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POSLÁNÍ CHARITY OLOMOUC
Charita Olomouc je poslána katolickou církví, aby odpovídala na potřeby lidí v nouzi službou v duchu křesťanské lásky, která 
chrání v každém člověku jeho důstojnost.

VIZE CHARITY OLOMOUC
•  Chceme být vyhledávanou organizací s morálním kreditem poskytující kvalitní služby, která svým uživatelům nabízí 

podporu i celistvou péči v duchu křesťanské lásky respektující důstojnost každého člověka.

•  Chceme aktivně upozorňovat a pružně reagovat na sociální problémy, které nejsou společností dostatečně řešeny.

•  Chceme dávat svým zaměstnancům prostor pro smysluplnou činnost a poskytovat jim lidské i materiální zázemí pro 
práci, seberealizaci a vlastní profesní rozvoj.

•  Chceme mít dostatek dobrovolníků, kteří budou doplňovat práci odborných pracovníků tak, aby byla naplněna 
profesionalita služby vycházející z poslání.

•  Chceme být svými partnery vnímáni jako stabilní, komunikující a důvěryhodná organizace, která systematicky 
a plánovaně řídí svou činnost.

•  Chceme docílit systémového vícezdrojového financování organizace, včetně intenzivního posilování vlastních 
zdrojů.

•  Chceme, aby se naše činnost propojila s běžným životem farností.
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úvodník ředitelky
Vážení a  milí, máte před sebou výroční 
zprávu Charity Olomouc za rok 2013. Než 
se do ní začtete, chtěla bych s Vámi sdílet 
několik myšlenek, které jsou důležité ne-
jen pro uplynulý rok. 
Jsme neziskovou církevní organizací, kte-
rá poskytuje především sociální a zdravotní služby, a to již od roku 
1992. Hlavní myšlenkou charitní služby je poskytovat tuto službu 
s  láskou, která je nezištná, opravdová, respektující. Poskytovat ji 
osobně a  s  laskavostí – láskyplnou osobní účastí. Každý z  nás si 
může odpovědět na  otázku, zda se v  Charitě setkal s  láskyplným 
osobním přijetím. A  dále, zda byla služba odborně a  pečlivě od-
vedena. Obojí je podstatou naší práce. Uvedu zde pro názornost 
krátký úryvek z Bible o milosrdném Samaritánovi, který přesně vy-
stihuje podstatu naší práce. 
„Jeden člověk šel z Jeruzaléma do Jericha a padl do rukou lupičů; 
ti jej obrali, zbili a  nechali tam ležet polomrtvého. Náhodou šel 
tou cestou jeden kněz, ale když ho uviděl, vyhnul se mu. A stej-
ně se mu vyhnul i  levita, když přišel k  tomu místu a  uviděl ho. 
Ale když jeden Samařan na své cestě přišel k tomu místu a uviděl 
ho, byl pohnut soucitem; přistoupil k němu, ošetřil jeho rány ole-
jem a vínem a obvázal mu je, posadil jej na svého mezka, zavezl 
do hostince a tam se o něj staral. Druhého dne dal hostinskému 

dva denáry a řekl: „Postarej se o něj, a bude-li tě to stát víc, já ti to 
zaplatím, až se budu vracet.“
Je to pro nás všechny velký závazek. Na tomto místě bych chtěla 
poděkovat každému z pracovníků naší organizace. Vím, že nemají 
lehkou úlohu, neboť musí vykonávat svou práci s osobním nasaze-
ním a s velkou mírou sebereflexe i pokory.
Činnost naší Charity se opět stává zcela přirozenou součástí života 
ve  farnostech. Materiální a  finanční sbírky, které jsou realizovány 
se zapojením farností, jsou vydatnou pomocí. S vděčností zde chci 
poděkovat všem farníkům a rovněž kněžím, kteří nás doprovázejí. 
Věnují se klientům modlitbou či osobní duchovní péčí, pamatují při 
slavení mší svatých na nemocné, na umírající i na ty, kteří se o ně 
starají. Naši práci si vůbec nelze představit bez duchovní podpory. 
Děkuji i za ni.
Na následujících stránkách se dočtete, jaké služby jsme v minulém 
roce poskytovali, v jakém rozsahu, kdo se na tom podílel, kolik fi-
nančních prostředků a z jakých zdrojů na ně bylo vynaloženo. Ne-
malá část nákladů je kryta nezištnou podporou sponzorů. Jim ze 
srdce děkuji za to, že nás podporují a věří nám. Jsou součástí Chari-
ty a jejich pomoc je nezastupitelná.
Vážení a milí, přeji Vám, ať Vás naše výroční zpráva zaujme a přiblíží 
Vám naši každodenní službu. Ještě jednou děkuji všem, kteří zde 
pracují i pracovali, i těm, kteří nás podporují. Přeji Vám vše dobré!

ludmila gottwaldová, dis., ředitelka charity olomouc
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slovo duchovního  
správce

Když si v klidu pročítám, co všechno Cha-
rita Olomouc v uplynulém roce vykona-
la, tak si uvědomuji, že tam ještě schází 
dlouhý výčet toho, kolik hodin, nervů, 
schopností i třeba osobního odříkání nabídli jednotliví lidé proto, 
aby se kolem nás něco změnilo. Jsem rád, že charitní dílo jde tam, 
kam se jiným moc nechce. Že toto dílo stále pokračuje a rozšiřuje 
pole svého působení.
Papež František při setkání se zaměstnanci sardinské charity mimo 
jiné řekl: „Caritas, Charita, je vyjádřením společenství. Síla křesťan-
ského společenství spočívá v tom, že přispívá k růstu společnos-
ti z  jejího nitra, jako kvas... Povzbuzuji vás k odvaze v této práci! 
Nedejte se obrat o naději a pokračujte! Kéž vám nikdo nevezme 
naději, naopak, ať naději rozséváte! Děkuji, drazí přátelé! Žehnám 
vám všem a vašim rodinám a všem vám děkuji!“

p. mgr. ladislav švirák, dómský farář

pár slov předsedy 
rady charity

Každý rok připravuje charita olomouc 
výroční zprávu o  svém stavu a  činnosti, 
která hodnotí výsledky práce mnoha pra-
covníků a dobrovolníků. Bez jejich velké-
ho nasazení a profesní erudice by nemohly vznikat projekty, které 
slouží potřebným nejen v Olomouci, ale i na mnoha místech naše-
ho regionu. Že je to práce potřebná, o tom svědčí velké množství 
klientů, kteří v Charitě Olomouc vyhledávají pomoc. Ať již na poli 
ošetřovatelské a pečovatelské služby, lidé hledající střechu nad hla-
vou, lidé trpící duševním onemocněním nebo ti, kdo potřebují radu 
a pomoc při řešení tíživé situace. Těm všem Charita podává pomoc-
nou ruku, i když to není vždy lehké a vyžaduje to velké úsilí. Dovolte 
mi, abych všem, kteří se na tomto díle podílejí, vyslovil poděkování. 
Vás, kteří budete tuto zprávu číst, bych chtěl požádat o podporu. 
Bez ní se žádné dílo neobejde.

mgr. zdeněk lakomý, předseda rady charity olomouc 



  4  

základní informace
Charita Olomouc je účelové zařízení katolické církve s právní sub-
jektivitou (evidovaná právnická osoba). Spadá pod správu Arcidi-
ecézní charity Olomouc, která tvoří spolu s  ostatními diecézními 
Charitami na území republiky Charitu Česká republika. Ta je členem 
mezinárodních uskupení Caritas Internationalis a Caritas Europa.

registrace u ministerstva kultury čr

Dle zákona č. 3/2002 Sb., zařazení do rejstříku 30. října 1996.
IČ: 44936427

bankovní spojení

Komerční banka a.s. Olomouc, číslo účtu 1221443811/0100

rada charity olomouc

Mgr. Zdeněk Lakomý
RNDr. Ladislav Šnevajs
Ing. Jiří Kropáč
ThLic. Jakub Doležel, Th.D.
JUDr. Pavel Bureš, Ph.D.
MUDr. Marie Horáková
MUDr. Marie Terrichová
Mgr. Eva Machová
Mgr. Pavel Kalman

revizní komise

Ing. Mgr. Marie Andrlíková
Mgr. Jana Vážanová

Petr Macek
zástupce
ředitelky

Ing. Tamara
Tylichová
ekonomka

Ing. Mgr. Daniela
Pazderová

pastorační asistentka

Petr Prinz
vedoucí Střediska

Samaritán

Mgr. Milena Brzobohatá
vedoucí Střediska

sv. Vincence

Mgr. Pavel Matulka
vedoucí Střediska

sv. Alžběty

Mgr. Andrea Koukalová
vedoucí Střediska

Khamoro

PhDr. Jana Haasová
vedoucí Střediska

sv. Kryštofa

P. Mgr. Ladislav Švirák
duchovní správce

Ludmila Gottwaldová, DiS.
ředitelka organizace

Ing. Mgr. Marie Andrlíková
předsedkyně RK

Mgr. Zdeněk Lakomý
předseda RCHO

Václav Keprt 
ředitel ACHO

Mons. Jan Graubner
zřizovatel
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noclehárna pro muže
Nabízí nouzové přespání a  hygienické zázemí pro muže od  18 
let. Noclehárna je otevřena denně, kapacita (14 lůžek) se v zimě 
navyšuje o dvě přistýlky. Pobyt se zde nerezervuje, uživatelé se 
přijímají dle aktuální kapacity zařízení. Poplatek za  nocleh je 
stanoven ve  výši 20 Kč, první tři noclehy se poskytují zdarma. 
Za  určitých podmínek lze klientovi platbu odpustit s  ohledem 
na pomoc při úklidu a dalších činnostech. Nabídka je doplněna 
o podporu a pomoc při řešení obtížné sociální situace. Služba je 
úzce organizačně i metodicky propojena s Azylovým domem pro 

muže, kam pracovníci klienta směrují v případě, že projeví zájem 
o stálejší zázemí. 

