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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 

Dis Eva Mrázková, vedoucí služeb Charitního domu Matky Terezy – azylový dům, 

Mgr. Marek Procházka, vedoucí nízkoprahové denní centrum, noclehárna.  

 

Rada Charity N. Jičín:  Mgr. Květa Kyselá, předseda rady 

 Ing. Jaroslava Petřkovská 

    P. Alois Peroutka   

 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 čtenáři a přátelé Charitního díla, 

podivný rok 2020 začal slibně: tříkrálová 
sbírka skončila rekordním výtěžkem, výborně se 
podařil druhý ročník tříkrálového průvodu, stihli 
jsme dokonce v kulisách místního kina 
koledníkům poděkovat, připravili jsme velmi 
vydařený maškarní ples pro děti našich klientů i 
veřejnost … 

Poté ale začaly přicházet nepříjemné 
zprávy o šířícím se viru. V prvních dnech nikdo 
nemohl vědět, jak mocně tento vir omezí naše 
životy. Všechny plány vzaly zjara za své a řešili 
jsme úplně jiné problémy. Hned v březnu jsme 
museli přijmout první opatření v podobě zákazu 
návštěv a pozastavení provozu šatníku, 
nábytníku, rodinného klubu. Neustále jsme řešili 
hygienu, desinfekci a vymýšleli co nejefektivnější 
a co nejbezpečnější formu provozu ve službách, 
které nešlo uzavřít. Každá krize je ale také 
příležitost. Až dosud jsem například netušil, kolik 
zručných kolegů máme v našem týmu anebo jak 
rychle se umí naše služebna nebo kulturní 
místnost ze dne na den proměnit ve 
velkokapacitní šicí dílnu na výrobnu roušek. Zažil 
jsem dosud nevídanou ochotu ke spolupráci mezi 
různými poskytovateli služeb. Překvapila mě vlna 
dobrovolnické aktivity při výrobě roušek. Také 
jsem okusil, jak se cítila slepička v oné pohádce, 
když chtěla zachránit kohoutka a běhala od 
jednoho k druhému a ne a ne se doptat vody. 
V takovém nekonečném kolotoči totiž probíhala 
vyjednávání o zřizování nutného karanténního 
místa pro osoby bez domova: překvapivý právní, 
kompetenční i hygienický oříšek… 

Jako jedni z prvních jsme se pustili do šití 
roušek a to jak pro naše klienty, tak i pro 
veřejnost: především pro seniory. Naši pracovníci 
a dobrovolníci, kteří se k nám přidávali, šili tak 
rychle, že jsme byli schopni expedovat roušky i 
ostatním organizacím z NJ např. PROSENIORu či 
Duze. 

V průběhu první vlny pandemie jsme jako 
jediná organizace ve městě byli ochotni dodat 

materiální pomoc obyvatelům 
vyloučené lokality na ulici 
Suvorovova, která tou dobou 
byla hygieniky uvalena do 
karantény a nikdo se k ní 
nechtěl přibližovat. V průběhu 
dalších vln pandemie jsme i 
nadále pomáhali s řešením 
nepříjemných situací, třeba jsme pomohli městu 
otevřít a vybavit místa pro karanténu lidí bez 
domova.    

Pandemie srazila na dno některé skupiny 
obyvatel, kteří přišli o své příjmy. Pocítili jsme to 
např. z údajů o vydané potravinové pomoci, 
které jsme v roce 2020 vydali rekordní množství.  

Čas, který jsme museli trávit uvnitř budov 
jsme využili k vytvoření nového zázemí pro 
zaměstnance. Sympatická oddechová místnost s 
kuchyňkou, která je standardním vybavením 
moderních pracovišť nám až dosud chyběla. 
Došlo také na novou výmalbu celého Charitního 
domu.  

Inovovali jsme zastaralou výpočetní 
techniku a náročný online rok nás přinutil 
k přestavbě serveru a posílení wifi připojení.  

Už dlouho nás trápil stav dětských 
venkovních hřišť. Ty jsme díky výtěžku TKS mohli 
konečně rekonstruovat, vyměnit prvky i vysít 
nový trávník a už si na nich zase hrají děti.  

Stále prohlubujeme služby pro naši hlavní 
cílovou skupinu, tedy lidi bez domova. Po dohodě 
s městem jsme rozšířili nízkoprahové denní 
centrum o terénní formu k jejíž realizaci nám do 
týmu přibyl kolega.  

Vážím si ochoty mých kolegů rychle se 
přizpůsobit okolnostem i za jejich 100% 
fungování v době velkých omezení. Děkuji 
dobrovolníkům, donátorům, Městu Novému 
Jičínu i Moravskoslezskému kraji. Bez všech výše 
uvedených by Charita nemohla fungovat 
v rozsahu, ve kterém funguje a nemohla by 
poskytnout tolik pomoci.  
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 PO SLÁNÍ  C HARITY  NOVÝ J IČ ÍN  

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.  

Našim krédem zůstávají 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.“  Ze všech sil se je snažíme 
naplňovat a pomáhat právě tam, kde jiní již 
pomáhat neumí nebo nechtějí. Pracujeme 
s lidmi, kteří nejsou pro běžnou společnost 
zajímaví, jejich osudy často 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 hmotné tísni.  

