
VÝROČNÍ ZPRÁVA 2015

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
+420 739 249 223 • smp@olomouc.charita.cz

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

středisko Matky Terezy pro farnosti a dobrovolnictví
+420 739 344 037 • sfd@olomouc.charita.cz

Wurmova 5 • 779 00 Olomouc • +420 585 221 127 • info@olomouc.charita.cz
www.olomouc.charita.cz • www.facebook.com/charita.olomouc



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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úvodní slovo ředitelky

Vážení a milí,

dostává se k Vám opět po roce výroční zpráva Charity Olomouc. Co v ní můžete najít, čím Vás můžeme překvapit a v čem 
ujistit? Pečlivě a zodpovědně jsme v ní vše, co se událo, zaznamenali. Pro ty, kteří nás neznají a nevědí, co vlastně Charita dělá, 
uvedu několik příkladů.
Poskytujeme pomoc všem, kdo nás vyhledají ve chvíli, kdy již nejsou schopni sami zvládat svou obtížnou situaci. Nejčastěji 
trpí ztrátou bydlení v důsledku nezaměstnanosti, dále řeší zadluženost, problémy s návykovými látkami (alkohol a drogy), 
rozpad rodiny a rozvod, domácí násilí. Jejich situaci zpravidla zapříčiní více okolností najednou, například změna majitele 
nájemního bytu, který navýší platby a nastaví nepřiměřené podmínky nájmu, k tomu se přidá vysoký nedoplatek za energie 
a splátky z tzv. rychlých půjček. Dále těžká nemoc spojená se ztrátou zaměstnání nebo úraz se zdravotními následky. Úmrtí 
blízkého člověka, péče o těžce nemocné dítě, péče o staré rodiče. Když se těchto příčin zkombinuje více, může to vést až k pocitu bezvýchodnosti z nastalé 
situace. Chceme být nablízku každému, kdo se v takovém stavu ocitl a hledá pomoc.
Další téma je velmi aktuální a naléhavé. V současné době jsme všichni konfrontováni se situací uprchlíků, kdy celé rodiny opouštějí svoje domovy a putují 
do neznámých zemí, aby v nich našli pomoc. Řada z Vás třeba shání informace o možnostech, jak vyjádřit solidaritu a podat pomocnou ruku. Účastníte 
se materiálních sbírek nebo se společně s dalšími dobrovolníky vydáváte do uprchlických táborů v Maďarsku, Slovinsku a dalších zemích. Pod záštitou 
Charity ČR je možné směřovat účinnou pomoc k těm, kdo ji opravdu potřebují.
A ještě jeden příklad naší činnosti: Kolem 6. ledna, kdy ještě doznívá pohoda z vánočních svátků, Vás zastaví tři králové, popřejí Vám štěstí i zdraví a na-
píšou na průčelí Vašeho domu tři písmena – K + M + B (Christus mansionem benedicat). Přispějete do kasičky a jistě Vás bude zajímat, komu peníze 
pomůžou. Tříkrálová sbírka je největší dobrovolnickou akcí Charity a její výtěžek každoročně pomáhá zmírnit ty nejpalčivější problémy našich klientů.
Svatý otec František nás vybízí, abychom mysleli na druhé a pomáhali jim. Na sklonku minulého roku vyhlásil Rok milosrdenství a vybídl nás, ať každý 
začneme od sebe, jdeme mezi strádající a nemocné a pomáháme jim. Na tuto cestu se naši pracovníci vydali již dávno a mohu Vás ujistit, že vše, co dě-
láme, je opravdové a z lásky. 
Děkuji všem zaměstnancům a dobrovolníkům, dárcům a příznivcům Charity, kteří společně s námi pomáhají lidem v nouzi, v nebezpečí, v krizi, lidem 
hledajícím nový domov. Děkuji za jejich nasazení a soucit, za statečnost a dobré srdce.

Ludmila Gottwaldová, DiS., ředitelka Charity Olomouc 
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slovo duchovního správce

Milí přátelé,

držíte v rukou výroční zprávu naší Charity Olomouc. Je zde dlouhý výčet činností a služeb, které charita v našem okolí 
poskytuje. Lidí, s nimiž toto dílo přichází do kontaktu, je velmi mnoho. Týká se dětí, mladých, rodin, starých, nemocných, 
opuštěných, vyhoštěných, zapomenutých… Slouží jim profesionálové i dobrovolníci.
Rád bych poděkoval všem, kteří v minulém roce k tomuto dílu přiložili ruku a také tomuto dílu přispívali. Jedná se o sku-
tečné naplňování Ježíšova příkazu: „Milujte se navzájem…“ A rád bych také všechny povzbudil, aby se nenechali odradit 
často neopodstatněnou kritikou a v charitním díle pokračovali. Ano, kritiků je vždy dost. Nezměníme celý svět, ale někoho 
učiníme šťastným – a to má nevyčíslitelnou hodnotu.
Jistý portugalský výrobce mýdla namítl knězi, že křesťanství za dva tisíce let ničeho nedosáhlo, protože na světě je stále 
mnoho zla. Kněz uviděl na ulici dítě, které bylo velice špinavé. Využil toho a odpověděl podnikateli: „Ani mýdlo ničeho ne-
dosáhlo; vždyť na světě je stále mnoho špinavých lidí.“ „Mýdlo samo o sobě nedosáhne ničeho, pokud se nepoužívá,“ odpověděl jeho výrobce. A kněz 
na to: „Stejně tak křesťanství.“

S díkem a požehnáním P. Mgr. Ladislav Švirák, děkan olomoucký

pár slov předsedy rady charity

Vážení přátelé,

představujeme Vám výroční zprávu oblastní charity v Olomouci, která stručně vypovídá o její práci v roce 2015. Charita 
Olomouc existuje více než dvě desetiletí a po celou dobu své existence měla jeden cíl – pomáhat těm, kdo se ocitli v nelehké 
životní situaci a kteří potřebují pomoc druhých lidí. 
Ne jinak tomu bylo i v uplynulém roce. Díky obrovskému pracovnímu nasazení a velké profesionalitě jednotlivých pracov-
níků i mnohých dobrovolníků se daří jednotlivé cíle naplňovat ke spokojenosti všech klientů. Proto bych chtěl všem, kdo se 
na charitním díle podílejí, upřímně poděkovat a popřát jim mnoho sil v roce nastávajícím.

Mgr. Zdeněk Lakomý, předseda Rady Charity Olomouc
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základní informace

Charita Olomouc je účelové zařízení katolické církve s právní subjektivitou (evidovaná právnická osoba). Spadá pod správu Arcidiecézní 
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. 10. 1996. IČ: 44936427

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

Rada Charity Olomouc: Mgr. Zdeněk Lakomý – předseda, JUDr. Pavel Bureš, Ph.D., ThLic. Jakub Doležel, Th.D., Mgr. Pavel Hanák  
(od 1. 9. 2015), MUDr. Marie Horáková, Mgr. Pavel Kalman, Ing. Jiří Kropáč (do 30. 4. 2015), Mgr. Eva Machová, MUDr. Marie Terrichová,  
RNDr. Ladislav Šnevajs (do 30. 4. 2015)

Revizní komise: Mgr. Jana Vážanová – předsedkyně, Mgr. Jana Březinová, Edita Konečná

Organizační struktura:
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Rok 2015 patřil ve středisku Samaritán z vnějšího pohledu k těm klidnějším. Na první pohled přehledná činnost však v sobě skrývala značné 
úsilí spojené s přehodnocováním a s rozvojem všeho, na co jsme v každodenní praxi zvyklí. Od začátku roku jsme převzali od Arcidiecézní charity 
Olomouc aktivity Centra materiální pomoci. Dále jsme se intenzivně připravovali na to, co přijde – vznik nového Domova se zvláštním režimem, 
rozvoj v oblasti sociálního bydlení, rozvoj v oblasti pracovní integrace klientů a v řadě jiných tematických oblastí. Do budoucna nám zůstává 
množství úkolů, o nichž věříme, že nám pomohou posunout naše služby směrem k větší efektivitě, kvalitě, ale především k větší lidskosti.

PhDr. Petr Prinz, vedoucí střediska

noclehárna pro muže

Noclehárna slouží k akutnímu přespání dospělých mužů. Je otevřena 
každý den, v letním provozu od 18:00 do 7:30, v zimě od 17:00. Kapa-
cita je 18 lůžek, z čehož jsou 4 lůžka přednostně určeny pro nemocné, 
kterým je výjimečně umožněn i celodenní pobyt. Pokud je větší počet 
zájemců, využije se pořadník, který zohledňuje zdravotní a sociální si-
tuaci. Poplatek za nocleh je stanoven ve výši 20 Kč, první tři noclehy se 
poskytují zdarma a za určitých podmínek se může klientovi odpustit 
platba, a to s ohledem na zapojení do programu pracovní rehabilita-
ce. Možnost přespání a hygieny je doplněna o podporu a pomoc při 
řešení obtížné sociální situace. Vytíženost i význam služby stále vzrůs-
tá, především z důvodu rostoucího počtu lidí v nouzi. Noclehárnu vy-
užilo celkem 304 mužů, průměrné využití bylo 85 %.

azylový dům pro muže

Poskytuje střednědobé ubytování a  slouží mužům od 18 let, kte-
ří nemají jiné zázemí. Služba nabízela 32 lůžek přímo v  azylovém 
domě ve Wurmově ulici a také 18 lůžek v 7 sociálních bytech v růz-
ných lokalitách města Olomouce. Kapacita byla dočasně navýšena 

v druhé polovině roku o 4 lůžka. Pobyt je zde možný po dobu 1 roku. 
Zájem o službu je značný a poptávka dlouhodobě převyšuje nabíd-
ku, ve službě je veden pořadník. Průměrné využití služby činilo 96,6 
%, pomoc byla poskytnuta 119 osobám. Velký důraz je také kladen 
na individuální plánování a úzkou spolupráci s našimi pracovníky. 
Význam má i  program pracovní rehabilitace. Cílem je poskytnout 
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uživatelům počáteční podporu a nasměrovat je zpět k samostatné-
mu fungování a k nezávislému bydlení.
Poskytování sociální služby azylový dům pro muže bylo hrazeno 
v rámci projektu Zajištění vybraných služeb sociální prevence v Olo-
mouckém kraji, který byl spolufinancován Evropským sociálním fon-
dem a státním rozpočtem České republiky.