Noclehárna pro muže • Azylový dům pro muže • Noclehárna pro 
ženy • Azylový dům pro ženy • Nízkoprahové denní centrum • Terénní 

program • Vzestupná spirála • Ordinace praktického lékaře pro lidi 
v nouzi • Dům sv. Josefa v Dolanech

Středisko Samaritán nabízí pestrou škálu služeb, každá z nich má za sebou svou historii a před sebou, 
jak věřím, slibnou budoucnost. Neustále musíme zvažovat, jak jejich nastavení odpovídá na  reálné 
potřeby lidí v  nouzi, a  hledat způsoby zefektivnění pomoci. Bez nadstandardního úsilí pracovníků 
a dobrovolníků bychom služby v takové míře a kvalitě poskytovat nemohli. Ceníme si nejen skutečnosti, 
že svou práci ve prospěch lidí bez domova realizujeme ve velkém rozsahu, ale především toho, že je to 
práce smysluplná.

petr prinz, vedoucí střediska
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azylový dům pro muže
Poskytuje střednědobé ubytování a slouží mužům od 18 let, kteří 
jsou vystaveni ztrátě domova. Služba má dvě části – lůžka přímo 
v azylovém domě ve Wurmově ulici (35 lůžek) nebo na sociálních 
bytech v různých lokalitách města Olomouce (11 lůžek v 5 bytech). 
Pobyt v  azylovém domě, případně v  sociálním bytě, je možný 
po dobu 1 roku. Zájem je značný a poptávka převyšuje nabídku, 

ve  službě je veden pořadník. Klienti nevyužívají pouze ubytova-
cích služeb, důraz je kladen i  na  individuální plánování a  úzkou 
spolupráci s  pracovníky. Cílem je poskytnout uživatelům počá-
teční podporu a  nasměrovat je zpět k  samostatnému fungování 

a nezávislému bydlení. V březnu 2013 došlo k oddělení sociálních 
bytů obývaných ženami, které nově spadají pod službu Azylového 
domu pro ženy. Kapacita Azylového domu pro muže se tak snížila 
ze 48 na 46 lůžek. 

noclehárna pro ženy 
Noclehárna nabízí bezpečné přespání a hygienické zázemí ženám 
bez střechy nad hlavou nebo ženám v obtížné životní situaci, kte-
ré nemají jinou možnost noclehu. Klientky mohou využít odborné 
pomoci sociálních pracovníků i  možnosti psychické podpory ze 
strany sociálních asistentů, kteří jsou zároveň pracovníky Krizové-
ho centra. V květnu 2013 došlo k  rozšíření kapacity z 8 na 10 lů-
žek. Byla zavedena možnost odpustit klientce platbu s  ohledem 
na pracovní zapojení. Tento nástroj snižuje práh služby a současně 
klientky motivuje k aktivnějšímu přístupu.

azylový dům pro ženy
Azylový dům pro ženy nabízí pomoc a podporu ženám od 18 let, 
které nepečují o dítě a ocitly se v obtížné životní situaci spojené se 
ztrátou bydlení. Kapacita zařízení je 15 míst, z toho na azylovém 
domě 10 míst a dalších 5 míst na sociálních bytech. Klientky mo-
hou v azylovém domě či bytě zůstat až jeden rok. Pobyt ve službě 
nabízí ženám bezpečné prostředí, kde mohou s pomocí sociálních 
pracovnic hledat východiska ze své situace. V březnu 2013 došlo 
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k navýšení kapacity o dva sociální byty. Klientkám bylo v uplynu-
lém roce nabídnuto 46 volnočasových aktivit.

nízkoprahové denní centrum
Centrum nabízí lidem žijícím na  ulici základní pomoc v  oblasti 
hygieny, stravování a  kontaktu s  okolním prostředím. Pracovníci 
jsou lidem k dispozici a pomáhají jim řešit jejich situaci ohledně 
bydlení, sociální podpory a dávek, dokladů, komunikace s úřady či 
rodinou. Bonusový systém (strukturování služeb), který zohledňu-
je sociální situaci jednotlivých klientů, se zakotvil v průběhu roku 
2013 do stylu práce sociálních pracovníků a do celkového vnímá-
ní služby. Oproti předchozímu stavu se služba výrazně zaměřila 
na konkrétní situace lidí, čemuž pak odpovídá i  rozsah nabízené 
pomoci. Další změnou pak bylo zavedení terénního výdeje stravy, 
během kterého pracovníci působí v okrajových lokalitách města. 
V rámci služeb se stále více vytváří prostor pro realizaci volnoča-
sových aktivit (divadelní spolek Úlet, sportovní aktivity). Pomocí 
pro činnost centra jsou potravinové sbírky Krajíc chleba pro chudé 
a Národní potravinová sbírka.

terénní program
Má za cíl navazovat a udržovat kontakt s lidmi, kteří žijí na ulici. Nabízí 
pomoc, včetně materiální, z různých zdrojů podle zájmu a možností 
klienta. Rok 2013 byl pro službu náročný. Především z důvodu ne-

dostatku finančních prostředků bylo nutné její rozsah omezit, proto 
bylo v dubnu 2013 ukončeno její poskytování v okrese Přerov.

vzestupná spirála
Zadlužení osob bez domova nebo těch, kteří jsou jeho ztrátou 
ohroženi, pomáhá na středisku řešit projekt Vzestupná spirála jako 
součást terénního programu. Nabízí pomoc lidem v psychiatrických 
léčebnách a dalších zdravotnických zařízeních, na ubytovnách nebo 
i  těm, kteří se pohybují v „běžné“ společnosti. Kromě nalezení vý-
chodiska ze špatné ekonomické situace je úkolem pracovníků často 
i nalezení naděje pro klienta.

ordinace praktického lékaře  
pro lidi v nouzi

Lidé bez domova mají specifické 
potřeby v  řadě oblastí. Počítat 
musíme například s  problémy 
s hygienou, závislostmi a nároč-
nou komunikací. Služba nabízí 
standardní péči praktického lé-
kaře těm, kteří se hůře dostávají 
k běžným zdravotním službám. Její přínos spočívá v preventivním 
významu a léčbě infekčních a parazitárních onemocnění.
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dům sv. josefa v dolanech
Mimo rámec sociálních služeb stojí nová aktivita, která se zaměřuje 
na věřící muže. Společenství sv. Josefa, křesťanská komunita, funguje 
v Dolanech od září roku 2013. Společenství nabízí rodinné zázemí pro 
ty, kdo chtějí v takovémto prostředí zakotvit. Díky podpoře otce arcibis-
kupa Jana Graubnera se o komunitu stará pastorační asistent, řeholník.

další aktivity střediska v roce 2013
Rozvojovou aktivitou je divadelní spolek Úlet. Druhý rok existence 
spolku přinesl jeho stabilizaci. Proběhlo pět veřejných vystoupení 
s autorským představením Racek. Zkoušky spolku se konají každý 
týden. Jsou realizovány další podpůrné aktivity pro klienty napříč 
službami jako například tréninky ve fotbale a stolním tenise.
Pomoc s chodem střediska zajišťují osoby vykonávající trest obec-
ně prospěšných prací. Důsledkem prezidentské amnestie byla tato 
aktivita v  první polovině roku zcela utlumena. V  druhé části roku 
vykonávalo trest obecně prospěšných prací 10 odsouzených, kte-
ří odpracovali 880 hodin, což představuje pokles oproti roku 2012 
o 50 %.
V červnu byl z důvodu omezené kapacity ukončen program Nový 
Prostor, který převzala Společnost Podané ruce o.p.s. V  březnu se 
uskutečnil turnaj uživatelů služeb pro lidi bez domova ve stolním 
tenise. Další sportovní událostí byl již 22. ročník fotbalového turnaje 
Samaritán OPEN.

Během podzimních měsíců proběhly materiální sbírky Krajíc chle-
ba pro chudé, do které se zapojují farnosti olomouckého děkanátu, 
a Národní potravinová sbírka.
V říjnu byl pak připraven atraktivní program pro odbornou i  laic-
kou veřejnost v  rámci Dnů za  vymýcení chudoby. Zájemci mohli 
navštívit seminář o dluhové problematice, seznámit se s nabídkou 
dluhového poradenství nebo se zapojit do ekumenické bohoslužby 
za chudé.
Ve  čtvrtek 21. listopadu proběhla ve spolupráci s Filozofickou fa-
kultou Univerzity Palackého v Olomouci akce Noc venku. O týden 
později pak konference Ztráta domova v kontextu zadlužení.
V době Vánoc měli klienti možnost navštívit různé volnočasové akti-
vity nebo společně prožít Štědrý den se slavnostním obědem.
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karel žije ve stanu na okraji města
S padesátiletým Karlem se terénní pracovníci znají již několik let. Během té doby se jednalo spíše o jednotlivé kontakty během návštěv v lokalitě, 
ve které pan Karel přebýval. Složitější intervence klient nevyžadoval s tím, že si vše zařídí sám. Pan Karel se tehdy charakterizoval jako samotář, 
který si nejraději ve svém stanu čte. V roce 2012 se začal zúčastňovat tréninků malé kopané, jedné z volnočasových aktivit, na kterých se setkávali 
pracovníci a klienti Střediska Samaritán pro lidi bez domova. Během roku 2013 se ale tréninků zúčastňoval stále méně často, až na ně přestal 
docházet úplně. Pracovníci se dozvěděli, že je Karel vážně onkologicky nemocný, a šli jej navštívit do jeho stanu na okraji města. Během rozhovoru 
jim sdělil, že odmítl léčbu. Navíc vyrozuměli, že klientovi je nemocnice schopna poskytnout pouze tu nejnutnější péči, údajně proto, že nemá již 
několik let zaplaceno zdravotní pojištění. 

Krátce poté navštívili terénní pracovníci klienta spolu se sociálním kurátorem statutárního města Olomouce. Pracovníci klienta motivovali 
k  vyřízení nového občanského průkazu. Sociální kurátor panu Karlovi slíbil, že mu pomůže vyřídit sociální dávky. S  terénním pracovníkem se 
klient následně dohodl na  pomoci při jednání s  úřady. Během krátké doby si vyřídil nový občanský průkaz, zaregistroval se na  Úřadu práce 
a ve spolupráci s kurátorem podal žádost o příspěvek na živobytí. Ten mu byl přiznán v plné výši. Dále úspěšně proběhla registrace ve zdravotní 
pojišťovně a byl zjištěn dluh. Terénní pracovníci pak panu Karlovi zprostředkovali setkání s pracovnicí charitního projektu Vzestupná spirála, která 
se věnuje dluhové problematice.

