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1 Úvod 
                                   
 

1.1 Základní údaje 

 
 

Název:  Charita Frenštát pod Radhoštěm 

Sídlo:   Dolní 504, 744 01 Frenštát pod Radhoštěm 

Telefon:  731 141 801 

E-mail:  info@frenstat.charita.cz 

Web:   www.frenstat.charita.cz 

IČ:   49590588 

Právní forma:  evidovaná právnická osoba 

Bankovní spojení: Fio banka, a.s.       2000906119 / 2010 

Identifikátor datové schránky:  yxsce2y 

 

 

Vedení organizace:  Lenka Tabachová, ředitelka 

 

Rada Charity Frenštát pod Radhoštěm:  

 Mgr. Barbora Dudková 

 Ing. Dalibor Hipík 

 Mgr. Petr Kříbek  
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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. 
 
 
 
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 2019 zaměstnávala celkem 35 zaměstnanců a to:  
 

 HPP – 20 zaměstnanců 
 DPP - 15 zaměstnanců – dle potřeby, převážně na zástupy za nemocenské a dovolené 
 DPČ – 0 zaměstnanci 
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2 Realizace jednotlivých projektů, naše hlavní aktivity 

2.1 Charitní ošetřovatelská služba 

 
 
Vedoucí: Vítězslava Juříčková 

Kontakt: Dolní 504, 744 01 Frenštát pod Radhoštěm 

Telefon: 731 141 801 
Mobil: 733 676 650 
email: Vitezslava.jurickova@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 
onemocněními, 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 a službou osobní asistence, půjčovnou zdravotních a 
kompenzačních pomůcek a se sociální pracovnicí. 
 
 

Poskytujeme tyto služby  

 sledování fyziologických funkcí (krevní tlak, puls, tělesnou teplotu, příjem a výdej 
tekutin)  

 odběr biologického materiálu (krev, moč…)  
 komplexní ošetřovatelská péče o imobilního a inkontinentního pacienta  
 zajištění a příprava k předoperačním či diagnostickým vyšetřením  
 prevence kožních lézí, lokální ošetření kožních lézí, poranění, ran (operační rány, 

bércové vředy, dekubity)  
 aplikace inhalační a léčebné terapie (aplikace analgetik, insulinu, p.o.,s.c.,i.m., infúzí..)  
 nácvik aplikace insulinu  
 vyšetření hladiny krevního cukru glukometrem 
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 ošetřovatelská rehabilitace (kondiční a dechová cvičení), nácvik soběstačnosti, 
vertikalizace, nácvik chůze  

 klysma, cévkování žen, ošetření permanentních katetrů, ošetření stomií, žaludeční 
sondy  

 zácvik rodinných příslušníků event. blízkých ke zvládnutí jednoduchých 
ošetřovatelských intervencí  

 pravidelné kontroly zdravotního stavu a informování lékaře o zdravotním stavu klienta 

 
 
 
Zhodnocení projektu    
    

 v r. 2019 využilo našich služeb 203 klientů 
 zajíždíme do 13 obcí 
 průměrný počet výkonů v měsíci: 979 
 služba je registrovaná u Krajského úřadu Moravskoslezského kraje jako zdravotnické 

zařízení. 

  

 

Počet ošetřovatelských výkonů 

 
Kód Popis Počet

6137 Výkon sestry v den pracovního klidu nebo pracovního volna 1 260

6311
Zavedení, ukončení domácí zdravotní péče. Administrativní činnost 

sestry v domácí zdravotní péči
83

6313 Ošetřovací návštěva – domácí zdravotní péče – typ I. 3 269

6315 Ošetřovací návštěva – domácí zdravotní péče – typ II. 629

6317 Ošetřovací návštěva – domácí zdravotní péče – typ III. 97

6318 Ošetřovací návštěva – domácí zdravotní péče – typ IV. 2 503

6321 Vyšetření stavu pacienta se sestrou ve vlastním soc. prostředí 5

6323 Odběr biologického materiálu 198

6325
Aplikace ordinované parenterální terapie pro zajištění hydratace, 

energetických zdrojů a léčby bolesti
51

6327 Ošetření stonií 438

6329 Lokální ošetření 2 528

6331 Klysma, výplachy, cévkování, laváže, ošetření permanentních katetrů 41

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

způsoby aplikace terapie či inst.léčiv
598

6335 Nácvik a zaučování aplikace inzulínu 48

11 748Celkem

 

