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1.   Úvod 
 
1.1.Slovo ředitelky 
 
 

V prvních měsících nového roku, prožívalo naše město velmi bolestné období. Jen stěží 

lze hledat v jeho historii událost, která by takto tragicky zasáhla jeho obyvatele. Proto 

tentokrát nemohu začít tuto výroční zprávu, jinak než ohlédnutím za touto nesmírně bolestivou 

tragickou události, která v minulém roce ovlivnila i chod naší organizace.  

Neděle 17.2.2013, den, kdy se ve Frenštátě zastavil čas. když po výbuchu plynu a 

následném požáru byl zničen třípodlažní panelový dům v ulici 6. května čp. 39. Výbuch měl na 

svědomí 57letý Antonín Blažek, který obýval přízemní byt a kterého sousedi označují za 

problémového podivína, jenž měl exekuci na byt. p. Blažek se tímto způsobem chtěl pomstít 

sousedům, s nimiž měl řadu sporů. V troskách domu zahynulo včetně p.Blažka 6 lidí, dalších 

11 lidí bylo zraněno a dva z nich byli v kritickém stavu. S postiženými lidmi projevilo 

nebývalou solidaritu mnoho lidí ať už tím, že přispívali svými prostředky na finanční sbírku, 

kterou pořádalo město Frenštát, či přinášeli věci na materiální sbírku, kterou pořádala naše 

organizace.  Pokud zhodnotím zpětně celý průběh této sbírky, mohu s hrdostí říci, že jsme 

obstáli na jedničku, což mimo jiné dokazuje i ocenění, které jsme obdrželi od starostky města 

Mgr.Leščišinové.  Bližší informace o této sbírce naleznete na našich webových stránkách.  

        V loňském roce se nám podařilo získat finanční prostředky z operačního programu lidské 

zdroje a zaměstnanost na projekt „ Vzděláváním ke kvalitním službám Charity Frenštát p.R.“ 

Projekt je zaměřen na získání a rozšiřování odborných a obecných znalostí a dovedností 

pracovníků registrovaných sociálních služeb Charity Frenštát p.R., vedoucích pracovníků 

těchto registrovaných služeb a fyzických osob, které poskytují pomoc příjemci na péči.     

      Rovněž jsem velmi potěšena, že Vám mohu představit novou službu pro pěstounské rodiny, 

jejíž potřebnost vyplynula z provozu „Místního klubu pěstounské péče“, který naše 

organizace provozuje již od roku 2010. Dne 30.10.2013 bylo Charitě Frenštát p.R., uděleno 

Krajským úřadem Moravskoslezského kraje, pověření k výkonu sociálně právní ochraně dětí. 

V rámci tohoto pověření nabízíme rodinám, které mají v pěstounské péči možnost uzavření 

„Dohod o výkonu pěstounské péče“. 

 

Rok 2013 byl pro naší organizaci velmi náročný. Znovu jsme si 

uvědomila, že bez pracovitosti, oddanosti a nadšení našich 

zaměstnanců a bez pomoci Boží, bychom nebyli schopni dostát se 

ctí všem úkolům. Děkuji tedy všem, kdo jsou součástí naší 

organizace, ať už jako zaměstnanci, dobrovolníci, donátoři, 

příznivci či přátelé. Děkuji za podporu, kterou nám projevují a za 

poskytování důvěry v naší práci. 

 
 

                                         Lenka Tabachová 
      Ředitelka  

Charity Frenštát pod Radhoštěm 
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1.2. Vznik organizace a její poslání 
 
        Charita Frenštát pod Radhoštěm existuje v oblasti města Frenštát p.R.již od roku 1993, 
kdy  byla zřízená jako právnická osoba dle zřizovacího dekretu vydaného arcibiskupem      
14.3.1993. Právní subjektivita byla Charitě Frenštát pod Radhoštěm delegována      
Ministerstvem kultury ČR dne 30.10.1996. Pracovní činnost byla zahájena v říjnu 1994 a patří 
mezi základní složky Diecézní charity  ostravsko-opavské (DCHOO), která spolu s ostatními 
charitami Čech a Moravy tvoří sdružení Česká katolická charita (SČKCH), je členem 
mezinárodního svazku Caritas  internacionalis. Sdružení Česká katolická charita je účelovým 
zařízením římsko-katolické církve ve smyslu § 6,odst. H,zákona č.308/91 Sb. 
 