S panem Karlem jsou terénní pracovníci dosud v kontaktu. Monitorují jeho sociální situaci i zdravotní stav. Nadále motivují klienta k zajištění 
stálejšího bydlení. V  případě zhoršení jeho zdravotního stavu jsou pracovníci připraveni pomoci mu s  hospitalizací či jiným způsobem řešení. 
Smysl pomoci terénních pracovníků je zůstat nablízku. Ve vhodný čas pak podle rozhodnutí klienta pomáhají i v těch nejextrémnějších situacích.

(pozn. jméno klienta bylo změněno)
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Služba (zařízení) Lůžka Uživatelé (rok) Obslužnost Návštěvy Kontakty Intervence Jednání s úřady

Azylový dům pro muže 46 124 97,30 %  2555 1792  

Azylový dům pro ženy 15 38 92,00 %  1225 508  

Noclehárna pro muže 14 277 87,36 %  453 459  

Noclehárna pro ženy 10 87 56,70 %  615 339  

Nízkoprahové denní centrum  1219  37489 9414 416  

Terénní program  425   2598 907 408

Vzestupná spirála  174   510 1590 351

Ordinace praktického lékaře  527  2851    

CELKEM 85 2871  40340 17370 6011 759

Náklady celkem  301 101,87 

Výnosy celkem  301 101,87 
– dotace úřad práce   118 937,00 
– dary PO a FO  98 498,20 
– tržby z prodeje služeb  7 500,00 
– tržby z prodeje služeb (oblast prev. kriminality)  47 000,00 
– ostatní výnosy (zúčt. invest. dotací – 29 166,67)  29 166,67 

Výsledek hospodaření  0,00

AZyLoVý DůM Pro Muže  

Náklady celkem  6 398 760,55 
–  z toho náklady na veřejnou zakázku 
   Olomouckého kraje 4 837 822,00 

Výnosy celkem  6 398 760,55 
– výnos z veřejné zakázky Olomouckého kraje  3 320 000,00 
– tržby za služby  1 507 700,00 
… – z toho tržby z veřejné zakázky 
   Olomouckého kraje 1 505 740,00 
– dary PO a FO  1 000,00 
– ostatní výnosy (vč. zúčt. invest. dotací) (1 458 592,50) 1 570 060,55 

Výsledek hospodaření  0,00 

statistika služeb
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NocLeHárNA Pro Muže  
Náklady celkem  1 067 278,74 
Výnosy celkem  1 066 030,35 
– dotace MPSV  711 300,00 
– dotace SmOl  200 000,00 
– dotace Olomoucký kraj  54 100,00 
– tržby za služby  67 840,00 
– ostatní výnosy (vč. zúčt. invest. dotací 31 848)  32 790,35 
Výsledek hospodaření  -1 248,39 

AZyLoVý DůM Pro žeNy  
Náklady celkem  2 034 868,45 
… – z toho náklady na veřejnou zakázku 
         Olomouckého kraje 1 504 630,00 
Výnosy celkem  2 034 868,45 
– výnos z veřejné zakázky Olomouckého kraje  1 190 000,00 
– dotace MPSV  200 000,00 
– dotace SmOl  140 000,00 
– tržby za služby  462 340,00 
… – z toho tržby veřejné zakázky 
         Olomouckého kraje 314 630,00 
– ostatní výnosy (vč. zúčt. invest. dotací 25 764)  42 528,45 
Výsledek hospodaření  0,00 
  
NocLeHárNA Pro žeNy  
Náklady celkem  975 983,27 
Výnosy celkem  974 873,27 
– dotace MPSV  725 000,00 
– dotace SmOl  150 000,00 
– dotace Olomoucký kraj  34 900,00 
– tržby za služby  34 900,00 
– ostatní výnosy (vč. zúčt. invest. dotací 25 248)  30 073,27 
Výsledek hospodaření  -1 110,00 

NíZKoPrAHoVé DeNNí ceNTruM  
Náklady celkem  4 483 116,20 
Výnosy celkem  4 417 767,84 
– dotace MPSV  2 763 400,00 
– dotace SmOl (projekt „Nízkoprahové denní centrum“)  620 000,00 
– dotace SmOl (zajištění zimního provozu NDC)  250 000,00

– dotace Olomoucký kraj  288 000,00 
– dotace úřad práce  240 726,00 
– dary PO a FO  89 637,00 
– tržby za služby  15 507,00 
– ostatní výnosy (vč. zúčt. invest. dotací 147 462)  150 497,84 
Výsledek hospodaření  -65 348,36 
  
TeréNNí ProGrAM   
Náklady celkem  1 560 712,96 
Výnosy celkem   1 550 737,79 
– dotace MPSV  1 164 000,00 
– dotace SmOl  240 000,00 
– dotace Olomoucký kraj  134 400,00 
– dary PO a FO  10 450,00 
– ostatní výnosy   1 887,79 
Výsledek hospodaření  -9 975,17 
  
VZeSTuPNá SPIráLA  
Náklady celkem  1 062 712,28 
Výnosy celkem  1 058 055,03 
Výsledek hospodaření  -4 657,25 
  
orDINAce PrAKTIcKéHo LéKAře Pro LIDI V NouZI  
Náklady celkem  1 104 728,07 
Výnosy celkem  1 103 878,07 
– dotace SmOl   770 000,00 
– tržby za služby – zdravotní pojišťovny  296 459,61 
– tržby za služby nehraz. zdrav. poj.  9 104,00 
– dary PO a FO  9 999,73 
– ostatní výnosy (vč. zúčt. invest. dotací 17 220)  18 314,73 
Výsledek hospodaření  -850,00 

DůM SV. JoSefA V DoLANecH  
Náklady celkem  228 272,00 
Výnosy celkem  228 272,00 
– tržby za služby  48 300,00 
– dary – TKS   150 000,00 
– dary – Výbor dobré vůle   29 972,00 
Výsledek hospodaření  0,00 
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Posláním je pomáhat dospělým lidem s duševním onemocněním 
v  olomouckém regionu osvojit si či obnovit sociální dovednosti 
a pracovní návyky, umožnit jim tak znovu se začlenit do běžného 
života, žít samostatně a nalézt možnosti osobní realizace. Prostřed-
nictvím kavárny informujeme veřejnost o problematice lidí s du-
ševním onemocněním. Cílovou skupinou jsou dospělí lidé, kteří 
se léčí u psychiatra nebo jsou v péči psychologa (prioritní skupina 

Bezbariérová tréninková kavárna BETREKA • Dům sv. Vincence • 
Podpora samostatného bydlení

Děkuji každému, kdo v  roce 2013 jakýmkoliv způsobem podpořil naše služby, a  všechny vás srdečně 
zvu do  Bezbariérové tréninkové kavárny, kde můžete strávit své volné chvíle třeba s  přáteli. Budete 
zde obslouženi lidmi, kteří navzdory svým zraněným duším nacházejí denně odvahu a sílu překonávat 
nelehké životní překážky. Kromě výtečné Fair trade kávy, kterou si u nás můžete vychutnat, u nás máte 
šanci podívat se na svět kolem sebe trochu jinou optikou. Těšíme se na vaši návštěvu!

mgr. milena brzobohatá, vedoucí střediska

bezbariérová tréninková kavárna  
betreka
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dle Mezinárodní klasifikace nemocí F20–F29, F30–F39). Kavárna je 
situována v přízemí budovy v ulici Wurmova č. 5.

dům sv. vincence
Cílem sociálně aktivizačního centra je pomáhat dospělým lidem s du-
ševním onemocněním z Olomoucka žít samostatně v mezích svých 
schopností a dovedností a nalézt způsoby vlastního uplatnění ve vět-
šinové společnosti. Činnosti a programy s uživateli směřují mimo jiné 
k posílení jejich sebevědomí, pozitivním změnám a prevenci zhorše-
ní zdravotního stavu. Nabízíme klientům zázemí v přirozené komu-
nitě, čímž se snažíme stabilizovat jejich životní styl. Nedílnou součástí 
aktivit je vzdělávání a zkvalitňování informovanosti veřejnosti o du-
ševních onemocněních. Pracovníci centra navazují a rozvíjejí kontak-
ty se specializovanými lékaři olomouckého regionu.

podpora samostatného bydlení
Sociální služba Podpora samostatného bydlení pomáhá dospělým 
lidem v  olomouckém regionu, kteří mají sníženou soběstačnost 
z  důvodu duševního onemocnění, osvojit si dovednosti a  návyky 
související se zajištěním chodu domácnosti a se zařazením do běž-
ného společenského prostředí. Umožňuje jim tak vést samostatný 
život v  mezích možností vyplývajících z  jejich zdravotního stavu. 
Zaměřujeme se i na rozvíjení schopností klientů využívat běžně do-
stupné služby a informační zdroje.

aktivity střediska v roce 2013
Ve dnech 6. až 8. června 2013 jsme se zúčastnili akce Mezi námi - 
Dny zdravotně postižených. Cílem byla prezentace našich sociálních 
služeb, zprostředkování informací zájemcům a rozšíření obecné in-
formovanosti o nabídce střediska. V pavilonu Flory Olomouc jsme 
zřídili kavárnu, ve které naši uživatelé obsluhovali hosty a připravo-
vali pro ně nejrůznější nápoje.
V září se 8 našich uživatelů zúčastnilo pětidenního ozdravného po-
bytu u Vranovské přehrady.
V říjnu proběhl pátý ročník týdne sociálních služeb v České repub-
lice, do  kterého se zapojilo i  Středisko sv. Vincence. Zájemci měli 
možnost seznámit se s činností střediska díky dni otevřených dveří 
a dalším akcím pro veřejnost. Dále se v říjnu 8 uživatelů vypravilo 
na dvoudenní poznávací pobyt v Praze.
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jana se po dlouhé hospitalizaci potřebovala naučit zvládnout domácnost
Slečna Jana nastoupila do Podpory samostatného bydlení po dlouhodobé hospitalizaci v psychiatrické léčebně. Postupně se učila samostatnosti 
a pozvolna získávala zpět své sebevědomí. Chtěla se naučit běžným úkonům v domácnosti – vařit, prát v pračce nebo si plánovat úklid. Ze začátku 
měla strach a obavy, chyběly jí zcela základní zkušenosti. Díky pravidelné spolupráci se sociální pracovnicí a asistentkou se její situace významně 
zlepšila. Nyní již zvládá žít samostatně ve vlastním bytě. Každý den dochází na programy sociálně aktivizačního centra a účastní se různých výletů 
a akcí střediska. V letošním roce navštěvuje Bezbariérovou tréninkovou kavárnu, která jí dává možnost naučit se novým dovednostem a setkávat 
se s  lidmi prostřednictvím směn v  kavárně. Všechny pracovníky těší, jaké udělala Jana během posledního roku pokroky. Je optimističtější, 
spokojenější a komunikativnější.

