VÝROČNÍ ZPRÁVA 2016

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, nízkoprahové denní centrum
Mgr. 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
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Členství Charity Nový Jičín: Diecézní charita ostravsko-opavská, Charita ČR, Sdružení
azylových domů, Potravinová banka.

SLOVO ŘEDITELE
Vážení přátelé,
na konci tohoto roku oslaví naše novojičínská Charita 5 let své
existence. Oproti našim sousedním charitám jsme stále ti „mladší
bráškové“. Přesto si troufám říci, že se naše Charita stala
plnohodnotným sourozencem, který již ukázal a dokázal, že má na
tomto světě své místo a uplatnění.
Našim krédem jsou verše z Matoušova evangelia 25 kapitoly: „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.“ Mám za to, že se jej ze všech sil
snažíme naplňovat a pomáhat právě tam, kde jiní již pomáhat nechtějí či neumí. Pracujeme
s lidmi, kteří nejsou pro běžnou společnost zajímaví, jejich osudy už nebudí emoce ani
soucit. Právě tito lidé jsou pro nás ti, o kterých se mluví v Mt 25, 35-36 a většina našich
služeb směřuje právě k těmto „posledním“ a také lidem, kteří se ocitli v tísni.
Chci poděkovat všem lidem a subjektům, kteří nás podporují finančně, materiálně,
duchovně nebo nám projevují sympatie. 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
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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.
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VÝZNAMNÉ UDÁLOSTI V ROCE 2016









