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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 

Mgr. Jolana Orlíková, vedoucí služeb Charitního domu 

Matky Terezy – azylový dům, nízkoprahové denní 

centrum, noclehárna. od 1. 12. 2018 vedoucí Dis. Eva 

Mrázková a Mgr. Marek Procházka 

 

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

 Ing. Jaroslava Petřkovská 

    P. Alois Peroutka   

 Marie Bezděková 

 Ing. Josef Křesina 

mailto:charitanj@charitanj.cz
http://www.charitanj.cz/
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Členství Charity Nový Jičín: Diecézní charita ostravsko-opavská, Charita ČR, 

Sdružení azylových domů, Potravinová banka. 
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SLOVO ŘEDITELE 

Vážení přátelé a příznivci Charitního díla, 

prostřednictvím této výroční zprávy Vás chceme 

seznámit s našimi aktivitami a hospodařením v roce 2018, který 

byl sedmým rokem fungování novojičínské Charity. Pokud by se 

mne někdo zeptal, jaký to byl rok, odpověděl bych slovem 

školního hodnocení: chvalitebný. Spousta věcí se totiž podařila 

a je třeba za ně děkovat, ale leccos by mohlo dopadnout lépe. 

Minulý rok by mohl nést přívlastek „revitalizační“, protože hodně aktivit 

mimo běžný provoz směřovalo tímto směrem. V domech, ve kterých provozujeme 

služby, se podařilo několik větších investic a rekonstrukcí. Hlavní akcí byla 

rekonstrukce pláště azylového domu ve Straníku. Klienti AD v Novém Jičíně mají 

od loňska k dispozici novou, plně vybavenou kuchyňskou linku. Postupně měníme 

a modernizujeme vybavení jednotlivých bytů.  

Díky kvalitnímu týmu sociálních pracovníků i pracovníků v sociálních 

službách hladce zajišťujeme provoz sociálních služeb zaměřených na lidi ohrožené 

sociálním vyloučením.  

Úspěšně jsme prošli finanční kontrolou Moravskoslezského kraje.  

Pořídili jsme za přispění MSK pro naši organizaci nový, bezpečný vůz, který 

nám pomáhá zajišťovat služby.   

Mám radost z loni vzniklého fondu Kroužky financovaného z Tříkrálové 

sbírky. Tento fond je využíván a je vstřícně hodnocen nejen rodiči, ale také 

spolupracujícími subjekty: OSPODem, odborem školství MěÚ, pracovníky sociálně 

– aktivizační služby, ale především rodiči, kteří i přes překážky osudu mají zájem o 

rozkvět svých děti. Kroužek může být pro děti cesta ke kamarádům, seberealizaci 

a úspěchu v činnostech, které jim přináší potěšení a v kterých jsou nadaní. 
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Úspěšně distribuujeme potravinovou pomoc. Přes organizaci Potravinová 

banka jsme převzali a zodpovědně rozdali 27,4 tun potravin: ovoce a zeleniny, 

pečiva, ale také uzenin, sýrů, mléčných a lahůdkářských výrobků, cukrovinek a 

uzenin. Potravinovou banku doplňují také Potravinové sbírky, které jsou 

soustředěny na základní, trvanlivé potraviny. 

Z mnoha aktivit rodinného klubu Hnízdo bych vypíchnul zajímavou 

přednášku pro veřejnost: (Ne)bezpečný internet, na téma internetu a sociálních 

sítí, které aktuálně tvoří každodenní svět našich dětí. Dále jsme místní komunitu 

obohacovali finanční i organizační podporou akcí pro děti i dospělé: sportovní a 

společenské akce, výlety.  

Není samozřejmostí, že se nám stále daří držet v bezproblémovém chodu 

Charitní šatník a Charitní nábytník. Zejména ustálenému, vytrvalého týmu 

dobrovolnic z charitního šatníku si nesmírně vážím. 

Podrobný výpis aktivit v uplynulém roce si můžete pročíst níže.  

Je třeba zase děkovat: můj velký dík patří naší mateřské organizaci, 

Diecézní charitě za zastřešující podporu. Děkuji zaměstnancům za skvěle 

odvedenou, samostatnou a tvořivou práci, jsem vděčný všem dobrovolníkům – 

zapojených do TKS, šatníku nebo aktivit Hnízda. Vážím si podpory všech donátorů, 

podpory Města Nového Jičína i Moravskoslezského kraje. Bez všech výše 

uvedených by Charita nemohla fungovat v rozsahu, ve kterém funguje a nemohla 

by poskytnout tolik pomoci. Jsem také vděčný za jakýkoliv projev sympatie 

k našemu dílu, slovo uznání, občas se objeví i obyčejné lidské poděkování, které 

příjemně překvapí.  

Ale nad tím vším stojí Bůh, bez jehož vůle a ochrany bychom ani nevznikli. 

Marcel Brož, ředitel Charity Nový Jičín 
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POSLÁNÍ CHARITY NOVÝ JIČÍN 

 

Charita Nový Jičín byla založena 

ostravsko-opavským biskupem Mons. 

Františkem Václavem Lobkowiczem dne 14. 12. 