(pozn. jméno klientky bylo změněno)

statistika služeb

Služba (zařízení) Uživatelé (rok) Muži Ženy Hodin skup. 
programů Intervence Kontakty

BETREKA 15 9 6 247  936

Dům sv. Vincence 49 30 19 920  1736

Podpora sam. bydlení 21 12 9  1881 1027

CELKEM 85 51 34 1167 1881 3699
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DůM SV. VINceNce 
Náklady celkem 1 269 524,30 
Výnosy celkem 1 262 312,98 
– dotace MPSV 974 000,00 
– dotace SmOl 200 000,00 
– dotace Olomoucký kraj 63 700,00 
– dary PO a FO 9 892,00 
– tržby za služby 4 140,00 
– ostatní výnosy  10 580,98 
Výsledek hospodaření -7 211,32 

PoDPorA SAMoSTATNéHo ByDLeNí 
Náklady celkem 1 265 574,57 
Výnosy celkem 1 256 539,82 
– dotace MPSV 776 000,00 
– dotace SmOl 150 000,00 
– dotace Olomoucký kraj 124 200,00 
– dary PO a FO 20 000,00 
– tržby za služby (ubyt. klientů) 181 800,00 
– tržby za služby (nácvik) 3 260,00 
– ostatní výnosy 1 279,82 
Výsledek hospodaření -9 034,75 
  
BeZBArIéroVá TréNINKoVá KAVárNA BeTreKA  
Náklady celkem 1 167 041,07 
Výnosy celkem 1 161 113,69 
– dotace MPSV 833 300,00 
– dotace SmOl 50 000,00 
– dotace Olomoucký kraj 178 800,00 
– dary PO a FO 1 000,00 
– tržby za služby, zboží a vlastní výrobky 96 195,00 
– ostatní výnosy 1 818,69 
Výsledek hospodaření -5 927,38

bezbariérová tréninková 
kavárna betreka
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pečovatelská služba
Je nabízena na  celém území olomouckého děkanátu. Jedná se 
o oblast města Olomouce a oblasti venkova se středisky ve Velké 
Bystřici, Tršicích, Těšeticích a Věrovanech. Posláním je poskytnutí 
potřebných úkonů dospělým a seniorům, kteří vzhledem ke své-
mu věku, nemoci či postižení potřebují pomoc jiné osoby tak, aby 
mohli důstojně žít ve  svém domácím prostředí. Dále se snažíme 
zachovávat jejich sociální vazby, podporovat běžný způsob života 
a dodávat psychickou či duchovní podporu v jejich aktuální život-
ní situaci. Poskytujeme takovou kvalitní péči, aby byli uživatelé 

spokojeni a  mohli zůstat co nejdéle ve  svém domácím prostředí. 
Poskytované činnosti jsou definované dle § 40 zákona č. 108/2006 
Sb., o  sociálních službách. Dále služba poskytuje fakultativní čin-
nosti, jako je zástřih vlasů, velký úklid, dohled nebo přeprava uži-
vatele služebním vozem. Potřebným občanům nabízíme zapůjčení 
kompenzačních pomůcek. Služba je poskytována v  pracovní dny 
od 7.00 do 15.30 hodin, od 15.30 do 20.00 hodin a během víkendu 
po vzájemné dohodě. V uplynulém roce došlo k významnému na-
výšení počtu klientů. Podařilo se nám posílit materiální a technické 
zabezpečení služby. Významným krokem byl nákup čtyř automo-
bilů, které napomohou zvýšení mobility našich pracovníků v rámci 

Pečovatelská služba • Ošetřovatelská služba

Další rok uběhl v charitní práci jako voda. V jeho průběhu prošlo středisko mnoha změnami, které jsme 
společně zvládli, a to díky obětavému přístupu ke službě potřebným ze strany mých spolupracovníků, 
kterým za jejich úsilí děkuji. 

mgr. pavel matulka, dis., vedoucí střediska



      17      

široké územní působnosti (děkanát Olomouc) našeho střediska. 
Vzhledem k  navýšení objemu poskytované péče se v  roce 2013 
rozšířil o řadu dalších pracovníků i kolektiv pečovatelské služby.

ošetřovatelská služba
Je zdravotnická služba poskytovaná v domácnosti klienta kvalifiko-
vanými zdravotními sestrami na základě indikace lékaře. Služba je 
určena klientům, kteří potřebují ve svém domácím prostředí zdra-
votní péči vzhledem ke  svému věku, nemoci nebo úrazu. Druhou 
skupinou příjemců péče jsou klienti v terminální fázi nemoci (péče 
o umírající). Služba je dostupná 24 hodin denně, 7 dní v týdnu a je 
poskytována klientům na  území města Olomouce a  v  nejbližším 
okolí, přičemž dlouhodobě pracujeme na rozšíření nabídky služby 
i do oblasti venkova. Cílem služby je poskytnout kvalitní odbornou 

ošetřovatelskou péči v  domácnostech klientů. Pracovníci se řídí 
principem individuálního přístupu k  nemocnému, jeho potřebám 
a nabízí mu i duchovní podporu a péči. Dalším rozhodujícím prin-
cipem je zachování lidské důstojnosti, respektu a úcty ke klientovi. 
Třetím pak je úzká spolupráce s rodinou klienta.

další aktivity střediska v roce 2013
Středisko sv. Alžběty se v  květnu představilo na  akci Mezi námi 
na výstavišti Flora Olomouc.
V červnu jsme se zapojili do putovní výstavy fotografií Charita oči-
ma seniorů, kterou jsme realizovali na několika místech olomouc-
kého děkanátu.
V  září se středisko zúčastnilo akce Handicap Rally, kde naši pra-
covníci připravili soutěžní disciplíny pro celé rodiny včetně jejich 
handicapovaných členů.
V září se také uskutečnil výlet pro klienty střediska.
V  říjnu proběhl den otevřených dveří na  středisku pečovatelské 
služby v Olomouci, kde si mohli návštěvníci prohlédnout zázemí 
služeb a seznámit se s kompenzačními pomůckami pro seniory.
V listopadu byla za naše zemřelé uživatele sloužena zádušní mše 
za účasti pozůstalých rodinných příslušníků a pracovníků Charity 
Olomouc.
V prosinci jsme pro naše klienty a členy jejich rodin připravili ad-
ventní setkání. I v roce 2013 byli naši klienti před Vánoci obdaro-
váni dárečky, které vyrobili klienti Střediska sv. Vincence.
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z textu poděkování pana emila
Rád bych touto cestou poděkoval pracovnicím Charity Olomouc za jejich obětavou péči věnovanou mé dnes již zesnulé manželce, 
paní Miroslavě. Bohužel neznám jejich jména, takže je nemohu konkretizovat. Velmi oceňuji jejich vysoce profesionální a zejména 
laskavý přístup, který významně zkvalitnil poslední dny mojí paní a  mně v  péči o  ni nesmírně fyzicky a  psychicky pomohl. 
Do budoucna přeji vaší organizaci co nejvíce takových lidí, kteří vás ve vaší činnosti budou reprezentovat svým osobním přístupem 
a lidským pochopením, způsobem, se kterým jsem se u nich setkal já…

PečoVATeLSKá SLužBA 
Náklady celkem 9 479 752,19 
Výnosy celkem 9 479 639,69 
– dotace MPSV 5 385 000,00 
– dotace SmOl 800 000,00 
– dotace Olomoucký kraj 35 600,00 
– příspěvky měst a obcí 199 370,00 
– dary PO a FO 53 941,00 
– tržby za služby (základní) 2 033 842,00 
– tržby za fakultativní služby  135 362,00 
– ostatní výnosy (vč. zúčt. invest. dotací 780 028,09) 836 524,69 
Výsledek hospodaření -112,50 
 
oŠeTřoVATeLSKá SLužBA 
Náklady celkem 2 721 560,05 
Výnosy celkem 2 533 042,12 
– tržby od zdrav. pojišťoven 2 415 916,87 
– dary PO a FO 11 680,00 
– dary – Výbor dobré vůle 100 000,00 
– ostatní výnosy 5 445,25 
Výsledek hospodaření -188 517,93 

Služba
(zařízení)

Kapacita
zařízení (den)

Uživatelé 
(rok)

Návštěvy
u klientů

Výkony
u klientů

Pečovatelská 
služba město 52 88 15 562 40 606

Pečovatelská 
služba venkov 53 129 16 835 33 945

Ošetřovatelská 
služba 45 151 10 944 16453

CELKEM 150 368 43341 91004

statistika služeb
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amaro khamoro
Sociálně aktivizační služba pro rodiny s  dětmi pomáhá zmírnit 
dopady jejich sociálně nepříznivé situace zejména na výchovu 
a vzdělávání dětí. Cílovou skupinu tvoří rodiny v sociálně tíživé 
situaci s  alespoň jedním dítětem ve  věku do  10 let. Služba je 
poskytována každý všední den od 8.00 do 15.00 hodin na úze-
mí města Olomouce. V roce 2013 se jednalo převážně o lokality 
Přichystalova ulice a Hejčín, ale v průběhu roku jsme častěji pů-
sobili i v centru města či některých ubytovnách. Služba je po-
skytována zejména terénní formou – návštěvy v domácnostech 

uživatelů, doprovody (na  úřad, k  lékaři, do  poradny aj.), akce 
pro uživatele (výlety, návštěva muzea a další). Je možné využít 
také ambulantní formu v  prostorách zařízení. Nabízenou služ-
bou napomáháme prevenci sociálně-patologických jevů, pod-
porujeme rodiny v  samostatnosti a  aktivním přístupu ke  zvlá-
dání jejich potíží, vedeme je k  orientaci v  běžných zdrojích 
podpory (rodina, přátelé, sociální služby, poradny, lékaři, úřady) 
a při řešení problémů se školou, mateřskou školkou apod. Cílem 
je zvýšit schopnost rodiny řešit situace související s  výchovou 
a vzděláváním dítěte, a to tak, aby bylo vytvořeno nebo zacho-
váno prostředí pro její zdravé fungování. 