S novým rokem jsme Charitní dům bl. Matky Terezy obohatili o novou sociální
službu – Nízkoprahové denní centrum. Jeho posláním je pomáhat dospělým
ženám a mužům bez přístřeší k
tomu, aby se celkově zlepšila jejich
nepříznivá situace, a to tak, aby
měli možnost žít jako ostatní lidé v
naší společnosti. Nedílnou součástí
jsou četné služby: lidé bez domova
mohou především posedět v
klidném zázemí, dát si k jídlu
například polévku, kterou si
připraví a s jejíž přípravou pomůžeme, mohou zde provést základní hygienu,
nechat si vyprat a vysušit prádlo; také mohou využít přítomnosti sociálního
pracovníka za účelem kvalifikovaného poradenství, např. při jednání s úřady a
dalšími institucemi. Otevřeno máme od pondělí do pátku mezi 10. a 15.
hodinou.
Tříkrálová sbírka 2016 – rekordní výtěžek, skvělé zapojení všech dobrovolníků,
koordinátorů a hlavně lidí dobré vůle, kteří přispěli ke skvělému výsledku sbírky.
Dne 31.1.2016 proběhlo v novojičínském kině Květen slavnostní poděkování
tříkrálovým koledníkům. Jako poděkování byl koledníkům promítán film Malý
princ.
Březen – květen 2016 - Charitní klub Hnízdo ve spolupráci s Farností Nový Jičín
uskutečnili kurzy a semináře s Mgr. Petrem Smékalem na prorodinná témata.
24.1.2016 – proběhl v sále Fokusu tradiční Maškarní ples tentokrát s Bobem a
Bobkem. Sál Fokusu byl téměř na prasknutí a děti i s rodiči odcházeli spokojeni.
Duben 2016 - Duben je tradičním měsícem bezpečnosti a tak jsme požádali
novojičínskou Policii České republiky, aby pro malé i vetší děti našich klientů
připravila na toto téma besedu, jelikož bezpečnost dětí je nám všem nadevše.
Moderování akce se zhostil pan Petr Směták, jenž všechny zaujal svým
fundovaným vyprávěním.
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Červen - Jelikož se s nástupem
června slaví téměř na celém světě
Mezinárodní den děti, jenž
upozorňuje na jejich práva a
potřeby, rozhodli jsme se, že i my
našim nejmenším připravíme
chvíle radosti, a to v podobě
soutěžního odpoledne. Počasí nám 2. června nakonec, navzdory všem
předpovědím, přálo, takže se celá akce odehrála pod širým nebem v areálu
zahrady stranického azylového domu. Děti všech věkových kategorií procházely
připravená stanoviště, na kterých plnily různá zadání, jako skákání v pytli, hádání
ovoce a zeleniny podle chuti či vědomostní soutěže o zvířátkách.
Čtvrtek 23. června byl pro Charitu Nový Jičín bezpochyby významným dnem. Od
přiborské firmy předního světového
výrobce profesionální prádelenské
techniky Alliance Laundry Systems
jsme získali symbolický šek v hodnotě
110 tisíc Kč na nákup jejich špičkové
průmyslové pračky FX80! Tohoto
daru se nesmírně ceníme, jelikož
jedna ze služeb azylového domu,
která je permanentně využívána
našimi klienty, je prádelna. Aby tento nadměrný provoz pračky vůbec vydržely, je
pro nás důležitým kritériem jejich kvalita, což se nám díky získanému výrobku
nadmíru splnilo. Symbolický šek převzal ředitel Charity Nový Jičín Marcel Brož z
rukou generálního ředitele Primus Group Eddy Coppieterse u příležitosti 25.
výročí vzniku. Nutno podotknout, že celý slavnostní akt proběhl v příjemné
slavnostní atmosféře. Velice si tohoto pěkného gesta vážíme a srdečně za něj
děkujeme.
7.9.2016 - Den sociálních služeb města - Smyslem akce bylo ukázat lidem, kde
mohou hledat pomoc v případě nepříznivé životní situace. Svou činnost zde
prezentovalo přes dvacet organizací angažujících se v oblasti sociálních služeb na
Novojičínsku, včetně Charity Nový Jičín. Zájemcům jsme poskytovali informace o
našich službách, především o podmínkách přechodného ubytování osob v nouzi,
dále o hojně využívané půjčovně kompenzačních pomůcek, Charitním šatníku či
Charitním nábytníku.
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Charita Nový Jičín se letos již po
čtvrté
za
sebou
zapojila
organizačně do čtyřiadvacátého
ročníku Běhu sv. Václava, a tím
jsme aktivně oslavili státní svátek
připomínající patrona české země.
Zúčastnilo se úctyhodných 165
běžců, a to od dětí, teenagerů, rodičů až po ty dříve narozené. Běžce čekala 4,5
km dlouhá trasa vedoucí členitým terénem od Oční studánky na úpatí Svince ke
starojickému kostelu sv. Václava.
Charita Nový Jičín od 27. listopadu 2016 provozuje internetový obchod, který se
specializuje především na prodej devocionálií a dárkových
předmětů a knih k různým příležitostem křesťanského života.
Kromě křížků, medailonků, růženců jsou součástí naší nabídky i
betlémy, sošky, umělecké vitráže, hrníčky, křesťanská
literatura, malované svíčky, kalendáře a mnoho dalších výrobků
dárkového charakteru pro všechny věkové kategorie. Věříme, že si každý pro sebe
či své blízké něco pěkného z pestré nabídky vybere. Zhlédnout veškerý sortiment
výrobků s možností objednání najdete na: www.krestanskydarek.cz
V sobotu 12. listopadu proběhla níže avizovaná Národní potravinová sbírka
„Potraviny pomáhají“, tentokrát s podtitulem: Pro jednoho běžná věc, pro druhé
vzácnost. Bohulibý projekt se pro naši charitu konal již po čtvrté v součinnosti s
novojičínským obchodním řetězcem TESCO a po druhé s kopřivnickým
Kauflandem. Jsme rádi, že sbírka byla letos rekordně úspěšná, za pouhý den se
podařilo nasbírat 1610 kg potravin (před rokem to bylo 1200 kg) v celkové
hodnotě cca 67 200 Kč! Veškeré potraviny jsme následně po ukončení sbírky
roztřídili a uložili do skladu, kde jsou již připraveny putovat ke klientům sociálních
služeb, které poskytujeme.
Ne každý má to štěstí trávit Štědrý den v rodinném kruhu. To ostatně platí o
většině našich klientů, kteří tak díky našim pracovníkům nemuseli tento sváteční
den prožít opuštěni. A protože naše služby využívá nemalé množství klientů, tak
již od rána byl slavnostní den ve znamení pěkného shonu. Zdobil vánoční stromek,
míchal bramborový salát, smažily řízky a chystala se sváteční štědrovečerní
tabule. U ní se vystřídali klienti i bezdomovci z ulice, kdo chtěl, tak se pomodlil či
zazpíval koledu. K přání krásných vánočních dnů se připojili zaměstnanci v čele s
ředitelem Charity Nový Jičín. Lidé bez domova s radostí přijali dárek v podobě
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možnosti zůstat přes vánoční svátky celé dny v teple na noclehárně, což většina
využila především sledováním pamětnických pohádek v televizi.