 



Charita Frenštát pod Radhoštěm 

 

Výroční zpráva 2019                                                                                                                                                                                    7 

2.2 Charitní pečovatelská služba 

 
 
Vedoucí: Mgr. Kateřina Linartová 

Kontakt: Dolní 504, 744 01 Frenštát pod Radhoštěm 

Telefon: 731 141 801 
Mobil: 737 363 851 
email: Katerina.linartova@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 tak, aby si doma mohl udělat co nejvíce 
činností samostatně nebo s částečnou podporou pracovníka služby. 

 Udržení přirozených sociálních vztahů (s rodinou, sousedy) tak, aby nedocházelo 
k sociální izolaci klienta. 

 
 
Cílová skupina 
 
Cílovou skupinou Pečovatelské služby Charity Frenštát p.R. jsou osoby se sníženou 
soběstačností - senioři a osoby se zdravotním postižením. 

 senioři – osoby, které dosáhly věku rozhodného pro přiznání starobního důchodu. 
o Senioři mohou být se zdravotním postižením (postižení pohybového aparátu) 

či se smyslovým postižením (různý stupeň nedoslýchavosti a slabozrakosti). 
 osoby se zdravotním postižením starší 19-ti let 

o osoby, kterým byl přiznán invalidní důchod, a které vzhledem ke svému 
zdravotnímu stavu potřebují pomoc další osoby  

o osoby, které potřebují v průběhu své rekonvalescence pomoc další osoby 
k zajištění svých potřeb (poúrazové stavy, pooperační stavy) 

 
 
Principy, kterými se pracovníci při poskytování služby řídí 
 

 respektujeme důstojnost klienta, dodržujeme jeho práva a soukromí a zajišťujeme 
rovný přístup ke klientům,  

 respektujeme individualitu klienta – respektujeme klientův způsob života, 
spolupracujeme s klientem – klient uplatňuje vlastní vůli,  
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 zajišťujeme propojenost a návaznost služeb, zajišťujeme komplexní péči o klienta 
včetně ošetřovatelské péče,  

 zajišťujeme místní dostupnost služeb – dojíždíme služebními automobily do okolních 
i vzdálenějších obcí, zajišťujeme časovou dostupnost – služby poskytujeme každý 
pracovní den od 7.00 do 19.00 hodin,  

 vytváříme podmínky pro co nejdelší udržení dosavadních duševních a tělesných 
schopností klienta a podporujeme klienty v udržení jejich maximální soběstačnosti.  

 
Pečovatelskou službu vykonávají vyškolení pracovníci v sociálních službách, kteří se i nadále 
vzdělávají v odborných kurzech a seminářích, vztahující se k jejich profesi. 
        
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. 
 
 
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 2019 využilo našich služeb Charitní pečovatelské služby 91 klientů 
 průměrný počet návštěv v měsíci: 1 390 

 
 
Služba je registrovaná dle zákona č. 108/2006Sb. O soc. službách, jako pečovatelská služba 
pod identifikačním číslem 1682441. 
 
Charita Frenštát pod Radhoštěm je pověřena výkonem služeb zařazených do Krajské sítě 
sociálních služeb, a to na základě Smlouvy o závazku veřejné služby a vyrovnávací platbě za 
její výkon, číslo sml. 03159/2015/SOC. 
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Počet pečovatelských výkonů 

 