     Statutární orgán 
     Statutárním orgánem Charity Frenštát pod Radhoštěm je ředitel – Lenka TABACHOVÁ 
 
     Rada Charity Frenštát pod Radhoštěm 

Mgr. Barbora Dudková 
Mgr. Miroslav Horňák 
Ing. Dalibor Hipík 

 
 
    Poslání Charity Frenštát pod Radhoštěm  
 
     Naším posláním je profesionálně poskytovat sociální, ošetřovatelské a pečovatelské 
služby potřebným lidem bez rozdílu národnosti, rasy, náboženství a sociálního postavení. 
    Vzorem charitní služby je služba, jak nám ji ukázal Ježíš Kristus ve své radostné zvěsti, 
evangeliu.   
      K naplnění našeho poslání uplatňujeme především smysluplnost, odpovědnost, 
odbornost, osobní růst, otevřenost. Dále také pohodu, stabilitu, kreativitu a flexibilitu, 
důvěru, laskavost a nasazení.  
 
 
 

1.3. Pracovníci Charity Frenštát pod Radhoštěm 
 
 
     Charita Frenštát pod Radhoštěm v roce 2013 zaměstnávala celkem 22 zaměstnanců a to 
 

 HPP – 16 zaměstnanců  
 DPP - 12 zaměstnanců – dle potřeby, převážně na zástupy za nemocenské a dovolené 
 DPČ – 1 zaměstnanec  
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2. Realizace jednotlivých projektů,  
    naše hlavní aktivity 
 
 

2.1. Charitní ošetřovatelská služba 
 
 
Vedoucí: Jana Krpcová 

Kontakt: Kostelní 15, 744 01 Frenštát pod Radhoštěm 

Telefon: 556 83 69 37 
Mobil: 733 676 650 
email: chops.frenstat@charita.cz 
 
Poslání a cíle projektu 
 

Posláním charitní ošetřovatelské služby, je ošetřování pacientů ve vlastním domácím 
prostředí. Odborná zdravotní péče je poskytovaná pacientům  s akutními nebo chronickými 
onemocněním, pacientům tělesně postiženým a závislým na cizí pomoci. 

Cílem Charitní ošetřovatelské služby je umožnit našim pacientům co nejdelší pobyt 
v jejich domácím prostředí a zlepšit kvalitu jejich života, zkrátit nebo zamezit pobytu 
v nemocnici, oddálit nebo zamezit umístění do ústavů sociální péče. 
 
Co všechno děláme 
 

Charitní  ošetřovatelská služba (CHOS) přijímá do péče pacienty na základě indikace 
praktického lékaře, ošetřujícího lékaře hospitalizačního nebo na žádost pacienta či jeho 
rodiny a to po dohodě s praktickým lékařem. Zdravotní výkony indikované ošetřujícím 
lékařem proplácí příslušná zdravotní pojišťovna, pacient službu nehradí. 

Odbornou ošetřovatelskou službu pacientům přijatým do domácí péče poskytují 
všeobecné registrované zdravotní sestry. 

Provoz střediska je celoroční, zdravotní sestry poskytují službu pondělí – neděle od 
6.00 – 19.00 hod. SZP dle platných smluv se zdravotními pojišťovnami mohou provádět 
výkony u pacientů po předchozí ordinaci lékaře po celých 24 hodin. 

Komplexnost ošetřovatelské služby v rodinách je zajištěna intenzivní spolupráci 
s pečovatelskou službou, půjčovnou zdravotních a kompenzačních pomůcek a se sociální 
pracovnicí. 

 
Od roku 2010 poskytujeme v rámci ošetřovatelské služby masáže v domácím 

prostředí.  
 
Zhodnocení projektu    
    

 v r. 2013 využilo našich služeb 114 klientů 
 zajíždíme do 13 obcí 
 zdravotní sestry mají k dispozici 4 automobily 
 průměrný počet výkonů v měsíci:  1 014 
 zdravotní sestry se průběžně účastní kurzů a doplňují si vzdělání 
 služba je registrovaná u Krajského úřadu Moravskoslezského kraje jako zdravotnické 

zařízení. 
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2.1.1 Počet ošetřovatelských výkonů 
 
 