CÍLE PRO ROK 2017











Zorganizování Tříkrálové sbírky 2017.
Příprava projektu na zateplení azylového domu ve Straníku
Projektová dokumentace a realizace rekonstrukce elektroinstalace v azylovém
domě v NJ
Výměna čističky odpadních vod v azylovém domě ve Straníku
Zakoupení užitkového vozu (dodávky) pro naše sociální i nesociální služby
Dovybavení bytu azylového domu ledničkami
Spoluorganizace Běhu svatého Václava.
Rozvoj projektu Křesťanský dárek cz
Zřízení fondu Kroužky a jeho realizace
Zkvalitňování služeb a prostředí, v nichž služby nabízíme.
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ORGANIZAČNÍ STRUKTURA
Biskup Diecéze
ostravsko-opavské

Ředitel Diecézní
charity ostravskoopavské

Ředitel Charity Nový
Jičín

Ekonomický úsek

Technický úsek

Rada Charity Nový Jičín

Střediska:
Azylový dům
Noclehárna
Nízkoprahové denní centum
Charitní šatník
Charitní nábytník
Půjčovna kompenzačních pomůcek
Klub rukodělných prací
Křesťanský dárek cz
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AZYLOVÝ DŮM
Adresa:
Telefon:
Email:
Web:
Vedoucí služby:
Kapacita zařízení:

Charitní dům Matky Terezy, Dolní brána 57, 741 01 Nový Jičín
556 709 240
azylovydum@charitanj.cz
www.charitanj.cz
Mgr. Jolana Orlíková
57 lůžek

Statistika: V roce 2016 využilo službu Azylový dům celkem 114 uživatelů.
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.
Cíle:
1.
2.

3.
dětí.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Uživatel má naplněny základní životní
potřeby.
Uživatel služby řeší svoji nepříznivou
situaci, využívá a rozvíjí své schopnosti a
dovednosti.
Rodiče naplňují základní potřeby svých
Uživatel má navázané vztahy s rodinou, rodina s dětmi je soudržná a plní své
funkce.
Uživatel se zajímá o svůj zdravotní stav a usiluje o řešení zdravotních problémů.
Uživatel udržuje svou případnou závislost v přiměřených mezích.
Uživatel má trvalý zdroj příjmů, orientuje se ve svých závazcích a umí hospodárně
zacházet s financemi.
Uživatel je schopen žít trvale bez podpory sociální služby.
Po ukončení služby se uživatel nevrací na ulici, ale má zajištěné bydlení v jemu
dostupné formě.

