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Úvodní slovo 
 

Vážení a milí příznivci Charity Konice,  

 

 

rok 2021 byl pro nás nejen rokem bojujícím s pandemií Covidu-19, ale také rokem zásadních 

změn a rozvoje naší charitní činnosti.  

Covidová pandemie nás zasáhla hned začátkem roku, kdy nebylo možné konání tradiční 

Tříkrálové sbírky a tím jsme přišli o možnost, jak ve všech částech našeho regionu navštívit 

domácnosti prostřednictvím tříkrálových koledníků a dát tak široké veřejnosti najevo, že 

charitní služby jsou zde pro ně. 

V lednu 2021 došlo také k otevření nové sociální služby - Charitní odlehčovací služby – terénní 

formy, která byla úspěšně zařazena do sítě sociálních služeb Olomouckého kraje a jejíž vznik 

vzešel ze Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb Konicka. Tato nová služba nám 

umožňuje poskytovat komplexní péči o staré, nemocné klienty, kteří jsou odkázáni na pomoci 

druhé osoby.  

Od května 2021 došlo k zásadním personálním změnám, jak na  pozici ředitele, tak ve  vedení 

pečovatelské a odlehčovací služby. 

Všechny terénní služby i služba pobytová, které Charita Konice poskytuje, byly po celou dobu 

covidové pandemie poskytovány bez jakéhokoliv omezení.  Jsem ráda, že se mohu ohlédnout 

za tímto náročným rokem a říct, že jsme jej zvládli velmi dobře. Pracovníci všech služeb byli  

zodpovědní a díky jejich nasazení poskytovali služby odpovědně, kvalitně, profesionálně i přes 

vyčerpání, se vstřícností a tolerancí k našim cílovým skupinám.  

Dovolte mi, abych touto cestou poděkovala všem našim pracovníkům za jejich práci, kterou 

poskytují ve prospěch našich klientů. Velice si toho vážím a jsem ráda, že máme v naší Charitě 

profesionální pracovníky, kteří mají srdce na pravém místě.  

Děkuji také členům vedení měst a obcí a všem zastupitelům a v našem regionu, kteří na naši 

činnost ve prospěch našich klientů a pacientů přispěli dotacemi či dary. Děkuji také dalším 

institucím a sponzorům, místním lékařům a personálu jejich ordinací, pracovnicím sociálního 

odboru Města Konice, farnostem a jejich kněžím. Děkuji za veškeré dary našim dárcům, ať nás 

již podporují přímo nebo prostřednictvím Tříkrálové sbírky či Postní almužny. Všem našim 

pacientům, klientům a jejich rodinám děkuji za důvěru, ale také za úzkou spolupráci.  

Děkujeme, že nám pomáháte pomáhat. 

 

S úctou Naděžda Páleníková DiS. – ředitelka a statutární zástupce Charity Konice 
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Zpráva o činnosti Charity Konice za rok 2021 
 

 
 

Charita Konice je účelové zařízení římskokatolické církve s právní subjektivitou. Byla zřízena   

13. 7. 1993 arcibiskupem olomouckým a je evidována v Rejstříku právnických osob MK ČR dne 

30. 10. 1996 pod číslem 8/1-02-711/1996. Jako nestátní nezisková organizace působí v oblasti 

sociální, zdravotní a humanitární pomoci. Charita Konice poskytuje pomoc potřebným lidem 

v nouzi bez rozdílu rasy, vyznání, národnosti, státní příslušnosti nebo politického názoru. 
 

 

Organizační struktura:   Caritas Internationalis 
♦ 

Charita Česká republika 
♦ 

Arcidiecézní charita Olomouc 
♦ 

Charita Konice 
 

Základní údaje : Sídlo:   Charita Konice, Zahradní 690, 798 52 Konice      

E-mail:   info@konice.charita.cz   

Webová stránka:  www.konice.charita.cz  

Tel.:    582 396 217                                     

Bankovní spojení:  Komerční banka, č.ú: 706842701/0100 

IČ:    47921218 
 

Statutární zástupce – ředitel/ka :   Mgr. Marek Navrátil (do 30. 4. 2021) 

Naděžda Páleníková DiS.  (od 1. 5. 2021) 

 

Personální struktura k 31. 12. 2021 : počet pracovních zařazení /pracovních smluv:             65
  

Ředitel          1 

Ekonom, účetní, personalista, pokladní            4

 Vedoucí DPS Bohuslavice           1 

     Vedoucí pečovatelské služby    1 

Vedoucí odlehčovací služby    1 

     Vedoucí DZHP – vrchní sestra    1 

     Koordinátorka projektu a lektorka MC    1 

Sociální pracovník        3

 Zdravotní sestra, praktická sestra                        11                                                                                                          

 Pracovník v sociálních službách              29                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

     Kuchařka          2 

     Údržbář – topič      2   

                                                                Uklízečka, pradlena, pomocné práce     7                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

     Pastorační asistent     1 

                                

Počet pracovníků za rok 2021 fyzicky: 74 

Přepočtené úvazky za rok 2021:  53,220,96 
 

Radu Charity zastupuje: MUDr. Irena Lenfeldová  
 
 

Realizované projekty:  1. Domácí zdravotní a hospicová péče/DZHP                                                                                          

    2. Charitní pečovatelská služba/PS 

    3. Charitní odlehčovací služba/OS 

    4. Dům pokojného stáří Bohuslavice/DPS 

    5. Humanitární pomoc – ostatní činnosti/OČ 

    6. Mateřské centrum Srdíčko Konice/MC  

mailto:info@konice.charita.cz
http://www.konice.charita.cz/
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Domácí zdravotní a hospicová péče – Charita Konice 

 

Základní údaje: 

Adresa:       Zahradní 690, 798 52 Konice 
Telefon:      582 396 217, 723 244 791     
Email:       info@konice.charita.cz 

Web:       www.konice.charita.cz 
Bankovní spojení:      Komerční banka, č.ú: 706842701/0100 

Vedoucí, vrchní sestra DZHP:    Jana Štugelová,  

Email:        jana.stugelova@konice.charita.cz 
 

Spolupracující lékaři: MUDr. Petr Šmejkal, MUDr. Jiří Lysák, MUDr. Anna Kopečná, MUDr. 

Jana Hudcová, MUDr. Petr Marák, MUDr. František Zárivnij, MUDr. Jan 

Smékal, MUDr. Michal Albert, MUDr. Jaroslav Čampiš, MUDr. Petr 

Lick, MUDr. Jaroslav Chytil, MUDr. Hana Marková, MUDr. Božena 

Krčová, MUDr. Jaroslava Ringlová, MUDr. Radka Kociánová, MUDr. 

Marie Rajmonová, MUDr. Marie Fritzová, MUDr. Lenka Gabrlíková, 

MUDr. Martina Šuková, MUDr. Irena Pachtová, MUDr. Alena 

Krušinová, MUDr. Oto Košta a ošetřující lékaři z nemocnice Prostějov a  

FN Olomouc. 

Druh služby:  Domácí zdravotní a hospicová péče 

Forma služby:  terénní- ambulantní 

Provozní doba:  pondělí až pátek   7:00 – 15:30 hod, dle požadavků a indikace – nepřetržitě. 

 

Domácí zdravotní péče je poskytována z důvodu akutního chronického onemocnění nebo zdravotního 

postižení. 

 

Posláním domácí hospicové (paliativní) péče je komplexní péče o pacienty v konečném stádiu 

nevyléčitelné nemoci, kdy již nelze léčit chorobu samotnou, ale lze pouze tlumit její projevy. Součástí 

této služby je také odborné zmírňování utrpení a zajištění klidného umírání a důstojné přirozené smrti 

(jako neoddělitelné součásti každého života). 

 

Péče je poskytována v domácím prostředí pacientů a výkony jsou vykonávány zdravotními sestrami 

s odpovídajícím vzděláním a zkušenostmi. 

 

Cílem  služby je umožnit člověku setrvat ve vlastním domácím prostředí co nejdéle, zachovat si svůj 

životní styl a tím vyloučit či alespoň oddálit odchod do zařízení ústavního typu. 

 

Cílovou skupinou poskytovaných služeb jsou starší senioři (nad 80 let), mladší senioři (65 – 80 let), 

dospělí a mladší lidé se sníženou soběstačností, zdravotním postižením, akutním chronickým 

onemocněním. Domácí  zdravotní a hospicová péče  poskytuje služby v oblasti působnosti Charity 

Konice.  
 

Informace o službě: 

Domácí zdravotní a hospicová péče je indikována ošetřujícími lékaři a je plně hrazena pojišťovnami 

působícími na území ČR. Tato služba je v poslední době velmi žádána a to nejen u starých lidí, ale i u 

jejich rodinných příslušníků. Z důvodu komplexnosti je možné využít i služeb sociálních a duchovních. 

 

Zapůjčování rehabilitačních a kompenzačních pomůcek 

Důležitou součástí udržení pacienta v domácí péči a pomoci rodinám, které se o svého blízkého starají, 

je zapůjčování rehabilitačních a kompenzačních pomůcek do jejich domácností (el .polohovací 

postele, inv. vozíky, chodítka, WC křesla…). 

Ceník pro zapůjčování pomůcek najdete na adrese: www.konice.charita.cz 

mailto:info@konice.charita.cz
http://www.konice.charita.cz/
mailto:jana.stugelova@konice.charita.cz
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Informace o dalších organizacích zřizujících půjčovny kompenzačních pomůcek získáte na 

adrese: http://kp.olkraj.cz/ 

Statistické údaje k 31. 12. 2021: 

Počet klientů ošetřovatelské služby:  293   

Počet návštěv:    6 288 

Počet výkonů:  11 078 

Počet pacientů hospicové péče: 8 

Počet  uživatelů pomůcek: 123   

Počet zapůjčených pomůcek:   171 

      

Personální zajištění /přepočtené úvazky-pracovní smlouvy/: 5,62,  

z toho pracovníků v přímé péči 4,72  

 

Výkony, které poskytuje – Domácí zdravotní a hospicová péče - Charita Konice 

 

1. Ošetřování dlouhodobě nemocných pacientů a pacientů v terminálním stavu (hospicová péče)  

Zdravotní setra provádí kontrolu a komplexní péči o pacienta - polohování pacienta, podání léků, 

aplikace injekcí od bolesti a edukaci rodinných příslušníků v péči o svého blízkého. 

2. Aplikace injekcí, opiátů, infuzí, zácvik v aplikaci inzulínu: Zdravotní sestra aplikuje dle ordinace 

ošetřujícího lékaře příslušné léčivo, sleduje účinek. Edukuje rodinného příslušníka nebo přímo pacienta 

v aplikaci inzulínu.  U pacientů, kteří si inzulín nemohou aplikovat, ho sestra aplikuje sama. 

3. Odběr krve a ostatního biologického materiálu: Zdravotní sestra odebírá v domácnosti pacienta dle 

ordinace ošetřujícího lékaře krev, moč na vyšetření. 

