VÝROČNÍ ZPRÁVA 2017

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)

OBSAH
Základní údaje …………………………...…………………………………………………….………………………

2

Slovo ředitele ……………………………………………………………………………………….……………….....

3

Historie Charity Nový Jičín ……………………………………………………………………...…………………

4

Významné události v roce 2017 …………………………………………………………….……………………

5

Cíle pro rok 2017 ………………………………………………………………………………….…………………….

9

Organizační struktura ……………………………………………………………………………….………………. 10
Azylový dům ……………………………………………………………………………………………………………… 11
Noclehárna ……………………………………………………………………………………………………………….. 13
Charitní šatník ………………………………………………………………………………….………….……………. 14
Charitní nábytník ………………………………………………………………………………………………………. 15
Půjčovna kompenzačních pomůcek ……………………………………………………………………………. 16
Klub rukodělných prací ………………………………………………………………………….…………………... 17
Rodinný klub hnízdo …………………………………………………………………………………………………… 18
Tříkrálová sbírka …………………………………………………………………….….……………………………… 19
Hospodaření v roce 2017 …………………………………………………………………………………………... 20
Poděkování ………………………………….……………………………………………….……………….………….. 23

1

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
Marie Bezděková
Ing. Josef Křesina
Členství Charity Nový Jičín: Diecézní charita ostravsko-opavská, Charita ČR, Sdružení
azylových domů, Potravinová banka.
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SLOVO ŘEDITELE
Vážení přátelé,
novojičínská Charita má již za sebou 6 let své existence. Z pohledu
mnohaletých etablovaných organizací to není příliš dlouho, přesto si
troufám říci, že se naše Charita stala plnohodnotným členem sítě
Charit a našla v našem regionu trvalé uplatnění.
Našim krédem jsou stále 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 2017


