noclehárna pro ženy 

Noclehárna je zaměřena na poskytnutí bezpečného přespání a hy-
gienického zázemí ženám bez střechy nad hlavou či ženám v ob-
tížné životní situaci. Klientky noclehárny mohou využít odborné 
pomoci sociálních pracovníků i  možnosti psychické podpory ze 
strany sociálních asistentů, kteří jsou zároveň pracovníky Krizového 
centra. Kapacita služby je 10 lůžek. Po třech dnech zdarma je služba 
poskytována za 25 Kč. Stejně jako v noclehárně pro muže i zde exis-
tuje možnost odpuštění platby s ohledem na zapojení v programu 
pracovní rehabilitace. V roce 2015 služba pomohla 71 ženám.

azylový dům pro ženy

Azylový dům pro ženy nabízí pomoc a podporu ženám od 18ti let, 
které nepečují o dítě a ocitly se v obtížné životní situaci spojené 
se ztrátou bydlení. Kapacita zařízení je 15 míst, z toho se v azylo-
vém domě nachází 10 míst a dalších 5 míst je ve dvou sociálních 
bytech. Klientky mohou v azylovém domě i v bytě zůstat až jeden 
rok. Klientkám bylo v roce 2015 nabídnuto 68 skupinových a vol-
nočasových aktivit. Azylový dům v roce 2015 pomohl 35 ženám. 

Poskytování sociální služby azylový dům pro ženy bylo hrazeno 
v  rámci projektu Zajištění vybraných služeb sociální prevence 
v Olomouckém kraji, který byl spolufinancován Evropským sociál-
ním fondem a státním rozpočtem České republiky.

nízkoprahové denní centrum

Služba nabízí lidem žijícím na ulici základní pomoc v oblasti hygieny, 
stravování a v kontaktu s okolním prostředím. Pracovníci jsou lidem 
k dispozici a pomáhají jim řešit jejich situaci týkající se bydlení, dávek, 
dokladů, komunikace s úřady či s rodinou. Ve službě funguje tzv. bo-
nusový systém. Ten zajišťuje klientovi zdarma dostatečný rozsah slu-
žeb tak, aby zvládl svou situaci. Následně se klientova podpora vyvíjí 
podle jeho spolupráce. Významným prvkem je stále více se rozvíjející 
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pracovní rehabilitace, o kterou je mezi klienty velký zájem. Kromě am-
bulantní formy je služba provozována i terénně, pracovníci navštěvují 
dvakrát týdně v odpoledních hodinách vytipované lokality ve městě. 
Velkou pomocí pro centrum je realizace potravinových sbírek Krajíc 
chleba pro chudé, zapojení do Národní potravinové sbírky a do sbírky 
při akci Noc venku. Služba podpořila celkem 1 052 osob.

terénní program

Terénní program má dvě základní části, jejichž náplň se v  průbě-
hu uplynulého roku stabilizovala. Jedná se o Nízkoprahový terén, 
který má za cíl být v kontaktu s lidmi, kteří žijí na ulici. Snaží se na-
bídnout odpovídající pomoc z různých zdrojů podle zájmu a mož-
ností klienta. Nabízí i materiální pomoc, ta je však spíše doplňkem, 
nikoliv podstatou činnosti. Druhou částí je Vzestupná spirála (tzv. 
vysoký terén), který se věnuje intenzivní práci s lidmi, kteří jsou na 
ulici jen krátce, nebo jim ztráta domova hrozí. Nízkoprahový terén 
podpořil v roce 2015 celkem 420 osob, Vzestupná spirála 120 osob.

 ordinace praktického lékaře pro lidi v nouzi

Ordinace má nezastupitelné místo v síti služeb pro lidi bez domova. Spe-
cifické problémy pacientů jsou službou brány v potaz a zohledněny při 
nastavení péče. Služba nabízí standardní péči praktika především těm 
lidem bez domova, kteří se hůře dostávají k běžným zdravotním služ-
bám. Přínos spočívá také v preventivním významu a  léčbě infekčních 
a parazitárních onemocnění. V roce 2015 bylo ošetřeno 645 pacientů.

společenství sv. josefa v dolanech

Smyslem Společenství je nabídnout poklidné stabilní zázemí rodin-
ného typu těm mužům, kteří ho z osobních důvodů hledají. Spole-

čenství má křesťanský charakter a  pobyt zde není omezen. V  roce 
2015 zde byla posvěcena arcibiskupem Graubnerem kaple sv. Josefa. 
O komunitu se stará pastorační asistent – kapucín br. Maxmilián.

centrum materiální pomoci

Od začátku roku jsme převzali od Arcidiecézní charity Olomouc 
humanitární sklad, který funguje na Wurmově ulici 11 a má za cíl 
především zajistit bezplatný výdej ošacení pro lidi v nouzi. V této 
oblasti intenzivně spolupracujeme se Sdružením SOS, které nás 
podporuje materiálně i personálně. Součástí je i dobročinná Pro-
dejna u Samaritána. V budoucnu plánujeme rozvoj tohoto centra.

aktivity v uplynulém roce

• V průběhu roku probíhalo pravidelné divadelní setkání spolku ÚLET,
 který se zaměřuje na divadelní improvizaci. Uskutečnilo se asi 
 10 improvizačních představení v Olomouckém kraji i mimo něj.
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• V květnu proběhl již tradiční fotbalový turnaj Samaritán OPEN. 
 Účastníky jsou lidé bez domova, z ubytoven nebo z azylových 
 domů a jejich sociální pracovníci.
• V červenci a srpnu se konala Prázdninová luštěninová 
 sbírka.
• V říjnu jsme se zapojili do akce Dny za vymýcení chudoby. 
 Uspořádali jsme vernisáž výstavy prof. Jindřicha Štreita 
 „Kde domov můj“, dále seminář o nesoběstačných osobách 
 bez domova nebo ekumenickou bohoslužbu.

• Ve spolupráci s farnostmi proběhla v říjnu až listopadu 
 potravinová sbírka Krajíc chleba pro chudé.
• V listopadu se konala akce Noc venku, a to ve spolupráci 
 s Filozofickou fakultou Univerzity Palackého v Olomouci.
• V listopadu proběhla také Národní potravinová sbírka.
• V prosinci jsme uspořádali konferenci na téma „Bezdomovectví 
 a překážky v nalezení bydlení a skutečné integraci.“
• Další podpůrné aktivity jsou realizovány pro klienty napříč 
 službami a to tréninky ve fotbalu a stolním tenisu.

Josef přišel o vlastní bydlení a ocitl se na ulici bez finančních prostředků
Pan Josef je starobní důchodce. Do azylového domu přišel před dvěma lety, kdy se po smrti sestry, se kterou žil ve společné domácnosti, ocitl 
bez vlastního bydlení. Zároveň se z důvodu exekuce na bankovním účtu ocitl několik měsíců zcela bez finančních prostředků. Díky intenzivní 
spolupráci se sociálními pracovníky a díky poskytnutí materiální pomoci z Tříkrálové sbírky se mu podařilo toto náročné období překonat. 
Během svého pobytu v azylovém domě spolupracoval s dluhovou poradkyní Vzestupné spirály. Všechny dluhy úspěšně splatil a přešel do 
sociálního bytu. Ve velké míře také zvládal spořit na kauci a na podzim roku 2015 se přesunul do vlastního pronajatého bytu. V novém bytě 
se mu daří. Nadále využívá podpory naší pracovnice, která s ním řeší příležitostné obtíže.

STATISTIKA SLUŽEB SLD 2015

Služba (zařízení) Lůžka Uživatelé (rok) Obložnost Návštěvy Kontakty Intervence
Azylový dům pro muže 50 119 96,60 %
Azylový dům pro ženy 15 35 94,60 %
Noclehárna pro muže 18 304 85 %
Noclehárna pro ženy 10 71 51,50 %
Nízkoprahové denní centrum 1 052 34 970 7 220 706
Terénní program 540 2 899 936
Ordinace praktického lékaře 645 3 471
Společenství sv. Josefa 8
Celkem 101 2 766 38 441 10 119 1642
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HOSPODAŘENÍ STŘEDISKA

Středisko Samaritán pro lidi bez domova

Náklady celkem 252 760,00

Výnosy celkem 252 760,00

      dotace Olomoucký kraj „Kde domov můj“ 25 000,00

      dotace SmOl „Kde domov můj“ 30 000,00

      dotace úřad práce 111 967,00

      dary PO a FO 18 543,00

      tržby z prodeje služeb 9 500,00

      mat. dary, ostatní výnosy (zúčt. invest. dotací 50 000) 57 750,00

Výsledek hospodaření 0,00

Azylový dům pro muže

Náklady celkem 6 961 276,17

                    … z toho náklady na veřejnou zakázku Olomouckého kraje 3 748 520,00

Výnosy celkem 6 933 492,83

      výnos z veřejné zakázky Olomouckého kraje (IP) 2 510 000,00

      dotace Olomoucký kraj P1 947 800,00

      dotace Olomoucký kraj P2 65 600,00

      dotace SmOl 85 000,00

      dary PO a FO 10 900,00

      tržby za služby 1 736 340,00

                    … z toho tržby veřejné zakázky Olomouckého kraje 1 238 520,00

      ostatní výnosy (zúčt. invest. dotací 1 450 003,47) 1 577 852,83

Výsledek hospodaření -27 783,34
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Noclehárna pro muže