2011 a zahájila svou činnost 1. 1. 2012. Posláním 

naší Charity je sloužit a pomáhat sociálně 

nejslabším a lidem v hmotné nouzi a přitom 

chránit v každém člověku jeho důstojnost. 

Pomáhat všem, kdo pomoc potřebují bez ohledu 

na barvu pleti, národnost nebo náboženství.  

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.  
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VÝZNAMNÉ UDÁLOSTI V ROCE 2018 

 Charita Nový Jičín splnila v roce 2018 stanovené cíle. V prvé řadě 

zajišťovala hladký provoz sociálních služeb: azylových domů, noclehárny, 

denního centra i doplňkových služeb: charitního šatníku, nábytníku, 

půjčovny kompenzačních pomůcek, snažila se svými komerčními 

aktivitami vytvořit finanční rezervu pro budoucí investice. Charita byla 

užitečná pro místní komunitu skrze aktivity Charitního klubu rukodělných 

prací a rodinného klubu Hnízdo, úspěšně se prezentovala na venek, 

spolupracovala s dalšími organizacemi.  

 Tříkrálová sbírka 2018 přinesla další rekordní výtěžek: 681.650,- Kč. Opět 

musíme ocenit obětavé zapojení dobrovolníků, koordinátorů a lidí dobré 

vůle, kteří přispěli ke skvělému výsledku sbírky.  

 Na přelomu roku 2017 a 2018 se za finančního a organizačního přispění 

Charity uskutečnil v Novém Jičíně Kurz efektivního rodičovství. Tento 

osvědčený, celosvětově úspěšný formát absolvovalo 20 účastníků. 

 4. 2. 2018 rodinný klub Hnízdo ve spolupráci s farností Nový Jičín 

uspořádal velký rodinný Maškarní ples 2018 … aneb možná přijde i 

kouzelník. Účast byla rekordní, vrcholem pro 220 účastníků bylo 

vystoupení kouzelnického mistra ČR Ondřeje Sládka.  

 V neděli 11. 2. 2018 proběhlo v novojičínském kině Květen slavnostní 

poděkování tříkrálovým koledníkům. Nechyběl popcorn a pití, součástí 

programu bylo i losování tomboly o dárkové poukazy. Rodinný film 

Paddington 2 měl mezi dětmi i dospělými úspěch. 
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 V pátek 16. 2. 

uspořádaly 

pracovnice 

Alena s 

Aničkou 

dětem našich 

klientů 

vydařený 

Maškarní 

ples, 

moderovaný 

„téměř 

pravými“ čarodějnicemi. Zájem ze strany dětí byl veliký, hrálo se, 

tancovalo, soutěžilo, pukal se pravý popcorn. Děti byly na ples skvěle 

připravené, masky si z velké většiny připravovaly samy.  

 V sobotu 24. 2. rodinný klub Hnízdo uspořádal v sále bývalé restaurace na 

Zimáku v NJ Kurz tradičních židovských biblických tanců. 25 žen a dívek 

pod vedením lektorky Gity Vyleťalové tak naplnily své citové, pohybové a 

estetické potřeby.  

 Ve čtvrtek 22. 2. se v historické budově opavského Slezského muzea 

uskutečnila slavnostní vernisáž celostátní fotografické soutěže „Můj 

svět“, která se věnuje sociálním tématům. Charita Nový Jičín v jubilejním 

10. ročníku zabodovala už po šesté, tentokrát prvním místem v kategorii 

Portrét. Vítězný snímek pořídil samozřejmě Petr Vlček. 

 18. března rozptýlila děti našich klientů AD svou návštěvou Dětská misie. 

Manželé Čermákovi z Příbora měli pro děti připraven zábavný program na 

biblický příběh Barnabáše, který unikl smrti ukřižováním. Odpoledne plné 

písniček bylo zakončeno sladkou odměnou.  

 V prostorách herny AD naše děti klientů AD tvořily velikonoční dekorace, 

dospělí se zase společně pokoušeli pod vedením paní Martiny Kubáňové 

upéct mazance.  
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 17. dubna Hnízdo upořádalo přednášku (Ne)bezpečný internet - aktuální 

téma o fenoménu, které významně utváří svět našich dětí. Internet je 

všudypřítomný a je nebezpečný. V čem jsou ukryta jeho rizika si přišlo 

poslechnut asi 5 desítek rodičů.  

 Sobota 21. 4. opět patřila ženám a jejich duchoví posile. Celodenní seminář 

O laskavosti a hněvu pod vedením lektory a spisovatelky Františky 

Bohmové absolvovalo 30 žen.  

 V květnovém vydání Katolického týdeníku vyšel článek o tvorbě našeho 

dobrovolníka podporovatele – P. Davida Powiesnika, který tvoří originální 

svíčky pro náš eshop Křesťanský dárek CZ. Náš eshop i Charita tak získala 

velkou reklamu.  

 13. května děti klientů tvořily dárky ke Dni matek. Nejvíce se jim líbilo 

malovat vázičky z lahví 

pěkných tvarů.  

 V posledním srpnovém týdnu 

rodinný klub Hnízdo 

uspořádal sérií aktivit a 

prázdninových výletů pro 

děti, vždy s doprovodným 

programem: výlet do Muzea 

ve Frenštátě na expozici Rok 

se svatými nebo výlet do 

Spálova na poutní místo Maria Stein, uspořádali jsme pro děti den 

s africkým bubnováním.  