4. Ošetřování bércových vředů a jiné převazy: Zdravotní setra provádí dle ordinace ošetřujícího lékaře 

ošetřování bércových vředů a jiných ran. 

5. Ošetřovatelská rehabilitace: Zdravotní sestra provádí v domácím prostředí pacienta nácvik sedu na 

lůžku, stoje u lůžka, nácvik chůze a dalších sebeobslužných činností. 

6. Kontrola léků: Zdravotní sestra kontroluje zásoby léků, popřípadě zajistí chybějící léky. 

7. Měření krevního tlaku, pulsu, tělesné teploty, glykémie: Zdravotní sestra dle ordinace ošetřujícího 

lékaře měří fyziologické funkce, zaznamenává do dokumentace a informuje při změnách lékaře. 

8. Ošetřování stomií, permanentních katetrů, klyzma, výplachy: Zdravotní sestra dle ordinace 

ošetřujícího lékaře ošetřuje stomie, edukuje pacienta a rodinu k jejich ošetřování, provádí výměnu 

katetrů, aplikuje klyzma a výplachy. 

9. Psychoterapie podpůrná: Zdravotní setra sleduje celkový zdravotní stav, dokáže pacientovi poradit a 

uklidnit ho. V případě potřeby zajistí návštěvu ošetřujícího lékaře v domácnosti pacienta. 

10. Léčba bolesti: Zdravotní sestra sleduje míru bolesti a dle ošetřujícího lékaře realizuje tišení bolesti. 

 

Finanční hospodaření roku 2021 –  Domácí zdravotní a hospicová péče - Charita Konice                                                                                                                 

Náklady:  Osobní náklady/zejména mzdy a odvody/                         2 830 663,- Kč 

 Provozní náklady                                                      554 631,- Kč 

 Náklady celkem:                                                            3 385 294,- Kč 

Výnosy: Zdravotní pojišťovny                                                         2 528 538,- Kč 

 Tržby spojené se zapůjčením kompenzačních pomůcek  334 435,- Kč 

 Dary jednotlivců, fyzických a právnických osob, dotace obce        26 950,- Kč 

 Ostatní výnosy /odpisy dl. majetku pořízeného z dotací a darů,náhrady/ 65 313,- Kč 

 Dotace - Olomoucký kraj na provoz  400 000,- Kč 

 Dotace - Město Konice  90 000,- Kč 

 Výnosy celkem:                                                               3 445 236,- Kč 

 

Výsledek hospodaření:                                                                                                            59 942 ,- Kč 

 

Zisk vznikl díky doplatkům zdravotních pojišťoven za období „Covidu“ za rok 2020.  

http://kp.olkraj.cz/
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Charitní pečovatelská služba Konice (CHPS Konice) 
 

 

Základní údaje 

Adresa:        Terénní forma: Karafiátova 12, 798 52 Konice

                                                                    Ambulantní forma: Zahradní 690, 798 52 Konice 

Telefon:      736 250 539, 731 640 799    

Email:        iva.vrbova@konice.charita.cz 

Web:       www.konice.charita.cz 

Bankovní spojení: Komerční banka, č.ú:   706842701/0100 

Vedoucí CHPS Konice:     Naděžda Páleníková, DiS. – do 30. 4. 2021 

       Bc. Iva Vrbová – od 1. 5. 2021 

Sociální pracovník:             Bc. Iva Vrbová  

Eva Páleníková  (pod dozorem sociálního            

pracovníka)  

   

   
Identifikační číslo dle Registru sociálních služeb:  6863791 

Druh služby:       Pečovatelská služba 

Forma služby:        Terénní a ambulantní 

Provozní doba:  Terénní – Po - Ne od 6:30 – 21:00 hodin  

               Ambulantní - St - 8-14 hodin 
                      Po – Pá: 7-15 hodin - je možno zastihnout vedoucí CHPS Konice 

Poslání: 

Posláním Charitní pečovatelské služby je pomáhat potřebným občanům, kteří si z důvodu věku nebo 

zdravotního postižení sami nezvládnou zajistit péči o sebe nebo svou domácnost. Tím charitní 

pečovatelská služba podporuje zachování dosavadní kvality života osobám, které se ocitly v nepříznivé 

sociální situaci. 

Zásady poskytování sociální služby: 

 Vytváříme klientovi podmínky, ve kterých zachováváme jeho lidskou důstojnost. 

 Respektujeme způsob života klienta a přizpůsobujeme se jeho potřebám. 

 Vytváříme pocit bezpečí a zázemí, s klienty komunikujeme jim srozumitelným způsobem. 

 Spolupracujeme s rodinou, doporučujeme nové možnosti podpory a péče. 

Cíle služby: 

Cílem pečovatelské služby je zkvalitnění života klientů v jejich přirozeném sociálním prostředí. 

 klient zůstává ve svém domácím prostředí; 

 klientovi napomáháme zachovat event. obnovit sebeobslužné činnosti; 

 klienta podporujeme v zachování kontaktů s rodinou, blízkými a přáteli. 

 

Cílová skupina (tj. okruh osob, pro které je služba určena a pro které určena není):  

Cílovou skupinou služby CHPS Konice jsou: 

 osoby s tělesným postižením od 19 let 

 osoby s lehkým mentálním postižením od 19 let 

 osoby s chronickým onemocněním od 19 let  

 senioři (nad 65 let) a osoby pobírající starobní důchod. Tyto osoby se ocitly v nepříznivé sociální 

situaci a samy si nemohou zajistit pomoc ve svém přirozeném sociálním prostředí. 

 

CHPS Konice může odmítnout uzavřít smlouvu dle § 91 zákona 108/2006 Sb., o sociálních 

službách, ve znění pozdějších předpisů pouze pokud: 

mailto:iva.vrbova@konice.charita.cz
http://www.konice.charita.cz/
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a) neposkytuje sociální službu, o kterou osoba žádá, a to i  s ohledem na vymezení okruhu osob 

v registru poskytovatelů sociálních služeb; 

b) nemá dostatečnou kapacitu k poskytování sociální služby, o kterou osoba žádá; 

c) osobě, která žádá o poskytnutí sociální služby, a poskytovatel vypověděl, v době kratší než 6 

měsíců před touto žádostí, smlouvu. 

 

Věková kategorie klientů:  
mladí dospělí (19-26 let), dospělí (27-64 let), mladší senioři (65 - 80 let), starší senioři (nad 80 let)  

 

Základní služby: 
Rozsah a obsah poskytovaných služeb v Charitní pečovatelské službě Konice vychází 

z individuálních potřeb klientů a řídí se § 40 zák. o sociálních službách 108/2006 Sb.. Zajišťujeme 

tyto služby: 

a)  pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu, 

b)  pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu, 

c)  poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy, 

d)  pomoc při zajištění chodu domácnosti, 

e)  zprostředkování kontaktu se společenským prostředím. 

 

 

Požadovaná péče ze strany klienta a rodiny je hrazena klientem dle platného ceníku. 

 

Kromě základních činností mohou být klientovi poskytovány fakultativní služby: 
 

- masáže – krční páteř, záda, končetiny, celé tělo 

 

Důležitou součástí udržení klienta v domácí péči a pomoci rodinám seniorů je zapůjčování 

rehabilitačních a kompenzačních pomůcek do terénu (el.polohovací postele, inv. vozíky, 

chodítka, atd.) 

– viz oddíl Domácí zdravotní a hospicová péče Konice. 

 

Územní působnost Charitní pečovatelské služby Konice (62 obcí, 30 obecních úřadů): 
Konice, Ladín, Runářov, Křemenec, Čunín, Nová Dědina,  Bohuslavice, Raková u Konice, Rakůvka, 

Hačky, Polomí, Hvozd, Klužínek, Otročkov, Vojtěchov, Ludmírov, Dětkovice, Ponikev, Milkov, 

Ospělov, Kladky, Ošíkov, Trpín, Šubířov, Chobyně, Skřípov, Horní Štěpánov, Nové Sady, Pohora, 

Brodek u Konice, Lhota u Konice, Suchdol, Jednov, Labutice, Lipová, Hrochov, Seč, Buková, Stínava, 

Zdětín, Ptení, Ptenský Dvorek, Stražisko, Růžov, Maleny, Budětsko, Zavadilka, Slavíkov, Laškov, 

Kandia, Krakovec, Laškov – Dvorek, Pěnčín, Čechy pod Kosířem, Hluchov, Přemyslovice, Štarnov, 

Ochoz, Březsko, Dzbel, Borová, Jesenec. 
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Statistické údaje vzešlé z činnosti Charitní pečovatelské služby Konice za rok 2021 

 

Počet evidovaných klientů pečovatelské služby   (terénní + ambulantní forma soc. sl.) 209 
Počet nových klientů  56 
Počet klientů, jimž je poskytována služba zdarma 0 
Počet hodin u klientů bez úhrady 0 
Počet návštěv 31777 
Počet úkonů - základní činnosti 34361 
Počet hodin - základní činnosti 6661 
Počet hodin -  základní činnosti (bez obědů)  4855 
Počet klientů - ambulantní péče 1 
Počet úkonů - ambulantní péče 39 
Počet úkonů - fakultativní činnosti 64 
Počet hodin - výkon fakultativních služeb 24 
Počet obědů                                                             21 673 
Počet hodin - dovoz nebo donáška jídla 2278,33  
  

 

Zhodnocení personálního zajištění CHPS Konice:   

 

Personální zajištění (přepočtené úvazky-pracovní smlouvy): 11,03, 

z toho pracovníků v přímé péči  10,12. 

 

 

Zhodnocení práce Charitní pečovatelské služby: 

 

 Zhodnocení vzdělávání 
 

V roce 2021 probíhalo vzdělávání jako jiný rok. Pracovnice se účastnily online školení na téma Rizikové 

situace v sociálních službách a jejich řešení, Rizikové situace v sociálních službách a jak jim předcházet, 

Syndrom vyhoření, Zvládání stresu a stresové zátěže v oblasti sociálních služeb, Slovní sebeobrana, 

Doprovázení v životě a umírání – uvedení do problematiky, Spisový a skartační řád, Praktická asertivita 

v sociálních službách.  

Pracovnice také absolvovaly duchovní obnovu na téma Rozjímání se svatým Josefem a také školící akci 

na téma Syndrom vyhoření. 

Supervize proběhla 2x ročně. Pracovnice měly možnost zúčastnit se i supervize individuální. 

 

 

 Dotazníkové šetření se spokojeností poskytovaných služeb 
 

Z provedeného průzkumu vyplynulo, že klienti pečovatelské služby jsou s pracovnicemi 

spokojeni. Pracovnice berou ohled na klientovo přání, v domácnosti se pohybují pouze tam, kde je 

dovoleno. Pokud je třeba, pracovnice klientovi poradí. Ve většině případů také klienti uváděli, že 

pracovnice komunikují i s rodinou. V jednom případě byla uvedena odpověď, že pracovnice někdy 

dělaly něco proti vůli klienta. Ve většině případů také klienti uváděli, že cena za služby je vyhovující. 