Kód Popis Počet

6137 Výkon sestry v den pracovního klidu nebo pracovního volna 1 777

6311
Zvedení, ukončení domácí zdravotní péče. Administrativní činnost sestry 

v domácí zdravotní péči
30

6313 Ošetřovací návštěva – domácí zdravotní péče – typ I. 820

6315 Ošetřovací návštěva – domácí zdravotní péče – typ II. 1048

6317 Ošetřovací návštěva – domácí zdravotní péče – typ III. 511

6318 Ošetřovací návštěva – domácí zdravotní péče – typ IV. 5 585

6319 Fyzická asistence při poskytování domácí zdravotní péče 431

6321 Vyšetření stavu pacienta se sestrou ve vlastním soc. prostředí 41

6323 Odběr biologického materiálu 110

6325
Aplikace ordinované parenterální terapie pro zajištění hydratace, 

energetických zdrojů a léčby bolesti
41

6327 Ošetření atonií 744

6329 Lokální ošetření 737

6331 Klysma, výplachy, cévkování, laváže, ošetření permanentních katetrů 144

6333
Aplikace inhalační léčebné terapie P.o., S.C.I.M., I.V. UV, evnt. další 

způsoby aplikace terapie či inst.léčiv
136

6335 Nácvik a zaučování aplikace inzulínu 7

12 162Celkem
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2.2. Charitní pečovatelská služba 
 
 
Vedoucí: Mgr. Kateřina Linartová 

Kontakt: Kostelní 15, 744 01 Frenštát pod Radhoštěm 

Telefon: 556 83 69 37 
Mobil: 737 363 851 
email: socialni.frenstat@charita.cz 
 
 
 
Poslání služby 
 

Posláním Pečovatelské služby Charity Frenštát pod Radhoštěm je poskytovat pomoc 
a podporu osobám, které mají sníženou soběstačnost z důvodu věku či zdravotního 
postižení, aby prostřednictvím služeb poskytovaných v jejich domácnosti, mohli co nejdéle 
setrvávat ve svém domácím prostředí 

 
Cíle služby 
 

 Poskytovat takovou podporu a služby, které umožňují klientovi v co největší míře 
zachovat dosavadní běžný způsob života v jeho přirozeném prostředí.  

 Zachování maximální soběstačnosti klienta. 
 Umožnit využívat místní instituce poskytující služby veřejnosti. 
 Udržení přirozených sociálních vztahů (s rodinou, sousedy). 

 
 

Principy, kterými se pracovníci při poskytování služby řídí 

 respektování důstojnosti klienta, dodržování jeho práv a soukromí, 
 rovný přístup ke klientům, 
 respektujeme individualitu klienta – respektujeme klientův způsob života, 
 propojenost  a návaznost služeb, 
 komplexní péče o klienta včetně ošetřovatelské péče, 
 místní dostupnost služeb – dojíždíme služebními automobily do okolních i 

vzdálenějších obcí, 
 časová dostupnost – služby poskytujeme od 7.00 do 19.00 hodin 
 vytváření podmínek pro co nejdelší udržení dosavadních duševních a tělesných 

schopností klienta, 
 spolupráce s klientem – klient uplatňuje vlastní vůli, 
 podpora klientů směřující k jejich maximální soběstačnosti, 
 respektujeme duchovní potřeby klientů, 
 odborný a profesionální přístup pracovníků. 

 
 
Pečovatelskou službu vykonávají vyškolené pečovatelky, které se i nadále vzdělávají 

v odborných kurzech a seminářích, vztahující se k jejich profesi. 
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Projekt pečovatelské služby se aktivně podílí na  vytváření komunitního plánu 
frenštátského regionu.    

 
Terénní služba je poskytovaná na území obcí Hukvaldy, Horní a Dolní Sklenov, 

Kozlovice, Mniší, Tichá, Kunčice pod Ondřejníkem, Čeladná, Trojanovice, Bordovice, 
Lichnov, Vlčovice, Měrkovice, Frenštát pod Radhoštěm dle potřeb uživatelů denně od 7.00 – 
19.00 hod.  

 
 
Poskytované služby 
 
Pečovatelská služba je poskytována dle § 40 zákona č. 108/2006 Sb., o Sociálních službách, a 
obsahuje tyto základní činnosti: 
 

 pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu 
 pomoc při osobní hygieně 
 poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy 
 pomoc při zajištění chodu domácnosti 
 zprostředkování kontaktu se společenským prostředím 

 
 
Zhodnocení projektu 
 
- V roce 2013 využilo našich služeb Charitní pečovatelské služby 87 klientů 
- průměrný počet výkonů v měsíci: 1151 
- službu poskytuje celkem 5 pečovatelů a pečovatelek 
 
Služba je registrovaná dle zákona č. 108/2006Sb. O soc. službách, jako pečovatelská služba 
pod  identifikačním číslem  1682441 
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2.2.1 Počet pečovatelských výkonů 
 
 
 

