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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:    charitanj@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 

Ing. Josef Křesina 

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

azylových domů, Potravinová banka. 

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

Vážení přátelé, 

Rok 2014 byl pro Charitu Nový Jičín zlomový a to hlavně proto, že jsme se osamostatnili 

v provozování klíčových sociálních služeb a to azylového domu a noclehárny. Tyto sociální 

služby v letech 2012 – 2013 provozovala Charita Ostrava a prakticky nám ukázala, jak se 

vlastně služby provozují. Pracovníkům Charity Ostrava proto patří veliký dík. I když jsme 

měli cestu částečně prošlapanou, nebylo jednoduché prodrat se houští administrativy, 

zavedením provozu jako takového. Vše jsme však zdárně zvládli a jak služba azylového 

domu, tak noclehárny fungují. 

Kromě sociálních služeb však novojičínská Charita byla aktivní 

i jiných oblastech své činnosti například spolupořádáním 

maškarního plesu, sérií přednášek prorodinného charakteru, 

Běh svatého Václava, Mikuláš a další akce pod hlavičkou 

rodinného klubu Hnízdo. Rovněž bylo zapotřebí stabilizovat 

nově vzniklé služby charitního nábytníku a půjčovny 

kompenzačních pomůcek. Tyto služby se dostaly do veliké 

obliby obyvatel nejen Nového Jičína, ale i okolních obcí. 

Naopak služby Charitního šatníku a Klubu rukodělných prací 

již stabilně fungují a slouží, ty již mají porodní bolesti dávno za 

sebou.  

V měsících květen až srpen probíhala na Charitním domě kompletní rekonstrukce 

obvodového pláště domu včetně zateplení a výměny oken a dveří. Celou akci financovalo 

město Nový Jičín pomocí fondů z evropské unie. Rovněž se nám podařilo odstranit roky 

přetrvávající vlhkost v sklepních prostorách. Vlhkost trápila především prostory 

Charitního šatníku, kdy se na oděvech objevovala plíseň. Po komplikovaných sanačních 

pracích je však vše „v suchu“. Investovalo se i Charitním domě ve Straníku, kde se nám 

podařilo sehnat peníze od sponzorů a vybudovat na zahradě dětské hřiště a altán pro 

maminky s dětmi, které tuto novinku velice kvitovali. 

A co v roce 2015? V první řadě musíme sehnat peníze. Je to bohužel tak, že ačkoli krize 

skončila, tak peníze na sociální služby se shání čím dál tím hůř a nemluvě o „papírování“ 



4 

 

s tím spojeným. Druhým velikým úkolem pak bude registrace a příprava pro spuštění 

nové služby Nízkoprahového denního centra. Je to služba v Novém Jičíně i v Charitě 

dlouho očekávaná a my doufáme, že s Boží pomocí ji v lednu 2016 slavnostně otevřeme. 

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 

Milí pracovníci Charity v Novém Jičíně a všichni, kteří Charitě fandíte a jí pomáháte 

dobrovolnickou pomocí. O. kardinál František Tomášek měl takové pravdivé rčení - hodně 

dělají pro Boží království, kdo se modlí, více Ti, kteří pro něj 

trpí a nejvíce, kteří pro něj pracují. Vy jste všichni v té třetí 

linii - nejen se modlíte a někteří i trpíte ale hlavně konkrétně 

pomáháte Ježíši v potřebných bližních kolem nás. Tím 

naplňujete Ježíšovo slovo: "Dali jste mi najíst, napít, navštívili 

jste mne, oblékli jste mne, přijali jste mě, když jsme byl na 

cestách? Cokoliv jste učinili jednomu z nejnepatrnějších, mě 

jste učinili", říká Ježíš. 

Díky Vám všem za to, že v církvi ukazujete krásný konkrétní 

rozměr Boží lásky na této zemi skutečným, hmatatelným 

způsobem a žehnám Vám, abyste na této cestě nejen 

vydrželi, ale i byli posilováni naším Pánem, kdy ztrácíte energii, nevíte, jestli to děláte 

nejlépe a cítíte, že se Vám vybíjejí baterky Boží energie, kterou potřebujete. Pokoj Kristův 

ať naplní Vaše srdce.  