Amaro khamoro • Komunitní centrum • Školička Khamoro 

Středisko se po celý rok 2013 věnovalo poskytování služeb pro romské děti a rodiny. Díky pracovnímu 
nasazení všech pracovníků byla rozšířena i nabídka vzdělávacích a kulturních programů pro studenty 
vysokých škol, stážisty, dobrovolníky a veřejnost.

mgr. andrea koukalová, vedoucí střediska
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komunitní centrum
Formou nízkoprahového zařízení pro děti a  mládež nabízíme zá-
kladní sociální poradenství, výchovné, vzdělávací a  volnočasové 
aktivity dětem a mladým ve věku 6 až 26 let. Činnosti jsou realizo-
vány prostřednictvím individuálních rozhovorů pracovníků s uživa-
teli a společnou prací na řešení jejich nepříznivé situace mimo jiné 
prostřednictvím zájmových aktivit (hudební, sportovní, taneční 
a jiné), preventivních besed a přednášek. V říjnu 2013 jsme se pře-
sunuli na ulici Holická, kde je realizována ambulantní forma služby 
každé pondělí a středu v časovém rozmezí od 13.30 do 17.30 hodin 
v klubovně. Terénní formou působí pracovníci Komunitního centra 
v okolí Mrštíkova náměstí v Olomouci každé úterý a pátek od 12.00 

do  15.30 hodin. Čtvrtky sloužily k  realizaci akcí a  výletů mimo lo-
kalitu. Podporujeme děti a mladé lidi v jejich všestranném rozvoji, 
nabízíme jim radu či pomoc v  nepříznivých situacích, ve  kterých 
se mohou nacházet. Spolupráce je založena na přátelském vztahu 
mezi uživateli a  pracovníky, který je vybudován na  vzájemné dů-
věře, pochopení a  respektu. Spolupracujeme se ZŠ Svatoplukova, 
která poskytuje uživatelům terénní formy zázemí pro doučování, 
a  nepravidelně s  Dětským domovem v  Olomouci (společné spor-
tovní a  jiné akce). V oblasti dlouhodobých cílů usilujeme zejména 
o předcházení společensky nepřijatelným jevům u uživatelů služby 
a o smysluplné trávení jejich volného času.

školička khamoro
Školička je realizována formou dětské skupiny. Zaměřuje se 
na předškolní přípravu dětí ve věku 3 až 6 let (po odkladu školní do-
cházky až 7 let), které pocházejí z romských rodin žijících v lokalitách 
ohrožených sociálním vyloučením. Při vstupu na ZŠ tyto děti mnoh-
dy omezuje absence základních znalostí, problémy s výslovností, za-
členěním do kolektivu, dodržováním stanoveného režimu. Školička 
Khamoro  působí na adrese Holická 51, Olomouc. Provozní doba je 
od pondělí do pátku v čase 7.00 – 12.30 hodin (každý první pátek 
v měsíci je z provozních důvodů zavřeno). Školičku může navštěvo-
vat až 7 dětí. V průběhu roku připravujeme různé akce a události, 
jako jsou besídky, návštěvy divadelních představení, výlety a další. 
V roce 2013 jsme navázali spolupráci se dvěma MŠ a logopedkou.
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další aktivity střediska v roce 2013
K příležitosti dne romů byl v dubnu uspořádán program na Hor-
ním náměstí v Olomouci. Vystoupení romských skupin v Jazz Ti-
bet Clubu a výstavu fotografií Jindřicha Štreita doprovázela pest-
rá nabídka dalších aktivit.

Významnou událostí byla realizace již 15. ročníku Romské pouti, 
na které vystoupila romská gospelová skupina F6. Pouti se zú-
častnilo více než 400 poutníků nejen z České republiky.
Středisko se dále věnovalo přípravě preventivních workshopů 
pro základní, střední i vysoké školy.

petra dostala druhou šanci
Na jaře roku 2013 jsme během návštěvy u uživatelské rodiny zastihli i  jejich příbuznou, paní Petru ze Slovenska s  tříletým synem, které jsme 
nabídli sociálně aktivizační službu. Paní Petra souhlasila a začaly probíhat pravidelné návštěvy na ubytovně, kde maminka bydlela u své sestry. 
Samotné návštěvy se ze začátku zaměřovaly spíše na pomoc v předškolní přípravě chlapečka. Postupem času se na nás maminka začala obracet 
i s jinými zakázkami. Jednalo se především o pomoc při vyřizování rozvodu, ke kterému Petru vedlo nevhodné až agresivní chování ze strany 
manžela. Společně jsme sepsaly žádost o rozvod, kterou maminka poslala k soudu na Slovensko. V průběhu roku se Petra rozhodla, že zůstane 
v České republice. Tím začal veliký kolotoč zjišťování, na které dávky v ČR bude mít nárok a po jaké době. Dále bylo třeba zrušit pobírání dávek 
na Slovensku a začít vyřizovat potvrzení o přechodném pobytu, ke kterému však Petra potřebovala být uvedena v nájemní smlouvě nebo alespoň 
mít potvrzení od  majitele nemovitosti. V  létě 2013 jsme paní Petře nabídli možnost přihlásit se do  kurzu terénního pracovníka – souhlasila 
a následně zvládla projít všemi pohovory a testy, které samotnému kurzu předcházely. Absolvovala měsíční kurz, zvládla závěrečné zkoušky 
a  dokonce byla vybrána mezi 4 absolventy, kteří dostali práci na  jeden rok. Petra si vyřídila potvrzení o  přechodném pobytu. Díky trvalému 
příjmu si může hledat vlastní bydlení, protože zatím bydlí se svou sestrou a jejími dětmi. Petra se začala zabývat dluhy a exekucemi, jejichž řešení 
delší dobu z důvodu nízkého příjmu odkládala. Dalo by se tedy říct, že dostala novou šanci, aby si urovnala věci z minulosti a začala znovu díky 
nové práci, novým lidem a časem snad i novému, vlastnímu domovu.

                                                                                                                                                                                                                   (pozn. jméno klientky bylo změněno)
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Služba (zařízení) Kapacita (den) Uživatelé (rok) Intervence Návštěvy u klientů Kontakty Indiv. doučování
– kontakty

Amaro khamoro 5 (35 rodin) 126 693 481 262 23

Komunitní centrum  165 1075 3 3110 138

Školička 8 11 159    

CELKEM 13 302 1927 484 3372 161

AMAro KHAMoro 
Náklady celkem 1 422 244,71 
Výnosy celkem 1 389 154,00 
– dotace MPSV 1 087 600,00 
– dotace SmOl 230 000,00 
– dotace Olomoucký kraj 44 100,00 
– dary PO a FO 25 300,00 
– tržby (příspěvek na vstupné) 2 154,00 
Výsledek hospodaření -33 090,71 
 
ŠKoLIčKA KHAMoro 
Náklady celkem 356 600,00 
Výnosy celkem 347 450,00 
– dotace MŠMT 250 000,00 
– dotace Olomoucký kraj 43 000,00 
– přijaté příspěvky – TKS 50 000,00
– tržby (příspěvek na stravu, vstupné) 4 450,00 
Výsledek hospodaření -9 150,00

KoMuNITNí ceNTruM 

Náklady celkem 1 193 887,81 

Výnosy celkem 1 163 164,80 

– dotace MPSV 881 000,00 

– dotace SmOl 90 000,00 

– dotace SmOl – prev. kriminality (2 projekty) 42 000,00 

– dotace SmOl (obl. kultury „Romská pouť 2013“) 20 000,00 

– dotace Olomoucký kraj („Den Romů“) 30 000,00 

– nadace Renovabis 37 828,80 

– dary PO a FO 29 646,00 

– tržby (příspěvek na akce, vstupné) 6 045,00 

– ostatní výnosy (vč. zúčt. invest. dotací  26 645) 26 645,00 

Výsledek hospodaření -30 723,01 

statistika služeb
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krizové centrum
Naším cílem je snížení emočního napětí klienta a současně zpře-
hlednění jeho situace metodami krizové intervence, jedná se 
o  psychickou podporu vyškoleným pracovníkem. Pracovníci 
v  průběhu roku poskytli lidem v  akutní krizi psychickou i  soci-
ální pomoc ve formě ambulantní a pobytové. S čím klienti nej-
častěji přicházejí do Krizového centra? Často se jedná o nějaký 
typ násilí, kterému jsou vystaveni, nebo je to neočekávaná ztráta 
bydlení (exekuce, vyhození z bytu aj.), příčinou může být zhor-
šení psychického stavu (deprese) a  řada jiných důvodů. Pokud 

Krizové centrum • Poradenské centrum • Pomoc v mimořádných 
situacích a humanitární pomoc 

Poskytujeme pomoc lidem v akutní krizi. Posláním všech tří služeb je umět rychle reagovat na požadavky 
lidí v nouzi, na krizové situace a mimořádné události.

phdr. jana haasová, vedoucí střediska
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se klient nemůže vrátit do  svého bezpečného prostředí, je mu 
poskytnut pobyt (v  jednom ze 3 dvoulůžkových pokojů) přímo 
v Krizovém centru na přechodnou dobu v délce až 10 nocí; záleží 
na okolnostech daného případu. Vedle těchto základních forem 
pomoci se zvýšil počet klientů v neregistrovaných formách po-
moci, a to telefonické i terénní. Za úspěšně vyřešené kazuistiky 
v průběhu léta lze označit dva na sobě nezávislé náročné přípa-
dy, kdy se na Krizové centrum obrátili cizí státní příslušníci. Dle 
potřeby jsme schopni na vyžádání vyjet mimo město Olomouc 
do  oblastí v  rámci olomouckého děkanátu. Krizové služby po-
skytujeme zdarma v nepřetržitém provozu 24 hodin denně, 365 
dnů v roce. 

