
 

 

 
 

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2015 

 

 

 
 

Neboť jsem měl hlad, a dali jste mi najíst, 
měl jsem žízeň, a dali jste mi napít, 

byl jsem cizí, a ujali jste se mě, 
byl jsem nahý, a oblékli jste mě, 

byl jsem nemocen, a navštívili jste mě, 
byl jsem ve vězení, a přišli jste ke mně. 

(Mt 25, 35-36) 
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Základní údaje 

Název:     Charita Nový Jičín 

Logo: 

 

 

Sídlo:     Dolní brána 2075/57, 741 01 Nový Jičín 

Telefon:    +420 556 709 240 

E-mail:    charitanj@charitanj.cz 

Web:    www.charitanj.cz 

IČ:   73635677 

Právní forma:  evidovaná právnická osoba 

Registrace:  8/1-08-724/2012-7384 

Konto:    FIO BANKA, 2900231575/2010 

 

Vedení organizace:  Marcel Brož, ředitel, vedoucí Charitního domu Bl. Matky Terezy 

– azylový dům, nízkoprahové denní centrum 

Bc. Jolana Orlíková, zástupce ředitele, vedoucí Charitního Bl. 

Matky Terezy – noclehárna 

 

Rada Charity Nový Jičín:    Ing. Jaroslava Petřkovská, předseda rady 

   P. Alois Peroutka   

Mgr. Květa Kyselá  

Ludmila Maliňáková 

Ing. Josef Křesina 

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

azylových domů, Potravinová banka. 

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

Vážení přátelé, 

Dovolte mi prosím, abych vás v pozdravil a zároveň předložil 

výroční zprávu za rok 2015. Vznik Charity Nový Jičín byl takovým 

malým zázrakem a já jsem velice rád, že zázrak pokračuje již 

čtvrtým rokem a naše Charita se nejen stabilizuje, ale také zdárně 

rozvíjí. 

Po rekonstrukci obvodového pláště, zateplení budovy a výměně 

oken v roce 2014 nás čekala dlouho plánovaná částečná 

rekonstrukce prostor noclehárny a prádelny. Podařilo se navýšit 

kapacitu noclehárny z původních 13 lůžek na nynějších 21, rozšířit prostory sociálních 

zařízení a zcela zrekonstruovat prostory prádelny. Rekonstrukci, tedy její stavení část 

financovalo město Nový Jičín, kterému patří veliký dík, a projektovou dokumentaci a 

vybavení prostor financovala Charita Nový Jičín. Další významnou akcí v roce 2015 byla 

kompletní rekonstrukce kotelny v Charitním domě. Opět se jednalo o dlouho plánovanou 

akci v rámci tepelných úspor. Staré plynové kotle byly nahrazeny moderními 

kondenzačními kotli řízenými počítačovou jednotkou. Věříme, že zateplení objektu, 

výměně oken a kotlů dosáhneme úspory až 30% v nákladech na vytápění Charitního domu. 

Rekonstrukci kotelny financovalo město Nový Jičín. 

Budovy a majetek jsou pro nás důležitou součástí, ale to co dělá Charitu charitou jsou její 

služby. Ty sociální tedy azylový dům a noclehárna fungovaly už dá se říci standardně. Stále 

pracujeme především na standardech kvality a administrativních věcech okolo. Je potřeba 

na tomto místě poděkovat především našim zaměstnancům v těchto službách, protože oni 

vytváří celkový obraz těchto služeb, ale především přidávají tu přidanou charitní hodnotu, 

která nás odlišuje od jiných poskytovatelů podobných služeb. Další naše služby jsou pak 

především postaveny na dobrovolnictví a zde mi tedy dovolte pomyslně smeknout, protože 

ať už se jedná o dobrovolníky a dobrovolnce z Charitního šatníku, Klubu rukodělných prací, 

Nábytníku, Půjčovny kompenzačních pomůce či Klubu Hnízdo vždy jsou to lidé, kteří bez 

nároku na odměnu pracují pro druhé lidi.  
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Na závěr bych rád poděkoval všem lidem a subjektům, kteří nás podporují finančně, 

materiálně či duchovně. Všem dobrovolníkům a dobrovolnicím za jejich obětavost a 

nasazení. Pracovníkům Charity Nový Jičín, kteří prokázali, že Charita není pouze 

zaměstnání, ale hlavně povolání. V neposlední řadě pak děkuji Bohu za jeho přízeň a 

požehnání našeho charitního díla. 