O. Alois Peroutka           
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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. 

 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.  
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 1.1.2014 – Charita Nový Jičín samostatně provozuje sociální služby azylový dům 

a noclehárna. 

 1.5.2014 – zahájena kompletní rekonstrukce obvodového pláště Charitního 

domu. 

 10.9.2014 – slavnostní předání zrekonstruovaného pláště Charitního domu, 

zároveň odstranění dlouholetých potíží s vlhkostí. 

 

Významné události v roce 2014 

 Tříkrálová sbírka dopadla opět výborně. Dobrovolníkům z Nového Jičína a 

okolních obcí se podařilo vybrat rekordní částku 521 960,-Kč. 

 V pondělí v 20. ledna, nás již podruhé v řadě, navštívila Paedr. Jarmila 

Pospíšilová, uznávaná psycholožka a rodinná terapeutka, s přednáškou tentokrát 

na téma „Kompetence v rodině“.  

 V neděli 2. února se v sále 

střediska volného času Fokus 

uskutečnil další ročník Maškarního 

plesu pro naše malé ratolesti. 

Letošním tématem byly dvě známé 

postavičky nešiků Pata a Mata 

ztvárněné ředitelem novojičínské 

Charity Marcelem Brožem a místním 

zastupitelem panem Jiřím 

Adamcem, kteří nás celým odpolednem prováděli. 

 Rodina po zesnulém otci Motykovi se 

rozhodla darovat novojičínské Charitě 

osobní automobil Škoda Fábia. 

Charita jej využívá převážně k svozu 

jídel a potravin. 

 Charita Nový Jičín slavila v pondělí 24. 

března veliký úspěch našeho 

bývalého klienta Antona Poláčka. 

Teprve čtrnáctiletý žák základní školy 
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se smyslem pro estetično a zájmem o fotografování zvítězil v prestižní 

celonárodní fotosoutěži pro zaměstnance a dobrovolníky charity s názvem „Můj 

svět“. 

 V úterý 29. dubna nastal nejen našimi dětmi dlouho očekávaný den slavnostního 

otevření dětského hřiště na zahradě charitního domu pro matky s dětmi ve 

Straníku. Ta prošla od začátku letošního jara kompletní revitalizací: pro děti zde 

přibyly houpačky, skluzavka, 

pískoviště a lezecká stěna, dále ji 

obohatil altánek a nakonec zůstalo 

místo i na malou zahrádku, kde již 

maminky začaly pěstovat zeleninu a 

bylinky.  

 Ve čtvrtek 28. srpna jsme 

pro děti uspořádali za finanční 

spoluúčasti města Nový Jičín dlouho 

očekávaný výlet do ostravského Dino Parku. 

 Středa 10. září se zapíše do historie Charitního domu bl. Matky Terezy jako 

významný den. V dopoledních hodinách se naši zaměstnanci a klienti dočkali 

slavnostního otevření opraveného domu. Ještě nedávno zastaralý a omšelý dům 

teď svítí z dálky novotou. Budova 

Charitního domu bl. Matky Terezy 

má přes 100 let a za svou 

úctyhodnou dobu prošla již několika 

stavebními úpravami. Bezpochyby 

jednu z nejdůležitějších vůbec 

prodělala právě v tomto roce, kdy 

získala nejen novou fasádu, ale byly 

zatepleny obvodový plášť a střecha, 

dále došlo na kompletní výměnu oken a dveří. 

 Odbor sociálních věcí Městského úřadu Nový Jičín uspořádal ve středu 10. září již 

pátý ročník akce „Den sociálních služeb“, tentokrát s podtitulem „Vzájemně se 

poznejme“. Svou činnost zde prezentovalo 24 organizací angažujících se v 

poskytování sociálních služeb, které mohou občané Novojičínska v případě 

potřeby využít. Do této záslužné akce jsme se aktivně zapojili tentokrát poprvé 

již pod hlavičkou Charita Nový Jičín. 
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 Sobotní ráno 27. září nezačalo pěkným počasím. Naopak, bylo zataženo a sem  

tam i zapršelo. Organizátorům i běžcům Běhu sv. Václava se ulevilo, když se 

těsně před startem počasí nakonec umoudřilo a takové vydrželo již po celý den. 