Území působnosti je vymezeno dekretem 
a je stanoveno na obce: Nový Jičín a jeho místní 
části, Starý Jičín a jeho místní části, Šenov u 
Nového Jičína, Kunín, Bernartice n. Odrou a 
Libhošť.  
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UDÁLOSTI  V  ROCE 2020 

• Zajištění bezpečného provozu sociálních 
služeb v režimu pandemických omezení: 
azylových domů, noclehárny a denního 
centra  

• NDC bylo rozšířeno o terénní formu, k čemuž 
nám přibyl nový pracovník 

• Stali jsme se distribučním místem pro 
rozdělování roušek a respirátorů 

• V roce 2020 se rozdalo rekordní množství 
potravin 

• Inovovali jsme výpočetní techniku: 6ks PC, 
nový server, posílení wifi 

• Zrealizovali jsme výměnu dětských hřišť v NJ i 
ve Straníku 

• Proběhla rekonstrukce odpočinkové 
místnosti a byl vybudován nový příruční sklad 

• V Charitním domě v Novém Jičíně proběhla 
kompletní výmalba 

• V Tříkrálové sbírce byl vybrán rekordní 
výtěžek 

 

 
Nové hřiště v AD Straník 

 

 

 

 

 

Nové hřiště v AD Nový Jičín 

 

 

 
 

 
Budování zázemí pro zaměstnance a nového 

skladu 
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CÍLE  PRO  RO K 20 21 

• Příprava Tříkrálové sbírky 2022 

• Příprava oslav 10. výročí Charity Nový 
Jičín 

• Oprava bran a branek v AD Straník 

• Příprava projektová dokumentace na 
rekonstrukci domu AD Straník - plán 
realizace rok 2023 

• Sanace sklepních prostor AD NJ 

• Budování tréninkových vyvýšených 
bylinkových záhonů pro klienty AD 
Straník 

• Vybavení odpočinkové místnosti 
nábytkem a kuchyňskou linkou 

• Výroba nových propagačních a 
informačních materiálů 

 

 

 

ODRAZ PANDEMIE  V  N AŠIC H SLUŽBÁC H  

Pandemie COVIDu-19 ovlivnila v roce 
2020 chod našich služeb i veškeré dění v našem 
zařízení. Služby, které provozujeme, zejména 
noclehárna a denní centrum, mají svá specifika, 
díky kterým jsme provoz nemohli uzavřít ani 
v době nařízeného lockdownu. Stále bylo 
z podstaty služby nutné umožnit vstup volně se 
pohybujícím osobám. Riziko zavlečení nákazy 
proto bylo vysoké.  

 
Samozřejmostí se muselo stát dodržování 

úplně nové úrovně hygienických požadavků při 
provozu služeb: mnohonásobná potřeba čištění, 
desinfekce a ionizace společných provozních 
prostor, ve kterých se shromažďují osoby bez 
domova – prostory noclehárny, denního centra, 
sprch, služebny i společných chodeb. Bylo 
nezbytná zajistit nepřetržitý a bezpečný provoz 
ve službách. 

Náročná byla komunikace s klienty, jejich 
poučení a vysvětlení situace, dohlížení na 
dodržování vládních nařízení a respektování 
hygienických opatření v prostorách 
provozovaných služeb. 

V dubnu a květnu 2020 jsme přistoupili na 
mimořádné opatření ve formě úpravy pracovní 
doby pracovníků v sociálních službách. Dočasně 
byl nastaven mimořádný režim 24 hodinových 
směn s cílem minimalizovat vzájemné kontakty 
mezi zaměstnanci a zajistit nutný provoz 
v případě karantény většího počtu zaměstnanců. 
 

Protože ze začátku pandemie se zcela 
nedostávalo ochranných pomůcek, organizovali 
jsme šití roušek svépomocí. Z fondu humanitární 
pomoci jsme zakoupili látky, nitě, lemovky, ze 
kterých ochotně šili naši zaměstnanci látkové 
roušky. Dali jsme výzvu také směrem k veřejnosti 
a oslovili případné dobrovolníky, kterým jsme 
nabízeli materiál k výrobě. Postupně se přidalo 
téměř 30 dobrovolnic, které společně s našimi 
zaměstnanci našily několik tisíc roušek. Zdarma 
jsme je distribuovali mezi klienty  našich služeb, 
sociálně znevýhodněným rodinám, seniorům a i 
široké veřejnosti. Zajišťovali jsme komunikaci 
s veřejností, organizaci dobrovolníků, distribuce 
látek pro jejich výrobu mezi dobrovolníky, 
následný sběr a rozvoz potřebným. 

 
Vyřešili jsme problém se zajištěním 

nutného zásobování občanů města bydlících ve 
vyloučených lokalitách, kterým byla plošně 
nařízena karanténa.  V květnu 2020 se objevila 
nákaza COVID – 19 v holobytech.  Protože zde 
využívají společné sociální zařízení, všichni 
obyvatelé se ocitli z minuty na minutu 
v karanténě a zastihla je zcela nepřipravené.  Byli 
jsme požádáni městem o pomoc. Lidem bydlícím 
v bloku holobytů bylo nutné pomoci se 
zajištěním potravin. Naše zásoby potravin však 
brzy docházely, proto jsme oslovili Tesco 
v Šenově u Nového Jičína s myšlenkou uspořádat 
bleskovou sbírku potravin. To zareagovalo 
vstřícně. Bleskovou sbírku jsme ve spolupráci 
s městem zpropagovali a uspořádali bleskovou 
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sbírku na pomoc lidem uzamčeným v karanténě. 
Díky občanům ochotných darovat a 
mimořádnému daru Potravinové banky se ve 
spolupráci s Městem podařilo celou záležitost 
zvládnout.  
 