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:
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●
●

věk nad18 let
jsou fyzicky soběstační
Neposkytneme službu těmto osobám:
které nejsou schopny komunikovat běžným způsobem (cizinec, který se
nedorozumí česky, slovensky, polsky)
vyžadujícím bezbariérové úpravy prostor a vybavení

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 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 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.
Kdy a kde je služba poskytována:
Nepřetržitý 24 hodinový provoz. Ubytování pro rodiny s dětmi a muže v budově
Charitního domu Matky Terezy v Novém Jičíně, Dolní brána 57, pro matky s dětmi a rodiny
je ubytování situováno v místní části Nového Jičína - Straník 39.
Příběh:
Paní Jana přišla do azylového domu se svými třemi dětmi poté, co její manžel
přišel o práci, neplatili nájem za byt a ocitli se bez střechy nad hlavou. Mezi manželi navíc
docházelo k častým hádkám, při kterých manžel paní Janu v opilosti fyzicky napadal. Byla
rozhodnuta, že se s ním rozvede a začne nový život. V azylovém domě se učila řádně
pečovat o děti, vést domácnost a mít pro ně bezpečný domov.
Po krátkém odloučení manželů však oba zjistili, že bez sebe nemůžou žít a začali
opět plánovat společnou budoucnost. Manžel si našel práci a začal s rodinou žít v azylovém
domě. Soužití však nefungovalo a paní Jana musela opět převzít výchovu a péči o děti do
svých rukou. Bylo to pro ni nelehké, neboť péče o děti je pro ni velice náročná a obtížná.
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Musí pracovat na tom, aby se svým dětem pravidelně věnovala, rozvíjela je a vychovávala
a aby měla pod kontrolou svou finanční situaci. Je to obtížná cesta, protože vyžaduje její
každodenní úsilí a snahu. Pracovníci azylového domu se jí snaží být nápomocni, hlavní část
práce je ale na ní samotné. Manžel měl mezitím prostor, aby si uvědomil, co v jeho životě
a výchově dětí nefungovalo a co by měl napravit.
Stabilizoval se a snaží se, aby neopakoval staré chyby a nedostatky. Má práci a
rodině se věnuje. Před oběma manželi je ještě velký kus práce, protože výchova dětí stále
není optimální, zápasí s financemi a dluhy také nevyřešili. Rodina je ale pohromadě a je na
nich, jak svůj život dále povedou. Věříme, že vše zvládnou a že jim čas strávený v azylovém
domě bude k užitku.
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NOCLEHÁRNA
Adresa:
Charitní dům 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: Mgr. Jolana Orlíková
Kapacita zařízení: 18 mužů, 3 ženy
Statistika: Za rok 2016 prošlo noclehárnou v
Novém Jičíně 125 uživatelů, kteří celkem
odespali 3725 nocí. Těmto lidem byla
poskytnuta 2194 krát potravinová pomoc a
možnost osobní hygieny byla využita 2674 krát.
Poslání
Posláním sociální služby „Noclehárna“ v Charitním domě Matky Terezy v Novém
Jičíně je poskytnout mužům a ženám bez přístřeší možnost přenocování, hygieny, přípravy
stravy a poradit jim tak, aby byli schopni sami řešit problém ve svém životě.
Cíle
1.
2.
3.
4.
5.

Uživatel má naplněny své základní lidské potřeby (spánek, hygiena, strava)
Uživatel má vyřízeny osobní doklady a stálý příjem.
Uživatel ví, kam se může při řešení svých problémů obrátit o pomoc.
Uživatel řeší svůj zdravotní stav a udržuje svou případnou alkoholovou závislost v
určitých mezích, aby se nezhoršovala jeho situace.
Po ukončení služby se uživatel přesouvá do vyšší formy bydlení.

Cílová skupina
Noclehárna slouží dospělým ženám a mužům bez domova, kteří jsou fyzicky
soběstační.
Neposkytneme službu těmto osobám:
●
které nejsou schopny komunikovat běžným způsobem
●
cizincům, kteří se nedorozumí česky, slovensky, popř. polsky,
●
osobám, vyžadujícím bezbariérovou úpravu prostor
Zásady poskytování služby
1.
Podporujeme samostatnost uživatele
13

