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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   

mailto:charitanj@charitanj.cz
http://www.charitanj.cz/
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 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, 

rok 2021 byl pro nás 
jubilejním rokem. Uplynulo celé 
desetiletí od podepsání 
zakládajícího dekretu. Při 
ohlédnutí zpět se mi vybavují 
počáteční otazníky, nejistota, ale 
také nadšení do budování nového 
díla. Vidím nevzhlednou budovu, 
kterou jsme před deseti lety od 
Města Nový Jičín přebírali a ve 
které jsme začínali provozovat 
naši první službu: charitní šatník. 
Charita Nový Jičín se narodila do 
probíhajících sociálních reforem 
tehdejšího ministra a zprudka 
seškrtaných výdajů na sociál. Do 
našich dějin ale vstoupila 
sesterská organizace Charita 
Ostrava, která nám v začátku 
podala pomocnou ruku a 
zaštiťovala odborné metodické 
vedení a pomohla nastavit 
fungující služby.  

Dnes Charita Nový Jičín 
disponuje týmem 25 lidí, kteří 
z počáteční nuly, ale s pomocí 
všech dárců, podporovatelů, 
Diecézní Charity,  Charity Ostrava, 
MS kraje a Města Nového Jičína 
vybudovali stabilní organizaci 

s pověstí spolehlivého a 
vstřícného 
partnera při 
řešení krizových 
situací všeho 
druhu.  

Za vše 
jsem rád a děkuji 
všem 
zainteresovaným i Bohu, bez 
jehož požehnání, by se dílo 
nezdařilo.  

Rok 2021 proběhl ve vleku 
stále probíhající pandemie a 
utlumení veškerého 
společenského života. Nemohli 
jsme uskutečnit Tříkrálový 
průvod, tradiční maškarní plesy, 
setkání koledníků, utlumila se 
činnost Rodinného klubu. V létě 
se situace uvolnila a i přes 
dovolené pracovníků jsme se 
snažili zpestřit život v charitních 
domech co to jen šlo… Tvoření, 
společné vaření, den dětí a jiné 
běžné akce jsme už zase pořádali. 
Život našim klientům také 
zpestřuje Centrum Věžička Rybí, 
které pro naše klienty pořádá 
tvořivé dílny – a mají úspěch.  

V říjnu zemřela svérázná, 
věrná charitní dobrovolnice, 
zakladatelka a dlouholetá (a do 
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posledních chvíle uřadující) 
vedoucí Charitního klubu 
rukodělných prací paní Anna 
Golichová. V naší charitní mozaice 
lidí a osudů po ní zbyla 
nezaplnitelná díra. Jen těžko 
budeme hledat náhradu.  

Velkou část podzimu jsme 
trávili přípravou výroční oslavy. 
Chystali jsme výroční film, 
vyráběli dárky a výrobky pro 
benefiční prodej atd., abychom 
celou chystanou oslavu 

v Beskydském divadle nakonec 
těsně před uskutečněním kvůli 
znovu zpřísněným covid 
opatřením odložili až na duben. 
Byli jsme z toho rozpačití a 
zklamaní, ale nakonec se ukázalo, 
že to bylo dobré rozhodnutí ke 
prospěchu věci.  

Jako každý rok Vám v této 
zprávě nabízíme základní údaje a 
čísla o naší činnosti.   
  

 
 
 

 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 
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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.  

 

 

 

 

 

 

UDÁLOSTI  V  ROCE 2021

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

• Přijali jsme jednotný vizuální 
styl a nové logo – jednotné 
pro pro všechny charity. 
Z tohoto důvodu došlo 
k výměně informačních a 
navigačních cedulí  

• Dokončení rekonstrukce 
kuchyňky a odpočinkového 

zázemí pro zaměstnance. Byla 
dovybavena pohodlným 
posezením, kuchyňskou 
linkou a pohovkou.  