Popis
Počet 

návštěv
Běžné nákupy a pochůzky 693

Běžný úklid a údržba domácnosti 261

Dovoz nebo donáška jídla 5 517

Informativní úkony 909

Neprovedený úkon (neodhlášená návštěva) 61

Pomoc a podpora při podávání jídla a pití 5

Pomoc při oblékání a svlékání včetně spec. pomůcek 210

Pomoc při použití WC 453

Pomoc při prostorové orientaci, samostatném pohybu ve vnitřním  prostoru 6

Pomoc při přesunu na lůžko nebo vozík 241

Pomoc při přípravě jídla a pití 3 167

Pomoc při úkonech osobní hygieny 4 164

Pomoc při zajištění velkého úklidu domácnosti, např. sezonního  úklidu, úklidu po 

malování
4

Pomoc při základní péči o vlasy a nehty 52

Praní a žehlení osobního prádla, popř.jeho drobné úpravy 6

Praní a žehlení ložního prádla, popř.jeho drobné úpravy 22

Příprava a podání jídla a pití 912

16 683

 
 
 
DOTACE  
 
Pečovatelská služba Charity Frenštát pod Radhoštěm čerpala v roce 2019 tyto dotace / 
finanční výpomoc: 

 Návratnou finanční výpomoc z Fondu sociálních služeb Moravskoslezského kraje 

 ze státního rozpočtu, která jí byla přiznána prostřednictvím Moravskoslezského kraje 

(Program na podporu poskytování sociálních služeb pro rok 2019 financovaný z 

kapitoly 313 - MPSV státního rozpočtu) 

 z dotačního programu "Program na podporu financování běžných výdajů 

souvisejících s poskytováním sociálních služeb včetně realizace protidrogové politiky 

kraje na rok 2019" v rámci dotačního titulu 4/19 

 
 z rozpočtu města Frenštát pod Radhoštěm 

 z rozpočtu obcí, kde je pečovatelská služba poskytována 
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2.3 Charitní asistenční služba 

 
 
Vedoucí: Mgr. Kateřina Linartová 

Kontakt: Dolní 504, 744 01 Frenštát pod Radhoštěm 

Telefon: 731 141 801 
Mobil: 737 363 851 
email: Katerina.linartova@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 tak, aby si doma mohli udělat co nejvíce 
činností samostatně nebo s částečnou podporou pracovníka služby, 

 udržení přirozených sociálních vztahů (s rodinou, sousedy, vrstevníky) tak, aby 
nedocházelo k sociální izolaci klienta. 

 
 
Cílová skupina 

 
Cílovou skupinou Charitní asistenční služby Charity Frenštát p.R. jsou osoby se sníženou 
soběstačností – senioři, osoby se zdravotním postižením, osoby s tělesným postižením, osoby 
s mentálním postižením i osoby s kombinovaným postižením a osoby s chronickým 
onemocněním od 19-ti let věku, které potřebují pomoc jiné osoby. 
Službu osobní asistence neposkytneme zájemci o službu v případě, kdy zájemce nespadá do 
cílové skupiny (požaduje jinou službu, než na kterou máme registraci), pokud je naplněna 
kapacita služby, dále službu neposkytujeme dětem a mládeži, osobám, jejichž stav vyžaduje 
léčbu ve zdravotnickém zařízení a osobám s chronickým duševním onemocněním, které není 
kompenzováno léčbou.  
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Principy, kterými se pracovníci při poskytování služby řídí 

 
 respektujeme důstojnost klienta, dodržujeme jeho práva a soukromí a zajišťujeme 

rovný přístup ke klientům  
 respektujeme individualitu klienta – respektujeme klientův způsob života, 

spolupracujeme s klientem – klient uplatňuje vlastní vůli, 
 zajišťujeme propojenost a návaznost služeb, zajišťujeme komplexní péči o klienta 

včetně ošetřovatelské péče,  
 zajišťujeme místní dostupnost služeb – dojíždíme služebními automobily do okolních 

i vzdálenějších obcí, zajišťujeme časovou dostupnost – služby poskytujeme 24 hodin 
denně bez omezení, 

 vytváříme podmínky pro co nejdelší udržení dosavadních duševních a tělesných 
schopností klienta a podporujeme klienty v udržení jejich maximální soběstačnosti 

 
 
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 2019 využilo našich služeb Charitní asistenční služby 44 klientů  
 průměrný počet poskytnutých hodin osobní asistence v měsíci: 153 

 
 
Služba je registrovaná dle zákona č. 108/2006Sb. O soc. službách, jako osobní asistence pod 
identifikačním číslem 8210455. 
 