Rozsah služeb vyhovoval všem respondentům, stejně jako denní doba poskytování péče. Klienti ve 

většině případů uváděli, že ví, na koho by se měli obrátit, pokud by se jim něco nelíbilo. Na otázky 

nespokojenosti se objevovaly odpovědi týkající se kvality stravy.  



Zpráva o činnosti za rok 2021                               Strana 9                                                         

 

 

 Půjčování kompenzačních pomůcek 

 

V roce 2021   i nadále probíhalo zapůjčování kompenzačních pomůcek, které  zajišťuje  DZHP Konice. 

Pokud klienti CHPS Konice projevili zájem, byly jim předány informace o půjčování pomůcek a dále 

byli nasměrováni na DZHP Konice.  

 

 

 Informovanost o službách Charitní pečovatelské služby 

 

- Klienti CHPS byli informovaní o dalších službách Charity Konice při vstupních šetřeních, případně 

při následných šetřeních v domácnostech. 

- Webové stránky byly průběžně aktualizovány, jednotlivé služby byly během roku 2021 prezentovány 

v konickém zpravodaji. 

 

 

 

 

 

 
 

Finanční hospodaření roku 2021 – Charitní pečovatelská služba Konice                          

                                                                                                            

Náklady:  Osobní náklady/zejména mzdy a odvody/                         5 588 481,- Kč 

 Provozní náklady                                                   1 488 891,- Kč 

Náklady celkem:                                                            7 077 372,- Kč 

Výnosy: Tržby za služby pečovatelské služby - základní činnosti                 1 252 049,- Kč 

 Fakultativní služby       5 440,- Kč 

 Ostatní výnosy a tržby /odpisy  dl. majetku z dotací a darů, náhrady/      291 324,- Kč 

 Dary obcí: Čechy p. Kosířem, Březsko, Laškov, Ochoz, Hvozd, Buková 

 Suchdol, Kladky, Ptení, Šubířov, Stražisko, Přemyslovice, Budětsko,  

 Hačky, Horní Štěpánov    179 500,- Kč 

 Dary jednotlivců, fyzických a právnických osob  142 268,- Kč 

 Dotace – MPSV /účelová dotace Olomouckého kraje P1  4 221 800,- Kč 

 Dotace – MPSV/C,E – COVID/  783 147,- Kč  

 Dotace – Město Konice                     150 000,- Kč 

 Dotace  obcí – Lipová, Brodek u Konice, Hluchov       45 000,- Kč 

 Výnosy celkem:                                                               7 070 528,- Kč 

 

Výsledek hospodaření:                                                                                                  -  6 844,- Kč 
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Charitní odlehčovací služba Konice (CHOS Konice) 
 

 

Základní údaje 

Adresa:                   Karafiátova 12, 798 52 Konice 

Telefon:      736 250 539, 731 433 539    

Email:        eva.palenikova@konice.charita.cz 

Web:       www.konice.charita.cz 

Bankovní spojení: Komerční banka, č.ú:   706842701/0100 

Vedoucí CHOS Konice:     Naděžda Páleníková, DiS. – do 30. 4. 2021 

       Eva Páleníková – od 1. 5. 2021 

Sociální pracovník:             Bc. Iva Vrbová  

Eva Páleníková (pod dozorem sociálního 

pracovníka)   

Identifikační číslo dle Registru sociálních služeb:  9754137 

Druh služby:       Odlehčovací služba 

Forma služby:        Terénní  

Provozní doba:  Po - Pá od 6:30 – 15:00 hodin  

               Po – Pá: 7-15 hodin - je možno zastihnout vedoucí CHOS Konice 

Poslání: 

Posláním Charitní odlehčovací služby je péče o klienta, který se o sebe nedokáže z důvodu věku, 

chronické nemoci nebo zdravotního postižení postarat a je o něj pečováno v domácím prostředí. 

Úkolem Charitní odlehčovací služby je poskytnout pečující osobě nezbytný čas k odpočinku nebo 

zajištění potřebných záležitostí.  

Zásady poskytování sociální služby: 

 Individuální přístup 

 Respekt ke způsobu života 

 Zachování lidské důstojnosti 

 Poskytování kvalitní péče 

Cíle služby: 

    Poskytnutí pomoci klientovi v době, kdy si pečující osoba musí obstarat své záležitosti 

    Zachování klientových návyků 

    Předcházení sociální izolace pečující osoby 

 

Cílová skupina (tj. okruh osob, pro které je služba určena a pro které určena není):  

Cílovou skupinou služby CHOS Konice jsou: 

 osoby s tělesným postižením od 19 let 

 osoby s lehkým mentálním postižením od 19 let 

 osoby s chronickým onemocněním od 19 let  

 senioři (nad 65 let) a osoby pobírající starobní důchod. Tyto osoby se ocitly v nepříznivé sociální 

situaci a samy si nemohou zajistit pomoc ve svém přirozeném sociálním prostředí.  

 

CHOS Konice může odmítnout uzavřít smlouvu dle § 91 zákona 108/2006 Sb., o sociálních 

službách, ve znění pozdějších předpisů pouze pokud: 

d) neposkytuje sociální službu, o kterou osoba žádá, a to i  s ohledem na vymezení okruhu osob 

v registru poskytovatelů sociálních služeb; 

mailto:eva.palenikova@konice.charita.cz
http://www.konice.charita.cz/
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e) nemá dostatečnou kapacitu k poskytování sociální služby, o kterou osoba žádá; 

f) osobě, která žádá o poskytnutí sociální služby, a poskytovatel vypověděl, v době kratší než 6 

měsíců před touto žádostí, smlouvu. 

 

Věková kategorie klientů:  
mladí dospělí (19-26 let), dospělí (27-64 let), mladší senioři (65 - 80 let), starší senioři (nad 80 let)  

 

Základní služby: 
Rozsah a obsah poskytovaných služeb v Charitní odlehčovací službě Konice vychází 

z individuálních potřeb klientů a řídí se § 44 zák. o sociálních službách 108/2006 Sb.. Zajišťujeme 

tyto služby: 

a)  pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu, 

b)  pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu, 

c)  poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy, 

d)  zprostředkování kontaktu se společenským prostředím, 

e)  sociálně terapeutické činnosti, 

f)    pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí 

g)    výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti.  

 

 

Požadovaná péče ze strany klienta a rodiny je hrazena klientem dle platného ceníku. 

 

Důležitou součástí udržení klienta v domácí péči a pomoci rodinám seniorů je zapůjčování 

rehabilitačních a kompenzačních pomůcek do terénu (el.polohovací postele, inv.vozíky, 

chodítka, atd.) 

– viz oddíl Domácí zdravotní a hospicová péče Konice. 

 

Územní působnost Charitní odlehčovací služby Konice (62 obcí, 30 obecních úřadů): 
Konice, Ladín, Runářov, Křemenec, Čunín, Nová Dědina,  Bohuslavice, Raková u Konice, Rakůvka, 

Hačky, Polomí, Hvozd, Klužínek, Otročkov, Vojtěchov, Ludmírov, Dětkovice, Ponikev, Milkov, 

Ospělov, Kladky, Ošíkov, Trpín, Šubířov, Chobyně, Skřípov, Horní Štěpánov, Nové Sady, Pohora, 

Brodek u Konice, Lhota u Konice, Suchdol, Jednov, Labutice, Lipová, Hrochov, Seč, Buková, Stínava, 

Zdětín, Ptení, Ptenský Dvorek, Stražisko, Růžov, Maleny, Budětsko, Zavadilka, Slavíkov, Laškov, 

Kandia, Krakovec, Laškov – Dvorek, Pěnčín, Čechy pod Kosířem, Hluchov, Přemyslovice, Štarnov, 

Ochoz, Březsko, Dzbel, Borová, Jesenec. 

 

Statistické údaje vzešlé z činnosti Charitní odlehčovací služby Konice za rok 2021 

 

Počet evidovaných klientů odlehčovací služby    18 
Počet nových klientů  20 
Počet klientů, jimž je poskytována služba zdarma 0 
Počet hodin u klientů bez úhrady 0 
Počet návštěv 446 
Počet úkonů - základní činnosti 819 
Počet hodin - základní činnosti 1222 

 

Zhodnocení personálního zajištění CHOS Konice:   

 

Personální zajištění (přepočtené úvazky-pracovní smlouvy): 2, 10, 

z toho pracovníků v přímé péči  2. 
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Zhodnocení práce Charitní odlehčovací služby: 

 

 Zhodnocení vzdělávání 
V roce 2021 probíhalo vzdělávání jako jiný rok. Pracovnice se účastnily online školení na téma Rizikové 

situace v sociálních službách a jejich řešení, Rizikové situace v sociálních službách a jak jim předcházet, 

Syndrom vyhoření, Zvládání stresu a stresové zátěže v oblasti sociálních služeb, Slovní sebeobrana, 

Doprovázení v životě a umírání – uvedení do problematiky, Spisový a skartační řád, Praktická asertivita 

v sociálních službách.  

Pracovnice také absolvovaly duchovní obnovu na téma Rozjímání se svatým Josefem a také školící akci 

na téma Syndrom vyhoření. 

Supervize proběhla 2x ročně. Pracovnice měly možnost zúčastnit se i supervize individuální. 

 

 

 Dotazníkové šetření se spokojeností poskytovaných služeb 
 

V roce 2021 nebylo provedeno dotazníkové šetření, z důvodu zahájení poskytování odlehčovací 

služby. 

 

 Půjčování kompenzačních pomůcek 

 

V roce 2021 probíhalo zapůjčování kompenzačních pomůcek, které  zajišťuje  DZHP Konice. 

Pokud klienti CHOS Konice projevili zájem, byly jim předány informace o půjčování pomůcek a dále 

byli nasměrováni na DZHP Konice.  

 

 Informovanost o službách Charitní odlehčovací služby 

 

- Klienti CHOS byli informovaní o dalších službách Charity Konice při vstupních šetřeních, případně 

při následných šetřeních v domácnostech. 

- Webové stránky byly průběžně aktualizovány, jednotlivé služby byly během roku 2021 prezentovány 

v konickém zpravodaji. 