• Byly vybudovány vyvýšené 
tréninkové záhony pro klienty 
v AD Straník 

• V azylovém domě ve Straníku 
byl instalován nový kamerový 
systém 
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• V charitním domě v Novém 
Jičíně proběhla výměna 
vstupních dveří  

• Proběhla rekonstrukce 
elektrorozvaděčů a navýšení 
jejich kapacity 

• Započala instalace 
elektrobrány do areálu 
Charitního domu v NJ 

• Tříkrálová sbírka proběhla 
celorepublikově jen v on-line 
formě, doplněna o statické 
pokladničky  

 
 

Obr. Nové zázemí pro 
zaměstnance 

 

Obr. Připravené tréninkové 
záhony pro klienty v AD Straník 
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CÍLE  PRO  RO K 20 22 

• Příprava a uskutečnění 
odložené oslavy 10. 
výroční založení Charity 
nový Jičín  

• Příprava Tříkrálové sbírky 
2023 

• Dokončení oprav bran a 
branek v AD Straník 

• Dokončení realizace 
elektrobrány areálu 
Charitního domu v NJ 

• Příprava projektové 
dokumentace na 

rekonstrukci domu AD 
Straník - plán realizace rok 
2023 

• Pořízení nového 
elektromobilu k provozu 
služeb  

• Sanace sklepních prostor 
AD NJ 

• Výroba nových 
propagačních a 
informačních materiálů 

 

 

COVIDOVÁ O PATŘENÍ  V  NAŠICH SLUŽBÁCH  

Pandemie COVIDu-19 
ovlivnila stejně jako v roce 2020 i 
v roce 2021 chod našich služeb i 
dění v našem zařízení. Služby, 
které provozujeme, zejména 
noclehárna a denní centrum, mají 
specifika, díky kterým jsme 
provoz nemohli uzavřít ani v době 
nařízeného lockdownu. 
Z podstaty služby je nutné 

umožnit vstup volně se 
pohybujícím osobám. Riziko 
nákazy proto bylo vysoké.  

 
Nadále se striktně 

vyžadovalo dodržování všech 
hygienických opatření: 
mnohonásobná potřeba čištění, 
desinfekce a ionizace společných 
provozních prostor, ve kterých se 
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shromažďují osoby bez domova – 
prostory noclehárny, denního 
centra, sprch, služebny i 
společných chodeb.  Už na jaře 
2021 byli v koordinaci s krajem 
první dávkou naočkováni všichni 
zaměstnanci, kteří o něj měli 
zájem.  Na podzim proběhlo 
druhé kolo očkování.  
 

Nadále jsme 
spolupracovali s Městem Nový 
Jičín na provozování 
karanténního místa pro osoby 
bez domova a také zajištění jeho 
zásobování a komunikace s COVID 
pozitivními osobami zde 
umístěných, tak aby se 
minimalizovalo riziko porušování 
karantény ze strany nemocných 
osob. V roce 2021 šlo o místo 
v objektu na ulici Beskydská.  
Během pobytu izolovaných osob 
jsme lidi s nařízenou karanténou 
zásobovali jídlem a dohlíželi na 
pořádek.  

Dále jsme podporovali 
rodiny se zvládnutím online 
výuky. Poskytli jsme jim potřebné 
vybavení, pomohli s připojením i 
online komunikací se školou. 

Pravidelně jsme 
distribuovali ochranné pomůcky a 

roušky, které nám dodalo Město 
Nový Jičín, Úřad práce odbor 
hmotné nouze, Potravinová 
banka, Krajský úřad.  

I v době uzavření služby 
Charitního šatníku a nábytníku 
jsme alespoň zajišťovali nouzový 
výdej šatstva a nábytku pro 
veřejnost. Nepřetržitě jsme také 
rozdávali potravinovou pomoc.   

 

 
     Obr.: Vánoční dárky „na míru“ 
od novojičínských farníků  
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POTRAVINOVÁ POMOC 

Coronavirová krize 
prohloubila některé 
celospolečenské problémy. Na 
Charitu se začalo obracet větší 
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).  