Aktivně jsme spolupracovali s Městem 
Nový Jičín při zřízení a vybavení karanténního 
místa pro osoby bez domova a také zajištění jeho 
provozu, zásobování a komunikace s COVID 
pozitivními osobami zde umístěných, tak aby se 
minimalizovalo riziko porušování karantény ze 
strany nemocných osob. Při jarní vlně vyčlenilo 
město pro případnou karanténu či izolaci pro lidi 
bez domova nepoužívanou budovu na ulici 
Hoblíkova. Budova měla sloužit v případě, že by 
člověk bez domova, byl pozitivní COVID-19 nebo 
byl v kontaktu s pozitivním. Cílem byla ochrana 
dalších lidí z celé této skupiny a ochrana 
veřejnosti. Charita Nový Jičín vybavila izolaci 
postelemi, nábytkem a prostředky pro přípravu 
stravy. Také jsme zde navezli trvanlivé potraviny 
a sociální odbor města připravil pravidla a 
podmínky pro pobyt v tomto domě. Po jarní vlně 
byla karanténa/izolace zrušena aniž by byla 
využita. Na podzim 2020 jsme iniciovali 
znovuvybudování karanténního místa. Kvůli 
lepšímu hygienickému zázemí byl vytipován 
objekt na ulici Beskydská. Dům jsme opět vybavili 
a připravili pro použití. Během pobytu jsme 
osoby s nařízenou karanténou zásobovali jídlem 
a dohlíželi na pořádek.  

 
Z našich významných „covidových“ aktivit 

ještě zbývá zmínit pomoc rodinám, které 
nedisponují žádným PC vybavením a jejichž děti 
byly dlouhodobě odkázány na online výuku. 
Poskytli jsme jim potřebné vybavení, pomohli 
s připojením i online komunikací se školou. 

Během podzimu jsme obdrželi zásoby 
hygienických pomůcek z Kraje, které jsme 
distribuovali klientům i sociálně 
znevýhodněným občanům.  

Z důvodu dlouhodobého uzavření služby 
Charitního šatníku a nábytníku jsme alespoň 
zajišťovali nouzový výdej šatstva a nábytku pro 
veřejnost, také jsme nepřetržitě rozdávali 
potravinovou pomoc.  

 
 
 

 
 
 
 
 

Roušky šité v Charitě anebo dobrovolníky pro 
klienty NDC 

 
 
 
 
 
 
 

 

Roušky od nás pro seniory 
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POTRAVINOVÁ POMOC 

Coronavirová krize odhalila některé 
skryté celospolečenské problémy a mnohé 
prohloubila. Jedním z takových bylo zvýšené 
množství lidí, kteří se díky ztrátě příjmů ocitli na 
hranici chudoby. Charita NJ je členem Asociace 
potravinových bank a proto můžeme lidem 
pomoci s obstaráním potravin. Kdokoliv se na nás 
může obrátit.   

Potravinovou pomoc distribuujeme 
pravidelně a celoročně, svážíme každý pracovní 
den. Potraviny k nám proudí z několika zdrojů. 
Jedná se o potravinové sbírky (trvanlivé 
potraviny), potravinovou banku (uzeniny, mléčné 
výrobky) a projekt MPSV FEAD, každodenní svozy 
z Tesca a Albertu (pečivo, ovoce, zelenina).  

 Na jaře byla ze zjevných důvodů sbírka 
organizovaná Českou federací potravinových 
bank a které se pravidelně účastníme, zrušena. 
Proto se zásoby potravin v našich skladech 
dostaly na minimum. Krajská sbírka potravin 
proběhla v říjnu 2020. Do ní se zapojily čtyři 
organizace zřizované a vybralo se v ní 301,6 kg. 
Celonárodní Sbírka potravin se konala tradičně v 
listopadu, ale za zpřísněných covidových 
podmínek, tedy bezkontaktně: bylo zapovězeno 
přicházející nakupující oslovovat.  Pro naši 
organizaci se vybíralo v TESCU v Šenově a vybralo 
se 1004,6 kg potravin. Během prázdnin pak 
proběhla sbírka, kterou pořádalo Tesco 
samostatně, vybráno bylo 130 kg. 

Většina potravin slouží pro podporu 
našich uživatelů, ale také podporujeme rodiny a 
jednotlivce z řad veřejnosti. Při podpoře rodin 
spolupracujeme s OSPOD a také se sociálními 
pracovníky obce, aby se pomoc dostala k těm, 
kteří ji potřebují. Potraviny veřejnosti vydáváme 
vždy v pátek a většinou se jedná o pečivo, ovoce 
a zeleninu. Balíčky vydává v přibližné hodnotě 
podle velikosti rodiny od 5 do 7 kg. V roce 2020 
jsme podpořili z řad veřejnosti 24 rodin a 12 
jednotlivců. Celkem se  jednalo o 146 osob.  

Za celý rok 2020 se vybralo 306 143 kg 
potravin v kalkulační hodnotě 409 282,- Kč. (V 
tomto jsou pravidelné odběry z Tesca, Alberta i 
všechny sbírky.) Potravinami jsme podpořili 
kumulativně 1726 osob.  

 

 
Celonárodní sbírka potravin 

 

 

 

 

 
Příprava balíčků potravinové pomoci pro 

veřejnost 
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T ŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA  

Tříkrálová sbírka probíhala ve dnech 1. – 
14. ledna 2020 v obcích v působnosti naší 
Charity: tedy Nový Jičín a jeho místní části 
(Straník, Bludovice, Kojetín), Kunín, Šenov u 
Nového Jičína, Bernartice n. Odrou a Starý Jičín. 
Tento ročník byl jubilejní 20. ročník a dopadl 
výborně: rekordním výtěžkem. Zapečetěno bylo 
120 pokladen. Výtěžek z obce Lihošť je po 
vzájemné dohodě dělen s Charitou Kopřivnice.  

Výtěžek se rozděluje každý rok podle 
stejného klíče a předem daných a jasných 
pravidel: 65 % částky se vrací Charitám, které ji 
vykoledovaly, 15 % využívají na své projekty 
diecézní Charity, 10 % putuje na pomoc 
potřebným do zahraničí a do krizového fondu, z 
něhož se čerpá při mimořádných událostech, 5 % 
se využije na celostátní projekty a 5 % pokrývá 
podle zákona režii sbírky. 