Charita Nový Jičín splnila v roce 2017 stanovené cíle. Zajistila bezproblémový
provoz sociálních služeb i doplňkových služeb, úspěšně se prezentovala na
venek, prohlubovala spolupráci s ostatními organizacemi, podporovala finančně
i organizačně nekomerční akce pro veřejnost a tak se aktivně podílela na životě
místní komunity.
Nízkoprahové denní centrum obstálo ve svém druhém roce provozu a úspěšně
naplnilo své poslání - 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
Tříkrálová sbírka 2017 přinesla další rekordní výtěžek: 636.161,- tis. Opět musíme
obdivovat obětavé zapojení dobrovolníků, koordinátorů a hlavně lidí dobré vůle,
kteří přispěli ke skvělému výsledku sbírky.
V neděli 29. 1. 2017 proběhlo v novojičínském kině Květen již tradiční slavnostní
poděkování tříkrálovým koledníkům. Jako poděkování byl koledníkům promítán
pohádkový film Anděl Páně 2. Neopakovatelná atmosféra těchto jedinečných
setkání je každým rokem hutnější, vyvrcholila společným hromadným zpěvem
koledovací písničky My tři králové jdeme k vám.
23.2. zorganizoval rodinný klub Hnízdo seminář pro ženy oblíbeného terapeuta
Petra Smékala ze série O mužích pro ženy. Proběhl díl s názvem: Duchovní vývoj
muže a ženy a vzájemné doprovázení.
2.4. pořádalo Hnízdo předvelikonoční nedělní tvořivé odpoledne, kterého se
účastnilo kolem 50 dětí a dospělých. Největším lákadlem bylo zdobení malých
rodinných paškálků – tradičních velikonočních svící s duchovním významem, ale
zájem byl i tvorbu velikonočních dekorací.
Třetí neděli v lednu spoluorganizovala Charita a farnost Nový Jičín Maškarní ples
s tématem Tenkrát na Západě. Zcela plný sál potvrzuje, že tento Maškarní ples se
stal vyhledávanou akcí pro celé rodiny.
Ve čtvrtek 9. 3. proběhla vernisáž celostátní fotografické soutěže Můj svět, ve
které opět „bodoval“ náš zaměstnanec Petr Vlček. V kategorii Život kolem nás
obsadil druhé místo.
Sérii čtyř setkání absolvovalo 12 manželských párů, kteří přišli v březnu a dubnu
2017 na kurz Klíč ke zdravým vztahům s dětmi, který lektoroval Ing. Pavel
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Mečkovský, M. A. Zcela nový pohled na kořeny některých vztahových uzlů si
účastníci velmi pochvalovali.
V květnu a červnu proběhla pro děti série lekcí jednoduchého bubnování na
africké bubny, zvané djembe. Společné bubnování probouzí kolektivního ducha a
děti velmi baví.
15. června 2018 proběhl další seminář z cyklu Petra Smékala, tentokrát s názvem
Můž je jednorozměrný.
Bylo nám ctí se účastnit osmého ročníku Dnu sociálních služeb města Nového
Jičína. Smyslem akce je přiblížit veřejnost svět sociálních služeb a odkrýt jim
konkrétní tváře a ruce, které za nimi stojí. Úspěch měla tradiční charitní gulášová
polévka i prodejní stánek
Charitního
klubu
rukodělných
prací.
V rámci dne nás navštívil
Jiří Navrátil, náměstek
hejtmana
Moravskoslezského
kraje, který přišel do
našeho
zařízení
na
besedu se zaměstnanci.
Charita Nový Jičín se opět zapojila a organizačně podpořila 25. ročník Běhu sv.
Václava. Sobota 23. 9. byla sice deštivá. Tím se však pro 128 účastníků stal tento
závod
zcela
nezapomenutelným a
jejich výkon o to
obdivuhodnějším. Běžce
čekala neměnná 4,5 km
dlouhá trasa vedoucí
členitým terénem od
Oční studánky na úpatí
Svince ke starojickému kostelu sv. Václava.
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Charita Nový Jičín provozuje internetový obchod, který se specializuje především
na prodej dárkových předmětů a knih k různým příležitostem
křesťanského života. Rok 2017 byl prvním rokem plnodnotného
provozu, ve kterém jsme hledali konkrétnější zacílení nabídky
předmětů, které mají prodejní úspěch a také jsme začali
s přípravou a realizací vlastních prodejních nápadů a práce
Charitního klubu rukodělných prací. Zhlédnout veškerý sortiment výrobků s
možností objednání najdete na: www.krestanskydarek.cz
V sobotu 11. listopadu proběhla Národní potravinová sbírka „Potraviny
pomáhají“, tentokrát s podtitulem: „Darujte jídlo těm, kterým schází.“ Naše
Charita se do projektu zapojila již po páté v součinnosti s novojičínským
obchodním řetězcem TESCO a po třetí s kopřivnickým Kauflandem. Jsme rádi, že
sbírka byla letos rekordně úspěšná, za pouhý den se podařilo nasbírat 1669 kg
potravin (před rokem to bylo 1200 kg) v celkové hodnotě cca 83 300 Kč! Veškeré
potraviny jsme následně po ukončení sbírky roztřídili a uložili do skladu, kde jsou
již připraveny putovat ke klientům sociálních služeb, které poskytujeme.
V sobotu 2. 12. proběhlo další rodinné odpoledne rodinného klubu Hnído, které
zaměstnalo hlavu i ruce. Tvořili jsme adventní věnce a vánoční ozdoby.
Charita se účastnila se svou nabídkou také tradičních vánočních trhů na náměstí
v Novém Jičíně, kde se snažila především nabídkou tradičních betlémů oživovat
ducha křesťanských Vánoc a také prezentovat svou činnost veřejnosti.
Na přelomu roku 2017 a 2018 se za finančního a organizačního přispění Charity
uskutečnil v Novém Jičíně Kurz efektivního rodičovství. Tento osvědčený,
celosvětově úspěšný formát absolvovalo 20 účastníků.
Ne každý má to štěstí trávit Štědrý den v rodinném kruhu a ve svém domově.
Takto však prožije Vánoce mnoho našich klientů. O Vánocích tedy vyvíjíme velké
úsilí, aby svátky prožili
důstojně skutečně všichni,
kdo o to aspoň trochu stojí.
Zdobili
jsme
vánoční
stromek,
míchal
se
bramborový salát, smažily
řízky a chystala se sváteční
štědrovečerní
tabule.
Pozvání k ní přijali klienti
noclehárny i azylového
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domu, dokonce i lidé z ulice. Krásné Vánoce připravili dětem našich současných
klientů farníci novojičínské a šenovské farnosti, kteří se zapojili do projektu Dárek
pro Ježíše a pořídili konkrétním dětem krásné dárky.
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CÍLE PRO ROK 2018