 V roce 2021 proběhlo 
několik potravinových sbírek: 
Krajská, která vynesla cca 450 kg 
potravin, sbírka společnosti 
Albert pro nás získala 430 kg, 

Podzimní sbírka 390 a Jarní 850 kg 
jídla. Sbírky měly menší výtěžek 
než v minulých letech protože 
mohly proběhnou pouze 
bezkontaktně, bez přímého 
oslovení nakupujících. 

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 2021 jsme podpořili z řad 
veřejnosti 136 osob, celkem 
553krát.  

Za celý rok 2021 se vybralo 
32855 kg potravin v kalkulační 
hodnotě 597 tis. Kč. (V tomto jsou 
pravidelné odběry z Tesca, 
Alberta i všechny sbírky.)  
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Potravinovou pomoc vnímáme 
jako jednu z nejdůležitějších 
forem okamžité a přímé pomoci a 
snažíme se jí co nejméně 
omezovat tak, aby se  
k potřebným opravdu dostala. Za 
několika osobami, které doma 
uvěznila karanténa, jsme v roce 
2021 s potravinovou pomocí 
vyrazili a dovezli domů, včetně 
zásoby roušek.                                                                                                                                                                            

 

 

 
 

 Obr.: Podzimní potravinová 
sbírka 
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T ŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA  2021 

Tříkrálová sbírka probíhala 
ve dnech 1. – 14. ledna 2021 
v obcích v působnosti naší 
Charity: tedy: 

  

Obr.: Statické pokladničky v síti 
Hruška 

 

Nový Jičín a jeho místní 
části (Straník, Bludovice, Kojetín), 
Kunín, Šenov u Nového Jičína, 
Bernartice n. Odrou a Starý Jičín. 
Tento ročník byl mimořádný. 
Charita ČR rozhodla, že sbírka 
vzhledem k anti-covid opatřením 
proběhne výhradně 

bezkontaktně. Skupinky do 
terénu vyrazily jen ty, které měly 
zájem pomoct s roznosem 
informačních dopisů, ve kterých 
byly vloženy tříkrálové pozdravy: 
tradiční cukr a kalendář. 
Přispívalo se přes web online 
koledu na webu 
trikralovasbirka.cz anebo přímo 
na sbírkový účet pod konkrétním 
variabilním symbolem.  K tomu 
jsme si domluvili statické 
pokladničky – na Informačním 
centru v Novém Jičíně, které byly 
nejnavštěvovanější, dále ve 
vybraných obchodech sítě Hruška 
lékárny Agel a zverimex 
Zvěrokruh, o obcích a pokladnách 
obecních úřadů. Výtěžek nás 
příejmně překvapil, v součtu bylo 
vybráno 510.159,- Kč   

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 
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něhož se čerpá při mimořádných 
událostech, 5 % se využije na 
celostátní projekty a 5 % pokrývá 
podle zákona režii sbírky. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Z důvodů covidových 
opatření jsme neuskutečnili ani 
Tříkrálový průvod ani tradičí 
setkání koledníků.   

Peníze byly rozděleny do 
Fondu humanitární pomoci, 
Fondu Kroužky, podporu provozu 
Půjčovny kompenzačních 
pomůcek.  

 

 

 
 

 

 

 
 

  

 

 

 

Obec Vykoledovaná částka 

Nový Jičín 116181,-  

Starý Jičín 107790,- 

Bernartice nad Odrou 22386,- 

Kunín  40074-  

Šenov u Nového Jičína 12930,- 

Sbírka Online  210798,- 

Celkem 510159,- 



 

15 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ST ŘEDISKA C HARITY  NO VÝ J IČ ÍN  
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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 
Vedoucí služby: Mgr. Marek Procházka 
Kapacita zařízení:        okamžitá kapacita 15 uživatelů, maximální 30 
 
 
 

http://www.charitanj.cz/
http://www.charitanj.cz/
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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 RODINNÝ KLUB HNÍZDO 

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
http://charitanj.cz/o-nas/sluzby/pujcovna-kompenzacnich-pomucek
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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:hnizdo@charitanj.cz
http://charitanj.cz/o-nas/sluzby/rodinny-klub-hnizdo
http://charitanj.cz/o-nas/sluzby/rodinny-klub-hnizdo
mailto:info@krestanskydarek.cz
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AZYLOVÝ  DŮM  