Charita Frenštát pod Radhoštěm je pověřena výkonem služeb zařazených do Krajské sítě 
sociálních služeb, a to na základě Smlouvy o závazku veřejné služby a vyrovnávací platbě za 
její výkon, číslo sml. 03159/2015/SOC. 
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Počet hodin poskytnuté služby osobní asistence 

 

Popis
Počet 

hodin

časový rozsah služby osobní asistence mezi 6:00 - 18:00 hod. 1 711

informativní úkony 124

1 835

 
 
 
 
 
DOTACE  
 

Služba osobní asistence Charity Frenštát pod Radhoštěm čerpala v roce 2019 tyto dotace / 
finanční výpomoc: 

 Návratnou finanční výpomoc z Fondu sociálních služeb Moravskoslezského kraje 

 ze státního rozpočtu, která jí byla přiznána prostřednictvím Moravskoslezského kraje 

(Program na podporu poskytování sociálních služeb pro rok 2019 financovaný z 

kapitoly 313 - MPSV státního rozpočtu) 

 z dotačního programu "Program na podporu financování běžných výdajů 

souvisejících s poskytováním sociálních služeb včetně realizace protidrogové politiky 

kraje na rok 2019" v rámci dotačního titulu 4/19 

 
 z rozpočtu města Frenštát pod Radhoštěm 

 z rozpočtu obcí, kde je pečovatelská služba poskytována 
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2.4 Charitní sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi  

 
 
Kontaktní osoba:   Mgr. Michaela Koloničná 

Kontakt: Dolní 504, 744 01 Frenštát pod Radhoštěm 

Telefon: 731 141 801 
Mobil: 732 955 839 
email: michaela.kolonicna@frenstat.charita.cz 
 

 
Poslání služby 

Posláním Charitních sociálně aktivizačních služeb pro rodiny s dětmi Charity Frenštát pod 
Radhoštěm (dále jen „CHSAS“) je poskytovat podporu a pomoc rodinám s dětmi, jejichž 
život a zdravý vývoj je ohrožen v důsledku nepříznivé životní situace, kterou rodina sama 
bez pomoci nedokáže překonat. 
 
 
Cíle služby 

 Cílem je posilovat samostatnost rodiny při vedení domácnosti, výchově dětí a 
finančním hospodaření tak, aby rodina byla schopna si řešit situaci vlastními silami.  

 Podporovat pozitivní rodičovské kompetence tak, aby ohrožené děti mohly setrvat 

v rodinném prostředí a předešlo se náhradní rodinné péči. 

 
Cílová skupina  
Cílovou skupinou CHSAS jsou rodiny s dětmi do 18 let věku, nacházející se v nepříznivé 
životní situaci, která ohrožuje život a zdravý vývoj dítěte, a kterou rodiče nedokážou bez 
pomoci překonat. 
 
Poskytované služby 
Základní činnosti při poskytování sociálně aktivizačních služeb pro rodiny s dětmi se 
zajišťují v rozsahu těchto úkonů: 

 výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti:  
o pracovně výchovná činnost s dětmi,  
o pracovně výchovná činnost s dospělými, například podpora a nácvik rodičovského chování 

včetně vedení hospodaření a udržování domácnosti, podpora a nácvik sociálních kompetencí v 
jednání na úřadech, školách, školských zařízeních; přitom alespoň 70 % těchto činností je 
zajišťováno formou terénní služby,  

o nácvik a upevňování motorických, psychických a sociálních schopností a dovedností dítěte,  
o zajištění podmínek a poskytnutí podpory pro přiměřené vzdělávání dětí,  
o zajištění podmínek pro společensky přijatelné volnočasové aktivity,  

 zprostředkování kontaktu se společenským prostředím:  
o doprovázení dětí do školy, školského zařízení, k lékaři, na zájmové aktivity a doprovázení zpět,  

 sociálně terapeutické činnosti:  
o socioterapeutické činnosti, jejichž poskytování vede k rozvoji nebo udržení osobních a 

sociálních schopností a dovedností podporujících sociální začleňování osob,  

 pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních 
záležitostí:  

o pomoc při vyřizování běžných záležitostí,  
o pomoc při obnovení nebo upevnění kontaktu s rodinou a pomoc a podpora při dalších aktivitách 

podporujících sociální začleňování osob.  
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 Klub Klubíčko – setkávání rodičů s dětmi 
 
 
Základní činnosti jsou poskytovány bezplatně. 
 