Popis Počet

Pomoc a podpora při podávání jídla a pití 730

Pomoc při prostorové orientaci, samostatném pohybu ve vnitřním prostoru (včetně 

rehabilitačních úkonů)
724

Pomoc při úkonech osobní hygieny 6 349

Dovoz nebo donáška jídla 3 351

Pomoc při zajištění velkého úklidu domácnosti, například sezónního úklidu, úklidu 

po malování atd.
18

Běžné nákupy a pochůzky 453

Běžný úklid a údržba domácnosti 704

Praní a žehlení ložního prádla, popřípadě jeho drobné úpravy 171

Neprovedený úkon 3

Zprostředkování zapůjčení knih 1

Doprovázení do školy, školského zařízení, zaměstnání, k lékaři,… 55

Osobní přeprava seniorů a osob se zdrav. Postižením 91

Informatinví úkony 1 162

13 812
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2.3. Charitní asistenční služba 
 
 
Vedoucí: Mgr. Kateřina Linartová 

Kontakt: Kostelní 15, 744 01 Frenštát pod Radhoštěm 

Telefon: 556 83 69 37 
Mobil: 737 363 851 
email: socialni.frenstat@charita.cz 
 
 
 
Poslání služby 
 
Posláním terénní Charitní asistenční služby (CHAS) Charity Frenštát pod Radhoštěm je 
pomáhat osobám, které mají sníženou soběstačnost z důvodu věku, chronického onemocnění 
či zdravotního postižení, s běžnými činnostmi, které nemohou vykonávat samostatně. 
Osobní asistent pomáhá klientovi v činnostech, které by dělal sám, kdyby mohl. Osobní 
asistence je poskytována v přirozeném prostředí klienta, bez omezení místa a času. 

 
 

Cíle služby 
 

 podporovat klienty, aby si v co největší míře zachovali dosavadní běžný způsob 
života ve svém přirozeném prostředí, 

 pomáhat osobám překonávat každodenní problémy spojené s běžnými činnostmi za 
pomoci osobního asistenta, 

 přispět ke kompenzaci ztráty dovedností a schopností klienta způsobené zdravotním 
či tělesným postižením, věkem nebo chronickým onemocněním 

 zachování maximální soběstačnosti klientů, 
 udržení přirozených sociálních vztahů (s rodinou, sousedy). 

 
 

Principy, kterými se pracovníci při poskytování služby řídí 

 
 

 respektujeme důstojnost klienta, dodržujeme jeho práva a soukromí, 
 podporujeme klienta v jeho činnostech, které dokáže zvládnout sám vlastními silami, 

nečiníme věci za něj, 
 zajišťujeme rovný přístup ke klientům,  
 jednáme dle principů rovného partnerství a spolupráce s klienty, jejich rodinami atd., 
 podporujeme klienty a umožňujeme jim věnovat se svým zálibám, 
 respektujeme názory, rozhodnutí a tempo klienta, 
 respektujeme individualitu klienta – respektujeme klientův způsob života, 
 zajišťujeme propojenost  a návaznost služeb, zprostředkujeme jiné dostupné služby, 
 zajišťujeme komplexní péči o klienta včetně pečovatelské a ošetřovatelské služby, 
 zajišťujeme místní dostupnost služeb – dojíždíme služebními automobily do okolních 

i vzdálenějších obcí, 
 zajišťujeme časovou dostupnost – služby poskytujeme nepřetržitě 24 hodin denně, 
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 vytváříme podmínky pro co nejdelší udržení dosavadních duševních a tělesných 
schopností klienta, 

 spolupracujeme s klientem – klient uplatňuje vlastní vůli, 
 podporujeme klienty v udržení jejich maximální soběstačnosti, 
 respektujeme duchovní potřeby klientů, 
 zajišťujeme odborný a profesionální přístup pracovníků. 

 
 
Charitní asistenční službu vykonávají vyškolení pracovníci, kteří se i nadále 

vzdělávají v odborných kurzech a seminářích,  vztahující se k jejich profesi. 
        
Projekt služby osobní asistence se aktivně podílí na  vytváření komunitního plánu 

frenštátského regionu.    
 
Terénní služba je poskytovaná nepřetržitě na území obcí Hukvaldy, Horní a Dolní 

Sklenov, Kozlovice, Mniší, Tichá, Kunčice pod Ondřejníkem, Čeladná, Trojanovice, 
Bordovice, Lichnov, Vlčovice, Měrkovice, Frenštát pod Radhoštěm. 
 