 
 

Finanční hospodaření roku 2021 – Charitní odlehčovací služba Konice                         

                                                                                                            

Náklady:  Osobní náklady/zejména mzdy a odvody/                         844 016,- Kč 

 Provozní náklady                                                   264 085,- Kč 

Náklady celkem:                                                            1 108 101,- Kč 

Výnosy: Tržby za služby odlehčovací služby - základní činnosti                 166 186,- Kč 

 Dary jednotlivců, fyzických a právnických osob  162 118,- Kč 

 Dotace – MPSV /účelová dotace Olomouckého kraje P1  661 800,- Kč 

 Dotace – MPSV/C,E – COVID/  68 478,- Kč  

 Dotace – Město Konice                     40 000,- Kč 

 Výnosy celkem:                                                               1 098 582,- Kč 

 

Výsledek hospodaření:                                                                                                  -  9 519,- Kč 
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Dům pokojného stáří Bohuslavice  
  

  
Základní údaje  

Adresa:       Bohuslavice E9, 798 56  

Telefon:      582 383 505, 739 524 365         

Email:        dps.bohuslavice@konice.charita.cz  

Web:        www.konice.charita.cz 
Bankovní spojení: Komerční banka, č.ú:   706842701/0100 

 

Identifikátor dle Registru sociálních služeb:   6168537  

         

Vedoucí domova:      Mgr. Bc. Pavlína Pašová  

Vrchní sestra:       Eva Šišmová,  

Lenka Ševčíková, DiS. (od 1. 4. 2021)  

Sociální pracovník:      Bc. Sandra Bělajevová 

Mgr. Bc. Pavlína Pašová    

Ošetřující lékař:      MUDr. František Zárivnij  

  

 
 

Poslání  

Dům pokojného stáří poskytuje bydlení lidem, kteří mají sníženou soběstačnost zejména z důvodu věku. 

Zajišťuje potřebnou pomoc dle individuálních přání a požadavků každého z klientů v důstojném 

prostředí. V průběhu poskytování služby klademe důraz na aktivní prožití života ve stáří i v nemoci, 

s možnou oporou v tradičních křesťanských hodnotách.   

  
Zásady pro poskytování služby:  

 reagovat pružně na změny  

 dbát na důstojnost každého člověka  

 akceptovat soukromí a intimitu klientů  

 respektovat potřeby a projevy vůle klienta  

 týmová spolupráce  

  
Cíle poskytovaných služeb:    

 umožnit případný rozvoj stávající kvality života uživatele  

 umožnit obnovení původních sil nebo alespoň zachování stávajících sil uživatele pro jeho 

případný návrat do vlastního domácího prostředí  

 zajistit dle potřeb uživatele službu až s prvky hospicové péče  

 podporovat zachování stávajících schopností uživatelů pomocí různých aktivizačních činností 

a s možností duchovní podpory  

 zprostředkovat aktivní kontakt se společenským prostředím dle zdravotních možností uživatelů  

 zachovávat a podporovat sociální vazby s rodinou a blízkými  

 zajistit možnost pro setkání s druhými lidmi, pro jejich koníčky  

 zajistit pravidelnou pomoc dle míry jeho soběstačnosti  

  
Cílová skupina zařízení:  

Cílovou skupinou služby DPS Bohuslavice jsou senioři (mladší od 60-80 let a starší nad 80 let) se 

sníženou soběstačností, kteří si nedokáží zajistit sami, ani prostřednictvím jiné fyzické osoby, pomoc ve 

svém přirozeném sociálním prostředí.  

  

 

 

mailto:dps.bohuslavice@konice.charita.cz
http://www.konice.charita.cz/
http://iregistr.mpsv.cz/socreg/detail_sluzby.do?736c=3259572103d33179&SUBSESSION_ID=1279012238958_3
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Službu neposkytujeme:  

 dospívající, dospělé osobě s mentálním postižením (osoby, které potřebují podporu z důvodu 

snížené mentální úrovně), protože k tomu nemáme odpovídající kvalifikaci.  

 osobám závislým na návykových látkách (alkohol, drogy)  

 osobám s těžkým smyslovým postižením (osoby neslyšící, nevidomé, hluchoslepé) z důvodu 

chybějící kvalifikace  

 osobám s psychiatrickým onemocněním (schizofrenie, maniodepresivní psychózy, těžké formy 

demencí)   

  

 

Podmínky pro odmítnutí žadatele:  

Dle zákona č. 108/2006Sb. a vyhlášky 505/2006 Sb. nemůžeme uzavřít smlouvu o poskytování sociální 

služby:  

1. s osobou, jejíž zdravotní stav vylučuje poskytování pobytových sociálních služeb podle § 36 

vyhlášky 505/2006 Sb.:  

a. zdravotní stav osoby vyžaduje poskytnutí ústavní péče ve zdravotnickém zařízení,  

b. osoba není schopna pobytu v zařízení sociálních služeb z důvodu akutní infekční nemoci  

c. chování osoby by z důvodu duševní poruchy závažným způsobem narušovalo kolektivní soužití; 

to neplatí, jde-li o poskytnutí pobytové sociální služby v domově se zvláštním režimem.  

2. pokud neposkytujeme sociální službu, o kterou osoba žádá  

3. pokud nemáme dostatečnou kapacitu k poskytnutí sociální služby, o kterou osoba žádá  

4. s osobou, která žádá o poskytnutí sociální služby, ale které jsme vypověděli v době kratší než 6 

měsíců před touto žádostí smlouvu o poskytnutí téže sociální služby z důvodu porušování povinností 

vyplývajících ze smlouvy.  

  

Poskytované služby:  

Rozsah a obsah poskytovaných služeb v Domě pokojného stáří v Bohuslavicích vychází 

z individuálních potřeb uživatelů a řídí se § 49 zákona o sociálních službách 108/2006 Sb. Zajišťujeme 

tyto služby:  

a. poskytnutí ubytování  

b. poskytnutí stravy  

c. pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu  

d. pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu  

e. zprostředkování kontaktu se společenským prostředím  

f. sociálně terapeutické činnosti   

g. aktivizační činnosti  

h. pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí  

Kromě základních činností mohou být uživateli poskytovány fakultativní služby (doprava služebním 

vozidlem, kadeřnické služby).  

  

Charakteristika zařízení  

Dům pokojného stáří je čtyřpodlažní budova určená pro 47 seniorů, s bezbariérovým přístupem a 

lůžkovým výtahem do všech poschodí. Součástí domova je upravená zahrada s posezením a altánkem. 

V současné době je v našem Domově 15 jednolůžkových a 16 dvoulůžkových pokojů. Většina z nich 

má své vlastní sociální zázemí – WC, sprchový kout. Všechny pokoje jsou vybaveny polohovacími 

postelemi. Na většině pokojů jsou také kuchyňské linky. V prvním a druhém podlaží se nachází velké 

koupelny s vanou. Uživatelé mohou využívat společné prostory jako halu, jídelnu, kapli a společenskou 

místnost s knihovnou a přístupem na internet. Kvalita služeb je zvýšena instalací signalizačního 

zařízení.   
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Zpráva o realizaci služby v roce 2021  

Pokud to umožňovala vyhlášená vládní nařízení v rámci pandemie Covid-19, byly uživatelům v průběhu 

roku zajišťovány aktivizační a sociálně terapeutické aktivity ve formě cvičení s Danou Polákovou, 

canisterapie, kavárničky, ranního čtení a přednášek s duchovní tématikou vedených paní Annou 

Burgetovou. Uživatelé měli možnost zapojit se do kreativních aktivit a společenských her. Také se 

promítaly filmy a konaly se turnaje v Bingu a „Člověče, nezlob se“. Uživatele přijel potěšit harmonikář. 

V teplých dnech probíhala zahradní terapie. Uskutečnilo se také posezení s kytarou a opékáním 

špekáčků a taneční odpoledne. Uživatelé se účastnili i zooterapie, kde se mohli těšit z rybiček, morčete 

a koťátka. Jako každoročně se uživatelé účastnili posezení s vrstevníky na faře v Konici se mší svatou a 

doprovodným programem. Duchovní podporu pro uživatele zajišťoval kněz, který do našeho domova 

docházel a sloužil mše svaté, a pastorační asistentka. V listopadu jsme v kapličce domova zavzpomínali 

na naše zemřelé uživatele. Naši uživatelé se také mohli zapojit do výroby přání k Velikonocům a 

Vánocům, která byla poté rozeslána spolupracujícím organizacím. V prosinci jsme se s uživateli opět 

zapojili do projektu „Ježíškova vnoučata“.  

V době, kdy nemohly být realizovány společné aktivity, probíhaly individuální aktivizace a rehabilitace 

na pokojích uživatelů.  

  

  

Nové zkušenosti čerpali naši pracovníci průběžně během celého roku. Povinné vzdělávání - 24 hodin/rok 

bylo u všech pracovníků splněno. V rámci vzdělávání se pro pracovníky uskutečnily 2 semináře – 

„Moderní postupy v sociální péči o seniory“, „Rizikové situace v sociálních službách a jejich řešení“. 

Někteří pracovníci absolvovali stáž v Charitní pečovatelské službě v Konici a školící akci v rámci 

duchovní obnovy s O. Pawlem Zaczykem na téma: „Služba a utrpení“. Dále byla pracovníkům zajištěna 

podpora formou supervize od externího supervizora PhDr. Pavla Pokorného.   

  

  

  

Statistické údaje za rok 2021:  

Kapacita služby   47  
Počet uživatelů služby za rok 2021 celkem  59  
Využití kapacity  96,47%  
Počet uživatelů hradících sníženou úhradu  6  
Statistické údaje dle stavu k 31. 12. 2021:    
Počet uživatelů – ženy  40  
Počet uživatelů -  muži  6  
Počet uživatelů –   I. stupeň PnP  12  
Počet uživatelů –  II. stupeň PnP  17  
Počet uživatelů – III. stupeň PnP  10  
Počet uživatelů – IV. stupeň PnP   6  
Počet uživatelů – mobilní za pomoci techn. pomůcek nebo jiné osoby  15  
Počet uživatelů – trvale upoutaní na lůžko  17  
Průměrný věk uživatelů  84,2  
Počet žádostí v evidenci                                                            99  
Průměrná čekací doba na umístění  1,25 r.  
  

 
 

Personální zajištění /přepočtené úvazky-pracovní smlouvy/:33,89,  

z toho pracovníků v přímé péči 20,83. 

Počet studentů konajících praxe:   2  
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Zkvalitňovali jsme rovněž prostředí našeho domova, aby se u nás uživatelé cítili co nejlépe. Díky 

obdrženým finančním prostředkům jsme mohli pořídit 5 antidekubitních matrací, noční stolek, jídelní 

stolek k lůžku, chodítko, 3 sedačky do sprchy, polstrovaný závěs ke zvedáku, sprchovací křeslo,  2 

tonometry, další požární hlásiče kouře, nové lampičky pro uživatele a několik poliček do koupelen. Do 

kuchyně jsme pořídili nové odsávání, tabletový systém na stravu, vozík na rozvoz tabletů, drobné 

nádobí, robot a ruční šlehač. Do společných prostor byly zakoupeny nové židle do společenské 

místnosti, mobilní klimatizace do kaple, ozónový generátor, lapač hmyzu. Pro údržbu zahrady a domova 

byla pořízena nová sekačka na trávu, hrábě, 3 popelnice, parní čistič. Do kotelny byly zakoupeny 2 nové 

ohřívače.  Darem jsme obdrželi pečovatelské křeslo a 2 použité kuchyňské linky. 

V kotelně byly kvůli havarijnímu stavu nakoupeny dva nové bojlery. Do kuchyně byla pořízena 

vzduchotechnika – investice. 
 