Marcel Brož, ředitel Charity Nový Jičín 

 

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 2015 

 Rok 2015 začal výborným výsledkem koledování v Tříkrálové sbírce, kdy se vybralo 

544 686,- což byl opět rekordní výtěžek. 

 Dne 1.2.2015 proběhlo v novojičínském kině Květen slavnostní poděkování 

tříkrálovým koledníkům za účasti prezidenta Diecézní charity P. Th.D. Jana 

Larische. Jako poděkování byl koledníkům 

promítán film Tři bratři.  

 Leden – březen 2015 - Charitní klub 

Hnízdo ve spolupráci s Centrem pro 

rodinu a sociální péči Ostrava uspořádali 

kurz „Manželské večery“. Tento 

celosvětově oblíbený formát s podtitulem 

„jak vybudovat celoživotní zdravé 

manželství“, byl v Novém Jičíně zaveden 

vůbec poprvé. 

 Březen – květen 2015 - Charitní klub Hnízdo ve spolupráci s Farností Starý Jičín a 

Orlem Starý Jičín uskutečnili kurz rozvoje osobnosti ženy s názvem Kurz „Rose“ 

pod vedením psycholožky Mgr. 

Ireny Smékalové.  

 15.3.2015 – proběhl v sále Fokusu 

tradiční Maškarní ples tentokrát 

s Křemílkem a Vochomůrkou. 

Tradiční akci navštívilo přes 180 

účastníků tedy rodin s dětmi.  

 Březen 2015 - Charita Nový Jičín 

opětovně bodovala v 

celorepublikové fotosoutěži Můj svět. Za tři roky fungování Charity Nový Jičín, 

jsme se pokaždé umístili v prestižní soutěži Můj svět na příčkách vítězů. Letos 

uspěl náš zaměstnanec Petr Vlček v kategorii Portrét. O vítězích soutěže již 

tradičně rozhoduje světoznámý fotograf sociálních témat Jindřich Štreit. 

Slavnostní vernisáž proběhla v historické budově Slezského zemského muzea v 

Opavě 23. března. 
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 Duben 2015 - Prvňáčci přinesli 

Velikonoční nadílku do Charitního 

domu. Děti z Tyršovky, konkrétně 

ze třídy 1.C, se podělily o část 

výtěžku z Velikonočního jarmarku, 

na kterém děti prodávaly vlastní 

výrobky s jarní a velikonoční 

tématikou. Z utržených peněz 

koupily ovoce a nějaké dobroty a 

přinesly je do Charitního domu bl. Matky Terezy k rozdělení dětem, které zde 

právě bydlí. 

 20.5.2015 - Diecézní pouť Charit 2015 - Ve středu 20. května jsme přijali pozvání 

řeholních sester alžbětinek z Jablunkova a spolu se zaměstnanci i klienty ostatních 

oblastních Charit Ostravsko-opavské diecéze se vydali k nim do kláštera, kde letos 

vyvrcholila každoroční pouť Charit. 

 13 – 14.6.2015 – proběhl mezinárodní festival Slezská lilie.  Festival Slezská lilie se 

Charity Nový Jičín letos dotkl osobně. Jelikož bohulibé festivalové motto zní „Jsme 

tu pro druhé“, rozhodli se jeho pořadatelé, že finanční výtěžek festivalu poputuje 

do našeho charitního domu, a to konkrétně na podporu maminkám s dětmi v 

sociální tísni. Výtěžek v hodnotě 28 410,- byl využit pro potřeby Charitního domu 

bl. Matky Terezy. 

 4.7.2015 - výlet do Bartošovické Záchranné stanice – každé léto se snažíme dětem 

z azylového domu zpestřit nějakým výletem. Letos zvítězily Bartošovice, a to 

konkrétně exkurze do tamní Záchranné stanice pro volně žijící živočichy. Zájem o 

výlet byl mimořádný, nakonec se nás sešlo u autobusu téměř 40 dětí a dospělých. 