Poskytované služby 
 
Služba osobní asistence je poskytována dle § 39 zákona č. 108/2006 Sb., o Sociálních 
službách, a obsahuje tyto základní činnosti: 
 

 pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu, 
 pomoc při osobní hygieně, 
 pomoc při zajištění stravy, 
 pomoc při zajištění chodu domácnosti, 
 výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti, 
 zprostředkování kontaktu se společenským prostředím, 
 pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních 

záležitostí. 
 
 
Zhodnocení projektu 
 
- V roce 2013 využilo našich služeb Charitní asistenční služby 11 klientů 
- průměrný počet výkonů v měsíci 466 
- službu poskytují 3 osobní asistenti 
 
Služba je registrovaná dle zákona č. 108/2006Sb. O soc. službách, jako osobní asistence pod  
identifikačním číslem  8210455. 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



Charita Frenštát pod Radhoštěm 

 

Výroční zpráva 2013                                                                                                                                                                 12 

2.3.1 Počet výkonů služby osobní asistence 
 
 
 

Popis Počet

Pomoc a podpora při podávání jídla a pití 1 026

Pomoc při oblékání a svlékání včetně speciálních pomůcek 409

Pomoc při úkonech osobní hygieny 426

pomoc při přípravě jídla a pití 76

Pomoc s úklidem a údržbou domácnosti a

osobních věcí
486

Pomoc při obnovení nebo upevnění kontaktu s rodinou a pomoc a podpora při 

dalších aktivitách podporujících sociální začleňování osob
1 597

pomoc s nácvikem a upevňováním motorických, psychických a sociálních

schopností a dovedností 
1 185

Pomoc při prostorové orientaci, samostatném pohybu ve vnitřním i vnějším 

prostoru
262

pomoc při použití WC 16

návštěva sociálního pracovníka - uzavření

smlouvy na CHAS
12

práce na IP u klienta CHAS (vytvoření IP,

hodnocení IP)
100

5 595
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2.4. Dohody o výkonu pěstounské péče  
 
 
Kontaktní osoba:         Mgr. Michaela Koloničná 

Kontakt: Kostelní 15, 744 01 Frenštát pod Radhoštěm 

Telefon: 556 836 937 
Mobil: 732 955 839 
www http://www.frenstat.charita.cz/dohoda-o-vykonu-pestounske-pece/ 
email: michaela.kolonicna@charita.cz 
 
V říjnu roku 2013 obdržela Charita Frenštát pod Radhoštěm z Krajského úřadu 

Moravskoslezského kraje v Ostravě rozhodnutí o pověření k sepisování Dohod o výkonu 

pěstounské péče s osobami, které mají v péči děti dlouhodobě, nebo na přechodnou dobu 

po dobu jednoho roku. 

  

Poslání a poskytované služby projektu 

 

Náhradním rodičům a lidem mající zájem poskytnout dětem rodinné zázemí, poskytujeme 

v prostorách Charity Frenštát pod Radhoštěm prostřednictvím sepsání Dohody o výkonu 

pěstounské péče následující bezplatné služby: 

  

 Zákonem povinné vzdělávání v rozsahu 24 hodin ročně pro oba pěstouny. 

 Návštěvy a dohled sociální pracovnicí Charity nad rodinou 6 setkání ročně. 

 Odlehčovací služby – krátkodobé a celodenní hlídání dětí. 

 Výpomoc v domácnostech – pomoc při zajištění běžného chodu domácnosti. 

 Poradenství pro rodiče a děti v oblasti výchovy, vzdělávání, problémových situací, aj. 

 Zprostředkování 1x6 měsíců odborné pomoci (psycholog, etoped, rodinný poradce).  

 Budeme nabízet a realizovat přednášky pro náctileté, na témata dle zájmu rodičů. 

 Pomoc při vyřizování darů či grantů – dávky, stipendia, zdravotnické pomůcky, aj. 

 Doučování dětí v domácnostech – v rozsahu dle domluvy. 

 Zajištění kontaktu s biologickou rodinou – dohled, zprostředkování, vedení kontaktu. 

 Budeme zajišťovat, případně proplácet účast dětí na vybraném táboře. 

 Zajišťování a organizace akcí pro celé rodiny za podpory grantů.  
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2.5 Klub Anonymních alkoholiků 
 
 
Vedoucí: Viky 

Kontakt: Kostelní 15, 744 01 Frenštát pod Radhoštěm 

Telefon: 556 83 16 09 
Mobil: 731 625 710 
  
 
 
Poslání a cíle projektu 
Společenství mužů a žen Anonymní alkoholici se navzájem dělí o své zkušenosti, síly 
a naděje. Cílem je řešit společný problém a pomáhat ostatním uzdravovat se z alkoholismu. 
Jedinou podmínkou pro členství je přání přestat pít.  
Nejsou tu žádné povinné poplatky. Soběstačnost umožňují dobrovolné příspěvky.  
Klub není spojen s žádnou sektou, církví nebo politickou organizací.  
Nepřeje si zaplést se do jakékoli rozepře.  
Nepodporuje žádné programy, ale ani jim neodporuje. Prvořadým cílem je setrvat ve 
střízlivosti a pomáhat k ní jiným alkoholikům. 
 