Služba je zahrnuta do Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb Konicka a do Střednědobého plánu 

rozvoje sociálních služeb Olomouckého kraje.  

  
 

 

 

Finanční hospodaření roku 2021 - DPS Bohuslavice:  

Náklady:  
Osobní náklady /zejména mzdy a odvody/                                                      16 750 984,- Kč   

Provozní náklady                                  5 740 021,- Kč  

Náklady celkem:                                                                                                        22 491 005,- Kč  

Výnosy:  
Tržby za služby klientům celkem – základní činnosti          8 563 478,- Kč  

Tržby od zdravotních pojišťoven               442 078,- Kč  

Fakultativní služby                                                                                                             14 136,- Kč  

Ostatní tržby                   121 436,- Kč  

Ostatní výnosy /odpisy dl. majetku z dotací, darů/              538 171,- Kč  

Přijaté příspěvky - dary/vč. obcí: Bohuslavice, Raková u Konice              50 000,- Kč   

Přijaté příspěvky – dary ostatní                215 595,- Kč   

Dotace - Olomoucký kraj Podprogram 2           1 006 100,- Kč  

Dotace – MPSV/C,E - COVID              1 966 461,- Kč  

Dotace - MPSV /účelová  dotace Olomouckého kraje P1         9 515 200,- Kč  

Výnosy celkem:                                                                                                          22 432 655,- Kč    
 

Výsledek hospodaření:                                                                                                 -   58 350,- Kč  
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Mateřské centrum Srdíčko 
 

Základní údaje: 

Adresa:                        Kostelní 46, 798 52 Konice 

Koordinátorka:          Mgr. Jana Procházková  

                                                                                  

Telefon:           739 246 008, 739 246 019      

Email:                             charita.srdicko@centrum.cz 

Web:            www.konice.charita.cz 

 

Údaje k 31. 12. 2021: 

V roce 2021 bylo podpořeno v rámci aktivit Mateřského centra Srdíčko (dále jen MC) a díky projektu 

„Rodina od A až do Z“ celkem 198 rodin. Jednalo se o prvovstupy. Celkem jsme podpořili 820 osob a 

to jak v rámci projektových aktivit, tak i v rámci ostatních činností centra, zejména prostřednictvím 

pravidelného programu, vzdělávání, klubů, osvěty a jednorázových akcí MC pro veřejnost. Aktivity MC 

byly přístupné rodinám z celého regionu Konicka a přilehlých oblastí.  

  

Personální zajištění projektu /přepočtené úvazky/:0,58 , ostatní zaměstnanci – dohody.   

 

MC je členem celorepublikové Sítě Mateřských center v České Republice, spolupracuje s ostatními 

mateřskými centry, je zapojeno do Komunitního plánování sociálních služeb Konicka a do aktivit 

v rámci Mikroregionu Konicka a MAS Regionu Haná.  

 

Projekt „Rodina od A až do Z“ - dotační program MPSV Rodina a ochrana práv dětí 

 

 

Mateřské centrum Srdíčko (dále jen MC) rozšiřuje již patnáctým rokem spektrum aktivizačních služeb 

poskytovaných zřizovatelem Charitou Konice. Jako jediné neziskové zařízení je zaměřeno na 

poskytování odborně vzdělávacích, tréninkových a podpůrně vzdělávacích aktivit pro rodiny žijící na 

Konicku.  

Z výše uvedených důvodů byl projekt Rodina od A až do Z velkým přínosem, zvláště pak v tomto roce, 

nejen pro naše klienty v oblastech pomoci a podpory slaďování rodinného a pracovního života, 

vzdělávání v oblasti rodičovských kompetencí, řešení obtížných situací v rodině a poradenství v oblasti 

právního minima pro rodiče, zvyšování finanční a zdravotní gramotnosti apod. 

Aktivity MC byly přístupné rodinám z celého regionu Konicka a přilehlých oblastí. Díky projektu pak 

došlo ke zvýšení aktivního zapojení klientů MC a přenosu mezi širokou veřejnost. Tyto aktivity se 

snažily přispět hlavně ke komplexní pomoci a podpoře i v době koronaviru.  Snahou bylo rovněž v rámci 

síťování služeb spolupracovat s ostatními organizacemi, ať již při přípravě a realizaci jednotlivých 

podpor, pomocí a programů, tak i v rámci předávání a zprostředkování kontaktů na odborná pracoviště. 

Cílem projektu byla rovněž prezentace MPSV, kraje a obcí jako institucí, které podporují rodiny, 

preventivní aktivity a rozvoj života na venkově. 

Cílovou skupinu tvořili především rodiny s dětmi, rodiče zejména v průběhu mateřské či rodičovské 

dovolené, pečující o děti předškolního věku, těhotné ženy a jejich partneři a rodiny se specifickými 

potřebami. 

MC bylo založeno v roce 2007 a důvodem jeho vzniku bylo pokrytí absentující aktivizační služby pro 

rodiny s dětmi v regionu Konicka. Mimo tuto oblast slouží také klientům z přilehlých aglomerací, neboť 

podobné profesionálně řízené zařízení s takto cílenou náplní a kontinuitou v okruhu 25 kilometrů 

neexistuje. 

Místním rodinám, dle našich zpětných vazeb, pomohl projekt v těchto oblastech problémů se kterými 

se potýkají: 

- zlepšení dostupnosti poradenských služeb v regionu 

- malá dostupnost vzdělávacích aktivit a kurzů v rámci regionu 

mailto:charita.srdicko@centrum.cz
http://www.konice.charita.cz/
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- poskytování dostatečného prostoru pro získání nových dovedností a  přímé pomoci nejen pro rodiče s 

dětmi na rodičovské dovolené v malém regionu (nabídka aktivit přímo v místě bydliště) 

- strukturalizací aktivit přímo reagovat na podmínky regionu, např. zprostředkováním odborných 

poradenských aktivit (zejména pro rodiny v tíživé životní situaci) 

- prostřednictvím našich aktivit jsme přispěli i k vytváření trvalých kořenů a pevného vztahu ke Konicku 

a ke zvýšení soudržnosti obyvatel, upevnění lokální identity a mezilidských vztahů a vzájemné pomoci 

zvláště pak v tomto roce. 

 
 V rámci projektu a v návaznosti na výstupy střednědobého plánování rozvoje sociálních služeb Konicka 

byly realizovány čtyři hlavní oblasti aktivit: 

 

1. Vzdělávací, výchovné a psychosociální aktivity 

 

a) Interaktivní semináře a přednášky – proběhly celkem čtyři semináře, které se následně prolínaly 

do dalších aktivit MC, na téma návrat na trh práce, komunikace v rodině a další.   

 

b) Klub pro rodiče - na základě zjištění potřeb našich klientů jsme pořádali v rámci pravidelného 

programu vzdělávací aktivity vedené odborníky i konzultantem. Jejich cílem bylo hlavně vzdělávání v 

oblasti vývoje dítěte a péče o ně, komunikace v rodině, problémové situace mezi rodiči a dětmi, 

bezpečnost dětí a prevence, zvyšování finanční gramotnosti, sladění práce a rodiny, zážitková 

pedagogika a další. Tyto aktivity probíhaly, dle aktuální situace, celoročně, dvakrát týdně vždy ve středu 

a v pátek v provozní době MC se zaměřením na věkovou skupinu dětí.  

 

c) Semináře Zdravotní gramotnost v rodině - cílem  seminářů byla sdílená odpovědnost rodin za 

zdraví a posílení schopnosti rozhodování pro zdraví v běžném životě – čili pomoc rodinám nacházet a 

využívat informace a posílit tak zdraví celé rodiny. Naším cílem bylo, aby se zdravotní gramotnost stala 

součástí výchovy dětí. Semináře proběhly dva. 

 

d) Besedy a workshopy – na základě zjištění potřeb rodin s dětmi byly pořádány, dle aktuální situace, 

workshopy, besedy a diskusní skupiny vedené odborníky. Formu těchto aktivit vždy připravoval lektor 

tak, aby prostřednictvím různých technik (brainstorming, zpětná vazba aj.) účastníci pomocí vlastních 

zkušeností a znalostí došli k závěru, který je pro ně užitečný a využitelný v jejich rodinném a osobním 

životě. Bylo uspořádáno celkem pět workshopů s různými tématy, např. prevence na internetu, vývoj 

dítěte a péče o něj a prevence dětských úrazů.  

 

e) Osvěta - činnost byla zaměřená na podporu významu rodiny a informovanosti veřejnosti o smyslu 

ochrany práv dětí a to formou pořádání akcí pro veřejnost a zapojením se do střednědobého plánování 

rozvoje sociálních služeb Konicka.  

 

Proběhly tyto aktivity: 

 

Zapojení veřejnosti – cílem bylo zpřístupňovat veřejnosti informace a témata související s činností 

MC prostřednictvím našich jednorázových akcí (vč. volnočasových, které nebyly předmětem této 

žádosti) a tím je zároveň zapojovat do střednědobého plánování rozvoje sociálních služeb na 

Konicku. 

 

Sociální služby podle nás – jednalo se o aktivní zapojení pracovníků a klientů MC do implementace 

střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb Konicka prostřednictvím řídící skupiny 

střednědobého plánování.  Svými poznatky a názory se tak podíleli na vytváření a rozvoji stávajících 

i dosud nedostupných sociálních služeb a návazných služeb v regionu. 

 

Kurz Efektivní rodičovství -  kurz nebylo možné z důvodů vládních nařízení uskutečnit, proběhly 

pouze 2 workshopy na toto téma.  
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2. Poradenství 

 

Základní individuální poradenství – jednalo se o poradenství v oblasti sociální problematiky, 

problematiky vztahů mezi rodiči a dětmi, mezi manželi, vztahy s prarodiči apod., poradenství probíhalo 

vždy v úterý, nebo dle potřeby klientů. 

 

3. Přímá pomoc rodinám se specifickými potřebami 

a) Přímá pomoc rodinám – byla poskytnuta rodinám, které se náhle ocitly v nepříznivé sociální 

situaci. Pomoc těmto rodinám navrhla SPOD Konice, popřípadě obce nebo pediatři a MC v 

rámci této pomoci poskytlo rodinám podporu (aktivity MC, zprostředkování vzájemné 

rodičovské výpomoci, apod.) a ve spolupráci s Charitou Konice mohly využít i její materiální 

pomoci (např. humanitární sklad apod.). 

 

b) Rodiče jsme napořád –  mateřské centrum poskytovalo neutrální prostor a poradenství dle 

potřeby pro rozvádějící se manželství. V rámci této aktivity jsme úzce spolupracovali se SPOD 

v Konici. 

 

c) Zprostředkování odborných poradenských aktivit pro rodiny s dětmi se specifickými 

potřebami - dle požadavků bylo zprostředkováno odborné poradenství dle potřeb našich 

klientů, poradenství probíhalo individuálně, předem dle domluvy. 