Příprava a organizace Tříkrálové sbírky 2018.
Příprava a realizace 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 a skříněmi
Spoluorganizace Běhu svatého Václava.
Rozvoj projektu Křesťanský dárek cz
Zřízení fondu Kroužky a jeho realizace
Zkvalitňování služeb a prostředí, v nichž služby nabízíme.
Úprava směrnic směřovaná k aplikaci GDPR.
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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 2017 využilo službu Azylový dům celkem 117 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.
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 dětí.
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:
●
věk nad18 let
●
jsou fyzicky soběstační
Neposkytneme službu těmto osobám:
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●
●

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 rodiny je
ubytování situováno v místní části
Nového Jičína - Straník 39.

Příběh:
Paní Jana přišla do azylového domu bezradná a bez prostředků. Vůbec věděla, co
s ní bude. Poskytli jsme jí a jejím dvěma dětem ubytování, základní potraviny, nejnutnější
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oblečení a bezpečí. Pomohli jsme jí zařídit novou školu a školku pro děti a vyřídit dávky
hmotné nouze, aby měla z čeho žít. Musela se učit, jak vyžít z toho mála, co měla. Také si
začala pravidelně spořit. Jednalo se o malou částku, ale odkládala si pravidelně každý
měsíc. Paní Jana byla mnoho let závislá na svém příteli, a to jak finančně, tak i psychicky.
Příliš si nevěřila, a to se také projevovalo při hledání práce. S podporou zaměstnanců
azylového domu a s vědomím, že po malých krůčcích zvládá i tuto nelehkou situaci, její
sebevědomí postupně rostlo.
Doplnila si vzdělání, našla si práci a poté i byt, kam se nakonec se svými dětmi
odstěhovala.
Služba je financována:
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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 2017 prošlo noclehárnou v Novém Jičíně 118 uživatelů, kteří celkem
odespali 4272 nocí. Těmto lidem byla poskytnuta 3095 krát potravinová pomoc a možnost
osobní hygieny byla využita 3922 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
To, co může uživatel služby během poskytování sociální služby zvládnout z vlastní
iniciativy a pomocí svých schopností, neděláme za něj.
2. Partnerství
14

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
Do naší charity přišel na začátku zimy padesátiletý muž, původem ze Slovenska,
říkejme mu Jožo. Před mnoha lety odešel, bez slova rozloučení, od svých rodičů a
sourozenců, aby všem dokázal, že se o sebe postará sám a především najde ve velkém světě
peníze, blahobyt a štěstí. Po celou dobu nedal domů o sobě vědět, nikdy se rodině neozval,
přestože oni se jej snažili hledat. Nakonec rodina nabyla dojmu, že jejich Jožo už nejspíš
nežije. Jožo pracoval několik let v Anglii a pak přišel do Česka. Když peníze vydělal, tak je
taky utratil. Léta plynula, ale Jožův život blahobytem a štěstím stále neoplýval. Poté, co
ztratil sezónní práci, zůstal zcela bez prostředků na ulici. Spával pod mostem, protože mu
scházely peníze na nocleh. Nedostávaly se mu ani peníze na jídlo, protože jako cizinec neměl
v naší zemi nárok na žádné sociální dávky. Hlad a bída jej jednoho dne dovedla až do charity.
Dostal najíst, mohl se umýt a ohřát. Avšak zjistili jsme, že Jožo má podivné zdravotní
problémy. Proto jsme mu co nejdříve zajistili základní vyšetření, které bohužel potvrdilo, že
Jožo má v hlavě rakovinu. Bolesti se den ze dne stupňovaly a jelikož Jožo neměl v naší zemi
nárok na odborná lékařská vyšetření ani léčbu, jediným řešením bylo – vrátit se na
Slovensko. Bez dokladů, bez pojištění, bez peněz, po mnoha letech nepřítomnosti ve své
rodné zemi… neměl nic. Aby si však mohl vyřídit občanku a žádat o pomoc na Slovensku,
potřeboval svědectví někoho ze svých příbuzných, že je to skutečně on. Jak se ale mohl takto
vrátit domů a chtít od nich pomoci? Nedoufal, že by mu mohli po tolika letech odpustit.
Velmi se styděl a bál se setkání s rodinou. „Mnoho jsem jim ublížil a choval jsem se špatně,
15