 V sobotu 8. září proběhla potravinová sbírka, kterou pořádal ve spolupráci 

s Českou federací potravinových bank ve všech prodejnách po celé ČR 

řetězec Kaufland. Nasbíralo se 226 kg potravin a drogistických prostředků.  
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 12. září jsme Novojičínském náměstí prožili Den „s prožitkem“, což byl 

podtitul tradičního Dne sociálních služeb. Opět jsme se zapojili aktivně. 

Veřejnosti jsme 

nabízeli menu, 

které bylo 

připraveno 

výhradně ze 

surovin 

z Potravinové 

banky. Jako jediná 

organizace jsme 

se prezentovali ve 

dvou 

programových skupinách – tzv. stanových městečkách: v sekci sociálně 

vyloučených a v sekci péče o 

rodinu. V této sekci jsme 

společně s rodinným 

centrem Mozaika vyzývali 

návštěvníky k malbě velkého 

plátna. Podávalo se lečo, 

gulášová polévka a buchty.  

V rámci této akce byl opět 

vyhlášen Dobrovolník roku. 

Za naši organizaci byla oceněna paní Anna Kyselá.  
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 27. 9. 2018 proběhl slavnostní Den charity. Tímto dnem jsme se připojili 

k celorepublikové akci slavené na svátek sv. Vincence z Pauly, patrona 

charitního díla. Naše charita jej oslavila v Charitním domě ve Straníku, kde 

jsme slavnostně 

ukončili první 

etapu opravy 

tohoto domu. 

Proběhla výměna 

oken, budova 

oblékla v podobě 

nové fasády nový 

kabát a byla 

natřena střecha. 

Náklady na 

rekonstrukci azylového domu přesáhly tři miliony korun. Slavnostní 

přestřihnutí pásky proběhlo za účasti ředitele Charity ČR Lukáše Curyla, 

starosty Nového Jičína Jaroslava Dvořáka a dalších hostů.  

 Charita Nový Jičín se již po šesté zapojila a organizačně podpořila Běh sv. 

Václava. Sobota 29. 9. 2018 přilákala rekordní počet účastníků – vyběhlo 

jich 226.  

 

 V sobotu 10. 

listopadu proběhla další 

Národní potravinová 

sbírka.  Pro naši Charitu 

se sbíralo 

v supermarketu Albert, 

kde bylo vybráno 493 kg 

potravin v celkové 

hodnotě 24.654,- Kč. V Tescu bylo vybráno 1036 kg v hodnotě 51.825,- Kč.  
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 Potravinovou 

pomoc distribuujeme 

pravidelně a celoročně, 

svážíme každý pracovní 

den potraviny z Tesca 

(čerstvé potraviny), 

z Alberta 2x za měsíc 

trvanlivé potraviny, 

dále čerpáme potraviny 

ze sbírek, programu 

FEAD (trvanlivé 

potraviny) a 

příležitostně z potravinové banky 

Ostrava mléčné produkty a 

uzeniny. Každou středu si pro 

potravinové balíky přichází také 

lidé z řad veřejnosti.  Každý týden je 

takto pomoženo průměrně 25 

rodinám.  

 V neděli 12. 12. 2018 proběhlo další 

rodinné odpoledne rodinného klubu Hnízdo, na téma adventního tvoření. 

 13. 12. jsme opět hostili Dětskou misii, tentokrát s Vánočním 

programem. 

 13.12. jsme také v areálu charitního domu nechali slavnostně 

novojičínským děkanem Mons. 

Aloisem Peroutkou požehnat nový 

automobil. Jsme rádi, že jsme díky 

příspěvku z Programu na podporu 

zvýšení kvality sociálních služeb MSK 

mohli vyřadit dosluhující Škodu 

Octavia z roku 1998 a mohli pořídit 

Volksvagen Caddy maxi. Tento vůz splňuje většinu požadavků: užitnost, 
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velký nákladový prostor, nízké provozní náklady i nízká pořizovací cena 

v dané kategorii. Zbytek pořizovací ceny jsme zaplatili z vlastních zdrojů.  

 Během podzimu 2018 bylo Hnízdem vyhlášena divadelní dílna pro děti: 

vánoční divadlo otevřené 

všem zájemcům bylo 

odehráno na dětské vánoční 

mši 24. 12. 2018 a následně 

bylo reprízováno 28. 12. 

obyvatelům DPS Pod lipami.  

 O Vánocích vyvíjíme velké 

úsilí, aby svátky prožili 

důstojně skutečně všichni, kdo o to aspoň trochu stojí. Přípravy probíhaly 

celý advent. Sami klienti se letos významně zapojili do přípravy 

štědrovečerní večeře 

– podíleli se na 

přípravně salátu i 

řízků. S přípravou 

hezkého štědrého 

dne nám opět 

pomohly farnosti 

Nový Jičín a Šenov u 

Nového Jičína. Rodiny 

i jednotlivci se zapojili 

do projektu „Dárek 

pro Ježíše“. Převzali jméno a fotku dítěte, kterému přislíbili připravit 

vánoční dárek. Dárky jim na štědrý 

den předali sociální pracovníci 

Marek a Eva s ředitelem. Radost a 

dojetí nejen dětí, ale i jejich rodičů 

bylo veliké. Ke štědrovečerní tabuli 

byli přizváni klienti noclehárny i 

azylového domu, dokonce i lidé 

z ulice.  
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 Krátce po skončení roku 2018 odešla z našeho týmu naše dlouholetá 

kolegyně Mgr. Jolana Orlíková. Od ledna 2019 ji v pozici vedoucí nahradili: 

Eva Mrázková jako vedoucí azylového domu a Marek Procházka jako 

vedoucí noclehárny a denního centra.  