Dostupnost poskytované služby 

 Terénní služba 

o Pondělí  7:00 - 15:00  (po předchozí domluvě do 18 hodin) 

o Úterý   7:00 - 15:00  (po předchozí domluvě do 18 hodin) 

o Středa  7:00 - 15:00  (po předchozí domluvě do 18 hodin) 

o Čtvrtek  7:00 - 15:00  (po předchozí domluvě do 18 hodin) 

o Pátek  7:00 - 15:00  (pouze po předchozí domluvě) 
 

 Ambulantní služba 

o Úterý   8:00 – 11:30  
(návštěva možná bez předchozí domluvy se sociální pracovnicí) 

o Středa  8:00 – 11:30  
návštěva možná bez předchozí domluvy se sociální pracovnicí + Klub 
Klubíčko) 

 
Služby CHSAS jsou poskytovány rodinám žijícím na území města Frenštát pod Radhoštěm a 
dále v těchto obcích: Trojanovice, Tichá, Kozlovice, Měrkovice, Kunčice pod Ondřejníkem, 
Čeladná, Bordovice, Lichnov, Vlčovice, Mniší, Hukvaldy, Rychaltice, Sklenov, Veřovice. 
 
 
 
Zhodnocení projektu 

 V roce 2019 využilo našich služeb CHSAS celkem 27 klientů (1klient = 1 rodina) 
 
Služba je registrovaná dle zákona č. 108/2006Sb. O soc. službách pod identifikačním číslem 
3675911. 
 
Charita Frenštát pod Radhoštěm je pověřena výkonem služeb zařazených do Krajské sítě 
sociálních služeb, a to na základě Smlouvy o závazku veřejné služby a vyrovnávací platbě za 
její výkon, číslo sml. 03159/2015/SOC. 
 
 
DOTACE  
 
Služba Charitní sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi Charity Frenštát pod 
Radhoštěm čerpala v roce 2019 tyto dotace / finanční výpomoc: 

 Návratnou finanční výpomoc z Fondu sociálních služeb Moravskoslezského kraje 

 ze státního rozpočtu, která jí byla přiznána prostřednictvím Moravskoslezského kraje 

(Program na podporu poskytování sociálních služeb pro rok 2019 financovaný z 

kapitoly 313 - MPSV státního rozpočtu) 
 z dotačního programu "Program na podporu financování běžných výdajů 

souvisejících s poskytováním sociálních služeb včetně realizace protidrogové politiky 
kraje na rok 2019" v rámci dotačního titulu 4/19 
 

 z rozpočtu města Frenštát pod Radhoštěm 
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2.5 Dohody o výkonu pěstounské péče  
 
 
Kontaktní osoba:  Mgr. Michaela Koloničná 

Kontakt: Dolní 504, 744 01 Frenštát pod Radhoštěm 

Telefon: 731 141 801 
Mobil: 732 955 839 
www http://www.frenstat.charita.cz/dohoda-o-vykonu-pestounske-pece/ 
email: michaela.kolonicna@frenstat.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: 
 

 Zajištění zákonem povinného vzdělávání v rozsahu 24 hodin ročně pro oba pěstouny / 
poručníky. 

 Zajištění krátkodobého hlídání dětí nebo zajištění celodenní péče (respitní péče), která 
probíhá tak, že se dítě účastní vybraného tábora. 

 Zajištění setkávání se sociální pracovnicí ve Vaší domácnosti nebo na předem 
dojednaném místě, min. 6 setkání ročně. 

 Podporování rodiny při naplňování cílů a potřeb svěřeného dítěte. 
 Předávání informací o péči svěřeného dítěte příslušnému OSPODu. 
 Zajištění přednášek (k pěstounské / poručenské péči) na základě projeveného zájmu 

pěstounů / poručníků. 
 Zajištění rodinám pomoc psychologa nebo jiného odborníka, min. 1x za 6 měsíců. 
 Zajištění a podpora kontaktů s biologickou rodinou dítěte. 