Statistika roku 2021:  

• službu využilo celkem 128 
osob (z toho 66 dětí) 
uzavřeno 35 nových smluv  

• Počet intervencí: 435 

• Počet kontaktů: 1940 

 

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 2021 

Kromě běžných povinností 
služby nabízíme klientům další 
doprovodné aktivity. Ty bohužel 
byly v roce 2021 velice 
omezené. Vždy když došlo 
k rozvolnění opatření, snažili jsme 
se klientům pobyt u nás zpestřit. 
S rodinami jsme tvořili 
velikonoční dekorace, podzimní 
obrázky z listí, oslavili jsme 
mezinárodní den dětí, s klienty 
jsme pravidelně pekli a vařili. 
Vánoce jsme jim pomohli udělat 
hezčí díky spolupráci s farností 
Nový Jičín, kde farníci konkrétním 
dětem plnili konkrétní přání. 
Dárky vždy udělají velkou radost. 
Dostávájí je na štědrý den. 
Dospělí dostali balíčky z projektu 
FEAD.   
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Obr.: Podzimní tvoření s rodinami 

 

Obr.: Oslava dne dětí ve Straníku 

 

Příběh „Kateřina“ 

Kateřina k nám přišla s půlročním 
dítětem poté, co odešla od 
partnera, který se projevil jako 
závislý na alkoholu a velmi 
nespolehlivý. Protože pochází 
z plně funkční rodiny, nedovedla si 
představit, že by své dítě 

vychovávala v tomto prostředí. 
Protože nenašla u nikoho z rodiny 
ani přátel ubytování, obrátila se 
naše zařízení. Velmi aktivně se 
snažila svou situaci řešit. Zatížena 
společnými dluhy za sebe a svého 
partnera, které splácela, si 
nejprve vyřídila insolvenci, 
proběhl soud ohledně výživného, 
našetřila na budoucí bydlení. Po 
celou dobu se laskavě a s veškerou 
péčí věnovala dítěti, které se 
šťastně a zdravě vyvíjí. Od nás 
odcházela do „vlastního“ domova, 
který jsme ji pomohli vybavit 
ledničkou z fondu humanitární 
pomoci z Tříkrálové sbírky a 
nábytkem z Charitního nábytníku. 

 

  

Obr.: Údržba kolem domu 
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Služba je financována: 

 

 
 
   
 
 
 
 

NOCLEHÁRNA  

Statistika 2021 

• Službu využilo 94 mužů a 12 
žen, kteří odespali 3557 nocí 

• 2813x učinili osobní hygienu 

• 1591x si u nás připravili vlastní 
stravu 

• 2692x jsme stravu poskytli 
my, 203x jsme poradili 

• proběhlo 542 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. 
 

 
Obr.: Podzimní výzdoba v rukou 
klientek 
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Cílová skupina 
Noclehárna slouží 

dospělým ženám a mužům bez 

domova, kteří jsou fyzicky 
soběstační.  

 
 
 
Služba je financována: 
 

   
 
 
 
 

NÍ ZKOPRAHOVÉ DENNÍ  C ENTRUM 

Statistiky 2021 

• denní centrum využilo 74 
mužů a 6 žen 

• hygienu si obstarali 935x  

• 1185x si připravili vlastní jídlo 

• 187x jsme jim ji poskytli 

• 96x jsme poskytli ošacení  

• 413x 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.  
 

  
 

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

 
Příběh „Karel“ 

Pan Karel přišel do 
nízkoprahového denního centra 
v srpnu 2021, protože již neměl 
peníze na zaplacení ubytovny. 
Před dvěma lety se rozvedl a od té 
doby žil na ubytovně. Poté, co 
přišel následkem nemoci o práci, ji 
už ale nezvládl zaplatit a musel ji 

opustit. Nechtěl však přespávat 
na ulici, tak daleko nikdy nechtěl 
zajít. Přišel tedy do NDC. Jeho 
hlavním cílem skutečně bylo najít 
si zase stabilní práci. Ukončil 
neschopenku, zaevidoval se ÚP, 
pomohli jsme mu s vyřízením 
dávek, aby měl peníze na běžný 
život. Práci začal skutečně 
intenzivně hledat a také našel. Po 
pár týdnech přešel do Azylového 
domu, kde šetří peníze a hledá si 
podnájem.  