Náklady celkem 1 519 694,92

Výnosy celkem 1 504 912,96

      dotace Olomoucký kraj P1 1 067 000,00

      dotace Olomoucký kraj 76 400,00

      dotace SmOl 150 000,00

      dotace úřad práce 90 000,00

      tržby za služby 89 555,00

      ostatní výnosy (zúčt. invest. dotací 30 883,60) 31 957,96

Výsledek hospodaření -14 781,96

Azylový dům pro ženy

Náklady celkem 2 221 395,29

                    … z toho náklady na veřejnou zakázku Olomouckého kraje 1 148 320,00

Výnosy celkem 2 218 484,67

      výnos z veřejné zakázky Olomouckého kraje (IP) 892 000,00

      dotace Olomoucký kraj P1 658 100,00

      dotace SmOl 95 000,00

      tržby za služby 526 495,00

                    … z toho tržby veřejné zakázky Olomouckého kraje 256 320,00

      ostatní výnosy (zúčt. invest. dotací 24 070,98) 46 889,67

Výsledek hospodaření -2 910,62
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Noclehárna pro ženy

Náklady celkem 964 749,09

Výnosy celkem 961 762,79

      dotace Olomoucký kraj P1 785 600,00

      dotace SmOl 110 000,00

      tržby za služby 41 245,00

      ostatní výnosy (zúčt. invest. dotací 24 284,22) 24 917,79

Výsledek hospodaření -2 986,30

Nízkoprahové denní centrum

Náklady celkem 4 582 409,94

Výnosy celkem 4 546 630,64

      dotace Olomoucký kraj P1 3 235 400,00

      dotace SmOl 750 000,00

      dotace úřad práce 304 110,00

      dary FO a PO 68 530,00

      tržby za služby 11 905,00

      ostatní výnosy (zúčt. invest. dotací 142 725,41) 176 685,64

Výsledek hospodaření -35 779,30
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Terénní program

Náklady celkem 2 110 199,56

Výnosy celkem 2 083 584,87

      dotace Olomoucký kraj P1 1 693 900,00

      dotace Olomoucký kraj 117 200,00

      dotace SmOl 260 000,00

      dary FO a PO, ostatní výnosy 12 484,87

Výsledek hospodaření -26 614,69

Ordinace praktického lékaře pro lidi v nouzi

Náklady celkem 1 208 245,39

Výnosy celkem 1 194 831,03

      dotace SmOl 700 000,00

      tržby za služby – zdravotní pojišťovny 412 662,34

      tržby za služby – nehraz. zdrav. poj. 16 059,00

      dary FO a PO 14 391,03

      mat. dary, ostatní výnosy (zúčt. invest. dotací 16 618,84) 51 718,66

Výsledek hospodaření -13 414,36
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Dům sv. Josefa v Dolanech

Náklady celkem 311 055,10

Výnosy celkem (tržby za služby. ostatní výnosy) 272 920,00

Výsledek hospodaření -38 135,10

Centrum materiální pomoci

Náklady celkem (z toho centrum potrav. pomoci 285 608 Kč) 689 940,00

Výnosy celkem 689 940,00

      dotace úřad práce 166 382,00

      dary potrav. pomoc 285 608,00

      dary – TKS 200 000,00

      dary PO, mater. dary 34 500,00

      tržby ze služeb 3 450,00

Výsledek hospodaření 0,00

Centrum materiální pomoci – prodejna

Náklady celkem 324 828,00

Výnosy celkem 312 622,00

      tržby 192 920,00

      mat. dary 119 702,00

Výsledek hospodaření -12 206,00
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Naše služby poskytujeme dospělým lidem s  psychotickými a  afektivními poruchami v  nepříznivé životní situaci. V  ambulantních službách 
pomáháme lidem s chronickým psychiatrickým onemocněním při hledání vhodného zaměstnání a se začleněním do společnosti. V terénní 
službě poskytujeme lidem s psychiatrickou diagnózou podporu s vedením jejich domácností.

Mgr. Milena Brzobohatá, vedoucí střediska

bezbariérová tréninková kavárna

Našimi klienty jsou dospělí lidé z olomouckého regionu, kteří v dů-
sledku duševního onemocnění hůře hledají možnosti realizace ve 
společnosti. V  Bezbariérové tréninkové kavárně jim pomáháme 
osvojit si či obnovit sociální dovednosti a  pracovní návyky, čímž 
chceme klientům umožnit opětovné začlenění do běžného života. 
Kavárna je otevřená pro veřejnost od pondělí do čtvrtka, a to od 
12:00 do 18:00. V této době klienti trénují služby v provozu kavár-

ny pod dohledem asistenta. Mimo to mohou uživatelé přicházet 
i v dopoledních hodinách (úterý a středa od 10:00 do 11:30), kdy je 
kavárna pro veřejnost uzavřená.

dům sv. vincence

Posláním Domu sv. Vincence je pomáhat dospělým lidem s  du-
ševním onemocněním v olomouckém regionu při udržení nebo 
rozvoji osobních schopností, s navazováním mezilidských vztahů 
a  se zprostředkováním kontaktů se společenským prostředím. 
Vytváříme pro klienty bezpečné prostředí vycházející z jejich po-
třeb a  nabízíme takové aktivity, které napomáhají jejich rozvoji 
a jež je začleňují do společnosti. Podporujeme vznik svépomoc-
ných skupin uživatelů. Služba je poskytována od pondělí do pát-
ku od 8:00 do 15:00.

podpora samostatného bydlení

Služba Podpora samostatného bydlení pomáhá dospělým lidem 
s  duševním onemocněním z  regionu Olomouc osvojit si doved-
nosti a  návyky, které souvisí se zajištěním chodu domácnosti 
a umožňuje jim tak vést samostatný život v mezích svých schop-
ností a dovedností. Podpora samostatného bydlení je poskytová-
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na terénní formou. Pracovníci (sociální pracovník, asistent) dochá-
zejí do domácností uživatelů, kde jim poskytují podporu ve vedení 
domácnosti – nákupy, úklidy, vaření nebo finanční hospodaření. 
Dále také služba nabízí ubytování pro 8 osob. Podpora samostat-
ného bydlení je poskytována ve všední dny od 8:00 do 12:30 a od 
13:00 do 16:00.

aktivity v uplynulém roce

• V červnu proběhl týdenní ozdravný pobyt v Horních Věstonicích, 
 kterého se účastnilo 9 klientů. 
• V září byl realizován dvoudenní turistický pobyt uživatelů 
 v Karlově Studánce, jehož se zúčastnilo 8 klientů. 
• V říjnu proběhl každoroční dvoudenní pobyt v Praze, kterého 
 se zúčastnilo 8 klientů. Cílem pobytů byla podpora navázaných 
 mezilidských vztahů mezi klienty a jejich následné rozvíjení, 
 

 nácvik samostatnosti klientů (např. v dopravních prostředcích),
 nácvik jejich orientace v neznámém prostředí, zlepšení fyzické 
 kondice a zvýšení odolnosti organismu.

Díky Bezbariérové tréninkové kavárně získal nové přátele
„Bezbariérovou tréninkovou kavárnu navštěvuji od léta 2010. Doporučila mi ji moje ošetřující psychiatrička, abych si obnovil pracovní 
návyky, navázal nové vztahy s vrstevníky a vyplnil tak svůj volný čas. A jak vypadal můj život před kavárnou? V důsledku svého psychi-
atrického onemocnění jsem byl hospitalizován v léčebně, pobyt v ní jsem vnímal jako prodloužené umírání. Byl jsem přesvědčen, že „tu“ 
budu navěky. Nevěřil jsem, když mi lékař sdělil, že trpím schizofrenií. Vše, co se stalo, jsem si vysvětloval jako působení nešťastné náhody. 
Snažil jsem se vydržet tím, že jsem poslouchal hudbu, povídal si s rodinou a těšil se na další den. Po propuštění nastal tvrdý pád, vstřebat 
tuto skutečnost mi trvalo několik měsíců. Svět, ve kterém jsem žil před hospitalizací a v němž mi bylo dobře, neexistoval. Necítil jsem se 
tak silný jako dříve, nedokázal jsem si najít kamarády a neměl jsem s kým sdílet své zážitky. Bezbariérová tréninková kavárna mi umožnila 
najít si nová přátelství, sdílet své problémy s lidmi se stejnou nemocí a být v kontaktu s veřejností. Líbí se mi prostředí kavárny a možnost 
účastnit se nabízených programů (návštěvy muzeí a podobně). 
Letos se těším na ozdravný pobyt, který bude na Jižní Moravě. Pojedeme na výlet do jeskyní, na hrad a budeme opékat buřty. Rád jez-
dím každý rok, jelikož můžu trávit volný čas v přírodě, aniž bych musel myslet na vlastní starosti, zejména na problémy spojené s mojí 
nemocí.“
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STATISTIKA SLUŽEB SDO 2015
Služba (zařízení) Uživatelé (rok) Muži Ženy Osobodny* Intervence
Dům sv. Vincence 48 27 21 2351
Betreka 20 11 9 949
Podpora samostatného bydlení 28 17 11 2983
Celkem 96 55 41 3300

* osoboden = počet osob ve službě za den,    osobodny = součet osobodnů v roce

HOSPODAŘENÍ STŘEDISKA

Dům sv. Vincence
Náklady celkem 1 238 599,68
Výnosy celkem 1 218 950,11
      dotace Olomoucký kraj P1 1 024 400,00
      dotace SmOl 115 000,00
      dary PO a FO 71 706,11
      ostatní výnosy 7 844,00
Výsledek hospodaření -19 649,57

Podpora samostatného bydlení
Náklady celkem 909 632,24
Výnosy celkem 897 394,56
      dotace Olomoucký kraj P1 785 600,00
      dotace SmOl 80 000,00
      dary PO a FO 20 000,00
      tržby – úhrady uživatel 11 690,00
      ostatní výnosy 104,56
Výsledek hospodaření -12 237,68

Ubytování klientů služby PSB

Náklady celkem 334 742,00

Výnosy celkem 334 742,00

      tržby za ubytování 332 200,00

      ostatní výnosy 2 542,00

Výsledek hospodaření 0,00

Bezbariérová tréninková kavárna

Náklady celkem 1 094 581,94

Výnosy celkem 1 084 356,61

      dotace Olomoucký kraj P1 984 800,00

      dotace SmOl 20 000,00

      dary FO a PO 3 600,00

      tržby za služby, zboží a vlastní výrobky 75 721,70

      ostatní výnosy 234,91

Výsledek hospodaření -10 225,33
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Naší snahou je pomoci prostřednictvím našich terénních služeb k setrvání našich klientů ve svém přirozeném prostředí vlastního domova. Bez 
obětavého přístupu k službě potřebným a velkého pracovního nasazení ze strany mých spolupracovníků, všech podporovatelů a dobrovolníků 
bychom tuto smysluplnou pomoc v takovém rozsahu a kvalitě poskytnout nemohli. Jako vedoucí střediska sv. Alžběty jim hluboce děkuji.