poradenské centrum
Posláním služby je poskytovat bezplatné informace a  odbornou 
sociální pomoc lidem v  obtížné životní situaci, kteří ji nejsou 
schopni řešit vlastními silami ani za  pomoci svého okolí. V  roce 
2013 došlo k personálním změnám ve službě a ke snížení počtu 
pracovníků vzhledem k přiznaným dotacím, což znamenalo zre-
dukování poskytovaných služeb a omezení provozní doby v Olo-
mouci a činnosti v lokalitách Velká Bystřice a Těšetice, které jsme 
začali rozvíjet již na  konci roku 2012. Sociální pracovníci přesto 
ve své činnosti pokračovali nejen ve městě, ale i na venkově, kde 
byli přítomni 1x za čtrnáct dnů a poskytovali odborné sociální po-
radenství příchozím občanům. Během roku jsme pomáhali klien-

tům zejména v oblasti dluhové problematiky, ale také v otázkách 
sociálního zabezpečení a  bydlení. Vedle toho jsme poskytli pří-

mou pomoc materiální a finanční jednotlivcům i celým rodinám. 
Díky darům z  Tříkrálové sbírky se pomoc dostala k  lidem, kteří 
na  podporu ze strany státu nedosáhli a  byli ohroženi sociálním 
vyloučením. Poradna má provozní dobu čtyři dny v týdnu, v pon-
dělí až čtvrtek nás zastihnete vždy dopoledne, v pondělí a středu 
jsme přítomni i odpoledne.
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pomoc v mimořádných situacích 
a humanitární pomoc
Smyslem této neregistrované služby je odborně pomáhat v mís-
tech, kde dojde k  nepředvídaným událostem většího rozsahu, 
tzn., že je událostí zasaženo více osob. Jedná se například o pří-

rodní katastrofy, události spojené s lidskou činností jako havárie, 
požáry a další. V průběhu roku došlo ke dvěma takovýmto udá-
lostem, kdy jsme se zúčastnili následné pomoci. Za úspěšné po-

važujeme tři výjezdy krizových interventů a sociálních pracovníků 
mimo Olomoucký kraj, a to do oblasti Frenštátu pod Radhoštěm, 
kde jsme byli 2x (tragická událost po výbuchu plynu v panelovém 
domě) a do Putimi, kam jsme vyjeli jednou (povodně v Čechách). 
Vedle pomoci lidské jsme se podíleli i  na  organizaci materiál-
ní a  finanční sbírky pro oblasti zasažené povodněmi v  Čechách. 
Středisko disponuje technickými prostředky, které může v přípa-
dě mimořádných událostí zapůjčit občanům vytopeným vodou; 
v průběhu roku jsme zapůjčili vysoušeče vlhkosti deseti rodinám 
z Olomouce a okolí. 
V  případě rozsáhlých mimořádných událostí spolupracujeme 
s  dalšími Charitami pod záštitou Arcidiecézní charity Olomouc 
a  složkami Integrovaného záchranného systému Olomouckého 
kraje.

významné akce roku 2013

V  průběhu roku proběhla osvětová činnost na  venkově i  v  Olo-
mouci, kde jsme předávali zejména seniorům informace o krizo-
vých službách a dluhové problematice.
Pracovníci v  únoru úspěšně ukončili dlouhodobý kurz Telefonická 
krizová intervence, což zvýšilo jejich odborné kompetence u klientů.
Aktivní účast na workshopu Škola a neštěstí v rámci Komunitního 
plánování Olomouckého kraje v  dubnu 2013 poskytla možnost 
prezentace činnosti Krizového centra.
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příběh o marii, kterou manžel týral a nutil užívat drogy
Rodina paní Marie se třemi nezletilými dětmi bydlela v malém městečku. Jejich život se změnil, když Mariin manžel začal brát 
drogy. Byl agresivní, bral rodině peníze na domácnost. Dokonce začal nutit Marii ke společnému užívání drog. Když odmítala, 
fyzicky ji napadal. 

V té době byla paní Marii diagnostikována roztroušená skleróza, ale ona se snažila nemoci nepodlehnout. Začala navštěvovat 
kurz pro pracovníka v sociální oblasti, aby si pak mohla najít kvalifikovanou práci. Když se ukázalo, že za manželovým násilným 
jednáním je i trestná činnost spojená s distribucí drog, rozhodla se paní Marie situaci řešit radikálně a podala na manžela trestní 
oznámení z důvodu týrání a znásilnění. Policie ženě doporučila nevracet se již domů, aby nedošlo k dalším útokům. Zprostředkovala 
kontakt na nejbližší Krizové centrum – zařízení Charity Olomouc, a paní Marie přijela s dětmi do Olomouce. 

S klientkou jsme začali řešit situaci její rodiny. Přesto, že pro ni nebylo lehké naráz zpřetrhat všechny kontakty, cílem bylo najít 
nové bydlení a začít nový život. Ubezpečovala se, že to dělá i kvůli dětem, aby vyrůstaly v klidu a bezpečí. Protože hrozilo další 
nebezpečí kvůli osobám v  drogovém prostředí, jež klientka odhalila, rozhodla se pro utajované bydlení v  některém azylovém 
domě tohoto typu, než si najde trvalé bydliště daleko od nynějšího. Pracovníci spolu s paní Marií takovéto bydlení v ČR našli. 

O jejím osudu bychom se více nedozvěděli, kdyby nám po půl roce nezaslala krátkou zprávu s poděkováním. Ta potvrdila, že se 
jí podařilo postavit se znovu na vlastní nohy: „Děkuji za vaši sílu, kterou jste mi dali v té nejtěžší životní situaci. Já jsem začala 
studovat a udělala jsem si kurs sociálního pracovníka, nastoupila jsem i jako pracovník v občanském sdružení, kde jsem pracovala 
s dětmi, bohužel kvůli stalkingu jsem odjela do ciziny, kde žiji s  novým přítelem a jsem šťastná.“

(pozn. jméno klientky bylo změněno)
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Služba (zařízení) Uživatelé (rok) Kontakty (rok) Intervence

Krizové centrum 229 384 1093

Poradenské centrum 231 402 986

Mimořádné situace 80 domácností 125 135

CELKEM 540 911 2214

KrIZoVé ceNTruM 

Náklady celkem 1 782 266,88 

Výnosy celkem 1 755 114,00 
– dotace MPSV 1 268 500,00 
– dotace Olomoucký kraj 80 600,00 
– dotace SmOl 310 000,00 
– dary PO a FO  45 766,00 
– tržby (příspěvek na kurz) 25 000,00 
– ostatní výnosy (vč. zúčt. invest. dotací  25 248) 25 248,00 

Výsledek hospodaření -27 152,88

PorADeNSKé ceNTruM 
Náklady celkem 917 018,87 
Výnosy celkem 902 450,00 
– dotace MPSV 782 000,00 
– dotace SmOl 50 000,00 
– dotace Olomoucký kraj 70 000,00 
– dary PO a FO  450,00 
Výsledek hospodaření -14 568,87 
 
PoMoc V MIMořáDNýcH SITuAcícH A HuMANITárNí PoMoc 
Náklady celkem 16 299,00 
Výnosy celkem 16 299,00 
– dary PO  16 299,00 
Výsledek hospodaření 0,00 

statistika služeb
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Nabízíme dobrovolníkům možnost zapojit se do programu, který 
získal akreditaci u  Ministerstva vnitra České republiky, i  do  ne-
akreditovaných činností. Dobrovolnický program nabízí dlouho-
dobou a  systematickou službu, ale i  výpomoc krátkodobého či 
jednorázového charakteru.
Přítomnost dobrovolníků v charitních službách rozšiřuje sociální 
podporu o hodnotu nezištného vztahu a lidské blízkosti s osamě-
lými nebo s lidmi v nouzi. Dobrovolníci v roce 2013 obohatili naše 
služby o 6530 hodin svého volného času. 
Pomáhali ve  středisku Samaritán pro lidi bez domova, kde se jich 
v průběhu roku vystřídalo 50. Mezi nejčastější činnosti patřil výdej 
jídla nebo asistence pracovníkům v terénním programu. Dobrovolní-
ci nechybí ani na Středisku sv. Vincence pro lidi s duševním onemoc-
něním, kde se jich v průběhu roku prostřídalo 24. Zapojili se do pod-

pory uživatelů v Bezbariérové tréninkové kavárně, při keramických 
či textilních rukodělných programech a  skupinových aktivitách. 
Na Středisku sv. Alžběty pro lidi s tělesným handicapem se zapojilo 
9 dobrovolníků, kteří pomáhali aktivně vyplnit volný čas uživatelům, 
především osamělým seniorům. Dobrovolnická pomoc nechyběla 
ani na Středisku Khamoro pro etnické menšiny. V uplynulém roce 32 
dobrovolníků doučovalo romské děti z lokalit ohrožených sociálním 
vyloučením nebo se podílelo na přípravě výletů a jiných akcí. Pro pří-
pad přírodních, ekologických nebo humanitárních katastrof máme 
na území své působnosti 25 proškolených dobrovolníků, kteří spolu-
pracují se Střediskem sv. Kryštofa pro krizovou pomoc.
Dalších 182 lidí se dobrovolně zapojilo do pomoci s jednorázový-
mi či krátkodobými aktivitami Charity Olomouc a téměř 1200 se 
jich angažovalo ve sbírkách, především v Tříkrálové sbírce.