 „AA“ se schází v sále Charity vždy v úterý od 18.30 hodin. 
 
Významné údaje 
Činnost Klubu anonymních alkoholiků byla zahájena v prosinci 2010. 
 
Jednotlivých setkání se průměrně zúčastňuje 8 osob. 
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2.6 Místní klub náhradních rodin 
 
 
Vedoucí: Alena Štefková 

Kontakt: Kostelní 15, 744 01 Frenštát pod Radhoštěm 

Telefon: 556 83 16 09 
Mobil: 773 167 585 
www: http://www.frenstat.charita.cz/mistni-klub-nahradnich-rodin/ 
 
 
Poslání a cíle projektu 
Místní klub náhradních rodin je místem, kde se setkávají náhradní rodiče, aby zde nalezli 
prostor pro vzájemné naslouchání, výměnu zkušeností, sdílení starostí i strastí s náhradní 
rodinnou péči.  
Snahou rodičů, kteří se rozhodnou vzít si domů na výchovu dětí z ústavu nebo z rozpadlých 
rodin, je umožnit těmto dětem prožít spokojené dětství v kruhu rodiny a v rámci možností je 
plnohodnotně připravit do života. Ne vždy je to jednoduchý a bezproblémový proces.  
Místní klub připravuje programy, o kterých náhradní rodiče přímo rozhodují, pořádají 
společné výlety, přednášky, odborné semináře, pobyty s dětmi, setkávání s odborníky, 
terapeutické semináře a volnočasové aktivity pro děti.  
 
Cíle projektu: 

 Informovanost veřejnosti o instituci Pěstounských rodin 
 Posílení prevence proti sociálnímu vyloučení Pěstounských rodin 
 Preventivní opatření a posílení stability a funkčnosti pěstounské rodiny; posilování 

rodičovských kompetencí 
 
Náhradní rodiny se schází pravidelně v sále Charity každou sobotu od 15.00 hodin. 

MK náhradních rodin registruje:  

 27 dospělých, 3 sympatizanty, 78 dětí, věkové rozpětí je od 2 měsíců do 18 let.  

 Z toho jsou i děti se zdravotním handicapem, např. autisti, nevidomí, s mozkovými 

disfunkcemi, hydrocefalem. 

 
Místní klub náhradních rodin je členem Asociace náhradních rodin České republiky. 

 
Co všechno děláme 

Příklad realizovaných aktivit klubu náhradních rodin: 
 Přednášky 
 Besedy 
 Vzdělávací aktivity 

 Tvořivé dílny (vánoční přáníčka a malé dárečky pro klienty Charity Frenštát p.R., 

Velikonoční výtvarno) 

 Kulturní a sportovní aktivity (Turnaj v Painballu o putovní pohár, Motokáry, Výstava 

Hlavolamů, I v zimě za zvířátky, Malování keramiky, Stolní hry) 

 Poskytování konzultační a informativní činnosti 
 Spolupráce při organizaci Dne rodin 

 A další…. 

http://www.facebook.com/?ref=home#%21/pages/Asociace-nahradnich-rodin-Ceske-republiky/160779628867?v=wall&ref=nf
http://www.klubhavirov.estranky.cz/clanky/planovane-akce/velikonocni-vytvarno.html
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2.7 Penzion pro seniory 
 
Vedoucí: Lenka Tabachová 

Kontakt: Kostelní 15, 744 01 Frenštát pod Radhoštěm 

Telefon: 556 83 16 09 
Mobil: 604 841 244 
Email: lenka.tabachova@charita.cz 
 
 
Poslání a cíle 

Penzion tvoří zázemí pro pečovatelskou a ošetřovatelskou péči o seniory. Jeho cílem 
je umožnit všem klientům být co nejdéle soběstačnými a strávit stáří na odpovídající životní 
úrovni. Obyvatele penzionu jsou ubytováni v osmi jednopokojových garsoniérách 
vybavených kuchyňským koutem a sociálním zařízením. Zachování soukromí klienta patří 
k základnímu standardu poskytovaných služeb. Někteří klienti jsou osamělí a nedokáží 
uspokojovat ani své základní životní potřeby. Snažíme se o znovuzačlenění obyvatel do 
běžného prostředí, zvyšujeme kvalitu poskytované péče, a to ve všech  bio-psycho-sociálních 
oblastech. 