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 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.
Příběh
Pan Pavel přišel o práci a v důsledku této skutečnosti neměl na uhrazení nájmu.
Nedařilo se mu okamžitě nalézt novou práci a nájem v bytě mu byl ukončen. Na noclehárnu
s ním přišel kamarád z bývalého pracoviště a zaplatil mu ubytování na několik nocí. Dál již
bylo našim úkolem pomoci řešit tuto situaci.
Panu Pavlovi jsme poradili, jak si může vyřídit sociální dávky a umožnili jsme mu
vyhledat si na internetu nabídky volných pracovních míst. Nějaký čas trvalo, než se mu
podařilo najít místo, přesto nakonec našel. Jelikož zaměstnání bylo na třísměnný provoz,
panu Pavlovi jsme umožnili využívat noclehárnu také po noční směně a po odpoledních
směnách měl možnost přicházet i v pozdních nočních hodinách. Postupem času si pan
Pavel podal žádost na bydlení v azylovém domě, kde již mohl celodenně užívat svůj pokoj.
Po necelém půl roce dostal pan Pavel nabídku práce v Mladé Boleslavi s pěkným finančním
ohodnocením a možností ubytování na podnikové ubytovně. Tuto nabídku přijal a dnes se
nám již pouze čas od času ozve s informací, že se mu daří skvěle.
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NÍZKOPRAHOVÉ DENNÍ CENTRUM
Adresa:

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

Telefon:

+420 556 709 240

Email:

ndc@charitanj.cz

Web: https://charitanj.cz/o-nas/sluzby/nizkoprahove-denni-centrum/
Vedoucí služby: Mgr. Jolana Orlíková
Kapacita zařízení: okamžitá kapacita 15 uživatelů
Poslání
Nízkoprahové
denní
centrum
v Novém Jičíně pomáhá mužům i ženám bez
přístřeší v jejich obtížné životní situaci.
Pomůžeme vám se stravou, osobní hygienou,
ošacením a poradíme vám, s čím budete
potřebovat. Podpoříme vás v tom, abyste si
v životě dokázali lépe sami poradit.
Cílová skupina
Muži a ženy bez přístřeší od věku 18 let, kteří jsou v sebeobsluze soběstační.
Našim cílem je, aby
1. člověk – uživatel služby NDC – měl naplněny základní životní potřeby (je nasycen, umyt,
ošacen);
2. v bezpečném prostředí NDC se rozhodl svoji situaci řešit a učinil k tomu první kroky;
3. aby se zorientoval ve svých závazcích a povinnostech, věděl kam se obrátit pro další
podporu;
4. aby se zajímal o svůj zdravotní stav, svoji případnou závislost udržel v přiměřených
mezích;
5. aby byl schopen trvale žít bez podpory sociální služby.
Pár čísel
V roce 2016 sociální službu Nízkoprahové denní centrum využilo 77 lidí. Z toho 58
má trvalý pobyt v okrese Nový Jičín. V rámci poskytované sociální služby byla poskytnuta
hygiena v počtu 1 287 ks, potravinová pomoc v počtu 2 187 ks, ošacení bylo poskytnuto 26
lidem a bylo vypráno 62 praček s oblečením. Poskytnuto bylo 218 intervencí a 269
kontaktů.
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Uživatelé s pracovníky nejvíce řešili témata jako hledání zaměstnání, zdravotní
stav, finanční situace, bydlení a registrace na úřadech s vyřízením sociálních dávek. Během
roku jedenáct uživatelů přešlo na azylový dům a dále řešili svou nepříznivou sociální situaci.
V rámci nízkoprahového denního centra byl také mapován terén v Novém Jičíně.
Během této činnosti byli například kontaktováni muž s ženou, kteří přebývali pod jedním
Novojičínským mostem. Po kontaktu se sociálním pracovníkem začali navštěvovat
nízkoprahové denní centrum a po měsíci začal pán využívat služby azylového domu pro
muže a už nebyl na ulici. Paní se vrátila k mamince do bytu s tím, že následně půjde na
léčbu své závislosti na alkoholu.
Příběh pana Karla
Pan Karel k nám byl přivezen městskou policií s tím, že se pohyboval po městě a
nemá kde bydlet. Pan Karel přijel ze Slovenska, kde bydlel asi 13 let. Do Nového Jičína přijel,
protože zde měl stále trvalý pobyt a začal využívat nízkoprahové denní centrum a
noclehárnu. Při rozhovoru jsme zjistili, že pan Karel nemá doklady a není veden na Úřadě
práce. Protože pan Karel špatně vidí a také špatně chodí, doprovodili jsme jej na jednotlivé
úřady a společně jsme vyřídili doklady, registraci na Úřadu práce a dávky v hmotné nouzi.
Poté jsme dále vyřídili záležitosti na zdravotní pojišťovně a našli praktického lékaře. Pan
Karel následně začal řešit svůj zdravotní stav a po více jak dvou měsících se rozhodl, že by
chtěl přechodně bydlet na azylovém domě, kde svou situaci dále řešil.
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CHARITNÍ ŠATNÍK
Adresa:
Telefon:
Email:
Web:
Vedoucí služby:
Počet dobrovolníků:

Charitní dům Matky Terezy, Dolní brána 57, 741 01 Nový Jičín
+420 603 549 107
satnik@charitanj.cz
http://charitanj.cz/sluzby/charitni-satnik
Ing. Jaroslava Petřkovská
13

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.
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CHARITNÍ NÁBYTNÍK
Adresa:
Telefon:
Email:
Web:
Vedoucí služby:

Lidická, 741 01 Nový Jičín
+420 556 709 240
nabytnik@charitanj.cz
http://charitanj.cz/o-nas/sluzby/charitni-nabytnik/
Martina Rajnochová

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.
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PŮJČOVNA KOMPENZAČNÍCH POMŮCEK
Adresa:
Telefon:
Email:
Web:

Charitní dům bl. Matky Terezy, Dolní brána 57, 741 01 Nový Jičín
+420 556 709 240
pomucky@charitanj.cz
http://charitanj.cz/o-nas/sluzby/pujcovna-kompenzacnichpomucek
Vedoucí služby: Martina Rajnochová
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.
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KLUB RUKODĚLNÝCH PRACÍ
Adresa:
Telefon:
Email:
Web:
Vedoucí služby:

Žerotínova 68/24, 741 01 Nový Jičín
+420 731 341 414
a.golichova@seznam.cz
http://charitanj.cz/o-nas/sluzby/klub-rukodelnych-praci
Anna Golichová

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.
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RODINNÝ KLUB HNÍZDO
Adresa:

Charitní dům bl. Matky Terezy, Dolní brána 57,
741 01 Nový Jičín
+420 776 184 883
hnizdo@charitanj.cz
http://charitanj.cz/o-nas/sluzby/rodinny-klub-

Telefon:
Email:
Web:
hnizdo
Vedoucí služby: Ing. Markéta Brožová
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 v oblasti duchovního života zejména dětí s využitím zážitkové pedagogiky a
využití pedagogického konceptu France Ketta.
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KŘESŤANSKÝ DÁREK CZ
Adresa:

Charitní dům Matky Terezy, Dolní brána 57,
741 01 Nový Jičín
+420 776 184 883
info@krestanskydarek.cz
http://charitanj.cz/o-nas/sluzby/rodinny-klub-