 

CÍLE PRO ROK 2019 

 Příprava a organizace Tříkrálové sbírky 2019, příprava a realizace 

Tříkrálového průvodu městem, který má být slavnostním zahájením sbírky 

a také velkou prezentační akcí naší organizace 

 Realizace rekonstrukce elektroinstalace v azylovém domě v NJ 

 Výměna čističky odpadních vod v azylovém domě ve Straníku 

 Realizace rekonstrukcí dvou bytových jednotek v AD v NJ a jejich 

dovybavení elektrospotřebiči a nábytek, které pořídíme z našich zdrojů 

 Dovybavení AD ve Straníku sítěmi do oken a žaluziemi 

 Výměna kuchyňské linky ve společných prostorách v AD Straník 

 Příprava projektové dokumentace rekonstrukce kulturní a společenské 

místnosti v AD Nový Jičín 

 Částečná obnova vybavení kanceláří  

 Obnova softwarového vybavení počítačů a přechod na office 365 

 Rozvoj projektu Křesťanský dárek CZ 

 Další aktivity rodinného klubu Hnízdo  

 Zkvalitňování služeb a prostředí, v nichž služby nabízíme. 

 Úprava směrnic směřovaná k aplikaci GDPR. 
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ORGANIZAČNÍ STRUKTURA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ředitel Diecézní 

charity ostravsko-

opavské 

 
Ředitel Charity Nový 

Jičín 

 

Rada Charity Nový Jičín 

Střediska: 

Azylový dům 

Noclehárna 

Nízkoprahové denní centum  

Charitní šatník 

Charitní nábytník 

Půjčovna kompenzačních pomůcek 
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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:  Mgr. Jolana Orlíková, od 1. 12. 2018 Dis. Eva Mrázková 
Kapacita zařízení:           57 lůžek 

Statistika: V roce 2018 využilo službu Azylový dům celkem 152 uživatelů.  

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

schopnosti a dovednosti. 
3. Uživatel se zajímá o svůj zdravotní stav a usiluje o řešení zdravotních 
problémů. 
4. Uživatel udržuje svou případnou závislost v přiměřených mezích. 
5. Uživatel má trvalý zdroj příjmů, orientuje se ve svých závazcích a umí 

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

jemu dostupné formě. 
 
Cílová skupina: 

 Azylový dům poskytuje sociální služby: mužům, ženám, 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 

http://www.charitanj.cz/
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  Neposkytneme službu těmto osobám:  
● které nejsou schopny komunikovat běžným způsobem (cizinec, který se 

nedorozumí česky, slovensky, polsky) 
● vyžadujícím bezbariérové úpravy prostor a vybavení 
 
 
Zásady poskytování služby: 
1. Podporujeme samostatnost uživatele 

To, co může uživatel služby během poskytování sociální služby zvládnout z 
vlastní iniciativy a pomocí svých schopností, neděláme za něj. 
2. Partnerství 

Přestože je uživatel služby v nelehké sociální situaci, bereme jej jako 
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 uživatele jako celou osobnost, vnímáme jeho tělesné, ale i 
duchovní potřeby. S tímto přístupem mu pomáháme naplnit jeho základní 
potřeby: teplo, jídlo, místo ke spánku, zajištění osobní hygieny atd., i potřeby duše:  
pocit bezpečí, potřeba být užitečný, hledání smyslu života, mravní řád atd.) 
Pracovníci jsou otevřeni rozhovorům na téma hledání vnitřních hodnot, víry, duše. 
 
Kdy a kde je služba poskytována:  

Nepřetržitý 24 hodinový provoz. 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. 
 
 
Příběh: 

Paní Jana se na nás obrátila o pomoc ve chvíli, kdy ji její drogově závislý 

přítel, otec jejich (zatím nenarozeného) dítěte začal kvůli prohlubující se závislosti 

napadat a vyhrožovat. V rodině pomoc nehledala, její matka má problémy 

s alkoholem a vztahy mezi nimi nejsou dobré. Snažila se najít bezpečné prostředí 

pro sebe a své nenarozené dítě jinde..  
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Ubytovali jsme ji v situaci, kdy byla bez finančních prostředků a neměla 

žádný příjem. Klubko jejích problémů jsme začali rozmotávat v prvé řadě 

zajištěním prostředků: vyřízením dávek hmotné nouze. Ve spolupráci se klíčovým 

pracovníkem a občansko-právní poradnou v Novém Jičíně začala řešit dluhy a 

také si začala spořit na své budoucí vlastní bydlení.  

