Hnízdo. 

 Připravit podmínky pro realizaci sociální služby nízkoprahového denního centra.  

 Hledání nových prostor pro projekty realizované Charitou Nový Jičín. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Charitní dům Blahoslavené Matky Terezy čeká v  roce 2014 rekonstrukce vnějšího 
pláště a zateplení.  
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Organizační struktura 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* v roce 2013 služby azylový dům a noclehárna provozovala Charita Ostrava 

Ředitel Diecézní 

charity ostravsko-

opavské 

 

Ředitel Charity Nový 

Jičín 

 

Rada Charity Nový Jičín 

Střediska: 

Azylový dům   -   sociální služby* 

Noclehárna* 

Charitní šatník 

Charitní nábytník 

Půjčovna kompenzačních pomůcek 

Klub rukodělných prací 

Rodinný klub Hnízdo 

 

Technický úsek Ekonomický úsek 

 

Biskup Diecéze 

ostravsko-opavské 
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Charitní šatník 

Adresa:  Charitní dům bl. Matky Terezy, Dolní brána 57, 741 01 Nový 
Jičín 

Telefon:   +420 603 549 107 
Email:    jarkape@centrum.cz 
Web:    http://charitanj.cz/sluzby/charitni-satnik 
Vedoucí služby:  Ing. Jaroslava Petřkovská 
Počet dobrovolníků:  13 
Počet uživatelů služby v roce 2013: cca 200 
 

CÍLOVÁ SKUPINA: 

Charitní šatník slouží maminkám s dětmi na 
mateřské dovolené, seniorům, sociálně slabým 
rodinám, bezdomovcům a uprchlíkům zkrátka 
lidem, kteří si z finančních důvodů nemohou 
dovolit nákup nového oblečení. 

CÍL: 

Cílem charitního šatníku je poskytnout základní 
ošacení potřebným. 

PRINCIP FUNGOVÁNÍ: 

Provoz a celé zázemí zajišťují dobrovolnice, 
které s velkou obětavostí třídí, skládají a 

připravují oblečení pro všechny potřebné. Od roku 2012, kdy byl charitní šatník otevřen, 
do dnešních dnů, tyto obětavé dobrovolnice zpracovaly již více jak 5tun oblečení. 

KDY A KDE JE SLUŽBA POSKYTOVÁNA 

Každý čtvrtek od 13 do 17 hodin v budově Charitního domu bl. Matky Terezy, vchod od 
ulice Dolní brána. Dárci mohou přinést své již nepoužívané ošacení, hračky, nádobí a další 
pomůcky běžné potřeby do Charitního domu bl. Matky Terezy každý den od 7 do 19 hodin. 

CO CHARITNÍ ŠATNÍK NABÍZÍ 

Ošacení pro děti, ženy i muže, obuv, školní potřeby, základní věci pro domácnost, dětské  

 

mailto:jarkape@centrum.cz
http://charitanj.cz/sluzby/charitni-satnik
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Charitní nábytník 

Adresa:   Lidická, 741 01 Nový Jičín 
Telefon:   +420 556 709 240 
Email:    rajnochova.chdtereza@gmail.com 
Web:    http://charitanj.cz/o-nas/sluzby/charitni-nabytnik/ 
Vedoucí služby:  Martina Rajnochová 
Počet uživatelů služby v roce 2013: cca 10 
 

CÍLOVÁ SKUPINA 

Charitní nábytník slouží rodinám, matkám 
s dětmi, seniorům, kteří si z finančních důvodů 
nemohou pořídit nábytek nový. 

CÍL: 

Cílem charitního nábytníku je poskytnout 
nábytek a základní vybavení bytu základní 
ošacení potřebným. 

PRINCIP FUNGOVÁNÍ: 

Provoz charitního nábytníku zajišťuje THP 
pracovník Charity Nový Jičín společně 
s dobrovolníky z řad klientů azylového domu a noclehárny. Použitý nábytek uskladníme 
v našem externím skladě, kde si jej mohou zájemci vybrat. V rámci služby nabízíme rovněž 
dopravu nábytku našim vozem.  