 Odbor sociálních věcí Městského úřadu Nový Jičín uspořádal ve středu 16. září 

šestý ročník akce „Den sociálních služeb města“, a to s podtitulem „Vzájemně se 

poznejme“. Smyslem bylo ukázat lidem, kde mohou hledat pomoc v případě 

nepříznivé životní situace. Svou činnost zde prezentovalo přes dvacet organizací 

angažujících se v sociálních služeb na Novojičínsku, včetně Charity Nový Jičín. 

Zájemcům jsme poskytovali informace o našich službách, především o 

podmínkách přechodného ubytování osob v nouzi, dále o hojně využívané 

půjčovně kompenzačních pomůcek, Charitním šatníku či Charitním nábytniku. 



7 

 

 Září 2015 - Stejně jako každým rokem se koncem září konaly na četných místech 

vlasti vzpomínkové akce na patrona české země sv. Václava. Památku světce si 

připomněla i Charita Nový Jičín, a to organizačně s farností Starý Jičín a Orlem i 

dalšími jednotlivci tradičním Během sv. Václava, a to v pořadí již třiadvacátým. 

Počasí sice letos nevyšlo, ale ani téměř trvalý déšť borcům nezkazil chuť do 

závodění. Naopak, mile nás překvapilo, že se běžců sešlo nakonec v tak velkém 

počtu a že byly zastoupeny všechny věkové kategorie. Běžce čekala neměnná 4,5 

km dlouhá trasa vedoucí od Oční studánky na úpatí Svince ke starojickému kostelu 

sv. Václava. 

 Říjen 2015 - „Sbírka potravinové pomoci“, 

která se koná každým rokem v říjnu u 

příležitosti Mezinárodního dne za vymýcení 

chudoby. Do záslužné akce, kterou pořádá 

Moravskoslezský kraj v součinnosti s 

ostravskou Potravinovou bankou, se zapojily i 

dětský domov, Domov Paprsek a Domov Duha. 

Všechny tři novojičínské organizace pro Charitu Nový Jičín vybraly od 

zaměstnanců i náhodných dárců trvanlivé potraviny jako jsou mléka, konzervy, 

paštiky, instantní polévky, 

kompoty, těstoviny, rýže, cukr 

a další. 

 Ve středu 4. listopadu jsme 

přijali pozvání otce Vítězslava 

Řehulky, faráře v Ostravě – 

Zábřehu, na návštěvu kostela 

Svatého Ducha, o který se s 

láskou stará. Otec měl pro nás 

připravenou malou duchovní 

obnovu, která nás jednak měla inspirovat a pomoci nám lépe pochopit hodnotu 

naší služby, otevřít se Božímu Duchu při práci s klienty, ale zároveň měla pro nás 

být chvílí odpočinku mezi náročnými pracovními dny. 

 Charita Nový Jičín je ráda za vzájemnou podporu lidí, kteří ochotně přispěli v 

sobotu 21. listopadu v Novém Jičíně přes hypermarket Tesco a v Kopřivnici přes 

supermarket Kaufland do celostátní Národní potravinové sbírky. Bylo příjemné 

vidět, jak se obyvatelé obou měst aktivně s potravinou sbírkou ztotožnili, což 
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překonalo, k naší radosti, veškerá očekávání. Za pouhý jediný den se podařilo 

nasbírat úctyhodných 1200 kilogramů potravin. 

 Ne každý má to štěstí trávit Štědrý den v rodinném kruhu. To ostatně platí o 

většině našich klientů, kteří tak díky našim pracovníkům nemuseli tento sváteční 

den prožít opuštěni. A protože naše 

služby využívá nemalé množství 

klientů, tak není divu, že již od rána 

byl den ve znamení pěkného shonu. 

Musel se ozdobit vánoční stromek, 

udělat bramborový salát,  nasmažit 

řízky a nachystat bohatou 

štědrovečerní tabuli. U ní se 

vystřídali rovněž bezdomovci z ulice, 

kdo chtěl, tak se pomodlil či zazpíval 

koledu. K přání krásných vánočních dnů se připojili zaměstnanci v čele s ředitelem 

Charity Nový Jičín Marcelem Brožem. Lidé bez domova s radostí přijali dárek v 

podobě možnosti zůstat přes vánoční svátky celé dny v teple na noclehárně, což 

většina využila především sledováním pamětnických pohádek v televizi. 

Cíle pro rok 2016 

 Zorganizování Tříkrálové sbírky 2016. 