 

 

Služba je financována: 
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C HARITNÍ  ŠATNÍK  

 
Statistiky 2021 

• 4612 kg textilu bylo vytřízeno 
k odvozu 

• Od 11. února do 22. 4. byl 
šatník kvůli covidu opět 
uzavřen, posléze otevřen 
v omezeném režimu 

• Během uzavírky byli 
uspokojeni alespoň klienti 
azylového domu a NDC 

• Aktivně se podílí na chodu 15 
dobrovolnic 

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. 
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Obr.: Práce našich dobrovolnic na 

třídění darovaného textilu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C HARITNÍ  NÁB YTNÍK  

Statistika 2021  

• Uspokojeno bylo 39 klientů, 
rozdistribuováno bylo cca 70 
kusů  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 2021 

• aktuální portfolio čítá 140 ks 
kompenzačních pomůcek 

• v roce 2021 bylo uzavřeno 173 
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. 

 

V roce 2021 byly dokoupeny další 
antidekubitní matrace , vozíky a  
oxygenátor. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

27 

 

C HARITNÍ  KLUB RUKODĚ LNÝC H PRACÍ  

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 2021 

 

V říjnu 2021 odešla na 
věčnost zakladatelka Charitního 
klubu rukodělných prací, 
dlouholetá dobrovolnice a 
charitní spolupracovnice Anička 
Golichová. Opustil nás člověk 
s velikým srdcem. Z paní Aničky 
čišela pokora prostého, hluboce 
věřícího člověka. I přes nemalé 
zdravotní překážky byla užitečná 
druhým a vykřesala k životu 
Charitní klub rukodělných prací. 
S obdivem se ohlížíme zpět za její 

vytrvalou činností zejména 
v klubu, ale vyzdvihnout je třeba i 
její angažovanost v koledě pro 
Tříkrálovou sbírku. Od vzniku 
sbírky v roce 2000 každoročně  
osobně obětavě koledovala a také 
našila pro charitní koledníky 
mnoho desítek jednoduchých 
kostýmů.  

Charitní klub založila poté, 
kdy se během hospitalizace v 
psychiatrické léčebně setkala s 
"terapii prací" a o které sama 
říkávala, že ji postavila zpátky na 
nohy a vrátila do života. Domů se 
totiž vrátila s myšlenkou, že by v 
tomto ráda pokračovala a nabídla 
tuto terapii dalším.  

Klub vytvořila s myšlenkou 
motivovat ženy k společnému 
setkávání. Aby i osamělé, 
starší  nebo i psychicky 
podlomené ženy měly příležitost 
se vidět a důvod "vyrazit mezi 
lidi". Celých 22 let sdružovala 
ženy, které tvořily rozmanité 
rukodělné výrobky. Nejprve se 
scházely pod hlavičkou Charity 
Kopřivnice, od vzniku Charity 
Nový Jičín jej převzala naše 
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charita. Docházely také klientky 
chráněného bydlení, které zde 
byly ostatními srdečně přijaty.  

Jejich výrobky všichni 
známe z adventních prodejů: 
výrobky jednoduché i složitě 
pletené a paličkováné, šály, 
čepice, bačkůrky na miminka, 
ponožky, malé nákupní tašky ... 
Většinou tvořily „z ničeho“ tedy ze 
zbytků vln a látek a koženek. 
Rozplétaly svetry a z této vlny 
pletly vlněné bačkory nebo 
ponožky. Každoročně je dostávají 
novojičínští bezdomovci jako 
vánoční dárek, ale několikrát je 
věnovala třeba také místnímu 
krasobruslařském klubu. 
Specialiou Aničky byly jedinečné 
umně  vázané "třetinkové" 
růžence pro děti, které jsou 
dodnes k dostání na charitním 
eshopu a jsou velice oblíbené - 
vlastní je již několik stovek dětí 
z celé republiky. Výtěžkem z jejich 
prodeje přispívala Charitě na další 
rozvoj.  Šila praktické výrobky pro 
domovy důchodců.  