Obec Vykoledovaná částka 

Nový Jičín 383449,- 

Starý Jičín 170272,- 

Bernartice nad Odrou 58998,- 

Kunín  62550,-  

Šenov u Nového Jičína 68350,- 

½ výtěžku obce Libhošť  36142,- 

Celkem 779761- 

 

Uskutečnili jsme druhý ročník 
slavnostního průvodu – s více postavami a 
pestřejšími kostýmy. Prošli jsme uličkami od 
farního kostela k Masarykovu náměstí, kde se Tři 
králové poklonili Ježíškovi v jesličkách. Tady se 
průvod také potkal se zástupci města. Do 
průvodu se zapojily místní mateřské i některé 
základní školy. Poděkování opět proběhlo v kině 
Květen v NJ s účastí asi 360 dobrovolníků. Za 

odměnu dostali účastníci film Čertí brko a 
proběhlo vyhlášení foto soutěže. Vybírali jsme 
z 60 soutěžních snímků.  

Peníze byly rozděleny do Fondu 
humanitární pomoci, Fondu Kroužky, podporu 
provozu Půjčovny kompenzačních pomůcek, 
v plánu je pokus o rozjezd RE-USER centra.  

 

 
Slavnostní Tříkrálový průvod 

 

 
Sčítání rekordního výtěžku 
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Setkání koledníků 

 
Výroční 20. koleda 

 

 

 

 

ST ŘEDISKA C HARITY  NO VÝ J IČ ÍN  

AZYLOVÝ DŮM 

Adresa:  Charitní dům Matky Terezy, Dolní brána 57, 741 01 Nový Jičín 
Telefon:   556 709 240 
Email:    azylovydum@charitanj.cz 
Web:    www.charitanj.cz 
Vedoucí služby: Dis. Eva Mrázková 
Kapacita zařízení:        57 lůžek 

NOCLEHÁRNA 

Adresa:  Charitní dům Matky Terezy, Dolní brána 57, 741 01 Nový Jičín 
Telefon:   556 709 240 
Email:    nocleharna@charitanj.cz  
Web:    http://charitanj.cz/o-nas/sluzby/nocleharna 
Vedoucí služby: Mgr. Marek Procházka 
Kapacita zařízení:        18 mužů, 3 ženy 
 

NÍZKOPRAHOVÉ DENNÍ CENTRUM 

Adresa:  Charitní dům Matky Terezy, Dolní brána 57, 741 01 Nový Jičín 
Telefon:   556 709 240 
Email:    ndc@charitanj.cz  
Web:    www.charitanj.cz 

http://www.charitanj.cz/
http://www.charitanj.cz/
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Vedoucí služby: Mgr. Marek Procházka 
Kapacita zařízení:        okamžitá kapacita 15 uživatelů, maximální 30 

CHARITNÍ ŠATNÍK 

Adresa:  Charitní dům 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:  14 
 

CHARITNÍ NÁBYTNÍK 

Adresa:  Suvorovova, 741 01 Nový Jičín 
Telefon:   +420 721 133 984 
Email:    nabytnik@charitanj.cz 
Web:    http://charitanj.cz/o-nas/sluzby/charitni-nabytnik/ 
Vedoucí služby:  Martina Rajnochová 
 

PŮJČOVNA KOMPENZAČNÍCH POMŮCEK  

Adresa:  Charitní dům 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 
 

CHARITNÍ 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 
 

CHARITNÍ RODINNÝ KLUB HNÍZDO 

Adresa:  Charitní dům Matky Terezy, Dolní brána 57, 741 01 Nový Jičín 
Telefon:   +420776 184 883 
Email:    hnizdo@charitanj.cz 
Web:  http://charitanj.cz/o-nas/sluzby/rodinny-klub-hnizdo 
Vedoucí služby:  Ing. Markéta Brožová 
 

INTERNETOVÝ OBCHOD KŘESŤANSKÝ DÁREK 

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

Telefon:   +420 734 685 752 
Email:    info@krestanskydarek.cz 
Web:  www.krestanskydarek.cz 
Vedoucí služby:  Ing. Markéta Brožová 
 

mailto:satnik@charitanj.cz
http://charitanj.cz/sluzby/charitni-satnik
mailto:nabytnik@charitanj.cz
http://charitanj.cz/o-nas/sluzby/charitni-nabytnik/
mailto:pomucky@charitanj.cz
http://charitanj.cz/o-nas/sluzby/pujcovna-kompenzacnich-pomucek
mailto:a.golichova@seznam.cz
http://charitanj.cz/o-nas/sluzby/klub-rukodelnych-praci
mailto:hnizdo@charitanj.cz
http://charitanj.cz/o-nas/sluzby/rodinny-klub-hnizdo
mailto:info@krestanskydarek.cz
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AZYLOVÝ  DŮM  

Statistika roku 2020:  

• službu využilo celkem 132 osob (z toho 62 
dětí) 
uzavřeno 35 nových smluv  

• Počet intervencí: 503 

• Počet kontaktů: 2063 

 

Poslání: 

Posláním Charitního domu Matky Terezy 
– azylového domu v Novém Jičíně je poskytnout 
mužům, ženám, osobám pečujícím alespoň o 
jedno nezletilé dítě, těhotným ženám a rodinám 
s dětmi v nepříznivé sociální situaci, spojené se 
ztrátou bydlení, dočasnou jistotu zázemí a 
potřebnou individuální podporu k tomu, aby 
mohli samostatně řešit svoji situaci a opět se 
začlenit do společnosti.  