Běžce čekala 4,5 km dlouhá trasa vedoucí členitým terénem od Oční studánky na 

úpatí Svince ke starojičínskému kostelu sv. Václava, letos stižena na několika 

místech blátivým terénem. Tato skutečnost ale nebyla borcům na překážku, jak 

ostatně dokládá úctyhodná účast 147 běžců všech věkových kategorií. 

 Sbírka potravinové pomoci, která proběhla 17. Října, se každým rokem koná u 

příležitosti Mezinárodního dne za vymýcení chudoby. Do záslužné akce, kterou 

pořádá Moravskoslezský kraj v součinnosti s ostravskou Potravinovou bankou, se 

zapojily i Domov Paprsek 

a Domov Duha. Obě 

novojičínské organizace 

pro Charitu Nový Jičín 

vybraly od zaměstnanců i 

náhodných dárců 

trvanlivé potraviny, jako 

jsou mléka, konzervy, 

paštiky, instantní polévky, 

kompoty, těstoviny, rýže, 

cukr a další.  

 Charita Nový Jičín se v sobotu 22. listopadu aktivně zapojila do druhého ročníku 

Národní potravinové sbírky „Potraviny pomáhají“. Bohulibý projekt se pro 

novojičínskou charitu konal opětovně v součinnosti s obchodním řetězcem 

TESCO. Vybralo se úctyhodných 

843 kg potravin v přibližné 

hodnotě 31 200 Kč. Lidé 

nakupovali především 

těstoviny, luštěniny, rýži, 

konzervy všeho druhu, instantní 

polévky i sladkosti pro děti. 

Veškeré vybrané potraviny 

budou sloužit konkrétním lidem 

v azylových domech v Novém 

Jičíně a ve Straníku v rámci 

našich sociálních služeb.      
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 V neděli 30. listopadu se konal Adventní 

benefiční koncert, jehož výtěžek putoval 

pro Charitu Nový Jičín. Koncert mohl být 

zorganizován díky finanční podpoře 

města Nový Jičín a Českobratrské církvi 

evangelické, v jejíž modlitebně 

vystoupení proběhlo. Koncert se po 

všech stránkách vydařil a zcela zaplněný 

sál dlouho aplaudoval skvělému Komornímu orchestru Pavla Josefa 

Vejvanovského. Během osmdesátiminutového programu zahrál skladby nejen 

od klasiků, jako jsou Jan Jakub Ryba, Georg Friedrich Händel či Leoš Janáček, ale i 

od současníka Michala Janošíka. Svým zpěvem zaujali rovněž hosté Jitka 

Jakubíková a Martin Stehlík.                                 

Cíle pro rok 2015 

 Zorganizování Tříkrálové sbírky 2015. 

 Organizace série přednášek s názvem „Manželské večery“. Tento projekt 

bude financován z výtěžku Tříkrálové sbírky. 

 Registrace nové sociální služby Nízkoprahové denní centrum, příprava 

zázemí, administrace, výběr nových zaměstnanců. 

 Účast a prezentace Charity Nový Jičín na hudebním festivalu Slezská lilie. 

 Kompletní rekonstrukce kotelny v Charitním domě, výměna kotlů, 

rozvodů, komínů. 

 Rekonstrukce noclehárny, rozšíření kapacity lůžek, sociální zázemí a 

prádelny. 
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Organizační struktura 
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Azylový dům 

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

Telefon:   556 709 240 
Email:    charitanj@charitanj.cz 
Web:    www.charitanj.cz 
Vedoucí služby:  Marcel Brož   
Kapacita zařízení:                57 lůžek 

 

CÍLOVÁ SKUPINA: 

     Azylový dům poskytuje sociální služby: 
mužům, matkám nebo osobám 
pečujícím alespoň o jedno nezletilé dítě, 
těhotným ženám a rodinám s dětmi 
v nepříznivé sociální situaci, spojené se 
ztrátou bydlení, kterou neumí vyřešit 
vlastními silami a splňují tyto náležitosti: 