Nezbývá než poděkovat za 
veškerou obětavou práci.  Bylo 
nám ctí s Aničkou spolupracovat a 
své obětavosti a tvrdohlavosti je 
nám příkladem. Kéž by její odkaz 
žil dál.  

Činnost klubu je v této 
chvíli zastavena a hledá se nové 
vedení.   

 
Obr.: Odešla úřadující 
zakladatelka a vedoucí Klubu 
rukodělných prací 
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C HARITNÍ  RODINNÝ KLU B  HNÍ ZDO  

Statistika 2021 
 

• omezená činnost  

• z pravidelných akcí se 
uskutečnilo rodinné jarní a 
velikonoční tvoření, příprava 
dobročinného jarmarku pro 
organizace Mary´s Meal  

• spolupráce na Běhu Sv. 
Václava 

• vánoční divadelní scénka  
 

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 2021 

V roce 2021 významně 
z důvodu pandemie omezil své 
aktivity, protože ty jsou založeny 
na vzájemném setkávání, které 
nebylo možné. Během uvolnění 
opatření se kumulovaly jiné akce, 
které byly pro rodiny „povinné“ 
(školní besídky, rodinné akce) a 
tak nebyl prostor pro další akce 
tohoto typu.  

Tradiční vánoční divadélko 
proběhlo jako klasicky – podzimní 
zkoušky a posléze představení 
během vánoční dětské mše svaté 
24. 12. 2021.  
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Obr.: Dobročinný jarmark 
s výrobky dětí a rodičů pro Mary´s 
meals 
 
Obr.: Tradiční Běh sv. Václava na 
Starém Jičíně 

 

 

 

 

 

 

 

INTERNETOVÝ OBC HOD K ŘESŤANSKÝ  DÁREK  

Statistika 
2021: 
 
• tržby 1,6 

mil. Kč 

• vyřízeno 
téměř 3000 objednávek 

• 24 dodavatelů  
 

 
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 2021  

Rok 2021 byl zatím 
nejúspěšnějším rokem fungování, 
podařilo se udržet dobré 
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dodavatelské vztahy i navázat 
nové a opět zvýšit celkový objem 
tržeb. Významně nám v tom 
napomohlo uzevření kamenných 
prodejen. Sortiment se rozšířil o 
cca stovku nových produktů.  

 
Oblíbený křestní dárek z naší 
nabídky – ruční práce, vitráž
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ORGANI ZAČNÍ  STRUKTUR A 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ředitel Diecézní 

charity ostravsko-

opavské 

 
Ředitel Charity Nový 

Jičín 

 

Rada Charity Nový Jičín 

Střediska: 

Azylový dům 

Noclehárna 

Nízkoprahové denní centrum  

Charitní šatník 

Charitní nábytník 

Půjčovna kompenzačních 

pomůcek 

Klub rukodělných prací 

Křesťanský dárek cz 

 

 

 

Rodinný klub Hnízdo 

 

Technický úsek Ekonomický 

úsek 

 

Biskup Diecéze 

ostravsko-opavské 
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EKONOMICKÁ ČÁST  

 

 

 

 

 

3 012 726

15 360

156309

Náklady organizace v členění podle druhů v roce 
2021 (v tis. Kč)  

Spotřebované nákupy Služby Osobní náklady

Ostatní náklady Odpisy Daň z příjmů
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Charitní šatník a nábytník

Náklady a výnosy jednotlivých středisek v roce 
2021

(v tis. Kč)
Výnosy Náklady
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Stav fondů Charity Nový Jičín v roce 2021 