Služba funguje v nepřetržitém 24 
hodinovém provozu. Ubytování pro rodiny s 
dětmi a muže a ženy v budově Charitního domu 
Matky Terezy v Novém Jičíně, Dolní brána 57, pro 
rodiny je ubytování situováno v místní části 
Nového Jičína - Straník 39. 

 

Události roku 2020 

Kromě běžných povinností služby 
nabízíme klientům další doprovodné aktivity. Ty 
bohužel byly loni zapovězené. S dětmi a rodinami 
jsme v únoru prožili krásné odpoledne 
v maskách, kde se mlsalo, soutěžilo a vyhrávalo a 
tančilo.   

S klienty pravidelně jednou za dva týdny 
pořádáme společné vaření kompletního menu 
(polévka, hlavní jídlo i moučník), z velké části ze 
surovin potravinové banky, zbytek surovin 
dodáme z jiných zdrojů. Klienti se sami účastní 
přípravy a hotové jídlo si pak rozdělí nebo mají – 
li chuť, tak společně snědí. Klienti se, alespoň 
dokud to vládní nařízení umožňovala, mohli 
inspirovat, jak připravit jednoduchá dobrá jídla za 
použití surovin,z potravinových darů. Společném 
vaření probíhalo 2x měsíčně. Společně se také 
všichni s podporou pracovnic podíleli na přípravě 

vánoční večeře i cukroví. Vánoční dárky dětem 
opět „na míru“ připravili farníci z Nového Jičína. 
Dospělým jsme připravili balíčky z projektu FEAD.  

 

Příběh Jana 

Jana (40 let), se přistěhovala do našeho kraje za 
svým přítelem, později otcem jejich 3letého syna. 
Po narození syna se ale v soužití začaly 
vyskytovat problémy: otec o syna nejevil zájem, 
doma se moc nezdržoval a nakonec došlo i 
k fyzickému napadení. Útoky se opakovaly a 
protože se ho začala bát, sama se nahlásila na 
policii a situaci řešila s OSPODem. Přechodně 
pobývala u známých, kde ale nemohla 
dlouhodobě zůstat. Ráda by se vrátila do rodného 
kraje, kde má rodinu, ale musí čekat na 
rozhodnutí soudu, otec totiž s jejím 
přestěhováním nesouhlasí a chce syna do péče. 
Pokud jí nebude soudem povoleno se odstěhovat, 
plánuje si najít podnájem v některém okolním 
městě. Kontakt s bývalým partnerem se 
uskutečňoval v poradně, kde probíhaly domluvy 
na péči a výživném, ze strany otce však nebyla 
k domluvě ochota. K předání dítěte docházelo po 
dobu pobytu v AD pod dohledem našich 
pracovníků. Během pobytu v našem zařízení jsme 
ji podporovali tak, aby zlevnila náklady na 
živobytí a mohla si našetřit na právničku a kauci. 
Vzhledem k tomu, že příjmově byla odkázána 
pouze na rodičovský příspěvek a na příspěvek na 
bydlení, využívala hojně nabízené potravinové 
pomoci, dostalo se jí rad potřebných k řešení 
situace, svou situaci konzultovala se sociální 
pracovnicí i přiděleným klíčovým pracovníkem. 
Protože dost trpěla odloučením od rodiny, snažili 
jsme se ji podpořit psychicky a nabízeli také 
časový prostor k „vypovídání se“ a povzbuzovali a 
motivovali ji. Dítě jí bylo nakonec soudem svěřeno 
do péče, otec může mít syna vždy 2 dny v týdnu. 
Bydlí nyní v podnájmu v jednom z okolních měst. 
Kvůli zlepšení finanční situace si našla si brigádu, 
syn od října nastoupí do školky. S naší pomocí se 
jí podařilo překlenout období odchodu od 
násilnického partnera a nastavení nové životní 
etapy.  
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 Maškarní ples pro děti klientů 

 
Pravidelné pečení a vaření s klienty 

 
Služba je financována: 
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NOCLEHÁRNA  

Statistika 2020 

• Službu využilo 77 mužů a 13 žen 

• 2912x učinili osobní hygienu 

• 2397x si u nás připravili vlastní stravu 

• 1843x jsme stravu poskytli my, 261x jsme 
poradili 

• proběhlo 468 rozhovorů s klienty 
 
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. 
 

Cílová skupina 
Noclehárna slouží dospělým ženám a 

mužům bez domova, kteří jsou fyzicky 
soběstační. 
 
Události roku 2020 

Během  roku jsme využívali nocleženky 
„Zetka“, neboli nocleh zdarma, které jsme dali do 
volného prodeje v roce 2019. Zakoupením 
poukazu v hodnotě 50,- Kč mohl kdokoliv zajistit 
osobě v akutní nouzi nocleh v našem zařízení, 
čímž pro danou noc poskytne postel, hygienu a 
teplou polévku. V roce 2020 jsme jen 
dodistribuovali předtištěné nocleženky a dále 
jsme kvůli opatřením projekt nepropagovali a 
pozastavili.   

 
 
 
Služba je financována: 
 

   
 
 
 
 
 

NÍ ZKOPRAHOVÉ DENNÍ  C ENTRUM 

Statistiky 2020 

• denní centrum využilo 66 mužů a 9 žen 

• hygienu si obstarali 858x  

• 978x si připravili vlastní jídlo 

• 22x jsme jim ji poskytli 

• 103x jsme poskytli ošacení  

• 476x se přišli poradit.   
 
Poslání 

Nízkoprahové denní centrum v Novém 
Jičíně pomáhá mužům i ženám bez přístřeší 
v jejich obtížné životní situaci. Pomůžeme vám se 
zajištěním stravy, 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.  
 