 Zavedení nové sociální služby Charitní dům bl. Matky Terezy – 

nízkoprahové denní centrum. 

 Rekonstrukce kuchyně v azylovém domě pro matky ve Straníku. 

 Opravy vnitřních štuků a výmalba v azylovém domě Straníku. 

 Výměna plynového kotle v azylovém domě ve Straníku. 

 Spoluorganizace Běhu svatého Václava. 

 Rozšíření působnosti Rodinného klubu hnízdo 

 Zřízení fondu pro lidi v tíživé životní situaci. 

 Zkvalitňování služeb a prostředí, v nichž služby nabízíme. 
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Organizační struktura 
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Azylový dům 

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

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

 

CÍLOVÁ SKUPINA: 

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

● věk nad18 let 
● jsou fyzicky soběstační (umí se 

najíst, obléct, umýt a další úkony 
běžného života) 

CÍLE: 

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

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

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

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

dostupné formě. 
 

http://www.charitanj.cz/
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POSLÁNÍ: 

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

KDY A KDE JE SLUŽBA POSKYTOVÁNA 

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

ZÁSADY POSKYTOVÁNÍ SLUŽBY 

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

Adresa:                 Charitní dům bl. Matky Terezy, Dolní brána 57, 741 01 Nový Jičín 
Telefon:  +420 556 709 240     
Email:   nocleharna@charitanj.cz  
Web:                  http://charitanj.cz/o-nas/sluzby/nocleharna    
Vedoucí služby:  Mgr. Jolana Orlíková 
Kapacita zařízení:18 mužů, 3 ženy 
 
CÍLOVÁ SKUPINA: 

Noclehárna slouží dospělým lidem bez 
domova, kteří jsou fyzicky soběstační. 

CÍL: 

 Uživatel má naplněny své základní 
lidské potřeby (spánek, hygiena, 
strava) 

 Uživatel má vyřízeny osobní doklady a stálý příjem. 

 Uživateli 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. 

KDY A KDE JE SLUŽBA POSKYTOVÁNA 

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

NABÍZÍME 
Uživatel má k dispozici postel a uzamykatelnou šatní skříň. Společnými prostory jsou WC 

a sprchový kout, vybavený kuchyňský kout a jídelna s televizorem. Cena za ubytování je 

50 Kč/noc, přičemž uživateli služby, který je momentálně bez finančních prostředků 

mohou být poskytnuty až 3 noci v měsíci zdarma. Osoby pobírající dávky v hmotné nouzi 

mohou požádat o proplácení noclehů na Úřadu práce. 
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Charitní šatník 

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

Telefon:   +420 603 549 107 
Email:    satnik@charitanj.cz 
Web:    http://charitanj.cz/sluzby/charitni-satnik 
Vedoucí služby:   Ing. Jaroslava Petřkovská 
Počet dobrovolníků:  13 
 
CÍLOVÁ SKUPINA: 

Charitní šatník slouží maminkám s dětmi na mateřské dovolené, seniorům, sociálně slabým 
rodinám, bezdomovcům a uprchlíkům zkrátka lidem, kteří si z finančních důvodů nemohou 
dovolit nákup nového oblečení. 

 

CÍL: 

Cílem charitního šatníku je poskytnout 
základní ošacení potřebným. 

PRINCIP FUNGOVÁNÍ: 

Provoz a celé zázemí zajišťují dobrovolnice, 
které s velkou obětavostí třídí, skládají a 
připravují oblečení pro všechny potřebné. Od 
roku 2012, kdy byl charitní šatník otevřen, do 

dnešních dnů, tyto obětavé dobrovolnice zpracovaly již více jak 5tun oblečení. 

KDY A KDE JE SLUŽBA POSKYTOVÁNA 

Každý čtvrtek od 13 do 17 hodin v budově Charitního domu bl. Matky Terezy, vchod od 
ulice Dolní brána. Dárci mohou přinést své již nepoužívané ošacení, hračky, nádobí a další 
pomůcky běžné potřeby do Charitního domu bl. Matky Terezy každý den od 7 do 19 hodin. 

CO CHARITNÍ ŠATNÍK NABÍZÍ 

Ošacení pro děti, ženy i muže, obuv, školní potřeby, základní věci pro domácnost. 