● věk nad18 let 
● jsou fyzicky soběstační (umí se 

najíst, obléct, umýt a další úkony 
běžného života) 

CÍLE: 

1. Uživatel má naplněny základní životní potřeby. 
2. Uživatel služby řeší svoji nepříznivou situaci, využívá a rozvíjí své schopnosti a 

dovednosti. 
3. Rodiče naplňují základní potřeby svých dětí. 
4. Uživatel má navázané vztahy s rodinou, rodina s dětmi je soudržná a plní své 

funkce. 
5. Uživatel se zajímá o svůj zdravotní stav a usiluje o řešení zdravotních problémů. 
6. Uživatel udržuje svou případnou závislost v přiměřených mezích. 
7. Uživatel má trvalý zdroj příjmů, orientuje se ve svých závazcích a umí 

hospodárně zacházet s financemi. 
8. Uživatel je schopen žít trvale bez podpory sociální služby.  
9. Po ukončení služby se uživatel nevrací na ulici, ale má zajištěné bydlení v jemu 

dostupné formě. 
 

http://www.charitanj.cz/
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POSLÁNÍ: 

Posláním Charitního domu bl. Matky Terezy – azylového domu v Novém Jičíně je 
poskytnout mužům, matkám, těhotným ženám a rodinám s dětmi bez domova dočasnou 
jistotu zázemí a potřebnou individuální podporu k tomu, aby mohli samostatně řešit svoji 
nepříznivou životní situaci a opět se začlenit do společnosti.  
 

KDY A KDE JE SLUŽBA POSKYTOVÁNA 

Nepřetržitý 24 hodinový provoz. Ubytování pro rodiny s dětmi a muže v budově 
Charitního domu bl. Matky Terezy v Novém Jičíně, Dolní brána 57, pro samotné matky 
s dětmi je ubytování situováno v místní části Nového Jičína - Straník 39.  

ZÁSADY POSKYTOVÁNÍ SLUŽBY 

1. Podporujeme samostatnost uživatele 
To, co může uživatel služby během poskytování sociální služby zvládnout z vlastní 
iniciativy a pomocí svých schopností, neděláme za něj. 
2. Partnerství 
Přestože je uživatel služby v nelehké sociální situaci, bereme jej jako rovnocenného 
partnera, který má svá práva, ale i povinnosti.  
3. Respektování jedinečnosti člověka 
Víme, že každý člověk je jiný. Přistupujeme ke každému tak, jak to nejlépe odpovídá jeho 
potřebám, a snažíme se, aby mohl co nejvíc zůstat sám sebou.  Nepomáháme v jednání, 
které mu škodí. 
4. Přistupujeme s úctou k osobní důstojnosti každého člověka 
Podporujeme u uživatele celou lidskou osobnost, tělo i duši člověka. S tímto přístupem 
mu pomáháme naplnit jeho potřeby tělesné (teplo, spánek, hygiena atd.), duševní 
komunikace, pocit bezpečí, být užitečný) i duchovní (smysl života, mravní řád atd.). 
Pracovníci jsou otevřeni rozhovorům na téma smyslu života, víry, hledání vnitřních 
hodnot. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



13 

 

Noclehárna 

Adresa:                 Charitní dům bl. Matky Terezy, Dolní brána 57, 741 01 Nový Jičín 
Telefon:  +420 556 709 240     
Email:   nocleharna@charitanj.cz  
Web:                  http://charitanj.cz/o-nas/sluzby/nocleharna    
Vedoucí služby:  Bc. Jolana Orlíková 
Kapacita zařízení:10 mužů, 3 ženy 
 
CÍLOVÁ SKUPINA: 

Cílovou skupinou jsou osoby bez přístřeší, 
osoby žijící na hranici sociálního vyloučení a 
osoby dlouhodobě nezaměstnané a obtížně 
zaměstnatelné. Kontraindikací pro přijetí 
uživatele je jeho stav pod vlivem 
omamných látek a agresivní chování.  