 

V roce 2019 evidovala Charita Frenštát p.R. celkem 6 Dohod o výkonu pěstounské péče. 
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2.6 Klub Anonymních alkoholiků 

 
 

Vedoucí: Viky 

Kontakt: Dolní 504, 744 01 Frenštát pod Radhoštěm 

Telefon: 731 141 801 
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 sídle Charity vždy v úterý od 18.00 hodin. 
 
 
Významné údaje 
Činnost Klubu anonymních alkoholiků byla zahájena v prosinci 2010. 
Jednotlivých setkání se průměrně zúčastňuje 10 osob. 
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2.7 Penzion pro seniory 

 
Vedoucí: Jarmila Kundračíková 

Kontakt: Dolní 504, 744 01 Frenštát pod Radhoštěm 

Telefon: 731 141 801 
Mobil: 604 830 779 
Email: Jarmila.kundracikova@frenstat.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 Čech 

Kontakt: Dolní 504, 744 01 Frenštát pod Radhoštěm 

Telefon: 731 141 801 
Mobil: 737 036 954 
Email: info@frenstat.charita.cz 
  
 
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 zapůjčí pomůcku přibližně 100 klientů a uskuteční se 120 výpůjček.  
 
 
 

2.9 Senior přeprava a přeprava pro osoby se zdravotním postižením 

 
Senior přeprava a přeprava osob se zdravotním postižením funguje jako tzv. "doprava od 
dveří ke dveřím". Na zavolání a objednání přijede ke klientům domů (popř. na jiné smluvené 
místo) řidič, který klienta převeze na místo určení. Tento řidič je připraven seniorům a 
osobám se zdravotním postižením také poskytnout asistenci jak při nasedání a vysedání, tak 
asistenci při přesunu např. k lékaři, na úřad. 
 

Služba je poskytována v pracovní dny od pondělí do pátku, v době od 7:00 do 15:00 hod.,  

podmínkou pro poskytnutí služby není mít uzavřenou smlouvu na poskytování sociálních 

služeb Charity Frenštát p.R.. Služba je určena obyvatelům města Frenštát p.R. a okolních 

obcí. 
 
 
V roce 2019 poskytovala Charita Frenštát 
pod Radhoštěm službu „Senior přeprava a 
přeprava pro osoby se zdravotním 
postižením“ za podpory z dotací od Města 
Frenštát pod Radhoštěm a obce 
Trojanovice.  



Charita Frenštát pod Radhoštěm 

 

Výroční zpráva 2019                                                                                                                                                                                    19 

2.10 Tříkrálová sbírka 

 
Koordinátor: Anna Čechová 

Kontakt: Dolní 504, 744 01 Frenštát p.R. 

Telefon: 731 141 801 
Mobil: 733 676 652 
Email: anna.cechova@frenstat.charita.cz 
  
 
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 práci. V neposlední 
řadě také získávat finanční prostředky pro tuto činnost.  

 
 

O sbírce 
  
Dobročinnou akci Tříkrálová sbírka pořádá každoročně Charita Česká republika. 
Skupinky koledníků, doprovodné akce i distribuci pokladniček pak organizují jednotlivé 
místní Charity, často ve spolupráci s farnostmi, školami či různými mládežnickými 
organizacemi.  
Úspěch celé sbírky tedy závisí na aktivitě tisíců lidí ve všech koutech republiky, často i v 
obcích o několika desítkách obyvatel.  
Tříkrálová sbírka je tak největší dobrovolnickou akcí u nás.  
Pořadatelem Tříkrálové sbírky je Charita Česká republika se sídlem v Praze, dle osvědčení 
oznámení Magistrátem hlavního města Prahy ze dne 15. 10. 2012 č. j. S-
MHMP/1327710/2012 a 1340351/2012 a v souladu s aktuálně platnými právními předpisy 
(zejm. z. č. 117/2001 po novele č. 120/2012 Sb. O veřejných sbírkách). 
 