Mgr. Pavel Matulka, DiS., vedoucí střediska

pečovatelská služba

Služba je nabízena na celém území olomouckého děkanátu. Jedná 
se o oblast města Olomouce a oblast venkova se středisky ve Vel-
ké Bystřici, Tršicích, Těšeticích a Věrovanech. Posláním pečovatelské 
služby je poskytnout potřebné úkony dospělým a  seniorům, kteří 
vzhledem ke svému věku, nemoci či postižení potřebují pomoc jiné 
osoby. Klientům poskytujeme péči, která jim umožňuje důstojně žít 

ve svém domácím prostředí. Dále se snažíme zachovávat jejich soci-
ální vazby, podporovat běžný způsob života a dodávat psychickou 
či duchovní podporu v jejich nelehké životní situaci.
V rámci služby byly poskytovány i doplňkové činnosti – zástřih vlasů, 
velký úklid nebo přeprava uživatelů naším služebním vozem. Cha-
ritní pečovatelská služba je poskytována v pracovní dny od 7:00 do 
15:30. Po vzájemné dohodě je dle našich kapacitních možností po-
skytována také od 15:30 do 20:00 a během dnů pracovního volna. 
Potřebným občanům (klientům našich služeb i ostatním občanům) 
je k dispozici rovněž služba zapůjčení kompenzačních pomůcek.
V roce 2015 prošla pečovatelská služba významným vývojem. Došlo 
k velkému navýšení objemu poskytnuté péče našim klientům. Stej-
ně jako předchozí rok se nám i v roce 2015 podařilo posílit materi-
ální a technické zabezpečení pečovatelské a ošetřovatelské služby. 
Například díky podpoře Nadačního fondu Veolia (projekt „Důstojně 
ve svém domově ve stáří i v nemoci“) jsme nakoupili dva automobi-
ly pro pečovatelskou službu, což výrazně napomůže zvýšení mobili-
ty našich pracovníků. Z vlastních zdrojů jsme získali automobil třetí.

ošetřovatelská služba

Ošetřovatelská služba („Home Care”) je domácí zdravotní péče 
poskytována kvalifikovanými zdravotními sestrami, a  to na zá-
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kladě indikace lékaře. Cílem služby je kvalitní poskytnutí odbor-
ných zdravotních výkonů v  domácnostech klientů, kteří potřebují 
zdravotní péči vzhledem ke svému věku, nemoci nebo úrazu. Pří-
jemci péče jsou i  klienti v  terminální fázi nemoci (péče o  umíra-
jící). Pracovníci se řídí principem individuálního přístupu k  ne-
mocnému, k  jeho potřebám a  nabízí mu i  duchovní podporu 
a  péči. Dbáme na zachování lidské důstojnosti, respektu a  úctě 
ke klientovi. Důležitým pravidlem je také úzká spolupráce s  rodi-
nou klienta. Ošetřovatelská služba je dostupná 24 hodin denně, 
7 dní v týdnu. Služba je poskytována klientům na území města Olo-
mouce a v obcích v dosahu MHD.

V naší ošetřovatelské službě jsme urazili velký kus cesty v  její stabi-
lizaci a také v tolik naléhavé a potřebné oblasti péče o klienty v ter-
minální fázi nemoci. Snažíme se klienty a  jejich blízké podporovat, 
mírnit jejich utrpení a bolest tak, aby v posledních dnech života mohli 
důstojně setrvat v prostředí svého domova se svými blízkými. 

Ministerstvo zdravotnictví České republiky podpořilo v rámci „Pro-
gramu švýcarsko-české spolupráce” projekt střediska sv. Alžběty pro 
lidi s  tělesným handicapem s názvem „Důstojný život pro dlouho-
době nemocné a umírající na Olomoucku“, a to pro rok 2015 a 2016. 
Dotace v celkové výši 1.114.153,20 Kč byla poskytnuta na moder-
nizaci a  obnovu zdravotnických prostředků, včetně vybudování 
technického zázemí, a také na vzdělávání personálu. Cílem projektu 
je podpora rozvoje domácí ošetřovatelské péče. Realizací projektu 
významně posílíme materiální a technické zabezpečení služby. Pře-
devším pořídíme chybějící zdravotnické specializované přístrojové 
vybavení a  zkvalitníme zázemí pro poskytování vlastní péče, na-
příklad nákupem komunikačních prostředků, nového automobilu 
a také zajistíme vzdělávání zdravotnického personálu naší domácí 
zdravotní péče (včetně realizace osvětového workshopu pro prak-
tické lékaře a sestry).
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The project „Důstojný život pro dlouhodobě nemocné a umírající na 
Olomoucku“ was supported by a  grant from Switzerland through 
the Swiss Contribution to the enlarged European Uninon.

aktivity v uplynulém roce

• V únoru jsme pro své klienty a další zájemce připravili bohoslužbu 
 u příležitosti „Světového dne nemocných” doplněnou o svátost 
 smíření a svátost pomazání nemocných. 
• V září jsme zorganizovali výlet do Hanáckého skanzenu 
 v Příkazech, kde se v rámci prohlídky klienti seznámili s historií 
 staveb a s vybavením skanzenu. Výlet pokračoval návštěvou 
 krásného arboreta v Bílé Lhotě. 
• V listopadu proběhla zádušní mše svatá za zemřelé uživatele 
 našeho střediska za účasti pozůstalých rodinných příslušníků 
 a pracovníků Charity Olomouc. 
• V prosinci jsme připravili na jednotlivých pracovištích naší služby 
 pro naše klienty a členy jejich rodiny adventní setkání. Jak se již 
 stalo tradicí, i tento rok byli naši klienti před Vánocemi 
 obdarováni dárečky, které tentokrát vyrobili naši pracovníci 
 a dobrovolníci. 

• Služby našeho střediska se rovněž prezentovaly na řadě akcí, 
 mimo jiné v září na akci „Handicap Rally“, kde naši pracovníci 
 připravili soutěžní disciplíny pro celé rodiny, včetně jejich 
 handicapovaných členů. Středisko sv. Alžběty prošlo v roce 
 2015 také řadou personálních změn. Mimo jiné ukončila 
 pracovní působení v naší organizaci naše dlouholetá pracovnice 
 paní Janka Zbožínková, která vedla pečovatelskou službu ve 
 středisku ve Věrovanech. Za svoji práci byla oceněná 
 „Cenou Charity ČR“. 

Z textu děkovného dopisu
„Tímto dopisem chci vyjádřit moje poděkování za péči, které se dostalo mému muži. Chci poděkovat za péči, laskavost, ochotu a profesionál-
ní přístup, které vaše sestry prokázaly. Bez jejich pomoci bych tak těžkou životní situaci nebyla schopna zvládnout.“



20

HOSPODAŘENÍ STŘEDISKA

Pečovatelská služba

Náklady celkem 11 175 565,52

Výnosy celkem 11 024 004,86

      dotace Olomoucký kraj P1 6 587 000,00

      dotace Olomoucký kraj 455 500,00

      dotace SmOl 630 000,00

      příspěvky měst a obcí 185 000,00

      dary FO a PO 47 359,00

      tržby za služby 2 262 120,00

      ostatní výnosy (zúčt. invest. dotací 777 689,38) 857 025,86

Výsledek hospodaření -151 560,66

Ošetřovatelská služba

Náklady celkem 2 881 420,02

Výnosy celkem 2 724 719,78

      tržby od zdrav. pojišťoven 2 683 145,68

      ostatní výnosy 41 574,10

Výsledek hospodaření -156 700,24

Půjčovna pomůcek

Náklady celkem 106 256,22

Výnosy celkem 171 754,00

      tržby ze služeb 168 457,00

      ostatní výnosy, dary 3 297,00

Výsledek hospodaření 65 497,78

STATISTIKA SLUŽEB STH 2015

Služba (zařízení) Uživatelé (rok) Návštěvy u uživatelů Výkony u uživatelů

Pečovatelská služba město 92 17 218 46 069

Pečovatelská služba venkov 146 21 770 44 717

Ošetřovatelská služba 206 13 816 22 355

Celkem 444 52 804 113 141
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Naši činnost zaměřujeme na rodiny, děti a mládež, jež pocházejí ze sociálně znevýhodněného prostředí. Nabízíme pomoc těm, kteří jsou napří-
klad v nestabilní finanční situaci, dlouhodobě nezaměstnaní, mají nízké vzdělání nebo bydlí v nevyhovujících podmínkách. 