 
Penzion pokojného stáří poskytuje také přechodný pobyt seniorům se zhoršeným 

zdravotním stavem. Nabídka je využívaná nejen klienty CHOPS, ale také rodinami, které 
dlouhodobě pečují o své nemocné, potřebují volno na odpočinek k zotavení. 

 
V rámci vzájemné spolupráce klientů a pracovníku domova, jsou organizovány 

zájmové, kulturní a společenské aktivity. Programy jsou připravovány dle přání a potřeb 
obyvatelů domova.  
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2.8  Půjčovna zdravotních a kompenzačních pomůcek 
 
 
Vedoucí: Jan Knápek 

Kontakt: Kostelní 15, 744 01 Frenštát pod Radhoštěm 

Telefon: 556 83 16 09 
Mobil: 737 036 954 
  
 
Cíl projektu 

Cílem projektu je pomoci lidem se zdravotním handicapem a jejich rodinám překonat 
s pomocí kompenzační pomůcky svůj handicap, a tím i svízelnou situaci a umožnit jim vést 
kvalitní a plnohodnotný život. Zájemcům o zdravotní a kompenzační pomůcky půjčujeme  
např. elektrické polohovací postele, chodítka, invalidní vozíky, antidekubitní matrace, 
klozetová a sprchová křesla atd.  Uvedené pomůcky mohou klienti získat také 
prostřednictvím zdravotních pojišťoven, avšak proces vyřízení pomůcky je mnohdy 
zdlouhavý, běžná čekací doba je až 3-4 měsíce, klienti jsou zařazování do pořadníků. 
Půjčovna tak řeší časový prostor, který vzniká mezi dobou, kdy pacient o pomůcku zažádá   
a časem, kdy ji skutečně obdrží. 

 
Poptávka po zapůjčení kompenzačních pomůcek značně převyšuje možnou nabídku. 

Ročně si zapůjči pomůcku přibližně 100 klientů a bylo uskuteční se 120  vypůjček.  
 
Díky zřízení živnostenské činnosti v roce 2008 nabízíme klientům možnost zakoupení 

kompenzačních pomůcek, které si naši klienti mohli v půjčovně vždy nejdříve odzkoušet. 
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2.9 Tříkrálová sbírka 
 
Vedoucí: Anna Čechová 

Kontakt: Kostelní 15, 744 01 Frenštát pod Radhoštěm 

Telefon: 556 836 937 
Mobil: 733 676 652 
  
 

Charitní práce je nemyslitelná bez finanční i jiné pomoci a podpory dárců a lidí, 
nakloněných  k naší činností. I ten nejmenší dar má svou obrovskou cenu. 

 
Cílem je rozvíjení sociálního cítění a umožnit lidem podílet se na charitní prácí. 

V neposlední řadě také získávat finanční  prostředky pro tuto činnost.  
 
Sbírka má duchovní rozměr. Koledníci do domácnosti přinášejí nejen tradici, ale též 

poselství lásky, pokoje a radosti.  
 
V roce 2013 se koledníkům Tříkrálové sbírky podařilo na území Frenštátska 

vykoledovat   363.158,-  Kč.  
 
Uvedené finanční prostředky byly použity na podporu péče o seniory a podporu 

pěstounských rodin. 
 
 
 
 

obec výnos obec výnos

Trojanovice 6 805,00 Kč Čeladná 15 530,00 Kč

Kunčice p.O. 43 594,00 Kč Tichá 40 463,00 Kč

Frenštát p.R. 19 112,00 Kč Lichnov 50 658,00 Kč

Vlčovice 16 468,00 Kč Hukvaldy 51 316,00 Kč

Mniší 21 348,00 Kč Kozlovice 80 351,00 Kč

Bordovice 17 513,00 Kč

363 158,00 Kčcelkem

Výsledky Tříkrálové sbírky 2013
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2.10 Vzděláváním ke kvalitním službám Charity Frenštát p.R. 

  

 

Registrační číslo: CZ.1.04/3.1.03/A7.00107  

Částka: 587 280,10 Kč  

Doba realizace projektu: 1. září 2013 až 28. únor 2015  

 Popis projektu  

Projekt je zaměřen na získání a rozšiřování odborných a obecných znalostí a dovedností 
pracovníků registrovaných sociálních služeb Charity Frenštát p.R., vedoucích pracovníků 
těchto registrovaných služeb a fyzických osob, které poskytují pomoc příjemci na péči.  