 

mailto:satnik@charitanj.cz
http://charitanj.cz/sluzby/charitni-satnik
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Charitní nábytník 

Adresa:   Lidická, 741 01 Nový Jičín 
Telefon:  +420 556 709 240 
Email:   nabytnik@charitanj.cz 
Web:   http://charitanj.cz/o-nas/sluzby/charitni-nabytnik/ 
Vedoucí služby:  Martina Rajnochová 
Počet uživatelů služby v roce 2015: cca 50 
 

CÍLOVÁ SKUPINA 

Charitní nábytník slouží rodinám, 
matkám s dětmi, seniorům, kteří si 
z finančních důvodů nemohou pořídit 
nábytek nový. 

CÍL: 

Cílem charitního nábytníku je 
poskytnout nábytek a základní vybavení 
bytu základní ošacení potřebným. 

PRINCIP FUNGOVÁNÍ: 

Provoz charitního nábytníku zajišťuje THP pracovník Charity Nový Jičín společně 
s dobrovolníky z řad klientů azylového domu a noclehárny. Použitý nábytek uskladníme 
v našem externím skladě, kde si jej mohou zájemci vybrat. V rámci služby nabízíme rovněž 
dopravu nábytku našim vozem.  

KDY A KDE JE SLUŽBA POSKYTOVÁNA 

Od pondělí do pátku vždy od 8:00 do 15:00 v budově Charitního domu bl. Matky Terezy v 
Novém Jičíně se lze domluvit na příjmu či výdeji zboží. 

CO CHARITNÍ NÁBYTNÍK NABÍZÍ 

Do charitního nábytníku vybíráme hlavně základní nábytek do domácnosti tzn. stoly, židle, 
skříně, postele, lehátka, gauče. Vše je v zachovalém a použitelném stavu, připraveno pro 
další použití. 

 

mailto:nabytnik@charitanj.cz
http://charitanj.cz/o-nas/sluzby/charitni-nabytnik/
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Půjčovna kompenzačních pomůcek 

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

Telefon:   +420 556 709 240 
Email:    pomucky@charitanj.cz 
Web:  http://charitanj.cz/o-nas/sluzby/pujcovna-kompenzacnich-

pomucek 
Vedoucí služby:  Martina Rajnochová 
 

CÍLOVÁ SKUPINA 

Osoby znevýhodněné zdravotním postižením všech kategorií. 

CÍL: 

Posláním půjčovny kompenzačních pomůcek je aktivizovat a zlepšit život uživatelů 
prostřednictvím zapůjčení vhodné kompenzační pomůcky, která pomáhá zvládat některé 
běžné úkony každodenního života a umožní jim setrvat v 
přirozeném prostředí. 

PRINCIP FUNGOVÁNÍ:  

Kompenzační pomůcky jsou zapůjčovány na základě uzavřené 
smlouvy a za finanční spoluúčasti uživatele služeb dle platného 
ceníku poplatků. Klient se telefonicky nebo emailem spojí 
s pracovníkem Charity Nový Jičín a po dohodě si pomůcku sám 
vyzvedne nebo mu jí pracovníci Charity dovezou až do bytu. 

KDY A KDE JE SLUŽBA POSKYTOVÁNA 

Od pondělí do pátku vždy od 8:00 do 15:00 v budově 
Charitního domu bl. Matky Terezy v Novém Jičíně se lze 
domluvit na příjmu či výdeji pomůcek. 

CO PŮJČOVNA KOMPENZAČNÍCH POMŮCEK NABÍZÍ: 

Polohovací lůžka, mechanické i elektrické vozíky, chodítka, berle, koupelnové a toaletní 
pomůcky, antidekubitní matrace, kyslíkový generátor aj. Na webových stránkách Charity 
Nový Jičín lze nahlédnout do kompletního aktuálního ceníku kompenzačních pomůcek. 

 

mailto:pomucky@charitanj.cz
http://charitanj.cz/o-nas/sluzby/pujcovna-kompenzacnich-pomucek
http://charitanj.cz/o-nas/sluzby/pujcovna-kompenzacnich-pomucek
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Klub rukodělných prací 

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

CÍLOVÁ SKUPINA 

Mládež, dospělí, senioři, nemocní i zdraví, kteří se chtějí a mohou podílet na drobných 
rukodělných pracích. 