 

 
Finanční hospodaření roku 2021 – Mateřské centrum Srdíčko: 
 

Náklady:                    336 434,- Kč    Výnosy:                            266 010,- Kč 

Z toho osobní náklady:           283 198,- Kč    Z toho MPSV/odbor rodiny/                174 000,- Kč 

Z toho provozní náklady:         53 236,- Kč    Z toho dotace Město Konice:         10 000,- Kč 

            Z toho dotace Olomoucký kraj:             43 600,- Kč

                      Z toho dary klientů MC:         13 410,- Kč

            Z toho ostatní dary:                    25 000,  Kč 

 

Výsledek hospodaření:       -  70 424,- Kč 

 

 

 

 

 

 

  
 

 
  

 

 

 

 

 

 

 

http://www.regionhana.cz/
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Mezigenerační setkávání  v Srdíčku 

 

Klub byl založen v prosinci 2007 v mateřském centru Srdíčko jako návaznost na setkávání rodičů a dětí. 

Je místem, kde se mohou všechny generace sdružovat a aktivně trávit svůj volný čas. Probíhají zde 

společenské, kulturní a vzdělávací programy. 

Mezi hlavní aktivity patří setkávání u šálku čaje a kávy, ruční práce, besedy a přednášky, výlety, zábavné 

programy, cvičení, vaření a pečení v naší kuchyňce, trénink paměti, relaxační programy a  připomínání 

si různých výročí, lidových tradic a zvyků. 

Hlavní roli hraje i vzájemné setkávání a sbližování generací, vytvoření prostoru k výměně zkušeností, 

podpoření rodinného života a posílení vzájemné solidarity. 

Veškeré akce jsou otevřené a přístupné komukoliv, kdo má zájem se na nich podílet.  

V klubu je zaregistrováno 10 seniorů. 

 

Lektorka:                  Helena Žilková 

Telefon:        601 358 207 

Email:        charita.srdicko@centrum.cz 

 

 

Příměstské tábory 

MC Srdíčko spolupracuje v rámci projektu Příměstské tábory, které pořádá Region Haná, na konání 

příměstských táborů, které probíhají v prostorách konického zámku. V roce 2021 proběhly čtyři tábory, 

které dětem nabídly celodenní program plný her, soutěží, vycházek, výtvarných a sportovních aktivit, 

zábavy i poznání, první se uskutečnil v termínu   19. – 23. 7.  pod názvem Na divokém západě,  druhý 

turnus v termínu 26.7. – 30.7.  přenesl děti do Madagaskaru, třetí od 9.8. – 13.8. s názvem Stroj času a 

poslední turnus proběhl v termínu 16. 8.  – 20. 8. jako Indiana Jones a jeho putování.  

 

  Ostatní činnosti  

Na tomto středisku jsou vedeny náklady a výnosy, které nebyly účtovány na jiná střediska, jde o: 

-  výnosy z pronájmu pozemků a náklady s tím související, režijní náklady spojené pořádáním Postní 

almužny, Tříkrálové sbírky a  pomoci z Potravinové banky,  náklady spojené s budovou fary v Čechách 

pod Kosířem,  náklady spojené a aktivizací klientů.  

 

Finanční hospodaření roku 2021- Ostatní činnosti: 

 

Náklady:      81 808,- Kč 

Výnosy:                  25 631,- Kč  

 

Výsledek hospodaření:                      -    56 177,- Kč 

mailto:charita.srdicko@centrum.cz
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Náklady na správu organizace: 

 
Celkové náklady činily 2.599.932,- Kč. Jsou zde zahrnuty zejména osobní náklady a kancelářské 

potřeby. Tyto náklady jsou rozpočítány do jednotlivých středisek.  

 

 

Dobrovolnictví 
Nejlepší způsob, jak najít sám sebe, je ztratit sám sebe ve službě ostatním. 

Přidej se mezi nás - DOBROVOLNÍKY!!! 

 

Pomoz, kde je to potřeba, vyplň svůj volný čas, zamysli se nad hodnotami života a získej praxi v 

psychosociálních službách.  

 

Udělej člověka šťastným tím, že si s ním třeba jen popovídáš… 

 

Práce se seniory  - Dům pokojného stáří Bohuslavice 

- Mezigenerační setkávání v Srdíčku 

Práce s dětmi   - aktivity MC Srdíčko Konice 

 

Zaujalo Tě to? Chtěl by ses stát dobrovolníkem? Nebo se jen ze zvědavosti přijít podívat? 

 

Kontaktuj nás! Každá pomoc i malá se počítá! 

 

Koordinátorka:     Naděžda Páleníková DiS. 

Telefon:        739 524 364 

Email:        nadezda.palenikova@konice.charita.cz  

        

 

        

 

Humanitární pomoc  
 

Adresa:    Charita Konice, Zahradní 690, 798 52 Konice,             

E-mail:    info@konice.charita.cz     

Internet:    www.konice.charita.cz   

Tel.:     582 396 217                                                      

Bankovní spojení:   Komerční banka, č.ú: 706842701/0100 
 

Vědomí spoluzodpovědnosti za lidi neznámé, kteří vlivem živelných katastrof, válečných konfliktů a 

osobních lidských tragédií žijí v nouzi, vyvolává vlny solidarity s utrpením. Prostřednictvím 

humanitárních či finančních sbírek se snažíme zmírnit problematiku postižených bratrů a sester, bez 

omezujících bariér tvořených rasou, vírou, politickou či státní příslušností. 
 

 

Charita Konice děkuje všem, kteří přispěli podle svých možností k ulehčení těžkých údělů svých 

bližních. 
 

 

mailto:info@konice.charita.cz
http://www.konice.charita.cz/
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TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA 2021 
 

 

 
 

V oblasti Konicka probíhá Tříkrálové koledování již od roku 2000. V konickém děkanátu byla vzhledem 

k epidemiologické situaci vlivem Covidu-19 v roce 2021 Tříkrálová sbírka v tradičním duchu zrušena. 

Ve spolupráci s obecními úřady byly Tříkrálové kasičky umístěny v jednotlivých obcích na úřadech, 

v prodejnách, na farních úřadech a v kostelích. Dárci, kteří chtěli do sbírky v roce 2021 přispět, si museli 

najít cestu ke kasičkám sami.  

Byli jsme velice překvapeni výsledkem sbírky, který činil neuvěřitelných 314 519,- Kč.  

 
 

Tyto prostředky byly odeslány na konto tříkrálové sbírky 66008822/0800, variabilní symbol 777, 

specifický symbol 7011 na účel:  

pomoc rodinám a lidem v nouzi u nás i v zahraničí a podpora charitního díla. 
 

Charita Konice děkuje všem dárcům a veřejnosti Konicka, že si našli cestu ke kasičkám a tím 

podpořili v nemalé míře opět rozvoj charitního díla.  

                         Všem upřímné Pán Bůh zaplať! 

 

Využití prostředků Tříkrálové sbírky 2021 celkem:241.959 Kč 

 

Podpora pečovatelské služby Charity Konice- 221 262 Kč – investice - pořízení automobilů v roce 2022 

Podpora Domu pokojného stáří Bohuslavice – investice - vzduchotechnika – 120.697 Kč v roce 2021 

Náklady spojené s pořádáním Tříkrálové sbírky 2021 byly tentokrát hrazeny Charitou Česká republika. 

 

 

 

POSTNÍ ALMUŽNA 2021 

 

Postní almužna navazuje na starobylou tradici odepření si věcí ve prospěch druhých. Postní almužny se 

zúčastnily farnosti: Bohuslavice, Brodek u Konice, Čechy pod Kosířem, Jesenec, Kladky, Konice, 

Laškov, Ptení, Skřípov, Stínava, Stražisko a Suchdol. Výsledek byl ovlivněn nástupem covidových 

opatření, která se dotkla také omezení bohoslužeb. Využití Postní almužny bylo směřováno především 

na přímou pomoc potřebným.  

 

Výtěžek postní almužny 2021  celkem: 69.140,- Kč 
 

 

Charita Konice děkuje všem institucím, dárcům, jednotlivcům a obcím. 
 

Ministerstvo práce a sociálních věcí, Olomoucký kraj,  

 

Města a Obce:  

Město Konice, Obec Bohuslavice, Obec Brodek u Konice, Obec Čechy pod Kosířem, Obec Březsko, 

Obec Laškov, Obec Ochoz,  Obec Buková, Obec Hluchov, Obec Lipová, Obec Hvozd, Obec  Raková 

u Konice, Obec Kladky, Obec Ptení, Obec Šubířov, Obec Stražisko, Obec Hačky, Obec Přemyslovice, 

Obec Budětsko, Obec Hačky, Obec Horní Štěpánov 
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Právnické a fyzické osoby, jednotlivci: Arcibiskupství Olomoucké, Olomouc, Javořice a.s., Ptenský 

Dvorek ; Resta, spol. s r.o. Brodek u Konice; Remarkplast, s.r.o. Luká, MUDr. M. Šuránková, Prostějov; 

Firomak s.r.o., Konice;   I.Geržová, Bohuslavice; Ing.E. Danihelková, Skrbeň;  V.Kotíková, 

Bohuslavice; L.Hlavinka, Luká, M.Gottfriedová, Olomouc, J.Šimek, Hvozd, OK Pyrus,s.r.o, Brno, J. 

Jelínková, Konice, A .Měchurová, Lutotín, ;V.Matysíková, Olomouc; Ing. J.Antl, Luběnice, 

M.Slepánková, Buková, Potravinová banka ; Perfect Distribution a.s., Prostějov, dary jednotlivých 

klientů Mateřského centra Konice, R.Zatloukal, Konice. 

 

Charita Konice děkuje všem bezejmenným dárcům a přátelům charitního díla za spolupráci při 

vytváření společnosti hluboce humánní, etické, vnímavé k sociální problematice. Naší zkušeností 

je, že Boží pomoc je blízká těm lidem, kteří něco dělají pro dobro druhých! 

  

 

 

 

Podpora ze strany zřizovatele a katolické církve 

 

Charita Konice jako církevní organizace aktivně spolupracuje s jednotlivými farnostmi a kněžími v 

konickém děkanátu. Děkan P. Milan Ryšánek působil v našem děkanátu do 31. 5. 2021. Od 1. 6. 2021 

přišel nový děkan P. ThLic. František Urban, Th.D. Otec děkan je na vyžádání k dispozici klientům v 

domácí péči. V péči duchovního zakotvení pracovníků Charity pomáhá také s pořádanými duchovními 

obnovami např. v době postní. Charitní pouť se v roce 2021 nemohla konat, z důvodu covidových 

opatření. Pevně věříme, že se nám tuto tradici podaří při uvolnění opatření obnovit a budeme moci 

s klienty našich služeb navštívit nějaké poutní místo. Mše svaté pro klienty v Domu pokojného stáří 

Bohuslavice jedenkrát týdně zajišťuje Mgr. P. Paweł Zaczyk. Významnou podporu ze strany kněžích v 

děkanátu vděčně přijímáme při organizaci Tříkrálové sbírky a Postní almužny. Bez spolupráce s 

farnostmi by se tyto sbírky uskutečňovaly velmi obtížně.  