Události roku 2020  
V roce 2020 byl tým našich pracovníků 

posílen o nového terénního pracovníka 
Miroslava Merendu, který si získal důvěru klientů 
a který pracuje v jejich prospěch, vyhledává je v 
„terénu“ a snaží se je motivovat k využití našich 
služeb, případně s nimi jejich potřeby řeší přímo 
na místě.  
 

Uživatelé s pracovníky nejvíce řešili 
témata jako hledání zaměstnání, zdravotní stav, 
finanční situace, bydlení a registrace na úřadech 
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s vyřízením sociálních dávek. Uživatelé denního 
centra využívají surovin z potravinové banky 
k přípravě vlastních jídel.  

 
Příběh Dva bratři 

Naše denní centrum dlouhodobě navštěvovali 
dva bratři, kteří již nebyli práce schopní a byli 
uznáni invalidními ve třetím stupni. Protože 
v minulosti moc nepracovali, pobírali také stále 
dávky v hmotné nouzi. V minulém roce nastal u 
mladšího z bratrů, výřečnějšího a optimistického 
Karla,  který byl tahounem této sourozenecké 
dvojky, k velkému přelomu: začal mluvit o tom, že 
by potřebovali do městského bytu (nebo aspoň 
holobytu) neboť „to jeho brácha na ulici už nedá“. 
Jeho bratr Milan, totiž v minulosti přišel o oko, 
poté postupně o všechny prsty na nohou a také 
měl další operace a zranění. Trávil mnoho měsíců 
v roce na LDN. Také začátek roku 2020 trávil 
Milan v LDN. Pomohli jsme bratrům s podáním 

žádosti o byt a zjistil jejich pohledávky vůči městu, 
aby je mohli zaplatit. Koncem zimy se u Karla 
projevily problémy s prsty na jedné noze a 
začátkem jara již byl v nemocnici. Z prvotní 
amputace prstů nakonec přišel o celou nohu. I 
přes tuto událost si zachoval optimismus a radost 
ze života. Když se jeho bratr Milan vrátil z LDN, 
byl Karel v rehabilitačním centru. Pan Milan v té 
době zaplatil všechny dluhy vůči městu a v září se 
tedy stěhovali do holobytu. Pomohli jsme jim 
pokoj vybavit z Charitního nábytníku také jsme 
jim pomohli s vyřízením souvisejících záležitostí. 
Bratry jsme ještě nějakou dobu navštěvovali a 
pomáhali jsme jim se zabydlet a nastartovat 
novou etapu života. Začátkem listopadu se pan 
Karel ráno už neprobudil. Pro jeho bratra to byl 
šok a upřímně to zaskočilo také pro nás. Ale při 
pohledu zpět je krásné, že mu povedlo něco, co už 
ani nikdo nečekal: po mnoha letech bydlel a ze 
světa odešel důstojně ve vlastní posteli. Neumřel 
na ulici! 

 

Služba je financována: 
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C HARITNÍ  ŠATNÍK  

Statistiky 2020 

• 4745 kg textilu bylo vytřízeno k odvozu 

• 153 bylo vydáno poukazů na ošacení pro lidi 
ve zvláště tíživé situaci, které jim předává 
úřad práce, MěÚ odbor sociálních věcí a jsou 
k dispozici i úřady ve spádové oblasti Charity 
NJ. 

• Během jednoho provozního odpoledne 
šatník průměrně navštíví 50 – 100 osob 

• 14 dobrovolnic odpracovalo celkem přes 
1500 hodin 

Cílová skupina 

Charitní šatník slouží všem občanům 
Nového Jičína a okolních obcí, kteří si z finančních 
důvodů nemohou dovolit nákup nových oděvů, 
nebo postrádají  základní vybavení do 
domácnosti. Zejména nás navštěvují maminky s 
dětmi, senioři, sociálně slabé rodiny, 
bezdomovci.  

Poslání  

Cílem charitního šatníku je poskytnout 
základní ošacení potřebným.  Ošacení pro děti, 
ženy i muže, obuv, školní potřeby, základní věci 
pro domácnost. Šatník spolupracuje s  Odborem 
sociálních věcí Města Nového Jičína, Pracovním 

úřadem v Novém Jičíně a Obecními úřady 
okolních obcí a všem poskytuje  poukazy pro 
akutní případy. Navázal úzkou spolupráci 
s organizací Poradna - Cesta těhotenstvím, 
Obecně prospěšná společnost Dlaň životu, 
kterým poskytuje především oblečení pro nově 
narozené děti vč. kočárků a těhotenské oblečení. 
Slouží také jako příruční šatník pro akutní případy 
při provozu azylového domu a noclehárny. 

 
Práce našich dobrovolnic na třídění darovaného 

textilu 

 

  

C HARITNÍ  NÁB YTNÍK  

Statistika 2020  

• rozdistribuováno kusů 53 nábytku největší 
zájem o sedačky, skříně, válendy a postele, 
stoly a židle 
 

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. 
Nábytek získáváme z darů, vydáváme jej za 
manipulační poplatek. V rámci služby nabízíme 
rovněž přepravu nábytku dodávkovým vozem.   
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PŮJČOVNA KOMPENZAČNÍ C H POMŮCEK  

Statistika 2020 

• aktuální portfolio čítá 134 ks kompenzačních 
pomůcek 

• v roce 2020 bylo uzavřeno 148 smluv 
 

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. 

Nabízíme: 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. 

 

 

 

C HARITNÍ  KLUB RUKODĚ LNÝC H PRACI  

Statistika 2020 

• počet aktivních účastníků se vlivem 
pandemie snížil na 15 

• neproběhla žádná prodejní výstavka  

• sběrné místo v Kyjově převzalo 628 ks ručně 
vyrobených obvazů pro malomocné 

• dodali 128 růženců pro ehop Křesťanský 
dárek 
 

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 ze samoty, rehabilitovat nemocné 
ruce a chtít se stát tak trochu umělcem, který 
tvoří malé zázraky téměř z ničeho. 