nemohu k nim teď přijít a žádat je o pomoc,“ říkal, když jsme chtěli kontaktovat rodinu. Pro
špatný zdravotní stav jsme nakonec vyrazili s Jožou na jeho zpáteční cestu domů spolu s
ním. Ve dveřích rodného domu, na nás ve smluvenou hodinu čekali Jožova maminka, sestra
a bratr. Všichni jej s velkou láskou objali a se slzami v očích přivítali zase „doma“. Jožo se
velmi styděl, nebyl schopný téměř žádného slova, ale silně v tu chvíli zakusil, že opravdová
láska dovede odpustit a zapomenout na křivdy a zranění. Jožu jsme předali do dobrých
rukou. Po čase zemřel – doma uprostřed své rodiny, která se o něj postarala.
Služba je financována:
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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.
Statistiky
V roce 2017 sociální službu Nízkoprahové denní centrum využilo 87 lidí. Z toho 55
má trvalý pobyt v okrese Nový Jičín. V rámci poskytované sociální služby byla poskytnuta
hygiena v počtu 761 ks, potravinová pomoc v počtu 2581 ks, ošacení bylo poskytnuto 26
lidem a bylo vypráno 62 praček s oblečením. Poskytnuto bylo 239 intervencí a 127
kontaktů. Příprava vlastní stravy 236.
Na požádání poskytujeme potravinovou pomoc a ošacení.
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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 čtrnáct uživatelů postoupilo na azylový dům a tak dále řešili svou
nepříznivou sociální situaci.

Příběh
Pan Erik je již důchodce a
začal využívat služeb Charity Nový
Jičín v listopadu 2017. Docházel na
noclehárnu a na nízkoprahové
denní centrum. Pan Erik byl
v kontaktu se svou rodinou, ale
nebylo možné, aby s nimi bydlel. Od počátku, co docházel na denní centrum, jej využíval
především k tomu, aby si uvařil vlastní jídlo, ale nikdy se nezdržel příliš dlouho. Když jsme
začali spolupracovat, řekl mi pan Erik, že má žádost o byt v blízké obci, kde má trvalý pobyt,
ale že již delší dobu se nebyl zeptat, jak to s jeho žádostí vypadá. Tehdy jsme se domluvili,
že na obec zajde a zjistí, jaký je výhled na to, že by mohl obecní byt získat. První zprávy
nebyli úplně dobré. Protože obec měla s panem Erikem špatné zkušenosti kvůli dluhům.
Nicméně pan Erik vytrval a docházel se na obec ptát pravidelně. Tento příběh má šťastný
konec, asi po půl roce pan Erik dostal od obce byt. Nyní pan Erik byt zařizuje a těší se, že má
místo, kde může vzít svou oblíbenou vnučku.
Služba je financována:
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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
14

Cílová skupina
Charitní šatník slouží maminkám s dětmi, 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 7 tun oblečení.
KDY A KDE JE SLUŽBA POSKYTOVÁNA
Zájemci mohou navštívit šatník 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.
Šatník spolupracuje Odborem sociálních věcí Města Nového Jičína, kterému poskytuje
poukazy pro akutní případy. V roce 2017 jich bylo vydáno více než 100.
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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 a všem sociálně slabým lidem v nouzi.
Cíl: Cílem charitního nábytníku je poskytnout nábytek a základní vybavení bytu potřebným.
Princip fungování:
Provoz charitního nábytníku zajišťuje THP pracovník Charity Nový Jičín společně 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.
V roce 2017 měli uživatelé největší zájem o sedačky, skříně, válendy a postele, stoly a židle.
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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.
Za rok 2017 bylo uzavřeno 105 smluv.
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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 a manželské páry, které se zajímají o kvalitní výchovu dětí.
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. V nemalé míře má také prezentovat naši práci a komunikovat s veřejností, tak
aby jí přiblížila charitní dílo.