Registrované sociální služby Charity Frenštát pod Radhoštěm jsou: 

 Charitní pečovatelská služba,identifikátor: 1682441,služba je poskytována od 
1.10.1994  

 Charitní asistenční služba,identifikátor: 8210455,služba je poskytována od 19.4.2012 

Vzdělávání pracovníků a vedoucích pracovníků sociálních služeb bude zaměřeno na posílení 
kompetencí a zvýšení pracovní kvalifikace pracovníků.  

Pracovníci sociálních služeb budou vzdělávání nejenom v oblastech standardů kvality 
sociálních služeb, ale bude jim poskytnuto i vzdělávání v oblasti kvality přímé péče o klienta. 

Vedoucí pracovníci budou proškoleni v oblastech, které povedou ke zkvalitnění jejich 
vedoucí pozice a zároveň získají dovednosti např. v oblasti vedení týmu, Time 
managementu. 

Fyzické osoby, které poskytují pomoc příjemci příspěvku na péči, budou proškoleny v 
oblastech, které souvisí s přímou péči o osoby závislé na pomoci druhé osoby. 

Cílů projektu bude dosaženo realizací tří klíčových aktivit, které budou obsahově zaměřeny 
vždy na jednu skupinu podporovaných osob. 

  

Účastníci/ce projektu: 

  osoby pečující o osobu blízkou nebo závislého člena rodiny  
  zaměstnanci/kyně  
 pracovníci/ce a subjekty v oblasti sociálních služeb a začleňování  
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3.Finanční hospodaření          
 
 
Hospodářský výsledek:  - 119 846,71,- Kč  
 
3.1. Příjmy podle roční účetní uzávěrky 
 
 Celkové příjmy Charity Frenštát p.R. byly 4 404 596,-Kč, 
 z toho: 

 
 

 
 
      
 
3.2. Výdaje podle roční uzávěrky 
 
 Celkové výdaje Charity Frenštát p.R. byly 4 524 443,-Kč 
 z toho: 

 
 Spotřeby materálů a energií 625 173,00 Kč

Náklady na služby 594 471,00 Kč

Mzdové náklady 2 225 534,00 Kč

Náklady zdrav. A soc. poj. 708 810,00 Kč

Ostatní náklady 370 455,00 Kč

celkem 4 524 443,00 Kč

Dotace obce 332 000,00 Kč

Dotace - Úřad práce 66 440,00 Kč

Dotace MPSV 633 000,00 Kč

Třikálová sbírka 206 718,00 Kč

Tržby od pojišťoven 1 567 629,00 Kč

Přijaté dary 227 695,00 Kč

Půjčovna Zdravotních pomůcek 145 892,00 Kč

Pečovatelská služba 341 376,00 Kč

Osobní asistence 130 575,00 Kč

Mateřské centrum Klubíčko 9 600,00 Kč

Dům pokojného stáří 387 382,00 Kč

Ošetřovatelské úkony 16 001,00 Kč

Masáže, přeprava 216 345,00 Kč

Ostatní výkony 62 673,00 Kč

Dotace EU 61 270,00 Kč

celkem 4 404 596,00 Kč
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3.3. Hospodaření dle středisek za rok 2013: 
 
 

příjmy výdaje výsledek hospodaření

CHOPS 1 596 630,57 Kč 1 290 478,10 Kč 306 152,47 Kč

CHPS 1 577 804,22 Kč 1 915 137,77 Kč -337 333,55 Kč

Živnost 222 303,00 Kč 127 887,65 Kč 94 415,35 Kč

MC Klubíčko 9 600,00 Kč 53 189,77 Kč -43 589,77 Kč

Penzion 387 382,00 Kč 280 939,32 Kč 106 442,68 Kč

Půjčovna 145 892,00 Kč 55 915,07 Kč 89 976,93 Kč

pomoc v nouzi 143 136,08 Kč 143 136,08 Kč 0,00 Kč

EU projekt 61 273,07 Kč 74 116,00 Kč -12 842,93 Kč

MK náhradních rodin 0,00 Kč 4 108,00 Kč -4 108,00 Kč

Osobní asistence 260 575,00 Kč 579 534,89 Kč -151 590,23 Kč

celkem 4 404 595,94 Kč 4 524 442,65 Kč -119 846,71 Kč
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3.4. Zpráva nezávislého auditora 
 
 