KDY A KDE JE SLUŽBA POSKYTOVÁNA 

Od pondělí do pátku vždy od 8:00 do 15:00 v budově Charitního domu bl. Matky Terezy v 
Novém Jičíně se lze domluvit na příjmu či výdeji zboží. 

CO CHARITNÍ NÁBYTNÍK NABÍZÍ 

Do charitního nábytníku vybíráme hlavně základní nábytek do domácnosti tzn. stoly, židle, 
skříně, postele, lehátka, gauče. Vše je v zachovalém a použitelném stavu, připraveno pro 
další použití. 

 

mailto:rajnochova.chdtereza@gmail.com
http://charitanj.cz/o-nas/sluzby/charitni-nabytnik/
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Půjčovna kompenzačních pomůcek 

Adresa:  Charitní dům bl. Matky Terezy, Dolní brána 57, 741 01 Nový 
Jičín 

Telefon:   +420 556 709 240 
Email:    rajnochova.chdtereza@gmail.com 
Web:  http://charitanj.cz/o-nas/sluzby/pujcovna-kompenzacnich-

pomucek 
Vedoucí služby:  Martina Rajnochová 
Počet uživatelů služby v roce 2013: 8 
 

CÍLOVÁ SKUPINA 

Osoby znevýhodněné zdravotním 
postižením všech kategorií. 

CÍL: 

Posláním půjčovny kompenzačních 
pomůcek je aktivizovat a zlepšit život 
uživatelů prostřednictvím zapůjčení 
vhodné kompenzační pomůcky, která 
pomáhá zvládat některé běžné úkony 
každodenního života a umožní jim setrvat v přirozeném prostředí. 

PRINCIP FUNGOVÁNÍ: 

Kompenzační pomůcky jsou zapůjčovány na základě uzavřené smlouvy a za finanční 
spoluúčasti uživatele služeb dle platného ceníku poplatků. Klient se telefonicky nebo 
emailem spojí s pracovníkem Charity Nový Jičín a po dohodě si pomůcku sám vyzvedne 
nebo mu jí pracovníci Charity dovezou až do bytu. 

KDY A KDE JE SLUŽBA POSKYTOVÁNA 

Od pondělí do pátku vždy od 8:00 do 15:00 v budově Charitního domu bl. Matky Terezy v 
Novém Jičíně se lze domluvit na příjmu či výdeji pomůcek. 

CO PŮJČOVNA KOMPENZAČNÍCH POMŮCEK NABÍZÍ: 

Polohovací lůžka, mechanické i elektrické vozíky, chodítka, berle, koupelnové a toaletní 
pomůcky, antidekubitní matrace, kyslíkový generátor aj. Na webových stránkách Charity 
Nový Jičín lze nahlédnout do kompletního aktuálního ceníku kompenzačních pomůcek. 

mailto:rajnochova.chdtereza@gmail.com
http://charitanj.cz/o-nas/sluzby/pujcovna-kompenzacnich-pomucek
http://charitanj.cz/o-nas/sluzby/pujcovna-kompenzacnich-pomucek
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Klub rukodělných prací 

Adresa:    Žerotínova 68/24, 741 01 Nový Jičín 
Telefon:   +420 731 341 414 
Email:    a.golichova@seznam.cz 
Web:    http://charitanj.cz/o-nas/sluzby/klub-rukodelnych-praci 
Vedoucí služby:   Anna Golichová 
Počet uživatelů služby v roce 2013: 16 
 

CÍLOVÁ SKUPINA 

Mládež, dospělí, senioři, nemocní i zdraví, kteří se 
chtějí a mohou podílet na drobných rukodělných 
pracích. 

 CÍL: 

Být užitečný a potřebný, udělat radost sobě i 
druhým, něco se naučit, zaplašit deprese a nudu. 
Udělat krůček z tíhy samoty, krůček k sebedůvěře a vidět cenu každého člověka i sebe 
samého. Rehabilitovat nemocné ruce a chtít se stát tak trochu umělcem, který tvoří malé 
zázraky téměř z ničeho.  