DoBroVoLNIcTVí
Vážení a milí dobrovolníci,
velice si vážíme Vaší práce, kterou věnujete klientům Charity. Je obdivuhodné, že nezištně věnujete svůj čas, své schopnosti 
a  angažujete se v  této činnosti. Jsme rádi, že můžeme našim klientům nabídnout i  něco víc, než na  co máme finanční 
prostředky. Váš osobní dar, tedy Vaše osobní přítomnost s nimi, je o to cennější, že je darován bez výhrad a nároků.
Děkuji!

ludmila gottwaldová, dis., ředitelka charity olomouc
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dobrovolná oblastní charita 
těšetice

Byla založena 1. dubna 2005 v souladu se stanovami Arcidiecéz-
ní charity Olomouc. Působí ve  farnostech Drahanovice, Těšetice 
a Slatinice. Vznikla z potřeby sdružit lidi, kteří chtějí ve svém vol-
ném čase pomáhat druhým, zejména dětem a seniorům. Při své 
činnosti aktivně spolupracuje s  Arcidiecézní charitou Olomouc 
a Charitou Olomouc.
Během roku těšetické dobrovolnice trávily čas s osamělými se-
niory v jejich domácnostech, navštěvovaly ale i domovy pokoj-
ného stáří v Náměšti na Hané a Bohuslavicích, připravovaly pro 
seniory společná setkání. Pletly oděvní doplňky (šály, čepice, 
ponožky a  jiné), které skrze Charitu Olomouc darovaly lidem 
bez domova. Ze zakoupené příze vyráběly obvazy pro leprosá-
ria v Africe. Aktivně se zapojily do Tříkrálové sbírky a do dalších 
materiálních sbírek ve spolupráci s Charitou Olomouc. Finanční-
mi dary se podílely na charitních projektech u nás i v zahraničí 
(podpora pozůstalých po  tragickém výbuchu ve Frenštátě pod 
Radhoštěm, podpora postižených povodněmi, Adopce na dálku, 
Vánoční balíček na Ukrajinu, Charita pro Filipíny a další). V září 
roku 2013 převzaly zástupkyně těšetické Charity na  IV. setká-
ní dobrovolníků ve  Šternberku z  rukou otce arcibiskupa Jana 
Graubnera, prezidenta Arcidiecézní charity Olomouc P. Bohumí-
ra Vitáska a ředitele Arcidiecézní charity Olomouc Václava Kepr-

ta poděkování za dlouholetou, dobrovolnou a obětavou podpo-
ru charitní činnosti. Finanční prostředky na své aktivity získává 
dobrovolná Charita především z vlastních zdrojů, například pro-
dejem svých výrobků.

Díky nasazení kněží a  farníků i všech jednotlivých dobrovolníků 
jsou profesionální služby Charity Olomouc doplňovány o  hlubší 
lidský a duchovní rozměr. Všem upřímně děkujeme za obětavou 
spolupráci na dobrém díle!
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Charitní působení je neoddělitelným způsobem spjato s  fungo-
váním farností. Charitu lze vnímat jako prodlouženou ruku církve, 
nataženou k  trpícím. Je velmi obohacující vidět, jak tato spolu-
práce přináší plody, které se prakticky zrcadlí na celé řadě aktivit 
– vzpomeňme některé z  nich, jako jsou Tříkrálová sbírka, Postní 
almužna nebo Benefiční výroba a prodej adventních věnců.

tříkrálová sbírka 2013
Tři králové nám přinesli radostnou zprávu o  narození Spasitele, 
požehnali našim domovům a požádali nás o finanční dar pro chu-
dé a lidi v nouzi. Charita Olomouc zajišťuje průběh sbírky na úze-
mí děkanátu, který zahrnuje kromě města Olomouc i  dalších 34 
obcí. Díky štědrosti dárců a úsilí koledníků se podařilo vykoledovat 
1.155.000 Kč, do sbírky se zapojilo více než 1000 dobrovolníků. Z fi-
nančních darů jsme mohli podpořit činnost Střediska sv. Vincence 
pro lidi s duševním onemocněním, projekt pro lidi hledající nový 
domov Společenství sv. Josefa v Dolanech, chod Střediska sv. Alž-
běty pro lidi s  tělesným handicapem nebo projekt Školička Kha-
moro, který připravuje děti předškolního věku z lokalit ohrožených 
sociálním vyloučením na nástup do školy. Z tříkrálových darů byl 
podpořen i provoz Krizového centra, které nabízí bezpečné záze-
mí obětem domácího násilí a  dalších trestných činů, obětem pří-
rodních a jiných katastrof či hromadných neštěstí a dalším. Velice 

si ceníme důvěry, s  jakou nám dárci své finance svěřují k pomoci 
chudým a lidem v těžkých životních situacích.

postní almužna
Je pastorační aktivitou, do které se v roce 2013 zapojilo 23 farností 
a  2 kláštery. Farníci po  dobu postu střádali finanční dary pro po-
moc lidem ve  svém okolí. Dárci věnovali pro potřebné 87.689 Kč 
a umožnili tak zprostředkovat pomoc týraným ženám, kterým byla 
v  několika případech poskytnuta přímá pomoc formou zajištění 
potravin a základních hygienických potřeb a následná poradenská 
péče v řešení jejich složité situace. Základní potraviny a hygienické 

SPoLuPráce S fArNoSTMI A SBírKy
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prostředky byly poskytnuty i  zdravotně postiženému muži, který 
měl za  sebou bezdomoveckou zkušenost. Z  darů Postní almužny 
bylo dále podpořeno několik rodin a matek samoživitelek, které se 
ocitly před hrozbou ztráty domova a velkým sociálním propadem. 
V jednom případě byly podpořeny volnočasové aktivity dětí z ro-
diny, která se na přechodnou dobu dostala do špatné ekonomické 
situace. Podporu obdrželi i křesťané v Pákistánu, kteří se kvůli své 
víře ocitli v nebezpečí. Pomoci jsme, díky dárcům, mohli celkem de-
seti rodinám a řadě jednotlivců.

benefiční prodej a výroba  
adventních věnců
Během první neděle adventní proběhl v olomouckém děkanátu 
tradiční dobročinný prodej adventních věnců. S jejich výrobou nám 
pomáhali nejen naši stálí dobrovolníci, ale i řada dalších lidí, kteří 

měli před Vánoci zájem udělat něco dobrého. Celkem se zapojilo 152 
ochotných lidí, kteří vyrobili 443 adventních věnců. Výtěžek benefič-
ního prodeje byl po odečtení nákladů spojených s výrobou odeslán 
do misijního sirotčince Verbist Care Center v mongolském Ulánbáta-
ru, kde žije až 2000 dětí v otřesných podmínkách na ulici. Odeslaná 
částka 67.992 Kč byla použita především na nákup potravin.

ProJeKTy DoBroVoLNIcTVí, ADVeNTNí ProDeJ, ByDLeNí AJ. 
Náklady celkem 617 910,70 
Výnosy celkem 589 775,00 
– dotace MVČR 100 000,00 
– dary PO a FO  61 374,00 
– tržby (ubytování klienti) 101 604,00 
– tržby (pronájem) 46 549,00 
– tržby (NP) 145 080,00 
– tržby (za výrobky) 37 523,00 
– ostatní výnosy (vč. zúčt. invest. dotací  93 744) 97 645,00 
Výsledek hospodaření -28 135,70 

oSTATNí čINNoSTI (ProNáJMy, oBcHůDeK AJ.) 

Náklady celkem 48 040,11 

Výnosy celkem 168 021,00 
– tržby (pronájem) 159 340,00 
– tržby za zboží 6 181,00 
– ostatní výnosy 2 500,00 

Výsledek hospodaření 119 980,89
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Přehled pracovních úvazků v roce 2013

Středisko Přepočtený DPP DPč

SLD            29,6  52 3

SDO 6,47 5 0

STH 29,22 35 7

SMP 6,94 6 2

SKP 4,68 5 1

Správa 12,38 11 3

ceLKeM 89,29 114 16

Přepočtený – průměrný evidenční počet pracovníků přepočtený
DPP – dohoda o provedení práce – počet dohod/rok
DPč – dohoda o pracovní činnosti – počet dohod/rok

Výnosy roku 2013 dle zdrojů

MPSV, MŠMT, MVČR, ÚP 18 260 763 Kč

Ol. kraj (vč. veř. zak.) 5 691 400 Kč

Města a obce 4 511 370 Kč

Zahraniční zdroje 1 058 055 Kč

Tržby (mimo veř. zakázky) 7 901 492 Kč

Dary 588 464 Kč

Jiné 3 146 876 Kč

Struktura nákladů v roku 2013

Osobní 27 541 087 Kč

Materiál a zboží 4 368 638 Kč

Služby a energie 5 671 943 Kč

Ostatní 3 893 585 Kč

66 %11%

14 %

9 %

44 %

19 %

11 %
14

 %

8 %1 %

3 %

náklady výnosy
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rozvaha k 31. 12. 2013 (údaje v tis. Kč)
stav k prvnímu dni
účetního období

stav k poslednímu
dni účetního období

AKTIVA

dlouhodobý majetek 31 437 Kč 34 669 Kč

dlouhodobý majetek
nehmotný 0 0

dlouhodobý majetek 
hmotný 41 135 47 457

– z toho pozemky 0 1 577

– z toho stavby 34 027 38 186

–  z toho samostatné  
movité věci  
a soubory m.v.