Mgr. Adéla Adámková, vedoucí střediska

školička khamoro

Díky službě Školička Khamoro jsme mohli připravovat děti ze sociál-
ně znevýhodněného prostředí na vstup do prvních tříd základních 
škol. Děti mají většinou problémy s  výslovností a  slovní zásobou 
(z  tohoto důvodu do služby dochází logopedka), dále se začleně-
ním do dětského kolektivu a s dodržováním stanoveného režimu. 
Smyslem služby je vyrovnat jejich znalosti a dovednosti vzhledem 
k dětem v jejich věku a zajistit tak stejné podmínky u zápisů do zá-
kladních škol.

amaro khamoro 

Amaro Khamoro je službou pro rodiny s dětmi, které se nachází v so-
ciálně nepříznivé situaci. Pomoc je zaměřena na celou rodinu a má 
podobu předškolní a  školní přípravy, základního sociálního pora-
denství v  oblasti bydlení, zaměstnání, financí apod. Služba je po-
skytována na území města Olomouce a to buď terénní formou, kdy 
pracovníci docházejí přímo do rodin klientů, nebo ambulantně, a to 
po předchozí domluvě v prostorách zázemí služby.

klub khamoro

Pro děti a mládež, které si neví s něčím rady, mají problémy ve škole, 
nudí se, rodiče nemají peníze na placené kroužky, nebo je trápí cokoliv 
jiného, realizujeme službu Klub Khamoro. Klub je bezpečným prosto-
rem pro trávení volného času. Služba je realizována jak v ambulantní 
formě v prostorách klubovny, tak i terénně, kdy pracovníci docházejí 
přímo za dětmi do jejich přirozeného prostředí.  

aktivity v uplynulém roce

• V září byl realizován již 17. ročník tradiční „Romské pouti”, 
 kterého se zúčastnilo okolo 600 poutníků z České republiky 
 i ze sousedního Slovenska. Mši svatou sloužil otec Vojtěch 
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 Vagái, první český romský kněz, který měl pro děti i ostatní 
 věřící připravenu promluvu k tématu pouti „Dar života“. 
 Hlavním bodem odpoledního programu bylo autorské 
 ztvárnění muzikálu “Judit” v podání slovenského souboru DIK.
• V roce 2015 také pokračoval program Individuálního doučování, 
 kdy dobrovolníci docházeli do rodin a intenzivně se věnovali 
 školní přípravě dětí.
• V rámci projektu „Známe se?“ jsme vydali publikaci zachycující 
 příběhy úspěšných Romů žijících na Olomoucku. Pro romské 

 děti jsme uspořádali dva fotografické kurzy a jejich fotografie 
 na téma „Můj obyčejný život“ jsme vystavili v prostorách 
 Cyrilometodějské teologické fakulty Univerzity Palackého 
 v Olomouci. Pracovníci střediska realizovali workshopy pro žáky 
 základních škol a besedy se studenty středních, vyšších 
 a vysokých škol pedagogických oborů. Podávali informace 
 o romské menšině a debatovali o předsudcích vůči ní. Projekt 
 je podpořen grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska 
 v rámci EHP fondů. www.fondnno.cz a www.eeagrants.cz

STATISTIKA SLUŽEB SMP 2015

Služba (zařízení) Kapacita zařízení (den) Uživatelé (rok) Intervence Kontakty Jiné

Školička Khamoro 7 9 klientů 209 otevřených dnů

Amaro Khamoro 30 rodin 41 rodin, 138 klientů 3713 1418 852 návštěv v rodinách

Klub Khamoro 25 klientů 129 klientů 9312 1006

Celkem 13025 2424

Petrovi spolu s jeho rodinou pomáháme k lepším výsledkům ve škole
Do svých 8 let toho zvládl Petr hodně. Nejprve navštěvoval Školičku Khamoro, kde se individuálně s paní učitelkou vzdělával a chystal se na 
zápis do 1. třídy. Přesto mu byl z celé řady důvodů doporučen odklad. Snaha rodiny byla neutuchající a pokračovali v přípravě i v následujícím 
roce. Ta probíhala také doma s matkou, která spolupracovala (a nadále spolupracuje) se službou Amaro Khamoro. Po řadě vyšetření, které 
odhalily u Petra ADHD (porucha pozornosti s hyperaktivitou), uspěl u zápisu a mohl se pro něj začít shánět asistent pedagoga, kterého nutně 
potřebuje. To se nakonec podařilo a Petr tak mohl v září 2015 nastoupit do školy, kde se mu daří dobře. Rodina spolupracuje se školou, Petr 
s asistentem pedagoga a výsledky má výborné – první vysvědčení bylo se samými jedničkami. 
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HOSPODAŘENÍ STŘEDISKA

Středisko Khamoro pro etnické menšiny

Náklady celkem 115 039,34

Výnosy celkem 114 411,35

      dotace MK (obl. kultury „Romská pouť 2015“) 40 000,00

      dotace SmOl 31 809,00

      nadace Renovabis 39 769,35

      dary FO a PO 2 833,00

Výsledek hospodaření -627,99

Školička Khamoro

Náklady celkem 488 682,09

Výnosy celkem 477 314,00

      dotace MŠMT 350 000,00

      dotace Olomoucký kraj 30 000,00

      dotace SmOl 36 000,00

      dary – TKS 25 000,00

      dary PO 30 000,00

      tržby (příspěvky strava..) + ostatní výnosy 6 314,00

Výsledek hospodaření -11 368,09

Celkové náklady projektu „Aktivně k integraci“: 539 101,97 Kč, 
výnosy celkem 519 714 Kč

            

Klub Khamoro

Náklady celkem 1 672 709,13

Výnosy celkem 1 642 640,00

      dotace Olomoucký kraj P1 1 476 300,00

      dotace Olomoucký kraj 102 000,00

      dotace SmOl 60 000,00

      tržby (příspěvky na akce) 4 340,00

Výsledek hospodaření -30 069,13

Známe se?

Náklady celkem 406 680,47

Výnosy celkem 403 985,47

      dotace SmOl (prev. krim. – podíl) 13 191,00

      dotace – NROS 366 794,47

      dary FO a PO 24 000,00

Výsledek hospodaření -2 695,00

Amaro Khamoro

Náklady celkem 1 603 383,94

Výnosy celkem 1 573 600,00

      dotace Olomoucký kraj P1 1 345 500,00

      dotace Olomoucký kraj 93 100,00

      dotace SmOl 135 000,00

Výsledek hospodaření -29 783,94
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Poskytujeme pomoc lidem v akutní krizi. Posláním našich služeb je umět rychle reagovat na požadavky lidí, kteří se ocitají v nouzi, a na mimo-
řádné události. Díky společnému nasazení celého pracovního týmu se nám podařilo naše úkoly v loňském roce splnit.

PhDr. Jana Haasová, vedoucí střediska

krizové centrum

Do naší služby přicházejí lidé, kteří se ocitli v  tíživé situaci, kterou 
vnímají osobně jako ohrožující a  kterou nejsou schopni sami pře-
konat. Naším cílem je klientovi poskytnout psychickou podporu vy-
školeným pracovníkem, snížit jeho emoční vypětí a pomocí metod 
krizové intervence zvládnout situaci. V  průběhu roku pomáháme 
lidem v akutní krizi ve formě ambulantní a pobytové. S jakými těž-
kostmi se na nás lidé obracejí? Často se jedná o  nějaký typ násilí, 
kterému je člověk nebo jeho blízký vystaven, důvodem návštěvy 

centra může být také neočekávaná ztráta bydlení například z důvo-
du exekuce, zhoršení psychického stavu a  z  řady jiných okolností. 
Pokud se klient nemůže vrátit do svého bezpečného prostředí, je 
mu poskytnut pobyt přímo v Krizovém centru, a to na přechodnou 
dobu v  délce 1–10 nocí. Vedle výše registrovaných forem pomoci 
poskytujeme pomoc telefonickou i  terénní. Našimi klienty jsou 
převážně občané Olomouce a Olomouckého kraje, příležitostně se 
na nás obrací i cizinci. Krizové služby poskytujeme v nepřetržitém 
provozu 24 hodin denně, 365 dnů v roce, klient může u ambulantní 
formy pomoci zůstat i v anonymitě. Také spolupracujeme s integro-
vaným záchranným systémem Olomouckého kraje.

dluhová poradna

Hlavním cílem služby bylo pokračovat v započaté transformaci a vy-
tvořit si stálou pozici v síti dluhových poraden v Olomouci, což se nám 
podařilo. Posláním Dluhové poradny je poskytovat odborné informa-
ce lidem v dluhové krizi. Společně hledáme východisko z dluhových 
obtíží a  nabízíme možnosti zvládání jejich situace. Co služba svým 
klientům nabízí? V první řadě je to orientace ve finanční situaci, dále 
nastavení rodinného rozpočtu, komunikace s věřiteli a exekutory, se-
psání splátkového kalendáře, sepsání námitky proti nákladům řízení, 
odporu proti platebnímu rozkazu nebo sepsání návrhu na oddlužení. 
Může to být i základní pomoc s vyřízením sociálních dávek, hledáním 
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zaměstnání a levnějšího bydlení. Dluhová poradna je klientům k dis-
pozici v pondělí až čtvrtek vždy dopoledne a ve dnech pondělí a stře-
da také odpoledne. Klient, který přichází do služby a potřebuje získat 
prvotní informace, může zůstat v anonymitě.
Vedle této činnosti jsme poskytli přímou materiální a finanční po-
moc jednotlivcům i  rodinám (převážně s  nezletilými dětmi). Díky 
darům z  Tříkrálové sbírky se pomoc dostala též k  lidem, kteří na 
podporu ze strany státu z  nejrůznějších důvodů nedosáhli a  byli 
ohroženi sociálním vyloučením. Našimi klienty jsou převážně obča-
né Olomouce a nejbližšího okolí (olomoucký děkanát).

pomoc v mimořádných situacích  
a humanitární pomoc

Smyslem této neregistrované služby je odborně pomáhat v místech, 
kde dojde k nepředvídaným událostem převážně většího rozsahu. 
Jedná se například o přírodní katastrofy, též o události spojené s lid-
skou činností – havárie, požáry a jiné. Primárně je naše pomoc vy-
mezena olomouckým děkanátem, jsme však schopni vyjet na vyžá-
dání i do vzdálenějších oblastí. V případě rozsáhlých mimořádných 

událostí spolupracujeme s dalšími Charitami pod záštitou Arcidiecé-
zní charity Olomouc a složkami Integrovaného záchranného systé-
mu Olomouckého kraje. V průběhu roku 2015 se v našem regionu 
žádná významná událost, kde by byla naše pomoc potřeba, neudá-
la. V rámci humanitární pomoci se Charita Olomouc ve spolupráci 
s dalšími organizacemi zapojila do pomoci pro uprchlíky a migranty 
v zemích jako je Maďarsko, Srbsko, Chorvatsko, Slovinsko, a to skrze 
uspořádání sbírek nebo výjezdů do daných lokalit.

aktivity v uplynulém roce

• V uplynulém roce se uskutečnily tři dluhové workshopy, které 
 uspořádalo naše středisko a kterého se zúčastnili pracovníci také 
 z jiných poraden z Olomouce i okolí, zástupci zdravotnických 
 organizací, právníci, exekutor či insolvenční správce.
• V květnu jsme uspořádali “Den otevřených dveří Krizového centra”, 
 který přilákal zájemce jak z odborné, tak i z laické veřejnosti. 
• V listopadu pořádalo Krizové centrum poprvé v rámci „Světového 
 dne obětí dopravních nehod” bohoslužbu za oběti nehod. Po mši
 svaté následovalo setkání s odborníky. 