Využila klidu a zázemí, které jsme jí poskytli a začala se připravovat na 

porod, s naší pomocí si nachystala nutnou výbavičku pro miminko a šetřila na 

kočárek. 

S postupujícím těhotenstvím však na ni doléhala samota a tak se rozhodla, 

že se k příteli vrátí. Nám nezbývá, než jí držet palce, ať vše zvládá. Její příběh je 

prozatím otevřený, pokud bude potřebovat, jsme tady pro ni.  

 

 
Služba je financována: 
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NOCLEHÁRNA 

Adresa:                Charitní dům Matky Terezy, Dolní brána 57, 741 01 Nový Jičín 
Telefon:  +420 556 709 240     
Email:    nocleharna@charitanj.cz  
Web:                  http://charitanj.cz/o-nas/sluzby/nocleharna    
Vedoucí služby:  Mgr. Jolana Orlíková, od 1. 12. 2018 Mgr. Marek Procházka 
Kapacita zařízení: 18 mužů, 3 ženy 
 
Statistika: Za rok 2018 prošlo noclehárnou v Novém Jičíně 93 uživatelů, kteří 
celkem odespali 4139 nocí. Těmto lidem byla poskytnuta 2457 krát potravinová 
pomoc a možnost osobní hygieny byla využita 3781krát. Vlastní jídlo si připravili 
3232 krát. 
 
Poslání 

Posláním sociální služby „Noclehárna“ v Charitním domě Matky Terezy v 
Novém Jičíně je poskytnout mužům a ženám bez přístřeší možnost přenocování, 
hygieny, přípravy stravy a poradit jim tak, aby byli schopni sami řešit problém ve 
svém životě. 
 
Cíle   
1. Uživatel má naplněny své základní lidské potřeby (spánek, hygiena, strava) 
2. Uživatel má vyřízeny osobní doklady a stálý příjem. 
3. Uživatel ví, kam se může při řešení svých problémů obrátit o pomoc. 
4. Uživatel řeší svůj zdravotní stav a udržuje svou případnou alkoholovou 

závislost v určitých mezích, aby se nezhoršovala jeho situace. 
5. Po ukončení služby se uživatel přesouvá do vyšší formy bydlení. 
 
Cílová skupina 

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

vlastní iniciativy a pomocí svých schopností, neděláme za něj. 
2. Partnerství  

Přestože je uživatel služby v nelehké sociální situaci, bereme jej jako 
partnera, který má svá práva, ale i povinnosti.  

3.Respektování jedinečnosti člověka  
 

Víme, že každý člověk je jiný. Přistupujeme ke každému tak, jak to nejlépe 
odpovídá jeho potřebám, a snažíme se, aby mohl co nejvíc zůstat sám sebou.  
Nepomáháme v jednání, které mu škodí. 
4. Přistupujeme s úctou k osobní důstojnosti každého člověka 

Podporujeme u uživatele celou lidskou osobnost, tělo i duši člověka. S 
tímto přístupem mu pomáháme naplnit jeho potřeby tělesné (teplo, spánek, 
hygiena atd.), duševní komunikace, pocit bezpečí, být užitečný) i duchovní (smysl 
života, mravní řád atd.). Pracovníci jsou otevřeni rozhovorům na téma smyslu 
života, víry, hledání vnitřních hodnot. 
 
 
Příběh 

Pan Josef, asi padesátiletý muž, dochází na noclehárnu již několik let. Je 
invalidní, takže není zaměstnán. Protože ani v minulosti nepracoval dostatečně 
dlouhou dobu, nevzniká mu nárok na invalidní důchod a tak mu nezbývá než 
pobírat sociální dávky, které pokryjí nocleh na noclehárně a základní životní 
potřeby. Pan Josef ani nemůže požádat na městě o obecní byt, protože nesplňuje 
jednu z podmínek: má vůči městu dluh. Jeho příběh nemá mnoho možných řešení, 
které by vyhlížely výraznou změnu jeho situace k lepšímu. Nicméně je tu 
noclehárna, takže má kam ulehnout, být hlavně v zimně přes noc v teple a mít 
místo, kde se může důstojně najíst a osprchovat.  

 
 
Služba je financována: 
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NÍZKOPRAHOVÉ DENNÍ CENTRUM 

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

Telefon:  +420 556 709 240  

Email:   ndc@charitanj.cz  

Web: https://charitanj.cz/o-nas/sluzby/nizkoprahove-denni-centrum/ 

Vedoucí služby:  Mgr. Jolana Orlíková, od 1. 12. 2018 Mgr. Marek Procházka 

Kapacita zařízení: okamžitá kapacita 15 uživatelů  

Poslání 
Nízkoprahové denní centrum v Novém Jičíně pomáhá mužům i ženám bez 

přístřeší v jejich obtížné životní situaci. Pomůžeme vám se stravou, osobní 
hygienou, ošacením a poradíme vám, s čím budete potřebovat. Podpoříme vás 
v tom, abyste si v životě dokázali lépe sami poradit.  
 

Cílová skupina  
Muži a ženy bez přístřeší od věku 18 let, kteří jsou v sebeobsluze soběstační.  
 