CÍL: 

 snižovat počet lidí, kteří přespávají na ulicích nebo veřejných prostranstvích 

 snižovat sociální a zdravotní rizika související se způsobem života uživatelů 
služeb 

 umožnit jim řešit samostatně jejich problémy a minimalizovat jejich závislost na 
sociální pomoci s podporou jejich sociálního začleňování 

 snižovat rizika zdravotní újmy lidí bez přístřeší zvláště v zimních měsících 

 podporovat sociální začlenění uživatelů noclehárny vytipováním vhodných 
zájemců o sociální službu azylový dům a jiných navazujících služeb 

 V průběhu sociální služby je uživateli možné poskytnout nouzový nocleh, 

jednorázové nasycení, ošacení a prostředky osobní hygieny. 

KDY A KDE JE SLUŽBA POSKYTOVÁNA 

Příjem uživatelů na noclehárnu probíhá denně v době od 19.00 hodin do 21.00 hodin 
v Charitním domě bl. Matky Terezy v Novém Jičíně.  

NABÍZÍME 
Uživatel má k dispozici postel a uzamykatelnou šatní skříň. Společnými prostory jsou WC 
a sprchový kout, vybavený kuchyňský kout, jídelnu s televizorem a tzv. kuřárnu. Cena za 
ubytování je 50 Kč/noc, přičemž uživatel služby, který je momentálně bez finančních 
prostředků, má nárok na 3 noci v měsíci zdarma. Osoby pobírající dávky v hmotné nouzi 
mohou požádat o proplácení noclehů na Úřadu práce. 
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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:    satnik@charitanj.cz 
Web:    http://charitanj.cz/sluzby/charitni-satnik 
Vedoucí služby:  Ing. Jaroslava Petřkovská 
Počet dobrovolníků:  13 
Počet uživatelů služby v roce 2014: cca 290 
 
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. 

mailto:satnik@charitanj.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:   nabytnik@charitanj.cz 
Web:   http://charitanj.cz/o-nas/sluzby/charitni-nabytnik/ 
Vedoucí služby:  Martina Rajnochová 
Počet uživatelů služby v roce 2014: cca 25 
 

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:nabytnik@charitanj.cz
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:    pomucky@charitanj.cz 
Web:  http://charitanj.cz/o-nas/sluzby/pujcovna-kompenzacnich-

pomucek 
Vedoucí služby:  Martina Rajnochová 
Počet uživatelů služby v roce 2013: 40 
 

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:pomucky@charitanj.cz
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 2014: 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
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Rodinný klub Hnízdo 

 
 
Adresa: Charitní dům bl. Matky Terezy, Dolní brána 57, 

741 01 Nový Jičín 
Telefon:  +420 776 184 883 
Email:   hnizdo@charitanj.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, 
tematické 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:hnizdo@charitanj.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 2014 

Počátkem roku vyráží každoročně do ulic měst, obcí a malých vesnic tisíce dobrovolníků – 
koledníků, aby s písní předali všem dobrým lidem radostnou zprávu a tradiční Tříkrálové 
požehnání. Také Charita Nový Jičín ve svých místně příslušných obcích organizuje 
skupinky koledníků nejrůznějšího věku, aby přinesli lidem radost z narození Spasitele, 
předali požehnání a požádali o jakýkoliv finanční dar do tříkrálové pokladničky.   

Celá organizace této sbírky na Novojičínsku je dílem Charity Nový Jičín a jejich 
zaměstnanců. Všichni společně se podílejí na přípravách této velmi náročné akce. Celý 
průběh začíná už koncem léta objednávkou materiálů, přípravou záměrů na využití 
výtěžku, s podzimem pak přichází PR aktivity, příprava materiálu, komunikace s 
koledníky, vrcholem je pak samotná sbírka. Slavnostní zahájení sbírky proběhlo v Novém 
Jičíně požehnáním koledníkům při slavnostní Mší  svaté sloužené za Charitu Nový Jičín  
4.1.2014 ve farním kostele.   