Život s alkoholikem byl pro matku s dcerou nad jejich psychické síly
Pomoc Krizového centra vyhledala dvojice žen, matka s dospělou dcerou. Obě ženy doposud žily ve společné domácnosti s bývalým manželem 
matky. Dlouhodobé soužití s mužem alkoholikem však bylo nad jejich psychické síly. Dcera poté, co se jí nevydařil vztah, nezvládala docházet do 
zaměstnání a skončila v psychiatrické léčebně. Oběma zoufalým ženám předal někdo z okolí kontakt do Krizového centra. V našem zařízení jim 
byla okamžitě poskytnuta psychosociální pomoc. V důsledku dlouhodobého psychického strádání měly obě ženy velmi narušené sebevědomí. 
Intenzivně jsme formou krizové intervence podporovali matku i dceru a posilovali jsme jejich osobnost. Společně jsme hledali náhradní bezpečné 
bydlení. Dcera se chtěla osamostatnit, proto jsme jí pomohli najít vhodnou ubytovnu. Dále jsme ji navrhli, aby zkusila oslovit bývalého zaměstna-
vatele, který s ní byl v minulosti spokojen. Práci se jí podařilo získat zpět. Úspěchy dcery měly příznivý vliv na psychiku matky. Obě ženy postupně 
během pobytu nalezly ztracenou sebedůvěru a chuť do života.
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STATISTIKA SLUŽEB SKP 2015

Služba (zařízení) Uživatelé (rok) Kontakty (rok) Intervence

Krizové centrum 233 1022 1727

Dluhová poradna 184 749 1007

Celkem 417 1771 2734

HOSPODAŘENÍ STŘEDISKA

Krizové centrum

Náklady celkem 1 932 871,25

Výnosy celkem 1 883 406,56

     dotace Olomoucký kraj P1 1 550 000,00

     dotace Olomoucký kraj 111 300,00

     dotace SmOl 184 000,00

     dary FO a PO 14 003,00

     ostatní výnosy (zúčt. invest. dotací 24 103,56) 24 103,56

Výsledek hospodaření -49 464,69

Dluhová poradna

Náklady celkem 745 911,08

Výnosy celkem 731 100,00

     dotace Olomoucký kraj P1 687 100,00

     dotace SmOl 34 000,00

     dary PO 10 000,00

Výsledek hospodaření -14 811,08
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Hlavní činností našeho střediska je zajišťovat dobrovolnictví v sociálních službách Charity Olomouc. Nově jsme však v roce 2015 pracovali na 
intenzivnější spolupráci s farnostmi a připravovali jsme se na zakládání Farních středisek. Tato Farní střediska mají za cíl sdružovat dobrovol-
níky, kteří budou utvářet společenství ve farnostech, pomáhat potřebným a rozvíjet nejrůznější aktivity.

Mgr. Terezie Táborská, vedoucí střediska

vážení a milí dobrovolníci, 

hledám vhodná slova, abych dostatečně vyjádřila to, co cítím, 
abych dostatečně vyslovila obdiv a poděkovala Vám. Každý máte 
svých povinností dost a  přesto si uděláte čas a  jdete pomáhat. 
Vždyť je toho tolik, co člověk může udělat pro druhé jen tak! 
Děkuji Vám, rodičům, že k tomu vedete svoje děti. 
Děkuji také Vám, milí studenti, že si uděláte čas a jedete s námi 
pomáhat uprchlíkům. Podáváte jídlo, sbíráte a vydáváte nové ob-
lečení, jste chvíli s nimi na jejich cestě za novým domovem. 
V našich službách pomáháte romským dětem s učením. Věnujete 
se jim, jdete do jejich rodin a dáváte jim lásku a čas. 
Již si nedovedeme přestavit, že by denní centrum bylo zavřené, 
protože není nikdo, kdo by připravoval a  vydával jídlo bezdo-
movcům. 
A co Vy, tříkráloví koledníci malí i velcí, díky Vašemu nasazení mů-
žeme z vybraných peněz mnohé udělat a mnohým lidem v nouzi 
pomoci. I díky Vašemu zapojení do pletení adventních věnců mů-
žeme pomoci sirotkům v Ulánbátaru. 
Děkujeme také za společenství, která vytvářejí tyto akce. 
Je toho tolik – děkujeme Vám a těšíme se na další akce a setkání!

Ludmila Gottwaldová, DiS., ředitelka  

dobrovolnictví v charitě olomouc

Dobrovolnická služba je velmi důležitou součástí Charity Olomouc. 
Dobrovolníci patří do našeho týmu a  pomáhají nám vylepšovat 
a zkvalitňovat službu pro naše klienty. Charita Olomouc má dobro-
volnický program akreditovaný u Ministerstva vnitra České republi-
ky, který zahrnuje dlouhodobé i krátkodobé činnosti. Dobrovolníci 
se však mohou zapojit i do dalších aktivit, které spadají do neakre-
ditovaných činností. Pomáhají nám jak dlouhodobě v jednotlivých 
službách, tak i při krátkodobých aktivitách, jako jsou například sbír-
ky. V sociálních službách věnovalo celkem 200 dobrovolníků 2 882 
hodin svého času. S uživateli služeb tráví dobrovolníci svůj volný čas 
a  asistují sociálním pracovníkům při péči o  klienty. Pomáhají také 
při přípravě a realizaci vzdělávacích nebo volnočasových aktivit. Do 
ostatních činností bylo zapojeno celkem 1 480 dobrovolníků a vyko-
nali 6 053 hodin dobrovolnické služby, a to především při sbírkových 
aktivitách.

dobrovolná oblastní charita těšetice

Dobrovolná oblastní charita Těšetice působí již od roku 2005 ve far-
nostech Drahanovice, Slatinice a Těšetice. Pro svou činnost používá 
prostory střediska pečovatelské služby Charity Olomouc v  Těšeti-



28

cích. V roce 2015 působilo v této charitě celkem 13 členů. Zapoje-
ni jsou však nepřímo i další příznivci a podporovatelé z řad farníků. 
V roce 2016 se pak dobrovolná charita transformovala na Farní stře-
disko Těšetice, Drahanovice a Slatinice.
Nejvýznamnější aktivitou je každoroční účast na Tříkrálové sbírce ve 
všech 15ti obcích, které pod farnosti spadají. Členové dobrovolné 
charity také uspořádali benefiční akci adventních věnců. Aktivně se 
zapojili do vyhlášených materiálních sbírek jako je například Krajíc 
chleba pro chudé. Dále poskytli finanční dar do sbírky na pomoc 
zemětřesením postiženého Nepálu. V  rámci adventu uspořádali 
benefiční akci vyrábění perníčků a drobných dárkových předmětů. 
O Vánocích obdarovala dobrovolná charita 5 sirotků z Ukrajiny vá-
nočními dárky a 70 místních osamělých seniorů mikulášskými balíč-
ky. Členové zorganizovali pouť na sv. Hostýn pro poutníky z několi-
ka farností a také se podíleli na přípravě pravidelného červnového 
„Předhodového“ setkání seniorů. Během roku dobrovolníci trávili 
čas s osamělými seniory v jejich domácnostech a navštěvovali do-
movy pokojného stáří v Náměšti na Hané a v Bohuslavicích. Pomoh-

li také konkrétním potřebným ve farnosti, například zakoupením 
rádia, uhrazením školních obědů několika dětem ze sociálně slabé 
rodiny či přispěním organizaci Klokánek v Olomouci nebo také pří-
spěvkem na nákup respirátoru pro těžce postiženého chlapce.

spolupráce s farnostmi a sbírky

Služba Charity je úzce spjata také s  farnostmi v  olomouckém dě-
kanátu. Společná spolupráce přináší plody práce, které pomáhají 
potřebným v  našem společenství. Děkujeme všem farnostem za 
vstřícnost a podporu při aktivitách Charity (Tříkrálová sbírka, Postní 
almužna nebo Benefiční akce adventních věnců). V roce 2015 zača-
lo středisko Matky Terezy pro farnosti a dobrovolnictví pracovat na 
koncepci tzv. Farních středisek, a to na základě výzvy olomouckého 
arcibiskupa Mons. Jana Graubnera. Hlavním cílem Farních středisek 
Charity je sdružovat dobrovolníky, kteří budou pomáhat potřebným 
ve farnostech ve spolupráci s profesionální Charitou. Farní střediska 
budou utvářet farní společenství, skrze která budou vyvíjet nejrůz-
nější dobrovolnické aktivity. 
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tříkrálová sbírka