 

V kostelích probíhá každoročně sbírka „na Charitu“, jež je určena diecéznímu středisku  (viz výroční 

zpráva Arcidiecézní charity Olomouc), které poskytuje místním Charitám zejména koordinační a 

metodickou pomoc při naplňování poslání. Arcidiecézní charita Olomouc řídí činnost odborných kolegií 

a pracovních skupin, napomáhá výměně zkušeností mezi Charitami a také zastupuje jednotlivé Charity 

a jejich zájmy při jednání zejména na krajské a celostátní úrovni. Významnou pomocí pro naši činnost 

jsou aktivity Mons. P. Bohumíra Vitáska, prezidenta Arcidiecézní Charity Olomouc. Prezident pečuje 

především o udržení duchovní identity Charity. Metodicky vede pastorační asistenty v jednotlivých 

Charitách celé arcidiecéze. 

 

Součástí našich charitních služeb je také práce pastorační  asistentky. Pastorační asistenti jsou zčásti 

zaměstnanci Arcibiskupství Olomouckého a jsou pro jednotlivé Charity jmenováni, k realizaci 

pastorační činnosti ve prospěch klientů i zaměstnanců, pro pomoc při organizování dobrovolnictví a 

fundraisingu. Pastorační asistent je hrazen částečně ze zdrojů Arcibiskupství Olomouckého a zčásti 

pracuje ve službách Charity Konice jako pracovník v přímé péči, což umožňuje včasné odhalení potřeby 

služby pastoračního asistenta přímo v přirozeném prostředí klientů.  Kromě duchovních rozhovorů, 

organizování mší svatých a společných modliteb zajišťuje pastorační asistentka organizačně duchovní 

přednášky či duchovní obnovy. Pastorační asistent usnadňuje zájemcům ze strany klientů nebo 

zaměstnanců kontakt s knězem. Pastorační asistentkou pro Charitu Konice je Svatava Grulichová. 

 

Významnou pomocí církve Charitě jsou dobrovolníci z jednotlivých farností. Pomáhají zejména při 

Tříkrálové sbírce. 
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Přílohy: 

 

Účetní uzávěrka - Rozvaha, Výkaz zisku a ztráty, Příloha v účetní uzávěrce 

Zpráva auditora 

 

 

 

 



18 74518 764085Aktiva celkem                      ř. 1+41

283274083Příjmy příštích období   2.

6154082Náklady příštích období   1.

344328081Jiná aktiva celkem             ř. 82 až 83IV.

4 3233 795075Peněžní prostředky na účtech   3.

835552073Peněžní prostředky v pokladně   1.

5 1584 347072Krátkodobý finanční majetek celkem  ř.73 až 80III.

222262070Dohadné účty aktivní  18.

1414069Jiné pohledávky  17.

21735058Pohledávky za zaměstnanci   6.

12941057Ostatní pohledávky   5.

164174056Poskytnuté provozní zálohy   4.

746526052Pohledávky celkem             ř. 53 až 71II.

80106043Materiál na skladě   1.

80106042Zásoby celkem                  ř. 43 až 51I.

6 3285 307041B. Krátkodobý majetek celkem ř. 42+52+72+81

-584-551040Oprávky k ostatnímu dlouhodobému hmotnému majetku  11.

-798-801039Oprávky k drobnému dlouhodobému hmotnému majetku  10.

-4 616-4 319036Oprávky k samostatným hmotným movitým věcem a souborům hmotných
movitých věcí   7.

-13 302-12 521035Oprávky ke stavbám   6.

-19 300-18 192029Oprávky k dlouhodobému  majetku celkem ř. 30 až 40IV.

674644019Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek   9.

811811018Ostatní dlouhodobý hmotný majetek   8.

798801017Drobný dlouhodobý hmotný majetek   7.

5 4355 394014Hmotné movité věci a jejich soubory   4.

22 93222 932013Stavby   3.

491491012Umělecká díla, předměty a sbírky   2.

576576011Pozemky   1.

31 71731 649010Dlouhodobý hmotný majetek celkem ř. 11až20II.

12 41713 457001A. Dlouhodobý majetek celkem    ř. 2+10+21+29

21

Stav k poslednímu dni
účetního období

Stav k prvnímu dni
účetního obdobíČíslo

řádkuA K T I V A

.......................................................
poskytování soc. a zdr. služeb
.......................................................
798 52
.......................................................
Konice
.......................................................
Zahradní

........................................................

........................................................

........................................................

........................................................Charita Konice

Název, sídlo, právní forma a předmět
činnosti účetní jednotky

47921218
IČ

(v celých tisících Kč)

.........................................................................

31.12.2021sestavená k

Rozvaha (bilance)

Výčet položek podle vyhlášky č. 504/2002
Sb. ve znění pozdějších předpisů



Pozn.

evidovaná právnická osoba  
 
Právní forma účetní jednotky

Podpisový záznam

24.06.2022  
 
Sestaveno dne:

18 74518 764134Pasiva celkem

120132Výnosy příštích období   2.

17154131Výdaje příštích období   1.

18354130Jiná pasiva celkem           ř. 131 až 132IV.

7129128Dohadné účty pasivní  22.

608395123Jiné závazky  17.

-10117Ostatní daně a poplatky  11.

121144115Ostatní přímé daně   9.

806693113Závazky k institucím sociálního zabezpečení a veřejného zdravotního
pojištění   7.

30112Ostatní závazky vůči zaměstnancům   6.

1 6501 236111Zaměstnanci   5.

05110Ostatní závazky   4.

30109Přijaté zálohy   3.

319356107Dodavatelé   1.

3 5162 958106Krátkodobé závazky celkem   ř. 107 až 129III.

3 6993 012095B. Cizí zdroje celkem        ř. 96+98+106+130

0-215093Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení   2.

-1410092Účet výsledku hospodaření   1.

-141-215091Výsledek hospodaření celkem    ř. 92 až 94II.

510454089Fondy   2.

14 67815 513088Vlastní jmění   1.

15 18715 967087Jmění celkem                   ř. 88 až 90I.

15 04615 752086A Vlastní zdroje celkem             ř. 87+91

43

Stav k poslednímu dni
účetního období

Stav k prvnímu dni
účetního obdobíČíslo

řádkuP A S I V A



34 480034 48039Náklady celkem

10136Poskytnuté členské příspěvky a příspěvky zúčtované mezi
organizačními složkami  28.

10135Poskytnuté příspěvkyVII.

1 19001 19030Odpisy dlouhodobého majetku  23.

1 19001 19029Odpisy, prodaný majetek, tvorba a použití rezerv a opravných
položekVI.

177017728Jiné ostatní náklady  22.

177017721Ostatní nákladyV.

4704720Daně a poplatky  15.

4704719Daně a poplatkyIV.

176017617Zákonné sociální náklady  13.

6 40106 40115Zákonné sociální pojištění  11.

19 720019 72014Mzdové náklady  10.

26 297026 29713Osobní nákladyIII.

1 18301 18308Ostatní služby   6.

4304307Náklady na reprezentaci   5.

1801806Náklady na cestovné   4.

479047905Opravy a udržování   3.

5 04505 04503Spotřeba materiálu, energie a ostatních neskladovaných dodávek   1.

6 76806 76802Spotřebované nákupy a nakupované službyI.

34 480034 48001NákladyA.

865
celkemhospodářskáhlavní

Činnosti
Číslo
řádkuT e x t

.......................................................
poskytování soc. a zdr. služeb
.......................................................
798 52
.......................................................
Konice
.......................................................
Zahradní

........................................................

........................................................

........................................................

........................................................Charita Konice

Název, sídlo, právní forma a předmět
činnosti účetní jednotky

47921218
IČ

(v celých tisících Kč)

.........................................................................

31.12.2021sestavený k

Výkaz zisku a ztráty

Výčet položek podle vyhlášky č. 504/2002
Sb. ve znění pozdějších předpisů



Pozn.

evidovaná právnická osoba  
 
Právní forma účetní jednotky

Podpisový záznam

24.06.2022  
 
Sestaveno dne:

-1410-14163Výsledek hospodaření po zdaněníD.

-1410-14162Výsledek hospodaření před zdaněnímC.

34 339034 33961Výnosy celkem

904090454Jiné ostatní výnosy  10.

10151Výnosové úroky   7.

905090548Ostatní výnosyIV.

13 440013 44047Tržby za vlastní výkony a za zbožíIII.

818081845Přijaté příspěvky (dary)   3.

818081843Přijaté příspěvkyII.

19 176019 17642Provozní dotace   1.

19 176019 17641Provozní dotaceI.

34 339034 33940VýnosyB.

865
celkemhospodářskáhlavní

ČinnostiČíslo
řádkuT e x t



      

Charita Konice, IČO:47921218 

Příloha v účetní závěrce sestavené k rozvahovému dni 31.12. 2021 
/v celých tisících Kč/ 

 

a) 

Název účetní jednotky: Charita Konice 

Sídlo:Konice, Zahradní 690,798 52 Konice 

Právní forma:evidovaná právnická osoba, registrace u Ministerstva kultury  

č. 8/1-02-711/1996 

Předmět hlavní činnosti:charitativní činnost, pořádání sbírek, účelových a humanitárních 

akcí, zřizování a provozování charitativních neziskových služeb, domovů, ústavů, 

zdravotnických a jiných zařízení. 

Statutární orgán – ředitel organizace: Od 1. 2. 2015 byl statutární zástupce – ředitel 

organizace Mgr. Marek Navrátil. Od 1. 5. 2021 je statutární zástupce – ředitelka organizace 

Naděžda Páleníková, DiS. 

 

Organizační složky bez vlastní právní subjektivity: 

Charita Konice zřídila střediska, a to: 

1./č.9510-Dům pokojného stáří Bohuslavice/DPS 

2./č.9520-Domácí zdravotní a hospicová péče/DZHP 

3./č.9521-Pečovatelská služba/PS 

4./č.9540-Ostatní činnosti/OČ 

5./č.9550-Mateřské centrum/MC 

6./Č.9560-Odlehčovací služba/OS/vznik nové sociální terénní služby od 1.1.2021/ 

b) 

Zřizovatelem Charity Konice je Mons. Jan Graubner, arcibiskup olomoucký. Charita Konice 

byla ustavena dne 13. 7. 1993 zřizovacím dekretem  CZ – 2/93. Právní subjektivita jí byla 

udělena dne 1. 10. 1993. 

c) 

Účetním obdobím je období od 1. 1. 2021 do 31. 12. 2021 

d) 

Účetní zásady a metody: 

1.Oceňování dlouhodobého majetku: Majetek je oceňován ve výši pořízení tohoto majetku. 

Majetek darovaný je oceňován na základě znaleckého posudku. 