Našim cílem je, aby 
1. člověk – uživatel služby NDC – měl naplněny základní životní potřeby (je nasycen, 
umyt, ošacen); 
2. v bezpečném prostředí NDC se rozhodl svoji situaci řešit a učinil k tomu první 
kroky; 
3. aby se zorientoval ve svých závazcích a povinnostech, věděl kam se obrátit pro 
další podporu; 
4. aby se zajímal o svůj zdravotní stav, svoji případnou závislost udržel 
v přiměřených mezích; 
5. aby byl schopen trvale žít bez podpory sociální služby. 
 
Statistiky 

V roce 2018 sociální službu Nízkoprahové denní centrum využilo 74 lidí.  
Tito lidé využili prostor pro osobní hygienu a to 549 krát, potravinová pomoc 
v počtu 1721 ks, ošacení bylo poskytnuto 76 lidem. Poskytnuto bylo 239 intervencí 
a 127 kontaktů. Příprava vlastní stravy 421.  
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Uživatelé s pracovníky nejvíce řešili témata jako hledání zaměstnání, 
zdravotní stav, finanční situace, bydlení a registrace na úřadech s vyřízením 
sociálních dávek.  

Během roku šest uživatelů postoupilo na azylový dům a tak dále řešili svou 
nepříznivou sociální situaci.  Jeden uživatel dostal obecní byt, kde nadále bydlí.  
 
Příběh  

Letošní příběh je o panu Karlovi, který dlouho pobýval v terénu.  Pan Karel přijel do 
Nového Jičína z jiného města a již pár měsíců, zde přespával na ulici. Nebyl 
v evidenci žádných úřadů, ale měl doklady. Pana Karla náš pracovník Marek 
informoval o službách, jaké Charita Nový Jičín poskytuje a opakovaně jej zval na 
noclehárnu a nízkoprahové denní centrum. Trvalo to pár měsíců a pan Karel na 
denní centrum přišel. Osprchoval se, dostal čisté oblečení a také se najedl. Poté 
obdržel informace na jaké úřady zajít a co kde vyřídit, aby měl alespoň nějaký 
příjem a mohl mít proplacenou noclehárnu. Pan Karel si také podal žádost na 
Azylový dům a za pár měsíců začal využívat Azylový dům, kde dále řeší svou 
nepříznivou situaci. 
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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 
 
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. 

Cíl: Cílem charitního šatníku je poskytnout základní ošacení potřebným. Od roku 
2012, kdy byl šatník založen už dobrovolnice vytřídily cca 30 tisíc kilo oděvů, bot a 
potřeb do domácnosti.  

Princip fungování: 

Provoz a celé zázemí zajišťují dobrovolnice, které s velkou obětavostí třídí, 
skládají a připravují oblečení pro všechny potřebné skupiny.  

KDY A KDE JE SLUŽBA POSKYTOVÁNA 

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

CO CHARITNÍ ŠATNÍK NABÍZÍ 

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

domácnost. Šatník spolupracuje s  Odborem sociálních věcí Města Nového Jičína, 

Pracovním úřadem v Novém Jičíně a Obecními úřady okolních obcí a všem 

poskytuje  poukazy pro akutní případy. V roce 2018 jich bylo vydáno více než 120. 

Rovněž navázal úzkou spolupráci s organizací Poradna - Cesta těhotenstvím, 

mailto:satnik@charitanj.cz
http://charitanj.cz/sluzby/charitni-satnik
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Obecně prospěšná společnost Dlaň životu, kterým poskytuje především oblečení 

pro nově narozené děti vč. kočárků a těhotenské oblečení. 

Šatník dále dělá radost nemocným dětem  na dětských  odděleních  

nemocnice Agel N.J. Posílá jim důkladně vyčištěná plyšová zvířátka, která je 

provázejí při pobytu v nemocnici a pak si je odnášejí děti domů. Tyto hračky taky 

putují na různé akce pro děti pořádané charitou. 
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CHARITNÍ NÁBYTNÍK 

Adresa:  Suvorovova, 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 
 

Cílová skupina: 

Charitní nábytník slouží rodinám, matkám s dětmi, seniorům, kteří si 
z finančních důvodů nemohou pořídit nábytek nový a všem sociálně slabým lidem 
v nouzi.  

Cíl: Cílem charitního nábytníku je poskytnout nábytek a základní vybavení bytu 
potřebným. 
 
Princip fungování: 

Provoz charitního nábytníku zajišťuje THP pracovník Charity Nový Jičín. 
Použitý nábytek uskladníme v našem externím skladě v prostorách Technických 
služeb Města Nového Jičína, kde si jej mohou zájemci vybrat. V rámci služby 
nabízíme rovněž dopravu nábytku našim vozem.  

KDY A KDE JE SLUŽBA POSKYTOVÁNA 

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

CO CHARITNÍ NÁBYTNÍK NABÍZÍ 

Do charitního nábytníku vybíráme hlavně základní nábytek do domácnosti 
tzn. stoly, židle, skříně, postele, lehátka, gauče. Vše je v zachovalém a použitelném 
stavu, připraveno pro další použití. V roce 2018 měli uživatelé největší zájem o 
sedačky, skříně, válendy a postele, stoly a židle.  

 

 

 

 

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


26 

 

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 
 

Cílová skupina 

Osoby znevýhodněné zdravotním postižením všech kategorií. 