Princip fungování:
Rodinný
klub
se
příležitostně
schází
k neformálnímu setkání, které mají
víceméně
společenský
a
organizační charakter. Domlouvají
se další plánované aktivity. 3 – 4 x
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, rodinná odpoledne, Mikulášská nadílka.
KDY A KDE JE SLUŽBA POSKYTOVÁNA:
Služba je poskytována podle místa konání konkrétní přednášky, semináře či akce
pro děti. Akce pro rodiny jsou uskutečňovány buď v prostorách novojičínské fary a její
zahrady, v přírodě v okolí Nového Jičína či jinde „v terénu“.
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Služba je financována příspěvky uživatelů a příspěvkem z výtěžku Tříkrálové
sbírky.
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.
Akce uskutečněné v roce 2018







2 x semináře z cyklu O mužích pro
ženy s Mgr. Petrem Smékalem
Kurz Klíč ke zdravým vztahům s dětmi
s Ing. Pavlem Mečkovským
2x tematické tvořivé odpoledne pro
děti i dospělé
Série lekcí afrického bubnování pro
děti
Kurz efektivního rodičovství, které
zajistilo Centrum pro rodinu Ostrava
Organizačně jsme se podíleli na
přípravě
společenských
akcí:
maškarní ples, dětský den.
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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:
Koncem 2016 byl zřízen eshop s nabídkou dárkových předmětů k
různým událostem křesťanského života, protože nabídka těchto předmětů v okolí zcela
chybí, ale je lidmi poptávána. Zpočátku roku 2017 lidé odebírali osobním odběrem nebo
jsme zasílali Českou poštou. V roce 2017 byla nasmlouvána přepravní společnost Geis,
která zde denně vyzvedává objednané zásilky na služebně Charitního domu, což značně
zefektivnilo provoz této aktivity. Rok 2017 byl stabilizační, kdy jsme se snažili přesněji zacílit
nabídku webu na potřeby zákazníků. Počty objednávek i tržby postupně rosty.
Prezentovali jsme náš eshop na několika poutích (Pouť rodin ve Frýdku – Místku,
Tradiční pouť k P. Marii Lourdské v Petřkovicích u Starého Jičína) a na vánočních trzích na
náměstí v Novém Jičíně.
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TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA 2017
Překonala rekord z minulého roku
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 2017

Nový Jičín

312.482,- *

Starý Jičín

136.163,- *

Šenov u Nového Jičína

60.000,- *

Kunín

45.953,-

Bernartice n/O

49.440,- *

Libhošť
(dělí se s CH Kopřivnice)

32.123,- **
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Celkem

681 650,- *

* rekord
** 1/2 z výtěžku určená pro Charitu Nový Jičín, sbírku zajišťuje Charita Kopřivnice
Záměry využití sbírky jsou zveřejněny na webu charitanj.cz.
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HOSPODAŘENÍ V ROCE 2017
Viz přílohy níže:
-

Zpráva nezávislého auditora o ověření účetní jednotky
Rozvaha
Výkaz zisků a ztrát
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PODĚKOVÁNÍ ZA PODPORU
Vážení donátoři, dámy a pánové,
stejně jako každý rok děkuji všem sympatizantům, dárcům, partnerským
organizacím, institucím, sponzorům a všem ostatním lidem, kteří se rozhodli finančně,
materiálně, nezištnou pomocí či modlitbou podpořit naši novojičínskou Charitu v roce
2017. Níže uvedený přehled donátorů je pouze část z těch, kteří nás podpořili a podporují
a dali souhlas ke svému zveřejnění. Samozřejmě i těm ostatním patří veliký dík a pán Bůh
zaplať.
Za Charitu Nový Jičín Marcel Brož, ředitel

Veřejná správa:






EU – Evropský sociální fond,
Operační program
Zaměstnanost
MPSV
Moravskoslezský kraj
Město Nový Jičín

Soukromé firmy:







Další donátoři:








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

TRIBO s.r.o.
Albert Nový Jičín
Tesco Šenov u NJ
Potravinová Banka Ostrava
Tescoma
Perfect shop s.r.o.

Jednotlivci:




Rodina Brzobohatá
Dagmar Šigutová
Dagmar Šimíčková
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