Události 2020  

Činnost byla v roce 2020 vzhledem k 
pandemii k seniorskému věku většiny účastnic, 
téměř zcela zastavena. Schůzky proběhly pouze 
čtyři, některé však pracovaly doma. Pro domov 
důchodců šily pytle na prádlo, polštáře, polštářky 
a nově také motorické pomůcky ve tvaru rybky, 
kočky nebo chobotničky určených do sevřených 
dlaní starých lidí na procvičování. Šijí z materiálu 
ze šatníku charity. Klienty DPS Duha pro klub dále 
párají svetry z charitního šatníky, které by šly 
jinak na vyhození a z vypárané vlny pletou 
oblíbené ponožky.  

Materiál na výrobu pořizujeme částečně také 
z Tříkrálové sbírky.  

Prodej výrobků byl téměř zastaven, protože se 
nekonala žádná z akcí, na které své výrobky 
tradičně prodáváme.  
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C HARITNÍ  RODINNÝ KLU B  HNI ZDO 

Statistika 2020 
 

• téměř zastavena činnost, z pravidelných pro 
rodinných jsme stihli pouze: 

•  1 online přednáška pro manžele 

• maškarní ples pro veřejnost 

• sérii  prázdninových zábavně poznávacích 
výletů pro děti 

• vánoční divadlo formou předtočené scénky 
 
Cílová skupina: 

Převáženě rodiny s dětmi, ale i prarodiče 
s dětmi nebo manželské páry, které se zajímají o 
kvalitní výchovu dětí nebo vnoučat, v rámci 
osvětových přednášek také široká veřejnost. 
Z velké části zprostředkovává kontakt veřejnosti 
a Charity jako organizace a přibližuje její činnost.  

Cíl:  Rodinný klub Hnízdo chce nabízet rodinné 
aktivity, které mají podněcovat setkávání, ale 

také vzdělávání ve věcech víry, výchovy, zdraví, 
probouzet zájem o dobrovolnictví,  pořádáme 
také diskuse s odborníky.  

Události 2020 

V roce 2020 zcela zastavil z důvodu 
pandemie své aktivity, protože ty jsou založeny 
na vzájemném setkávání, to ale nebylo možné. 
Proběhl pouze jeden online seminář v režii 
manželů Smékalových na téma Adventní 
duchovní obnovy pro manžele a díky letnímu 
rozvolnění proběhla týdenní prázdninová série 
výletů a aktivit pro děti z Novojičínská s názvem: 
Křížem krážem Jičínskem, které se zúčastnilo 30 
dětí.  

Tradiční vánoční divadélko proběhlo jako 
všechno v online podobě. V režii Terezy 
Adamcové děti secvičily a předtočily tradiční 
vánoční video, které pak zveřejnili k puštění 24. 
prosince.  

 
 

 

Maškarní ples pro veřejnost 

 

 

 

Prázdninové aktivity a výlety pro děti 
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Prázdninové aktivity a výlety pro děti  

 

 

 

INTERNETOVÝ OBC HOD K ŘESŤANSKÝ  DÁREK  

Statistika 2020: 

• tržby 1,1 mil. Kč 

• vyřízeno přes 2800 
objednávek 

• 22 dodavatelů  

• navázali jsme  nově 
spolupráci se společností Zásilkovna, přes 
kterou jsme začali nabízet přepravu 
objednávek 

 
Cílová skupina 

Křesťanská veřejnost hledající křesťanské 
liturgické a dárkové předměty k událostem života 
víry.  

Princip fungování:  

E-shop s nabídkou devocionálií a dárkových 
předmětů k různým událostem křesťanského 
života (křest, první svaté přijímání, biřmování, 
jubilea).  

 

Události roku 2020  

Rok 2020 byl zatím nejúspěšnějším rokem 
fungování, podařilo se navázat nové 
dodavatelské vztahy a opět zvýšit celkový objem 
tržeb. V roce 2020 jsme se neúčastnili žádné 
přímé prodejní akce.  

 
Objednávky připravené k odeslání 
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ORGANI ZAČNÍ  STRUKTURA  
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EKONOMICKÁ ČÁST  

 

 

 

 

2 658

925

14 331

159

280

83

Objem nákladů organizace v členění podle druhů 
v roce 2020 (v tis. Kč)

Spotřebované nákupy Služby

Osobní náklady Ostatní náklady

Odpisy Daň z příjmů

14 627

845

3 222

206

Přehled výnosů organizace v členění podle zdrojů 
v roce 2020 (v tis. Kč)

Provozní dotace Přijaté dary

Tržby za vlastní výkony a zboží Ostatní výnosy
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Charitní šatník

Charitní nábytník

Náklady a výnosy nejvýznamnějších středisek 
v roce 2020  (v tis. Kč)

Výnosy Náklady

16 935

1418

16743

2157

0 2 000 4 000 6 000 8 000 10 000 12 000 14 000 16 000 18 000

Hlavní činnost

Hospodářská činnost

Náklady a výnosy organizce v členění dle druhu činnosti v 
roce 2020 (v tis. Kč)

Výnosy Náklady
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Stav a pohyb majetku Charity Nový Jičín za rok 2020 (v tis. Kč) 

 

 