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

Princip fungování: 

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

KDY A KDE JE SLUŽBA POSKYTOVÁNA 

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

CO PŮJČOVNA KOMPENZAČNÍCH POMŮCEK NABÍZÍ: 

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

Za rok 2018 bylo uzavřeno 129 smluv a naše aktuální nabídka čítá cca 95 
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, probudit se z nudy a 
depresí.  

 

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: 

Pletení, háčkování, vyšívání nebo šití drobných výrobků pro užitek a krásu. 
Dále vyrábí hračky, ručně dělané šperky, mýdla, křestní roušky. Pletou ponožky pro 
bezdomovce z párané vlny ze svetrů z Charitního šatníku, obvazy pro malomocné 
z bavlněné příze nebo Sněhurky. Udržuje styk s těmi, kteří nemohou docházet na 
faru do NJ. Spolupracují s občanským sdružením OMEGA plus z Kyjova, odebírají 
od nás obvazy a zasílají na misie.  

Každoročně se účastní s prodejní výstavou Dne sociálních služeb a pořádají 
Adventní prodeje. Veškerý výtěžek z prodejů je použit na nákup dalšího materiálu.  

mailto:a.golichova@seznam.cz
http://charitanj.cz/o-nas/sluzby/klub-rukodelnych-praci
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Letos darovali Krasobruslařskému klubu v Novém Jičíně 40 párů ručně 
pletených ponožek jako dárky pro účastníky soutěže, za což sklidili velký obdiv.  

Odeslali 383 obvazů, dodáváme růžence pro charitní eshop Křesťanský 
dárek. V prosinci jsme odeslali 120 šitých polštářků  22 ks pytlů na prádlo.  

V příštím roce si budeme připománat 20. výročí založení klubu.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



29 

 

RODINNÝ KLUB HNÍZDO 

Adresa: Charitní dům 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: 

Převáženě rodiny s dětmi, ale i prarodiče s dětmi nebo manželské páry, 
které se zajímají o kvalitní výchovu dětí nebo vnoučat.  

Cíl:  Cíl zůstává stále stejný: 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 x ročně pak probíhá přednáška na téma rodinných, rodičovských a 
partnerských problémů. Organizujeme také zábavné každoroční celorodinné 
aktivity: maškarní ples, Dětský den, tematické vycházky s dětmi, rodinná 
odpoledne, Mikulášská nadílka.  

KDY A KDE JE SLUŽBA POSKYTOVÁNA: 

Služba je poskytována podle místa konání konkrétní přednášky, semináře 
či akce pro děti. Akce pro rodiny jsou uskutečňovány buď v prostorách 
novojičínské fary a její zahrady, v přírodě v okolí Nového Jičína: například v aule 
Městského úřadu i jinde „ v terénu“.  

Služba je financována příspěvky uživatelů a příspěvkem z výtěžku 
Tříkrálové sbírky. Je otevřena široké veřejnosti.  

Rodinný klub zprostředkovává vzdělávání v oblasti fungování rodiny, 
rodičovských kompetencí, zkvalitňování vztahů v rodinách a manželství, 

mailto:hnizdo@charitanj.cz
http://charitanj.cz/o-nas/sluzby/rodinny-klub-hnizdo
http://charitanj.cz/o-nas/sluzby/rodinny-klub-hnizdo
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zlepšování komunikačních dovedností. Také nabízí aktivní naplňování volného 
času s dětmi, kde je kromě zábavy nabízeno také společenství podobně 
smýšlejících rodin a vzdělávání v oblasti duchovního života.  

Akce uskutečněné v roce 2018 

 Seminář pro rodiče „(Ne)bezpečný internet pro bdělé rodiče vedený 
panem Látalem ze společnosti Nebuď oběť. Akce proběhla v aule 
Městského úřadu a zúčastnilo se kolem 40 rodičů 

 2x tematické veřejné tvořivé odpoledne pro děti i dospělé – jarní a 
adventní 

 Celodenní duchovní obnova pro ženy „O laskavosti a hněvu“ pod vedením 
lektorky Františky Bohmové. Akce proběhla ve spolupráci s farností NJ 
(využili jsme její prostory a zaujala 30 žen různého věku 

 Kurz biblických židovských tanců pro ženy, který proběhl v sále bývalé 

restaurace na zimním stadionu 

v NJ 

 Série letních prázdninových 

aktivit pro děti: výlety, tvoření, 

hry v přírodě: tvorba 

šňůrkových náramků, výlet do 

Muzea ve Frenštátě pod 

Radhoštěm, výlet na poutní 

místo Maria Stein, africké 

bubnování s dětmi s hostem – africkým bubeníkem. Akcí se zúčastnilo 

kolem 50 dětí.  

 organizačně jsme se podíleli 

na přípravě společenských 

akcí: maškarní ples, dětský 

den. 

 otevřeli jsme divadelní dílnu 

pro děti – divadelní prvotinou 

bylo vánoční divadlo, které 20 

dětí hrálo na vánoční 

bohoslužbě 24. 12. 2018 a dále 
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jím ve vánočním čase potěšily obyvatele DPS Pod lipami. Režie divadla i 

herci byli dobrovolníci, Hnízdo financovalo nákup kostýmů a rekvizit.  