Olomoucká charita se každoročně zapojuje do realizace Tříkrálové 
sbírky na území olomouckého děkanátu, pod který, kromě města 
Olomouce, spadá také 34 přilehlých obcí. Na sbírce se podílí velké 
množství dobrovolníků, jejichž ochoty a vstřícnosti si vážíme. V roce 
2015 se vykoledovalo celkem 1.305.813 Kč. Finanční dary z Tříkrá-
lové sbírky jsou určeny především pro chudé a lidi v nouzi. Třetinu 
z vykoledované částky použije Charita ČR a Arcidiecézní charita Olo-
mouc k podpoře dobročinných projektů u nás i v zahraničí. Zbylá 
část sumy se vrátí do Olomouckého regionu, kde ji použije Charita 
Olomouc k pomoci lidem s duševním onemocněním, tělesným han-
dicapem, seniorům, lidem bez domova nebo dětem z lokalit ohro-
žených sociálním vyloučením a  také etnickým menšinám. Pomoc 
směřuje také k lidem, kteří se ocitli v těžké životní situaci, například 
oběti trestných činů, domácího násilí nebo oběti postižené přírod-
ními katastrofami. Děkujeme 
všem, kteří se s  námi zapojili 
do koledování, zorganizovali 
skupinky koledníků ve svých 
farnostech nebo jakýmkoliv 
způsobem přispěli. Velice si ce-
níme důvěry, s jakou nám dárci 
své finance svěřují, abychom 
pomohli potřebným.

postní almužna

Farníci po dobu postu střádali 
finanční dary pro pomoc lidem 
ve svém okolí. Věnovali tak 
celkem 120.389 Kč a  umožnili 

Charitě Olomouc zprostředkovat pomoc týraným ženám, matkám 
samoživitelkám, osamělým seniorům nebo jinak strádajícím lidem 
tam, kde nestačí síly jednotlivce, pomoc rodiny nebo sociální systém 
státu. Všem dárcům děkujeme.

benefiční výroba adventních věnců

V roce 2015 se do Benefiční akce adventních věnců zapojili farnosti, 
dobrovolníci, dále klienti Charity Olomouc, Dům pokojného stáří sv. 
Anny ve Velké Bystřici, studenti Církevního gymnázia Německého 
řádu a Vysokoškolské katolické hnutí. Výtěžek akce byl 80.080 Kč. 
Část výtěžku ve výši 20.976 Kč směřovala na přímou pomoc po-
třebným ve farnostech. Druhou částí výtěžku ve výši 59.104 Kč jsme 
podpořili misijní sirotčinec “Verbist Care Center” v  mongolském 
Ulánbátaru.

pastorace v charitě olomouc pro uživatele služeb

Pečovat o  duchovní potravu a  bezpečí potřebují jak uživatelé 
našich služeb, tak i  zaměstnanci a  dobrovolníci Charity. Středis-
ko sv. Alžběty pečující o  lidi s tělesným handicapem v roce 2015 
zprostředkovávalo klientům duchovní rozhovory a  uspořádalo 
pro klienty pouť na Velehrad. Středisko pro lidi s  duševním one-
mocněním spolupracuje s  kněžími, kteří středisko navštěvují při 
příležitosti přípravy na křesťanské svátky v rámci liturgického roku 
a  seznamují zaměstnance i  klienty s  jejich významem. Největší 
duchovní aktivitou střediska pro etnické menšiny je bezesporu 
„Romská pouť”, která daleko přesahuje hranice děkanátu. V rámci 
střediska pro lidi bez domova funguje křesťanská komunita “Spo-
lečenství sv. Josefa”. Mimo to se na středisku konají pravidelně jed-
nou týdně modlitební setkání uživatelů i pracovníků s následným 
krátkým pohoštěním a sdílením.
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HOSPODAŘENÍ STŘEDISKA

Středisko Matky Terezy pro farnosti a dobrovolnictví

Náklady celkem 334 351,99

Výnosy celkem 253 198,10

     dotace MVČR 126 000,00

     dary – TKS 115 877,10

     dary FO, mater. dary  11 321,00

Výsledek hospodaření -81 153,89

OSTATNÍ ČINNOSTI CHARITY OLOMOUC

Ostatní evid. střediska, akce,  adventní věnce, dar dědictví 

Náklady celkem 203 967,34

Výnosy celkem 341 932,40

     tržby 33 809,00

     dary FO 202 365,89

     ostatní výnosy (zúčt. invest. dotací 96 083,51) 105 757,51

Výsledek hospodaření 137 965,06

Investice – Řezníčkova 8, Olomouc

Náklady celkem 159 432,00

Výnosy celkem 34 825,99

     dary – TKS 34 825,99

Výsledek hospodaření -124 606,01

Pronájem restaurace, obchůdek

Náklady celkem 98 251,20

Výnosy celkem 238 166,50

     tržby 235 033,50

     mat. dary, ostatní výnosy 3 133,00

Výsledek hospodaření 139 915,30

Humanitární pomoc, krizové události

Náklady celkem 61 341,88

Výnosy celkem 61 341,88

     dary FO 61 341,88

Výsledek hospodaření 0,00
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HOSPODAŘENÍ CHARITY OLOMOUC V ROCE 2015
Výnosy (a příjmy) v roce 2015
Výnosy celkem 46 183 785,96

Tržby
tržby za služby, vlastní výrobky a zboží 6 029 564,20
tržby z veřejné zakázky Ol. kraje 3 402 000,00
tržby od zdravotních pojišťoven 3 095 808,02

Dotace, 
dary, 
příspěvky, 
sbírky

dotace Olomoucký kraj P1 22 828 500,00
dotace MŠMT 350 000,00
dotace MVČR 126 000,00
dotace MK 40 000,00
dotace Olomoucký kraj 1 076 100,00
                z toho oblast – Podpora integrace romských komunit 30 000,00
                z toho oblast – Podpora poskytování sociálních služeb 1 046 100,00
dotace úřadu práce 672 459,00
Dotace Statutární město Olomouc 3 519 000,00
                z toho oblast – sociální služby 2 744 000,00
                z toho – Ordinace 700 000,00
                z toho oblast – Prevence kriminality 25 000,00
                z toho oblast – Kultura 50 000,00
dotace a příspěvky obcí a měst 185 000,00
podpora NROS „Známe se?“ 366 794,47
nadace Renovabis 39 769,35
dary PO a FO 646 055,91
Tříkrálová sbírka (výnos 2015) 375 703,09

Ostatní 
ostatní výnosy 3 431 031,92
                z toho zúčt. invest. dotací 2 586 462,97

Příjmy

příjmy do fondu (přímá pomoc vč. TKS, Postní  almužna,  aj.) 379 621,97
příjmy na investice (auta) 250 000,00
                z toho Nadační fond Veolia 
                (Důstojně ve svém domově ve stáří i v nemoci) 100 000,00

příjmy na investice – stavební úpravy (TKS, realizace 2015) 269 001,12
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HOSPODAŘENÍ CHARITY OLOMOUC V ROCE 2015
Náklady (a výdaje) v roce 2015
Náklady celkem 46 709 972,79

osobní  náklady organizace celkem 31 485 295,00
provozní náklady organizace celkem 15 224 677,79

z celkových nákladů – náklady správy 6 078 571,27
– z toho – osobní náklady 4 985 737,46
– z toho – provozní náklady 1 092 833,81

z celkových nákladů – náklady na reg. soc. služby 38 732 979,75
členění nákladů na hlavní a hospodářskou činnost:

hlavní: 46 287 tis. Kč
hospodářská: 423 tis. Kč

Výdaje výdaje z fondů (přímá pomoc (vč. TKS); Postní almužna, dary aj.) 339 473,00
výdaje na investice (auta) 404 099,99
výdaje na investice – stavební úpravy 198 553,57

Hospodářský výsledek organizace v r. 2015 -526 186,83

PŘEHLED PRACOVNÍCH ÚVAZKŮ V ROCE 2015
Středisko Přepočtený DPP DPČ

SLD 31,65 46 11

SDO 7,08 8 0

STH 32,16 30 7

SMP 8,62 21 2

SKP 4,68 10 0

SFD 1,84 2 0

Správa 10,62 13 2

Celkem 96,65 130 22
DPP  Dohoda o provedení práce – počet dohod/rok
DPČ  Dohoda o pracovní činnosti – počet dohod/rok
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HOSPODAŘENÍ CHARITY OLOMOUC V ROCE 2015 PODLE STŘEDISEK
Středisko Projekt Výnosy Náklady HV (zisk/ztráta)

středisko 
Samaritán

SLD 252 760,00 252 760,00 0,00
Azylový dům pro muže 6 933 492,83 6 961 276,17 -27 783,34
Noclehárna pro muže 1 504 912,96 1 519 694,92 -14 781,96
Azylový dům pro ženy 2 218 484,67 2 221 395,29 -2 910,62
Noclehárna pro ženy 961 762,79 964 749,09 -2 986,30
Nízkoprahové denní centrum 4 546 630,64 4 582 409,94 -35 779,30
Terénní program 2 083 584,87 2 110 199,56 -26 614,69
Ordinace 1 194 831,03 1 208 245,39 -13 414,36
Dům sv. Josefa 272 920,00 311 055,10 -38 135,10
CMP (vč. prodejny a potrav. pomoci) 1 002 562,00 1 014 768,00 -12 206,00

středisko
sv. 
Vincence

Dům sv. Vincence 1 218 950,11 1 238 599,68 -19 649,57
Podpora samostatného bydlení 897 394,56 909 632,24 -12 237,68
PSB fakultativní =  bydlení 334 742,00 334 742,00 0,00
Bezbariérová tréninková kavárna 1 084 356,61 1 094 581,94 -10 225,33

středisko 
sv. Alžběty

Pečovatelská služba 11 024 004,86 11 175 565,52 -151 560,66
Ošetřovatelská služba 2 724 719,78 2 881 420,02 -156 700,24
Půjčování pomůcek 171 754,00 106 256,22 65 497,78

středisko 
Khamoro

SMP (Romská pouť, Prev. krim.) 114 411,35 115 039,34 -627,99
Amaro Khamoro 1 573 600,00 1 603 383,94 -29 783,94
Školička Khamoro 477 314,00 488 682,09 -11 368,09
NZDM Khamoro 1 642 640,00 1 672 709,13 -30 069,13
„Známe se?“  403 985,47 406 680,47 -2 695,00

středisko 
sv. Kryštofa

Krizové centrum 1 883 406,56 1 932 871,25 -49 464,69
Dluhová poradna 731 100,00 745 911,08 -14 811,08