Telefon:
Email:
Web:
hnizdo
Vedoucí služby: Ing. Markéta Brožová
Cílová skupina

Křesťanská veřejnost hledající křesťanské liturgické a dárkové předměty.
Princip fungování:
V roce 2016 došlo v našem městě ke zrušení tradiční prodejny s křesťanskými
předměty a literaturou. Odtud vzešla potřeba zajistit pro místní komunitu věřících základní
sortiment křestních, církevních, liturgických a dárkových předmětů. Jelikož provoz
kamenné prodejny je z důvodu malé kupní síly nerentabilní, rozhodli jsme se pro formu
nabídky ve formě eshopu a následného osobního odběru přímo na Charitním domě nebo
s možností zaslání Českou poštou. V roce 2016 se od podzimu pracovalo na budování
eshopu, skladovacích prostor, hledání dodavatelů a plnění stránek zbožím. Provozu eshopu
byl spušťěn 1. adventní neděli 2016.
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TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA 2016
Opět rekordní!
Pracovníci Charity Nový Jičín v čele s ředitelem Marcelem Brožem ze srdce děkují
místním asistentům, koledníkům, vedoucím skupinek, dobrovolníkům, zkrátka všem, kteří
se jakýmkoliv způsobem podíleli na zdárném průběhu Tříkrálové sbírky 2016. Nelze zvlášť
nepoděkovat i všem dárcům, kteří byli opět velmi velkorysí, což dokládá skutečnost, že
letošní Tříkrálová sbírka pokořila rekordní výtěžek z roku předešlého. Vykoledované finanční
prostředky budou postupně čerpány především na vlastní záměry a projekty Charity Nový
Jičín.
Výsledky Tříkrálové sbírky 2016:
Obec

Částka 2016

Nový Jičín

286.131,- *

Starý Jičín

135.920,- *

Šenov u Nového Jičína

58.536,- *

Kunín

51.753,- *

Bernartice n/O

49.152,- *

Libhošť
(dělí se s CH Kopřivnice)

29.333,- **

Celkem

610.810,- *

* rekord
** 1/2 z výtěžku určená pro Charitu Nový Jičín, sbírku zajišťuje Charita Kopřivnice
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HOSPODAŘENÍ V ROCE 2016
Rozvaha v tis. Kč
Aktiva

Dlouhodobý majetek
Samostatné movité věci
Oprávky k sam.mov.věcem
Krátkodobý majetek
Zásoby
Pohledávky
Krátkodobý finanční majetek
Jiná aktiva
Aktiva celkem

Stav k prvnímu dni
účetního období

Stav k poslednímu dni
účetního období

222
348
-126
3288
0
636
2634
18
3510

229
458
-229
3656
64
645
2928
19
3885

2421
216
2205
1089
589
500
3510

2685
480
2205
1200
772
428
3885

Pasiva
Vlastní zdroje
Jmění celkem
Výsledek hospodaření
Cizí zdroje
Krátkodobé závazky
Jiná pasiva
Pasiva celkem
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Výsledovka v tis. Kč

Náklady

10081

Hospodářská
Celkem
činnost
251
10332

Spotřebované nákupy
Služby
Osobní náklady
Daně a poplatky
Ostatní náklady
Odpisy

2127
374
7308
5
63
204

198
2
49
2
0
0

2325
376
7357
7
63
204

Výnosy

9961

388

10349

Tržby za vlastní výkony
Ostatní výnosy
Přijaté příspěvky
Provozní dotace

1204
56
1252
7449

293
0
95
0

1497
56
1347
7449

Hospodářský výsledek
Daň z příjmů
Hospodářský výsledek
po zdanění

-120
0

137
0

17
0

-120

137

17

Hlavní činnost
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26

27

28

29

30

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 2016. 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
Moravskoslezský kraj
Město Nový Jičín

Soukromé firmy:











Alliance Laundry CE, s. r. o.
Anna Svobodová, galanterní
zboží
TRIBO s.r.o.
Dimatex CS spol. s r. o.
Textil Eco a. s.
Albert Nový Jičín
Tesco Šenov u NJ
Potravinová Banka Ostrava
Tescoma
Drogerie DM

Další donátoři:








Diecézní charita
farnost Nový Jičín
farnost Kunín
farnost Starý Jičín
farnost Bernartice
farnost Libhošť
farnost Šenov u NJ

Jednotlivci:





Rodina Brzobohatá
Dagmar Šigutová
Tomáš Lín
Matyáš Klembara
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