 Kdo koleduje?  

Do ulic obcí a měst celé České republiky vychází více než 14 tisíc kolednických skupinek 
(přibližně 50 000 dobrovolníků). Sbírka má ustálená pravidla, vedoucím skupinky musí být 
dospělá osoba vybavená průkazem koledníka.   
 

Využití sbírky 

Tříkrálová sbírka má jasně daná pravidla pro rozdělení výtěžku a je koncipována tak, že 
naprostá většina vykoledovaných prostředků zůstává v regionu, kde byly vybrány.  
Výnos sbírky je rozdělen podle vnitřního klíče Charity ČR takto: 65% vybraných prostředků 
se vrací charitám, které je vykoledovaly, 15% je určeno na velké diecézní projekty, 10% na 
rozvojové projekty v zahraničí, 5% na projekty Charity Česká republika, 5% jsou zákonné 
režie sbírky.  

 

V roce 2019 se koledníkům Tříkrálové sbírky 
podařilo na území Frenštátska vykoledovat 591 400,-  Kč. 
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Záměr Tříkrálové sbírky schválený pro rok 2019: 

 Podpora a rozvoj paliativní péče 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

obec výnos obec výnos

Trojanovice 7 752,00 Kč Čeladná 37 736,00 Kč

Kunčice p.O. 94 022,00 Kč Tichá 58 854,00 Kč

Frenštát p.R. 36 505,00 Kč Lichnov 70 187,00 Kč

Vlčovice 19 358,00 Kč Hukvaldy 81 365,00 Kč

Mniší 34 228,00 Kč Kozlovice 122 110,00 Kč

Bordovice 29 283,00 Kč

591 400,00 Kčcelkem

Výsledky Tříkrálové sbírky 2019
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2.11  BUMERANG  

 
 
Kontaktní osoba:     Mgr. Michaela Koloničná 

Kontakt: Dolní 504, 744 01 Frenštát pod Radhoštěm 

Telefon: 731 141 801 
Mobil: 732 955 839 
email: michaela.kolonicna@frenstat.charita.cz 
 

 
Bumerang = obchod, kde můžete darovat věci, které již nevyužíváte a mohly by posloužit 
dalším lidem. 
 
Bumerang = obchod, kde za symbolické ceny můžete nakoupit nejenom oblečení pro děti a 
dospělé, hračky, vybavení do domácnosti, ale třeba i knížky, lyže, obuv a mnoho dalšího. 
 
Bumerang navazuje na pomoc lidem po výbuchu plynu ve Frenštátě pod Radhoštěm, 
konkrétně materiální sbírku.  
 
Jeho princip je stejný jako princip bumerangu – pomoz a pomoc se ti vrátí.  
 
Obchod Bumerang je určen osobám, které mají zájem koupit si použité oblečení, obuv, 
knihy, věci do domácnosti, a to za symbolické ceny. Nenabízíme pouze prodej, ale také 
inzerci zdarma prostřednictvím webových stránek Bumerangu a výlepové plochy 
v Bumerangu, dále přebíráme darované věci, které jejich majitelé už nevyužívají. 
Z utržených peněz nakupujeme potraviny a věci osobní potřeby osobám, které se ocitly 
v náročné životní situaci, jejíž důsledky vedou k vychýlení člověka z běžného života. 
Osobami v náročné životní situaci jsou lidé bez přístřeší, matky samoživitelky, lidé 
evidováni na Úřadu práce a především osoby pobírající dávky pomoci v hmotné nouzi. 
Jestliže se osoby prokážou Potvrzením o poskytování dávek pomoci v hmotné nouzi, 
darujeme jim oblečení s věcmi pro osobní potřebu zdarma. 
 
 
 
Otevírací doba: Po – Čt 11:00 – 16:00 hod. 
 
 

 
Adresa:  
Havlíčkova 32,  
744 01 Frenštát p.R.  
(zadní strana Městského úřadu)  
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2.12 Další významné události roku 2019 

 
 

2.12.1 Nadační fond J&T    

V roce 2019 získala Charita Frenštát pod Radhoštěm finanční podporu projektu „Pomoc 
rodinám – Klub Klubíčko“. Cílem tohoto projektu je umožnit rodinám, které jsou klienty 
CHSAS, účastnit se doprovodných aktivit Klubu Klubíčko. 
Projekt bude ukončen v roce 2020.  