PRINCIP FUNGOVÁNÍ: 

Dvakrát týdně se setkává společenství okolo paní Golichové na faře v Novém Jičíně, aby 
společně strávili dvě až tři hodiny času a zároveň vytvořili výrobky, které pak rozdají nebo 

prodají a výtěžky darovali na dobročinné účely.  

KDY A KDE JE SLUŽBA POSKYTOVÁNA: 

Začátečníci se setkávají každé úterý od 14 do 16 
hodin a pokročilí pak každou středu od 9 do 11 
hodin a to na faře v Novém Jičíně. 

CO KLUB RUKODĚLNÝCH PRACÍ NABÍZÍ: 

Pleteme, háčkujeme, vyšíváme nebo šijeme 
drobné výrobky pro užitek a krásu. Dále vyrábíme 
hračky, ručně dělané šperky, mýdla, křestní 
roušky. Pleteme ponožky pro bezdomovce 

z párané vlny ze svetrů z Charitního šatníku. Pleteme obvazy pro malomocné z bavlněné 
příze nebo Sněhurky.  

mailto:a.golichova@seznam.cz
http://charitanj.cz/o-nas/sluzby/klub-rukodelnych-praci


14 

 

Rodinný klub Hnízdo 

 
 
Adresa: Charitní dům bl. Matky Terezy, Dolní brána 57, 741 01 Nový Jičín 
Telefon:  +420 776 184 883 
Email:   marketa.brozova@centrum.cz 
Web:   http://charitanj.cz/o-nas/sluzby/rodinny-klub-hnizdo 
Vedoucí služby: Ing. Markéta Brožová, Mgr. Tereza Adamcová 
 
CÍLOVÁ SKUPINA 

Do rodinného klubu Hnízdo dochází převáženě rodiny s dětmi, 
ale i matky s dětmi a prarodiče s dětmi. 

CÍL: 

Hnízdo má zájem podněcovat mezi lidmi zájem o rodinné 
aktivity, jejichž cílem není výhradně zábava, ale také vzdělávání 
ve věcech víry, výchovy, zdraví, chceme se vzájemně inspirovat, 
společně bavit, probouzet zájem o zlepšení rodinných vztahů, iniciovat diskuse s 
odborníky. 

PRINCIP FUNGOVÁNÍ: 

Rodinný klub se příležitostně schází k neformálnímu setkání, které mají víceméně 
společenský a organizační charakter. Domlouvají se další plánované aktivity. 3 – 4 ročně 
pak probíhá přednáška na téma rodinných, rodičovských a partnerských problémů. 
Organizujeme také zábavné každoroční celorodinné aktivity: maškarní ples, Dětský den, 
tématické vycházky s dětmi, Mikulášská nadílka.  

KDY A KDE JE SLUŽBA POSKYTOVÁNA: 

Služba je poskytována podle místa konání konkrétní přednášky, semináře či akce pro děti. 
Přednášky jsou uskutečňovány tak, by byly co nejvíce otevřeny širší veřejnosti: na Městské 
baště v Klubu rodáků. Akce pro rodiny jsou uskutečňovány buď v prostorách novojičínské 
fary a její zahrady, v přírodě v okolí Nového Jičína či jinde „v terénu“.  

CO RODINNÝ KLUB HNÍZDO NABÍZÍ: 

Rodinný klub nabízí vzdělávání v oblasti fungování rodiny, rodičovských kompetencí, 
zkvalitňování manželství, zlepšování komunikačních dovedností. Také nabízí smysluplné 
naplňování volného času s dětmi, kde je krom zábavy a společenství nabízeno i vzdělávání 

mailto:marketa.brozova@centrum.cz
http://charitanj.cz/o-nas/sluzby/rodinny-klub-hnizdo
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v oblasti duchovního života zejména dětí s využitím zážitkové pedagogiky a využití 
pedagogického konceptu France Ketta. 

 

Tříkrálová sbírka 

Cílem Tříkrálové sbírky, kterou pořádá Charita ČR, je podpořit pomoc lidem v nouzi. 