 

 

KŘESŤANSKÝ DÁREK CZ 

 
 
Adresa: Charitní dům Matky Terezy, Dolní brána 

57, 741 01 Nový Jičín 
Telefon:  +420 776 184 883 
Email:   info@krestanskydarek.cz  
Web:   www.krestanskydarek.cz 
Vedoucí služby: Ing. Markéta Brožová 
 
Cílová skupina 

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

Princip fungování: 

Eshop s nabídkou devocionálií a dárkových předmětů k různým událostem 
křesťanského života (křest, první svaté přijímání, biřmování, jubilea) vzniknul 
koncem roku 2016.  V roce 2018 se podařilo navázat na vývoj v roce 2017 a dále 
prohlubovat a rozšiřovat nabídku eshopu. Navázali jsme spolupráci s mnoha 
novými dodavateli. Podařilo se uskutečnit několik větších marketingových akcí: 
vyšel článek v celostátně distribuovaném Katolickém týdeníku, také jsme s nimi 
uskutečnili reklamní barterový ochod – dodávkami drobných dárků do čtenářských 
soutěží výměnou za reklamu v týdeníku, reklamu v knižně vydávaném 
Cyrilometodějském kalendáři, účastnili jsme se několika prodejních akcí v okolí 
Nového Jičína (pouť sv. Martina v Šenově, uspořádali jsme Adventní prodej na faře 
v Novém Jičíně). Začali jsme také tvořit vlastní výrobky a návrhy – Snídaňové a 
svatební hrnečky apod. Tržby za rok 2018 dosáhly kolem 800 tisíc korun.  

  

 

 

http://www.krestanskydarek.cz/
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TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA 2018  

Opět rekordní 

Tříkrálová sbírka již je v obecném povědomí zanesena jako důvěryhodná 
sbírka, která má přímý kontakt s místní komunitou – jednak zapojením 
dobrovolníků, jednak přímým dosahem působnosti do místa, kde byla sbírka 
vybrána. Rok 2018 byl opět rekordní. Pracovníci Charity Nový Jičín v čele s ředitelem 
Marcelem Brožem děkují místním asistentům, koledníkům, vedoucím skupinek, 
dobrovolníkům, zkrátka všem, kteří se jakýmkoliv způsobem podíleli na zdárném 
průběhu Tříkrálové sbírky. Vykoledované finanční prostředky budou postupně 
čerpány především na vlastní záměry a projekty Charity Nový Jičín. 

Na podzim roku 2018 jsme se rozhodli připravit na leden 2019 Tříkrálový 
průvod, v prosinci 2018 přípravy vrcholily: oslovením mateřských a základních škol, 
zapojení vedení Města a Městského kulturního střediska, venkovské školy Bludička 
z Bludovic, přípravou kostýmů.  

Výsledky Tříkrálové sbírky 2018: 

Obec  Částka 2018 

Nový Jičín  325 704,- 

Starý Jičín  148 577,- 

Šenov u Nového Jičína  64 000,- 

Kunín  55 900,- 

Bernartice n/O  54 656,- 

Libhošť  
(dělí se s CH Kopřivnice) 

  32 813,- 

Celkem  681 650,- * 

* rekord 
** 1/2 z výtěžku určená pro Charitu Nový Jičín, sbírku zajišťuje Charita Kopřivnice 

Záměry využití sbírky jsou zveřejněny na webu charitanj.cz.  

http://charitanj.cz/wp-content/uploads/prehled_kasicky_TKS_2016.pdf
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HOSPODAŘENÍ V ROCE 2018  

 

Viz přílohy níže: 

- Zpráva nezávislého auditora o ověření účetní jednotky 
- Rozvaha 
- Výkaz zisků a ztrát 
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PODĚKOVÁNÍ ZA PODPORU 

 

Vážení donátoři, dámy a pánové, 

stejně jako každý rok děkuji všem sympatizantům, dárcům, partnerským 

organizacím, institucím, sponzorům a všem ostatním lidem, kteří se v roce 2018 

rozhodli finančně, materiálně, nezištnou pomocí či modlitbou podpořit naši 

novojičínskou Charitu. Níže uvedený přehled donátorů je pouze část z těch, kteří 

nás podpořili a podporují a dali souhlas ke svému zveřejnění. Samozřejmě i těm 

ostatním patří veliký dík a pán Bůh zaplať. 

Za Charitu Nový Jičín Marcel Brož, ředitel 

Veřejná správa: 

 EU – Evropský sociální fond, 
Operační program 
Zaměstnanost 

 MPSV 

 Moravskoslezský kraj 

 Město Nový Jičín 
 
Soukromé firmy: 

 TRIBO s.r.o. 

 Albert Nový Jičín 

 Tesco Šenov u NJ 

 Potravinová Banka Ostrava 

 Tescoma 

 Perfect shop s.r.o. 
 
Jednotlivci: 

 Rodina Brzobohatá 

 Dagmar Šigutová 

 Dagmar Šimíčková 
 
Další donátoři: 

 Diecézní charita 

 farnost Nový Jičín 

 farnost Kunín 

 farnost Starý Jičín 

 farnost Bernartice 

 farnost Libhošť 

 farnost Šenov u NJ 