V průběhu sbírky se objevilo několik problémů, většinou v souvislosti s nedostatkem 
skupinek a neúplným pokrytím území Nového Jičína. Vše nakonec dopadlo nad očekávání 
velmi dobře, o čemž svědčí rekordní výše výtěžku 495 214 Kč. Tyto finanční prostředky 
byly využity na dofinancování služeb Charity Nový Jičín, z malé části také přispěli k 
úspěšné realizaci projektů Charity ČR a Diecézní charity ostravsko-opavské. 

Všichni dobrovolníci, kteří se aktivně podíleli na sbírce, ať už koledováním , či jinými 
aktivitami i jejich blízcí rodinní příslušníci,  byli pak odměněni 26.1.2014 na akci 
Poděkování koledníkům v Kině Květen filmovým představením, soutěží o hodnotnou 
cenu, malým dárkem a občerstvením. Všichni společně si užili zábavné nedělní 
odpoledne. 

Obec Výtěžek Počet 

kasiček 

Počet 

dobrovolníků 

Nový Jičín + místní části 244 052 Kč 50 ks 152  

Starý Jičín a přilehlé obce 112 862 Kč 20 ks 84  

Bernartice nad Odrou 44 525 Kč 6 ks 23  

Kunín 43 770 Kč 8 ks 24  

Šenov u Nového Jičína 50 005 Kč 12 ks 44  

Celkem 495 214 Kč 96 ks 327  
Tab. Výsledky Tříkrálové sbírky CHNJ 2014 
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Hospodaření v roce 2014 

Rozvaha v tis. Kč 
  

   Aktiva Stav k prvnímu dni Stav k poslednímu dni 

 
účetního období účetního období 

   Dlouhodobý majetek 0 157 

Samostatné movité věci 0 207 

Oprávky k sam. mov. věcem 0 50 

Krátkodobý majetek 154 2677 

Pohledávky 4 1467 
Krátkodobý finanční 
majetek 150 1205 

Jiná aktiva 0 5 

Aktiva celkem 154 2834 

   Pasiva 
  

   Vlastní zdroje 150 1736 

Vlastní jmění 77 150 

Výsledek hospodaření 73 1586 

Cizí zdroje 4 1098 

Krátkodobé závazky 4 585 

Jiná pasiva 0 513 

Pasiva celkem 154 2834 
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Výsledovka v tis. Kč 
   

 
Hlavní činnost 

Hospodářská 
činnost 

Celkem 

Náklady 7678 202 7880 

    Spotřebované nákupy 1607 190 1797 

Služby 656 12 668 

Osobní náklady 5336 0 5336 

Daně a poplatky 6 0 6 

Ostatní náklady 23 0 23 

Odpisy 50 0 50 

   

 

Výnosy 9159 233 9392 

    Tržby za vlastní výkony 6415 56 6471 

Ostatní výnosy 42 0 42 

Přijaté příspěvky 916 177 1093 

Provozní dotace 1786 0 1786 

    Hospodářský výsledek 1481 31 1512 

Daň z příjmů 196 6 202 
Hospodářský výsledek po 
zdanění 1285 25 1310 

 

 

 



22 

 
 



23 

 

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 2014. 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: 
MPSV 
Evropská unie 
ESF 
ESFCR 
Moravskoslezský kraj 
Město Nový Jičín 
Obec Šenov u Nového Jičína 
Obec Libhošť 

Soukromé firmy: 
Plakor Czech 
Dimatex CS 
Revenge 
VOP CZ 
TRIBO s.r.o. 
Albert Nový Jičín 
Tesco Šenov u NJ 
KEMA MORAVA 
OS UNIOS při SMP 

Nadace Agel 
Potravinová Banka Ostrava 

Jednotlivci: 
Rodina Koutná 
Rodina Brzobohatá 
Pracovníci Státního zastupitelství NJ 
Dagmar Šigutová 
Martin Klos 
Karel Bajer 

Další donátoři: 
farnost Nový Jičín 
farnost Kunín 
farnost Starý Jičín 
farnost Bernartice 
farnost Libhošť 
farnost Šenov u NJ 
Farní sbor ČCE z NJ 