Výtěžek z této sbírky je významným 

zdrojem financí pro sociální projekty naší 

charity. Na letošním 14. ročníku jsme se 

podíleli organizačně v celém rozsahu, což 

pro nás znamenalo nemálo práce, jako 

zajistit pokladničky, kalendáříky, křídy, 

balené cukry, informační letáčky, vytyčit 

trasy koledníkům, kostýmy biblických 

králů a další nezbytné záležitosti.  

Slavnostní charakter Tříkrálové sbírky byl započat 5. ledna tradiční Mší svatou za Charitu 

Nový Jičín, kterou celebroval Mons. Alois Peroutka. Oficiální část proběhla i o den později 

na novojičínské radnici za přítomnosti pana starosty Jaroslava Dvořáka.  

Letos se povedlo zajistit kolem 30ti skupinek. Za Kašpara, Melichara a Baltazara se 
převlékly děti z Nového Jičína a přilehlých obcí. Koledníci tak během necelých dvou týdnů 
procházeli vytyčené trasy a každému, koho navštívili, popřáli šťastný nový rok, obdarovali 
drobným dárečkem i zpěvem a napsali posvěcenou křídou na dveře domů a bytů 
požehnání: K + M + B 2014.  

Téměř všichni, kteří koledníkům otevřeli, přispěli do jejich pokladniček podle svých 
možností. Částka, kterou se podařilo získat, byla rekordní: 521 960 Kč! Loni to přitom bylo 
o dvacet tisíc méně. Chceme touto cestou srdečně poděkovat všem ochotným koledníkům, 
štědrým dárcům i všem, co se na sbírce jakkoliv podíleli. Pán Bůh zaplať! 
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Hospodaření v roce 2013 

Rozvaha v tis. Kč   

   

Aktiva Stav k prvnímu dni Stav k poslednímu dni 

 účetního období účetního období 

Krátkodobý majetek 22 154 

Pohledávky 0 4 

Krátkodobý finanční majetek 22 150 

Aktiva celkem 22 154 

   

Pasiva   

Vlastní zdroje 22 150 

Vlastní jmění 0 77 

Výsledek hospodaření 22 73 

Cizí zdroje 0 4 

Krátkodobé závazky 0 4 

Pasiva celkem 22 154 
 
Výsledovka v tis. Kč 

  

   

Náklady 130 100% 

Spotřebované nákupy 101 78% 

Služby 19 15% 

Ostatní náklady 10 7% 

   

Výnosy 181 100% 

Tržby za vlastní výkony 6 3% 

Přijaté dary 175 97% 

   

Hospodářský výsledek 51  

   

Za rok 2013 byly výnosy 181 471,00 Kč. Náklady ve výši 130 209,47 Kč. 

Hospodářský výsledek 51 261,53 Kč.  
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Poděkování za podporu 

Vážení donátoři, dámy a pánové 

Rád bych poděkoval všem dárcům, příznivcům, partnerským organizacím, 

institucím, sponzorům a všem ostatním lidem, kteří se rozhodli finančně, 

materiálně nebo nezištnou pomocí či modlitbou podpořit naši novojičínskou 

Charitu v roce 2013. Níže uvedený přehled donátorů je pouze část z těch, kteří 

nás podpořili a podporují a nevadí jim být takto zveřejněni. Samozřejmě i těm 

ostatním patří veliký dík a pán Bůh zaplať. 

Za Charitu Nový Jičín Marcel Brož, ředitel 

 

 

 

Veřejná správa: 
Město Nový Jičín 
Obec Libhošť 

Soukromé firmy: 
Plakor Czech 
Revenge 
VOP CZ 
TRIBO s.r.o. 
Pekárna Bartošovice 
KEMA MORAVA 

Jednotlivci: 
Rodina Koutná 
Rodina Brzobohatá 

Další donátoři: 
farnost Nový Jičín 
farnost Kunín 
farnost Starý Jičín 
farnost Libhošť 
farnost Šenov u NJ

 
 

 