 CÍL: 

Být užitečný a potřebný, udělat radost sobě 
i druhým, něco se naučit, zaplašit deprese a 
nudu. Udělat krůček z tíhy samoty, krůček 
k sebedůvěře a vidět cenu každého člověka 
i sebe samého. Rehabilitovat nemocné ruce 
a chtít se stát tak trochu umělcem, který 
tvoří malé zázraky téměř z ničeho.  

PRINCIP FUNGOVÁNÍ: 

Dvakrát týdně se setkává společenství okolo paní Golichové na faře v Novém Jičíně, aby 
společně strávili dvě až tři hodiny času a zároveň vytvořili výrobky, které pak rozdají nebo 
prodají a výtěžky darovali na dobročinné účely.  

KDY A KDE JE SLUŽBA POSKYTOVÁNA: 

Začátečníci se setkávají každé úterý od 14 do 16 hodin a pokročilí pak každou středu od 9 
do 11 hodin a to na faře v Novém Jičíně. 

CO KLUB RUKODĚLNÝCH PRACÍ NABÍZÍ: 

Pleteme, háčkujeme, vyšíváme nebo šijeme drobné výrobky pro užitek a krásu. Dále 
vyrábíme hračky, ručně dělané šperky, mýdla, křestní roušky. Pleteme ponožky pro 
bezdomovce z párané vlny ze svetrů z Charitního šatníku. Pleteme obvazy pro malomocné 
z bavlněné příze nebo Sněhurky.  

mailto:a.golichova@seznam.cz
http://charitanj.cz/o-nas/sluzby/klub-rukodelnych-praci
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Rodinný klub Hnízdo 

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

741 01 Nový Jičín 
Telefon:  +420 776 184 883 
Email:   hnizdo@charitanj.cz 
Web:   http://charitanj.cz/o-nas/sluzby/rodinny-klub-hnizdo 
Vedoucí služby: Ing. Markéta Brožová 
 
CÍLOVÁ SKUPINA 

Do rodinného klubu Hnízdo dochází převáženě rodiny s dětmi, ale i matky s dětmi a 
prarodiče s dětmi. 

CÍL: 

Hnízdo má zájem podněcovat mezi lidmi zájem o rodinné aktivity, jejichž cílem není 
výhradně zábava, ale také vzdělávání ve věcech víry, výchovy, zdraví, chceme se vzájemně 
inspirovat, společně bavit, probouzet zájem o zlepšení rodinných vztahů, iniciovat diskuse 
s odborníky. 

PRINCIP FUNGOVÁNÍ: 

Rodinný klub se příležitostně schází k neformálnímu setkání, které mají víceméně 
společenský a organizační charakter. Domlouvají se další plánované aktivity. 3 – 4 ročně 
pak probíhá přednáška na téma rodinných, rodičovských a partnerských problémů. 
Organizujeme také zábavné každoroční celorodinné aktivity: maškarní ples, Dětský den, 
tematické vycházky s dětmi, Mikulášská nadílka.  

KDY A KDE JE SLUŽBA POSKYTOVÁNA: 

Služba je poskytována podle místa konání konkrétní přednášky, semináře či akce pro děti. 
Přednášky jsou uskutečňovány tak, by byly co nejvíce otevřeny širší veřejnosti: na Městské 
baště v Klubu rodáků. Akce pro rodiny jsou uskutečňovány buď v prostorách novojičínské 
fary a její zahrady, v přírodě v okolí Nového Jičína či jinde „v terénu“.  

CO RODINNÝ KLUB HNÍZDO NABÍZÍ: 

Rodinný klub nabízí vzdělávání v oblasti fungování rodiny, rodičovských kompetencí, 
zkvalitňování manželství, zlepšování komunikačních dovedností. Také nabízí smysluplné 
naplňování volného času s dětmi, kde je krom zábavy a společenství nabízeno i vzdělávání 

mailto:hnizdo@charitanj.cz
http://charitanj.cz/o-nas/sluzby/rodinny-klub-hnizdo
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v oblasti duchovního života zejména dětí s využitím zážitkové pedagogiky a využití 
pedagogického konceptu France Ketta. 

 

Tříkrálová sbírka 2015 opět 
rekordní! 