3 031 3 458

–  z toho drobný dlouho-
dobý hmotný majetek 4 077 4 059

–  z toho nedokončený 
dlouhodobý hmotný 
majetek

0 177

dlouhodobý finanční  
majetek 0 0

oprávky k dlouhodobému 
majetku -9 698 -12 788

krátkodobý majetek  7 052 Kč  5 998 Kč

zásoby 24 27

pohledávky 1 700 2 031

finanční majetek 5 285 3 891

jiná aktiva 43 49

AKTIVA celkem 38 489 Kč 40 667 Kč

stav k prvnímu dni
účetního období

PASIVA

vlastní zdroje 33 112 Kč 36 933 Kč

vlastní jmění 34 287 38 220

fondy 160 364

účet výsledku hospodaření x -317

HV ve schvalovacím řízení 17 x

nerozděl. zisk/neuhr. ztráta 
z min. let -1 352 -1 334

cizí zdroje  5 377 Kč  3 734 Kč

dlouhodobé závazky 138 112

krátkodobé závazky 4 562 3 448

dodavatelé, přij. zálohy, ost. 
závazky 491 365

závazky vůči zaměstnancům 2 107 1 623

závazky  k institucím SP a ZP 1 149 853

ostatní přímé daně 271 157

ostatní daně a poplatky 0 50

závazky státní rozpočet 0 0

jiné závazky 194 44

krátkodobé bankovní úvěry 0 0

dohadné účty pasivní 350 356

jiná pasiva (výnosy a výdaje 
příštích období) 677 174

PASIVA celkem 38 489 Kč 40 667 Kč
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VýNoSy (A PříJMy) V roce 2013

výnosy celkem 41 158 421,32 Kč

tržby

tržby za služby, vlastní výrobky a zboží 5 189 116,00

tržby – z veřejné  zakázky Ol. kraje 4 510 000,00

tržby od zdravotních pojišťoven 2 712 376,48

dotace, dary, příspěvky

dotace MPSV  17 551 100,00

dotace MŠMT 250 000,00

dotace MVČR 100 000,00

dotace Olomoucký kraj 1 181 400,00

 – z toho oblast – Podpora prevence kriminality 70 000,00

 – z toho oblast – Podpora integrace romských komunit 43 000,00

 – z toho oblast – Podpora poskytování sociálních služeb 1 038 400,00
 –  z toho –  program Podpora kulturních aktivit  

v Olomouckém kraji v roce 2013 30 000,00

dotace úřadu práce 359 663,00

dotace Statutární město Olomouc  
výnos 2013 celkem 4 312 000,00

– z toho – oblast sociálních služeb 3 480 000,00

– z toho – Ordinace  770 000,00

– z toho – oblast prevence kriminality 42 000,00

– z toho – oblast kultury – Romská pouť 20 000,00

dotace a příspěvky obcí a měst 199 370,00

podpora OP LZZ Vzestupná spirála č. projektu: CZ.1.04/3.1.02/67.00042 (výnos 2013) 1 058 055,03

nadace BONA 20 000,00

nadace Renovabis 37 828,80

Výbor dobré vůle – Nadace Olgy Havlové 129 972,00

dary PO, FO 464 932,93

Tříkrálová sbírka (výnos 2013) 200 000,00

Hospodaření charity olomouc v roce 2013
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ostatní

ostatní výnosy   2 882 607,08

                                        z toho zúčt. invest. dotací 2 661 176,26

příjmy 

         příjmy do fondu (přímá pomoc vč. TKS 
         Postní almužna, aj.) 476 363,04

         příjmy na investice – vozový park 
         (vč. 250 tis. SMOL) 450 000,00

         příjmy na investice – stavební úpravy 
         (TKS, realizace 2014) 314 173,23

NáKLADy (A VýDAJe) V roce 2013

náklady celkem 41 475 254,65 Kč

         osobní náklady organizace celkem 27 541 087,00

         provozní náklady organizace celkem 13 934 167,65

                               z celkových nákladů – náklady správy 6 011 745,22

                                        – z toho – osobní náklady 5 009 006,08

                                        – z toho – provozní náklady 1 002 739,14

                               z celkových nákladů – náklady na reg. soc. služby 36 080 742,85

                               členění nákladů na hlavní a hospodářskou činnost:

                                        hlavní: 41 427 tis. Kč

                                        hospodářská: 49 tis. Kč

výdaje

         výdaje z fondů (přímá pomoc (vč. TKS); 
         Postní almužna, aj.) 272 443,61

         výdaje na investice (auta) 591 721,00

         výdaje na investice 
         (vč. 12 tis. TKS, stavební úpravy) 70 549,43

HoSPoDářSKý VýSLeDeK orGANIZAce V roce 2013                                                                                                                                                                                                          -316 833,33 Kč
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Hospodaření charity olomouc 2013 podle středisek

STřeDISKo (projekt)      VýNoSy    NáKLADy HV (ZISK/ZTráTA)

SLD (prev. kriminality, konference,…) 301 101,87 301 101,87 0,00

Azylový dům pro muže 6 398 760,55 6 398 760,55 0,00

Noclehárna pro muže 1 066 030,35 1 067 278,74 -1 248,39

Azylový dům pro ženy 2 034 868,45 2 034 868,45 0,00

Noclehárna pro ženy 974 873,27 975 983,27 -1 110,00

Nízkoprahové denní centrum 4 417 767,84 4 483 116,20 -65 348,36

Terénní program 1 550 737,79 1 560 712,96 -9 975,17

Vzestupná spirála 1 058 055,03 1 062 712,28 -4 657,25

Ordinace prakt. lékaře pro lidi v nouzi 1 103 878,07 1 104 728,07 -850,00

Dům sv. Josefa 228 272,00 228 272,00 0,00

Dům sv. Vincence 1 262 312,98 1 269 524,30 -7 211,32

Podpora samostatného bydlení 1 256 539,82 1 265 574,57 -9 034,75

BETREKA 1 161 113,69 1 167 041,07 -5 927,38

Pečovatelská služba 9 479 639,69 9 479 752,19 -112,50

Ošetřovatelská služba 2 533 042,12 2 721 560,05 -188 517,93

Amaro Khamoro 1 389 154,00 1 422 244,71 -33 090,71

Školička Khamoro 347 450,00 356 600,00 -9 150,00

Komunitní centrum 1 163 164,80 1 193 887,81 -30 723,01

Krizové centrum 1 755 114,00 1 782 266,88 -27 152,88

Poradenské centrum 902 450,00 917 018,87 -14 568,87

Pronájmy, obchůdek 168 021,00 48 040,11 119 980,89

Jiné (dobrovolnictví, advent. věnce,…) 606 074,00 634 209,70 -28 135,70

ceLKeM 41 158 421,32 Kč 41 475 254,65 Kč -316 833,33 Kč



DĚKUJEME ZA PODPORU

DOTACE A JINé fINANčNÍ PROSTřEDKY POSKYTLI:
Evropský sociální fond
Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR
Ministerstvo vnitra ČR
Olomoucký kraj
Statutární město Olomouc
Úřad práce ČR
Nadace Renovabis
Výbor dobré vůle – Nadace Olgy Havlové
Obce: Bělkovice-Lašťany, Bukovany, Bystročice, Bystrovany, Dolany,  
Doloplazy, Drahanovice, Horka nad Moravou, Kožušany-Tážaly,
Krčmaň, Křelov-Břuchotín, Lazníčky, Loučany, Luběnice, Lutín,
Mrsklesy, Náměšť na Hané, Olbramice, Přáslavice, Samotišky,
Svésedlice, Těšetice, Tršice, Velká Bystřice, Velký Týnec, Velký Újezd, 
Věrovany, Výkleky.

fINANčNÍMI A MATERIÁLNÍMI DARY NEbO JINýM ZPůSObEM NÁS PODPOřILI:
Aquapark Olomouc, Arcibiskupský kněžský seminář, Arcidiecéze olomoucká, Arcidiecézní charita Olomouc, Barnet J., Bártová E., Ing. Baumgartnerová H., Běhal 
L., MUDr. Bertová B., Bison & Rose, Mgr. Bodiová A., Brožová, Bušta P., Ciglerová J., Ciroková K., Coufal M., Cvoliga F., ČEPS, a.s., Červenka J., Čuda J., Daniel J., 
Dolečková L., Dražanová A., Dvořáková M., Eliášová K., Fiala M., Filipová Š., Gazdík P., Geisler J., Geocentrum, spol. s.r.o., Hamáček J., Hartmannová M., Hejdová 
I., MUDr. Hellerová J., Holečková S., Jařab J., akad. mal. Jemelka J., Johnson D., Josef Kvapil a.s., Junek A., Juráňová, Jurečka J., Karas J., Kaslová T., Kavanová A., 
Knop D., Kocourková G., Komers A., Komínek K., Köttnerová R., Koutná A., Koutská M., DiS., Kovář J., Kručinská T., MUDr. Kubů P., Kučera P., Kulihová E., Kvapilovi, 
Lavičková M., Lehovec J., Lepařová, LMC s.r.o., Lucová J., Málková O., Maska P., Matějíčková, Maxa V., Ing. Mička I., FIDES AGRO, spol. s.r.o., Michopolus P., Moláček 
M., Musilová B., Nadace BONA, Najman M., nakladatelství Refugium, Němec J., Němec P., Nippert K., Nohl R., Oblastní dobrovolná charita Těšetice, Obšilová H., 
OLTERM&TD Olomouc, Opluštil J., Palásková B., Palásková J., Papoušek P., Peérez Lescay E., Penam a.s., Ing. arch. Pejpek T., Pernicová M., Piterková Z., Pokorná D., 
Ponča J., Prima Pack, s.r.o., Prudíková D., RNDr. Přehnalová E., Radio Haná, s.r.o., Rejnková, Roskol M., Roubínková A., Ing Rozbořil J., Rubeš J., Sedláček M., Smurfit 
Kappa Olomouc s.r.o., Ing. Steiner J., Strnad P., Suchánek J., Šrámek O., Šťastný O., Štulc J., Štůstek M., Tabery E., Technické služby města Olomouce, a.s., Techno-
techna průmyslové pece, s.r.o., Tesco Stores ČR, a.s., Toman J., Trikator CZ s.r.o., Trnkal Z., Tvarůžková Z., Vlková I., Vodis Olomouc, s.r.o., Vyhnálková P., Weikert P., 
Žilík R., dále dárci sbírek Krajíc chleba pro chudé, Mongolsko, Postní almužna, Tříkrálová sbírka a další anonymní dárci. 
Děkujeme za podporu římskokatolickým farnostem, řeholním společenstvím a komunitám olomouckého děkanátu.



Wurmova 5 • 771 11 Olomouc • +420 585 221 127 • info@olomouc.charita.cz
www.olomouc.charita.cz • www.facebook.com/charita.olomouc

středisko Samaritán pro lidi bez domova
+420 583 033 456 • sld@olomouc.charita.cz

středisko sv. Vincence pro lidi s duševním onemocněním
+420 585 313 897 • sdo@olomouc.charita.cz

středisko sv. Alžběty pro lidi s tělesným handicapem
+420 585 754 582 • sth@olomouc.charita.cz

středisko Khamoro pro etnické menšiny
+420 585 203 101 • smp@olomouc.charita.cz

středisko sv. Kryštofa pro krizovou pomoc a poradenství
+420 585 203 100 • skp@olomouc.charita.cz