Číslo 
účtu  

Název účtu  Počáteční 
stav k 1. 1. 
2021 

Konečný 
zůstatek k 31. 
12. 2021 

911100 Fondy TKS převody z minulých let 216 348,0 Kč 535 612,0 Kč 

911150 Fondy - finanční dary 92 595,3 Kč 92 595,3 Kč 

911200 Fondy - Fond humanitární pomoci 96 262,0 Kč 92 362,0 Kč 

 

 

Stav a pohyb majetku Charity Nový Jičín za rok 2021 (v tis. Kč) 

 

 

 

 

Aktiva Druh aktiv

Počáteční 

stav k 

1.1.2021

Přírůstek / 

Úbytek

Konečný 

stav k 

31.12.2021
A Dlouhodobý majetek celkem 638 -188 450

A.I. Dlouhodobý nehmotný majetek celkem 0 0 0

A.II. Dlouhodobý hmotný majetek celkem 1627 121 1748

A.III. Dloudobý finanční majetek 0 0 0

A.IV. Oprávky k dlouhodobému majetku celkem 989 -309

B. Krátkodobý majetek celkem 6456 940 5516

B.I. Zásoby celkem 359 146 505

B.II. Pohledávky celkem 523 322 201

B.III. Krátkodobý majetek celkem 5513 -742 4711

B.IV. Jiná aktiva celkem 61 -22 39
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Přehled o peněžních příjmech a výdajích Charity NJ za rok 2021 

(v tis. Kč) 

 

Rozvaha Charity Nový Jičín za rok 2021 (v tis. Kč) k 31.12.2021 

A. Dlouhodobý majetek celkem 450 

A.II. Dlouhodobý hmotný majetek celkem 1748 

A.IV. Oprávky k dlouhodobému majetku -1298 

B. Krátkodobý majetek celkem 5516 

B.I. Zásoby 505 

B.II. Pohledávky celkem 201 

B.III. Krátkodobý finanční majetek celkem 4771 

B.IV. Jiná aktiva celkem 39 

  Aktiva celkem 5966 

 Pasiva Zůstatek  

A. Vlastní zdroje celkem 4 104 

A.I. Jmění celkem 788 

A.II. Výsledek hospodaření celkem 3316 

B. Cizí zdroje celkem 1862 

B.II. Dlouhodobé závazky celkem 0 

B.III. Krátkodobé závazky celkem 1748 

B.IV. Jiná pasiva celkem 114 

  Pasiva celkem 5966 

Druh

Počáteční 

stav k 

1.1.2021 Příjmy Výdaje

Konečný 

zůstatek k 

31.12.2021

Pokladna 114 1953 2007 60

Bankovní účty 5399 21281 21969 4711

Celkem 5513 23234 23976 4771
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Výkaz zisku a ztrát Charity Nový Jičín za rok 2021 (v tis. Kč)  

 

 

 

 

 

 

 

 

Položka 

A Náklady celkem 19600

Spotřebované nákupy 3012

Služby 726

Osobní náklady 15360

Ostatní náklady 156

Odpisy 309

Daň z příjmů 37

B Výnosy celkem 19507

Provozní dotace 15104

Přijaté dary 892

Tržby za vlastní výkony a zboží 3354

Ostatní výnosy 157

C Hospodářský výsledek před zdaněním -56

D Hospodářský výsledek po zdanění -93
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  VÝROK AUDITO RA  
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PŘÍ LOHA V  ÚČ ETNÍ  ZÁVĚRCE V  PLNÉM ROZSAHU  
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PODĚKOVÁNÍ  ZA  PODPOR U 

Vážení donátoři, sympatizanti a 

čtenáři, stejně jako každý rok 

děkuji všem zúčastněným:  

dárcům, partnerským 

organizacím, institucím, 

sponzorům a všem ostatním 

lidem, kteří se v roce 2021 

rozhodli finančně, materiálně, 

nezištnou pomocí či modlitbou 

podpořit naši novojičínskou 

Charitu.  Všem patří velké „Pán 

Bůh zaplať“. 

 

Za Charitu Nový Jičín Marcel Brož, ředitel 

 

SEZNAM DONÁTORŮ 

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 
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• farnost Bernartice 

• farnost Libhošť 

• farnost Šenov u NJ 
 