 
 
 
 

2.12.2 Vy rozhodujete, my pomáháme - TESCO 

 
Díky podpoře zákazníků TESCO Kopřivnice získal náš projekt "Zakoupení vybavení pro 
domácí ošetřovatelskou paliativní péči" finanční podporu ve výši 30.000,-Kč od Nadačního 
fondu Tesco. 

Cílem projektu bylo zakoupit vybavení pro terénní ošetřovatelskou (paliativní péči), která je 
poskytována klientům přímo v jejich domácím prostředí. Z finančních prostředků byly 
zakoupeny oxymetry, tlakoměry, bezdotykové teploměry, chirurgické nástroje a sterilizátor 
těchto nástrojů, zároveň byla z finančních prostředků financována část nákladů na pořízení 
defibrilátoru. 

    
 
 
 
 

2.12.3 Výbor dobré vůle – Nadace Olgy Havlové 

V roce 2019 se nám díky nadačnímu příspěvku v rámci grantovému řízení Senior získat 

podporu pro náš projekt Vybavení pro Penzion pro seniory. Díky příspěvku ve výši 100.000,- 

Kč jsme pořídili nové elektricky polohovatelná lůžka, antidekubitní matrace a AED 

defibrilátor. 

 
 
 
 

2.12.4 Siemens Fond pomoci  

V roce 2019 jsme realizovali díky podpoře společnosti Siemens, s.r.o., o.z. Elektromotory 

Frenštát projekt „Rozvoj domácí ošetřovatelské paliativní péče“. Z finančních prostředků bylo 

zakoupeno vybavení služby - přenosný oxygenerátor a dva automatické externí defibrilátory. 

Toto vybavení slouží k zajištění péče o nemocné a umírající v domácím prostředí.   
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2.12.5 Sbírka potravin, potravinová pomoc 

 

Sbírka potravin 
Charita Frenštát pod Radhoštěm se zapojila do Sbírky potravin, která je pořádaná ve 
spolupráci s Českou federací potravinových bank a Svazu obchodu a cestovního ruchu ČR. 
Cílem sbírky byly nejen získat potraviny pro lidi v nouzi, ale i upozornit veřejnost na to, že i 
v České republice je chudoba problémem a že zde je mnoho lidí v těžké životní situaci, ve 
které si sami nemohou zajistit ani základní potraviny a jsou závislí na pomoci druhých.  
 
V roce 2019 pomáhali dobrovolníci vybírat potraviny již tradičně v Tescu Kopřivnice. 
Potravinová sbírka se konala dne 23.11.2019. 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Potravinová sbírka ve školách, farnostech a organizacích 
 
Do této aktivity se zapojily školy a další organizace, a to: 

 Hotelová škola Frenštát pod 
Radhoštěm 

 Farnost Čeladná 

 Farnost Kunčice pod Ondřejníkem 

 Dobrovolníci z Kunčic pod 
Ondřejníkem 

V rámci potravinové pomoci, kterou jsme během roku získali prostřednictvím sbírek, 
Potravinové banky, Tesca a Kauflandu v Kopřivnici, jsme poskytli celkem 7 447 balíčků 
s čerstvými nebo trvanlivými potravinami. 

 

2.12.6 Program FEAD na pomoc nemajetným          

„Potravinová a materiální pomoc nejchudším osobám“ je 
operační program Ministerstva práce a sociálních věcí 
financovaný z Fondu evropské pomoci nejchudším osobám 
(FEAD). Trvanlivé potraviny a potřebné materiální 
vybavení pro sociálně slabé distribuují po celé ČR ve svých 
regionech jednotlivé místní Charity a jejich zařízení. Ty 
zájemcům v nepříznivé situaci poskytnou také odborné 

poradenství nebo další pomoc, jak nepříznivou situaci řešit. 
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3 Finanční hospodaření       
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