Rozvaha Charity Nový Jičín za rok 2020 (v tis. Kč) k 31.12.2020 

A. Dlouhodobý majetek celkem 638 

A.II. Dlouhodobý hmotný majetek celkem 1 627 

A.IV. Oprávky k dlouhodobému majetku -989 

B. Krátkodobý majetek celkem 6 456 

B.I. Zásoby 359 

B.II. Pohledávky celkem 523 

B.III. Krátkodobý finanční majetek celkem 5 513 

B.IV. Jiná aktiva celkem 61 

  Aktiva celkem 7 094 

Označení Pasiva Zůstatek  

A. Vlastní zdroje celkem 4 056 

A.I. Jmění celkem 626 

A.II. Výsledek hospodaření celkem 3 430 

B. Cizí zdroje celkem 3 038 

B.II. Dlouhodobé závazky celkem 66 

B.III. Krátkodobé závazky celkem 2 563 

B.IV. Jiná pasiva celkem 409 

  Pasiva celkem 7 094 

 

 

 

 

A. Dlouhodobý majetek celkem 608 38 638

A.I Dlouhodobý nehm. majetek celkem 0 0 0

A.II. Dlouhodobý hmotný majetek celkem 1387 249 1 627

A.III Dlouhodobý finanční majetek celkem 0 0 0

A.IV. Oprávky k dlouhodobému majetku -779 -210 -989

B. Krátkodobý majetek celkem 4671 1785 6 456

B.I. Zásoby 240 119 359

B.II. Pohledávky celkem 630 -107 523

B.III. Krátkodobý finanční majetek celkem 3730 1783 5 513

B.IV. Jiná aktiva celkem 71 -10 61

Aktiva celkem 5279 7 094

Počátení stav 

k 1.1.2020

Přírůstek / 

úbytek majtetku

Konečný zůstatek 

k 31.12.2020Druh aktivAktiva
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Výkaz zisku a ztrát Charity Nový Jičín za rok 2020 (v tis. Kč) 

 

 

 

 

A Náklady 1 16935 1501 18436

A.I Spotřebované nákupy a nakup. služby 2 2469 1114 3583

Spotřeba materiálu, energie, neskladových dodávek 3 1762 150 1912

Prodané zboží 4 0 735 735

Opravy a udžování 5 344 1 345

Náklady na cestovné 6 2 0 2

Náklady na reprezentaci 7 11 0 11

Ostatní služby 8 350 228 578

A.III Osobní náklady celkem 13 14043 288 14331

Mzdové náklady 14 10866 240 11106

Zákonné sociální pojištění 15 2947 44 2991

Zákonné sociální náklady 17 230 4 234

A.IV Daně a poplatky 19 7 3 10

Daně a poplatky 20 7 3 10

A.V Ostatní náklady celkem 21 136 13 149

Odpis nedobytné pohledávky 23 26 0 26

Nákladové úroky 24 3 6 9

Jiné ostatní náklady 28 107 7 114

A.VI Odpisy, prodaný majetek, tvorba a použití rezerv a opr. položek 29 280 0 280

Odpisy dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku 30 280 0 280

A.VIII Daň z příjmu 38 0 83 83

NÁKLADY CELKEM 39 16935 1501 18436

Hlavní 

činnost

Hospodářská 

činnost

Číslo 

řádkuNázev ukazateleOznačení Celkem

B Výnosy 40 16743 2157 18900

B.I Provozní dotace 41 14627 0 14627

Provozní dotace 42 14627 0 14627

B.II Přijaté příspěvky celkem 43 845 0 845

Přijaté příspěvky (dary) 45 845 0 845

B.III Tržby za vlastní výkony a zboží celkem 47 1067 2155 3222

Tržby z prodeje služeb 49 1059 848 1907

Tržby za prodané zboží 50 8 1307 1315

B.IV Ostatní výnosy celkem 51 202 2 204

B.V Tržby z prodeje majetku celkem 58 2 0 2

VÝNOSY CELKEM 64 16743 2157 18900

C Výsledek hospodaření před zdaněním 65 -192 739 547

A VIII.29 Daň z příjmu 66 0 83 83

D Výsledek hospodaření po zdanění 67 -192 656 464

Označení Název ukazatele

Číslo 

řádku

Hlavní 

činnost

Hospodářská 

činnost Celkem
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ÚČETNÍ  ZÁVĚRKA V  PLNÉM RO ZSAHU  A  PŘÍLO HA 
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VÝROK AUDITO RA  
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PODĚKOVÁNÍ  ZA  PODPOR U 

Stejně jako každý rok děkujeme Vám 

všem: sympatizantům, donátorům, 

dobrovolníkům, partnerským organizacím, 

institucím, sponzorům a všem ostatním lidem, 

kteří se v roce 2020 rozhodli finančně, 

materiálně, nezištnou pomocí, dobrovolnickým 

nasazením či modlitbou podpořit naši 

novojičínskou Charitu. Veliký dík a Pán Bůh 

zaplať.  

 
 

NAŠI DONÁTOŘI 

Veřejná správa: 

• EU – Evropský sociální fond, Operační 
program Zaměstnanost 

• MPSV 

• Moravskoslezský kraj 

• Město Nový Jičín 
 
Soukromé firmy a jednotlivci: 

• Tesco Šenov u NJ 

• Potravinová Banka Ostrava 

• Textil Eco, s. r. o. 

• ASOMPO, a.s. 

• AB daně s.r.o. 

• Dagmar Šimíčková 
 
 
 
 

 
 
 

• Pavel Csepcsár 

• Manželé Brzobohatí 

• Petr Dratnal 

• Dagmar Šigutová 

• Dagmar Mrocková 

• Karel Váňa 
 
 
Další donátoři: 

• Diecézní charita ostravsko opavská 

• farnost Nový Jičín 

• farnost Kunín 

• farnost Starý Jičín 

• farnost Bernartice 

• farnost Libhošť 

• farnost Šenov u NJ 
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