Pracovníci Charity Nový Jičín v čele s ředitelem Marcelem Brožem ze srdce 
děkují koledníkům, vedoucím skupinek, dobrovolníkům, zkrátka všem, kteří se jakýmkoliv 
způsobem podíleli na zdárném průběhu Tříkrálové sbírky 2015. 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, např. 
na vybavení noclehárny, doplnění potravinové banky či na nákup zdravotnických pomůcek 
pro půjčovnu kompenzačních pomůcek. 

Výsledky Tříkrálové sbírky 2015 
Kunín: 7 pokladniček – 44 080 Kč                                                                         
Bernartice nad Odrou: 8 pokladniček – 45 625 Kč (rekord)                               
Šenov u Nového Jičína: 12 pokladniček – 50 079 Kč (rekord)                              
Starý Jičín a jeho místní části: 20 pokladniček – 121 146 Kč (rekord)               
Nový Jičín a jeho místní části: 50 pokladniček – 253 440 Kč (rekord) 
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Hospodaření v roce 2015 

Rozvaha v tis. Kč   

   

Aktiva 
Stav k prvnímu 

dni 
Stav k poslednímu 

dni 

 účetního období účetního období 

   

Dlouhodobý majetek 157 222 

Samostatné movité věci 207 348 

Oprávky k sam.mov.věcem -50 -126 

Krátkodobý majetek 2677 3288 

Pohledávky 1467 636 
Krátkodobý finanční 
majetek 1205 2634 

Jiná aktiva 5 18 

Aktiva celkem 2834 3510 

   

Pasiva   

   

Vlastní zdroje 1736 2421 

Vlastní jmění 150 216 

Výsledek hospodaření 1586 2205 

Cizí zdroje 1098 1089 

Krátkodobé závazky 585 589 

Jiná pasiva 513 500 

Pasiva celkem 2834 3510 
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Výsledovka v tis. Kč    

 Hlavní činnost 
Hospodářská 

činnost Celkem 

Náklady 8153 102 8255 

    

Spotřebované nákupy 1487 98 1585 

Služby 607 2 609 

Osobní náklady 5928 0 5928 

Daně a poplatky 7 2 9 

Ostatní náklady 47 0 47 

Odpisy 77 0 77 

    

Výnosy 8900 298 9198 

    
Tržby za vlastní 
výkony 1310 198 1508 

Ostatní výnosy 46 3 49 

Přijaté příspěvky 530 97 627 

Provozní dotace 7014 0 7014 

    
Hospodářský 
výsledek 747 196 943 

Daň z příjmů 85 36 121 
Hospodářský 
výsledek  662 160 822 

po zdanění    
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Poděkování za podporu 

Vážení donátoři, dámy a pánové 

Rád bych poděkoval všem dárcům, příznivcům, partnerským organizacím, 

institucím, sponzorům a všem ostatním lidem, kteří se rozhodli finančně, 

materiálně nebo nezištnou pomocí či modlitbou podpořit naši novojičínskou 

Charitu v roce 2015. Níže uvedený přehled donátorů je pouze část z těch, kteří nás 

podpořili a podporují a nevadí jim být takto zveřejněni. Samozřejmě i těm ostatním 

patří veliký dík a pán Bůh zaplať. 

Za Charitu Nový Jičín Marcel Brož, ředitel 

Veřejná správa: 
MPSV 
Moravskoslezský kraj 
Město Nový Jičín 
Obec Libhošť 

Soukromé firmy: 
Plakor Czech 
TRIBO s.r.o. 
Albert Nový Jičín 
Tesco Šenov u NJ 
Potravinová Banka Ostrava 
Real Agents 
Vladimír Hrachovec 
p. Indrák 
Tescoma 
Drogérie DM 
Milada Petrová 

Jednotlivci: 
Rodina Koutná 
Rodina Brzobohatá 
Dagmar Šigutová 
Kočka Radek 
Žížek Petr 

Michalíková Gabriela 
Lín Tomáš 
Miletová Jitka 
Kolaříková Hana 
Urban Antonín 
Kulišťáková Jarmila 
Šindlářová Marie 
Vykoukal Ladislav 
Sotorníková Zuzana 
Smyčková Irena 
Holub Stanislav 
Krmencová Martina 
Monsport Jan 

 
Další donátoři: 
Diecézní charita 
Charita Opava 
farnost Nový Jičín 
farnost Kunín 
farnost Starý Jičín 
farnost Bernartice 
farnost Libhošť 
farnost Šenov u NJ 