různé

SFD – farnosti a dobrovolnictví 253 198,10 334 351,99 -81 153,89
Různé (dědictví,  adventní věnce, mim. udál.…) 403 274,28 265 309,22 137 965,06
Budova Řezníčkova 5 34 825,99 159 432,00 -124 606,01
Pronájem restaurace, obchůdek 238 166,50 98 251,20 139 915,30
CELKEM 46 183 785,96 46 709 972,79 -526 186,83
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ROZVAHA K 31. 12. 2015 (ÚDAJE V TIS. KČ) stav k prvnímu dni účetního období stav k poslednímu dni účetního období
AKTIVA
dlouhodobý majetek 32 114 30 558
   dlouhodobý majetek nehmotný 0 0
   dlouhodobý majetek hmotný 47 949 49 775
       – z toho pozemky 1 577 1 577
       – z toho stavby 38 748 40 197
       – z toho samostatné movité věci a soubory m.v. 3 639 4 043
       – z toho drobný dlouhodobý  hmotný majetek 3 985 3 958
       – z toho nedokončený dlouhodobý hmotný majetek 0 0
   dlouhodobý finanční majetek 0 0
   oprávky  k dlouhodobému majetku -15 835 -19 217
krátkodobý majetek 5 311 5 632
    zásoby 22 125
    pohledávky 2 299 1 731
    finanční majetek 2 860 3 725
    jiná aktiva 130 51
AKTIVA celkem 37 425 36 190
PASIVA
vlastní zdroje 33 689 32 443
     vlastní jmění 35 852 34 984
     fondy 239 387
     účet výsledku hospodaření x -526
     HV ve schvalovacím řízení -751 x
     nerozděl. zisk/neuhr. ztráta z min. let -1 651 -2 402
cizí zdroje 3 736 3 747
     dlouhodobé závazky 145 353
     krátkodobé závazky 3 277 3 236
              dodavatelé, přij. zálohy, ost. závazky 204 67
              závazky vůči zaměstnancům 1 584 1 755
              závazky  k institucím SP a ZP 799 895
              ostatní přímé daně 118 147
              ostatní daně a poplatky 6 0
               závazky státní rozpočet 194 0
              jiné závazky 31 20
              krátkodobé bankovní úvěry 0 0
              dohadné účty pasivní 337 351
              jiná pasiva (výnosy a výdaje příštích období) 314 158
PASIVA celkem 37 425 36 190

Rozvaha zobrazuje stav a pohyb majetku a závazků organizace.   Významná položka aktiv 2015: dědictví – byt v ul. Charkovské, Olomouc.
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VÝNOSY ROKU 2015 DLE ZDROJŮ 

tis. Kč %

Kraj P1, MŠMT, MVČR, ÚP 24 017 52

Olomoucký kraj 1 076 2

města a obce 3 704 8

zahraniční zdroje 407 1

tržby (včetně veřejné zakázky) 12 527 27

dary 1 022 2

jiné 3 431 7

Celkem 46 184 100

7 %
2 %

27 %

52 %

1 %
8 % 2 %

 Kraj P1, MŠMT, MVČR, ÚP  
 Olomoucký kraj  
 města a obce  
 zahraniční zdroje  
 tržby (včetně veř. zakázky)  
 dary  
 jiné

STRUKTURA NÁKLADŮ V ROCE 2015

tis. Kč %

osobní 31 485 67

materiál a zboží 4 365 9

služby a energie 6 794 15

ostatní 4 066 9

Celkem 46 710 100

 osobní  
 materiál a zboží  
 služby a energie  
 ostatní

67 %

9 %

15 %

9 %
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děkujeme za podporu

Vážení a milí,
děkuji Vám za Vaši štědrost a velkorysost, za vyjádření solidarity s těmi, kteří se ocitli v nouzi. Váš dar jim pomáhá zvládnout a překonat mnohdy existenční situace. Díky Vaší 
vstřícnosti můžeme zabezpečit kvalitnější provoz a rozsah našich služeb. Děkujeme a přejeme, ať se Vám daří – pokoj a dobro!

Ludmila Gottwaldová, DiS., ředitelka
Finanční, materiální a jiné dary poskytli

ADV.HORÁK s.r.o., Aquapark Olomouc, Arcibiskupství olomoucké, Arcibiskupství olomoucké – Centrum pro katechezi, Arcidiecézní charita Olomouc, AT Offix s.r.o., BEZVAKYTKA.CZ, Cech 
studentů historie, Česká debatní společnost z.s., ČESKÉ PROVAZNICTVÍ s.r.o., Dobré místo pro život o.s., Dobrovský s.r.o., Eledo s.r.o., FANAP s.r.o., Galerie Šantovka s.r.o., Globus ČR, k.s., 
Hospic na sv. Kopečku, JIVA TRADE s.r.o., Josef KVAPIL a.s., Kino METROPOL, Ing. Klimek K. (Laser arena Olomouc), Knihkupectví TYCHO, s.r.o., Konzervatoř Evangelické akademie, KORENÝ-
-RACING s.r.o, Květinářství Spirit, Květinová síň STRELICIE, Matice Cyrilometodějská, PENAM a.s., Půjčovna kostýmů Olomouc, Radio Haná s.r.o., RAKAS spol. s r.o., Refugium Velehrad-Ro-
ma, Římskokatolická farnost Dolany, Římskokatolická farnost Doloplazy, Římskokatolická farnost Hejčín, Římskokatolická farnost Hlubočky, Římskokatolická farnost Klášterní Hradisko, 
Římskokatolická farnost sv. Kopeček, Římskokatolická farnost Velká Bystřice, Teplotechna průmyslové pece s.r.o., Sdružení Práh, SK Sigma Olomouc, SocioFaktor s.r.o., Sodexo Pass Česká 
republika a.s., Spolek Hnutí za přímou demokracii, STUHA a.s., T.F.E. s.r.o., VETERAN ARENA, Veverák – lanový park, Vlastivědné muzeum Olomouc, Vodis Olomouc s.r.o., ZOO Olomouc.

Adamčík, Andrle, Babáková, Baďurová, Ing. Baumgartnerová, Beňa, Bilík, Bosoková, Bouchal, Brázdová, Březinová, Bučková, Buchta, Bureš, Byrtusová, Calábková, Čechová, Čuda, Daniš, 
Derzsiová, ThLic. Doležel, Th.D., Doc. Drábek, Dřevjaný, Dutá, Dvořák, Elbel, JUDr. Elšíková, Esterková, RNDr. Fiala, Fialová, Mgr. Forman, Formánková, Galvasová, Geisler, Glonek, Graub-
nerová, Gregor, Grepl, Gruber, Gutierrez, Haiclová, Hájek, Hájková, Heinz, Hekera, MUDr. Hellerová, Hladík, Hluštík, Hofírek, Holub, Chovanec, Chumchal, Ivanko, Janebová, Janková, 
Jaworek, akad. mal. Jemelka, Jurečka, Kadlecová, PhDr. Klimentová, Ph.D., Knap, Knop, Kočendová, Kolčava, Konvička, Krátká, Krist, Kruijmer, Mgr. Krupka, Kupkovi, Kurfürst, Ing. Kužela 
J., Kužela T., Mgr. Kvapil M., Kvapil T., Láník, Livingstone, Marek, Martincová, Matějíčková, Matoušová H., Matoušová L., Matula, Měkota, Menšíková, Nemrava, Němečková, Nesiba, Mgr. 
Opatrná, Oprštěná, Otavová, Outrata, Pavelčík, Pavlasová, Pavlíčková, Pelka, Ing. arch. Pejpek, Peprník, Peterka, prof. Petráček, Pícha, Plešek, Ing. Podroužek, Pokorná, Pospíšilová, Pra-
žák, Prchal, Ing. Preč, Přikrylová, Rais, Richter, Růžička, Rychnovská, Ing. Sadílek, Sedlák, Mgr. Simerský, Ph.D., Skokanová, Skřivan, Slavičínský, Smékalová, Ing. Sokol, Spilková, Spurná, 
Ing. Steiner, Stránský, Stromšíková, Svoboda, Svojsík, Šembera, Šerá, Šlajchrt, Špačková, Ing. Šťastný, Štefanides, PhDr. Štulc, Švandrlík, Mgr. Tichý, Tyleček, Uhlíř, Vallo, Vávra, Mgr. Vavr-
dová, Ph.D., Venclovský, Veselovská, Vitásek, Vlachová, Vlková, Zámec, Zapletalová, Zavřel, Zedníková, Zelinka, Zeman, Zoufalý, Zvánovec, Ing. Žilík, Žůrková, dárci sbírek Krajíc chleba 
pro chudé, Adventní věnce, Postní almužna, Tříkrálová sbírka a další anonymní dárci.

Dotace a jiné finanční prostředky poskytli

Městys Velký Újezd
Obec Bystrovany
Obec Dolany
Obec Doloplazy

Obec Drahanovice
Obec Horka nad Moravou
Obec Křelov-Břuchotín
Obec Samotišky

Obec Těšetice
Obec Tovéř
Obec Věrovany
Město Velká Bystřice

Obec Lazníčky
Obec Lutín
Obec Velký Týnec

Evropský sociální fond
Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR
Ministerstvo vnitra ČR
Ministerstvo kultury ČR
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR
Ministerstvo zdravotnictví ČR – Program švýcarsko-české spolupráce

Olomoucký kraj
Statutární město Olomouc
Nadace rozvoje občanské společnosti (Finanční mechanismus EHP 2009–2014)
Úřad práce ČR
Nadace Renovabis
Nadační fond Veolia



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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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
+420 739 249 223 • smp@olomouc.charita.cz

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

středisko Matky Terezy pro farnosti a dobrovolnictví
+420 739 344 037 • sfd@olomouc.charita.cz

Wurmova 5 • 779 00 Olomouc • +420 585 221 127 • info@olomouc.charita.cz
www.olomouc.charita.cz • www.facebook.com/charita.olomouc