Odepisování majetku: 
2.Účetní odpisy  byly prováděny podle odpisového plánu. Do konce roku 2003 prováděny  

tak jako daňové odpisy – rovnoměrně, s přihlédnutím k tomu, kolik měsíců v prvním roce  byl 

majetek v používání. Od roku 2004 je majetek odepisován v jednotlivých letech stejnou 

procentuelní sazbou. U jednotlivých významných druhů majetku byly stanoveny tyto doby 

odepisování: 

Rozvaha: 

1/k řádku 013:stavby :  

budovy   - 30 let 

budovy ze dřeva  - 20 let 

stavby drobné /např.plot/ - 10 – 20 let 

2/k řádku 014:samostatné movité věci a soubory: 

- stroje a zařízení, mot.vozidla- 5 let   

 

 



- 2 – 

e) 

oceňování zásob –položka rozvahy B.I. 1. :zásoby- materiál na skladě - potraviny v  Domě 

pokojného stáří Bohuslavice - postupujeme  způsobem „B“ a používáme metodu průměrných 

cen. 

f) 

mimořádný objem nákladů a výnosů :  

Výnosy: Doplatky od zdravotních pojišťoven za rok 2020  ve výši 103 tis. Kč je uveden na 

položce B.III. výkazu zisku a ztráty. 

g) 

účetní jednotka není společníkem v účetní jednotce s ručením omezením 

h) 

jednotlivé položky dlouhodobého hmotného majetku 

1.zůstatky na začátku a konci účetního období - položka rozvahy A.II. 1. až10. 

2.oprávky na začátku a na konci účetního období – položka rozvahy A. IV.  1. až 11. 

3.úroky nejsou součástí ocenění majetku 

i) 

celková odměna auditora, z toho: 

18 tis Kč - audit účetnictví celé organizace  

15 tis Kč - audit dotace na dvě sociální služby  

j) 

účetní jednotka nemá podíly v jiných účetních jednotkách 

k) 

přehled splatných dluhů pojistného, evidované daňové nedoplatky: 

      částka  vznik  splatnost 

1.Instituce sociálního zabezpečení  553 tis  31.12.2021 17.01.2022 

2.Veřejné zdravotní pojištění   253 tis.   31.12.2021      17.01.2022 

3. Zúčtování daní     121 tis  31.12.2021      17.01.2022 

l) 

akcie nevlastníme. 

m) 

Nemáme dluhy, u kterých zbytková doba splatnosti k 31. 12. 2021 přesahuje 5 let. 

n) 

Nemáme dluhy, které nejsou obsaženy v rozvaze. 

o) 

Výsledky hospodaření : z hlavní činnosti : 

před zdaněním  /Kč/: ztráta 141 tis. – hlavní činnost 

p) 

Ředitel organizace je zaměstnancem Charity Konice a současně statutárním zástupcem. 

Průměrný přepočtený evidenční počet zaměstnanců: 53,22  

 

Osobní náklady:z toho:    26.297  

1.Mzdové náklady/mzdy a OON/   19.458 

2.Zákonné sociální pojištění/soc. a zdr./    6.401 

3.Ostatní sociální náklady/obědy/             176 

4.Ostatní sociální náklady/náhr.prvních 14 dni/      262 

 

q) 

Statutární a kontrolní orgány nepobíraly za účetní období ani v minulosti žádnou odměnu a 

funkční požitky, nemáme k nim žádné závazky. 
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r) 

Statutární a kontrolní orgány ani jejich rodinní příslušníci nebyli za účetní období s naší 

organizací v obchodním nebo jiném smluvním vztahu. 

s) 

Statutárním a kontrolním orgánům nebyly poskytnuty zálohy, závdavky ani úvěry. 

t) 

Účetní jednotka je držitelem oprávnění k poskytování zdravotních služeb a z toho důvodu  

jsou veškeré příjmy předmětem daně z příjmu dle par. 18, odst. 5, ZDP. Nebylo možno 

uplatnit snížení základu daně dle par. 20, odst. 7, ZDP.  

u) 

Významné položky z rozvahy: 

Dlouhodobý majetek, jeho struktura a změny 2021 

Položka rozvahy A.II. 3.:největší položku ve stavbách tvoří budova DPS Bohuslavice v ceně 

21.423 tis Kč.  

Položka rozvahy A.II. 4.:Mezi samostatné movité věci - přístroje a zařízení patří vybavení, 

zejména v DPS Bohuslavice. Největší položku tvoří bezbariérová plošina pro DPS 

Bohuslavice v ceně 532 tis Kč. V roce 2021 byl vyřazen satelitní systém v hodnotě 80 tis. Kč 

a byla zařazena vzduchotechnika  do kuchyně v hodnotě 121 tis. Kč. 

Mezi dopravní prostředky patří  zejména osobní automobily pro terénní služby. V roce 2021 

nebyly dopravní prostředky pořízeny. 

Položka rozvahy A.II. 7.:Drobný dlouhodobý hmotný majetek  je majetek s dobou 

upotřebitelnosti delší než 1 rok a zařazený na účet 028 nejpozději do 31. 12. 2002, zejména  

nábytek a inventář.  

Položka rozvahy A.II. 8: Nemovité kulturní památky- zůstala  

beze změny v ceně 811 tis. Kč. 

Položka rozvahy A.II. 9.:zde jsou uvedeny zejména dosavadní výdaje na rekonstrukci 

budovy  celkem 535 tis. Kč. Jsou zde také obsaženy výdaje k dalším projektům – související 

s projekty na vozidla a rekonstrukcí DPS Bohuslavice – celkem 139 tis. Kč. 

 

Významné položky Výkazu zisku a ztráty /Položka B.I. 1./č 

Přijaté dotace na provozní účely: celkem                        19.176 tis.    

  Z toho: 

A.Státní rozpočet:MPSV, z toho:              17.391 tis 

1.MPSV-účelová dotace Olomouckého kraje na 3 

sociální služby:/podprogram 1                 14.399 tis. 

2:MPSV - podpora rodiny: Mateřské centrum      174 tis. 

3:MPSV/C,D: COVID soc.služby celkem               2.818 tis. 

                

  B.Rozpočet územních samosprávných celků, z toho   1.785 tis. 

1. Město Konice –/Pečovatelská služba, Odlehčovací služba,  

Domácí zdravotní a hospicová péče, Mateřské centrum                 290 tis. 

 2. Olomoucký kraj/Domácí zdravotní a hospicová péče/DZHP/     400 tis. 

 3. Obce /Olomoucký kraj/                          45 tis. 

 4. Olomoucký kraj /Mateřské centrum          44 tis. 

 5.  Olomoucký kraj: podprogram 2 /DPS Bohuslavice                               1.006 tis. 

v) 

Významné položky zisku a ztráty:  

Položka B. II. 3.:V roce 2021 jsme obdrželi drobné dary do 100 tis. Kč, a to zejména od obcí 

a firmy Javořice, a.s. Ptení. 
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w) 

Veřejné sbírky jsme neorganizovali. Tříkrálovou sbírku 2021organizovala Charita Česká 

republika a vykonávali ji dobrovolníci Charity Konice.  

Celkem jsme v roce 2021 z  TKS 2021 získali  342 tis. Kč, z toho: 

221 tis. Kč – Pečovatelská služba – investice – vozidla – termín čerpání rok 2022 

121 tis. Kč – DPS Bohuslavice – investice – vzduchotechnika – termín čerpání rok 2021 

x) 

Hospodářský výsledek z předcházejícího období  se  schvaluje statutárním orgánem. Ztráta za 

rok 2021 byla zaúčtována na vrub účtu vlastního jmění. 

y) 

1./individuální produkční kvóta se nás netýká 

2./ majetek podle par. 25, odst. 1,písm. K 

Vlastníme nemovitou kulturní památku – bývalá fara Čechy pod Kosířem – položka  rozvahy  

A.II. 8. 

3./ nevlastníme žádné lesní pozemky 

4. /nezjišťujeme cenu lesního porostu – viz bod 3./ 

 

Okamžik sestavení: 24. 6. 2022 

 

  

 

Naděžda Páleníková, DiS. 

Ředitelka Charity Konice – statutární zástupce 
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Ev. č. PA/3/2022 

 
ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA 

 

určená zřizovateli účetní jednotky 
 

Charita Konice 
 
 

Výrok auditora 
 
Provedl jsem audit přiložené účetní závěrky účetní jednotky:  
Charita Konice, se sídlem Zahradní 690, 798 52 Konice, IČO  47921218 
Účetní jednotka je účelovým zařízením římskokatolické církve s právní subjektivitou a je 
zapsána ve veřejném rejstříku vedeném Ministerstvem kultury ČR č.j. 8/1 – 02 – 711/1996 
ze dne 30. 10. 1996 
        
sestavené na základě českých účetních předpisů, která se skládá z rozvahy k 31. 12. 2021, 
výkazu zisku a ztráty za rok končící 31. 12. 2021 a přílohy této účetní závěrky, která 
obsahuje popis použitých podstatných účetních metod a další vysvětlující informace. 
Údaje o účetní jednotce jsou uvedeny v úvodu a pod písmeny a) a b) přílohy této účetní 
závěrky. 
 
Podle mého názoru účetní závěrka podává věrný a poctivý obraz aktiv a pasiv účetní 
jednotky Charita Konice k 31. 12. 2021  a nákladů a výnosů a výsledku jejího 
hospodaření za rok končící 31. 12. 2021 v souladu s českými účetními předpisy. 
 
 

Základ pro výrok 
 
Audit jsem provedl v souladu se zákonem o auditorech a standardy Komory auditorů 
České republiky pro audit, kterými jsou mezinárodní standardy pro audit (ISA) případně 
doplněné a upravené souvisejícími aplikačními doložkami. Má odpovědnost stanovená 
těmito předpisy je podrobněji popsána v oddílu Odpovědnost auditora za audit účetní 
závěrky. V souladu se zákonem o auditorech a Etickým kodexem přijatým Komorou 
auditorů České republiky jsem na Společnosti nezávislý a splnil jsem i další etické 
povinnosti vyplývající z uvedených předpisů. Domnívám se, že důkazní informace, které 
jsem shromáždil, poskytují dostatečný a vhodný základ pro vyjádření mého výroku. 
 
 
 

Ostatní informace uvedené ve výroční zprávě 
 
Ostatními informacemi jsou v souladu s § 2 písm. b) zákona o auditorech informace 
uvedené ve výroční zprávě mimo účetní závěrku a mou zprávu auditora. Za ostatní 
informace odpovídá statutární orgán, kterým je ředitel. 

 
Můj výrok k účetní závěrce se k ostatním informacím nevztahuje. Přesto je však součástí 
mých povinností souvisejících s auditem účetní závěrky seznámení se s ostatními 
informacemi a posouzení, zda ostatní informace nejsou ve významném (materiálním) 
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nesouladu s účetní závěrkou či s mými znalostmi o účetní jednotce získanými během 
provádění auditu nebo zda se jinak tyto informace nejeví jako významně (materiálně) 
nesprávné. Také posuzuji, zda ostatní informace byly ve všech významných (materiálních) 
ohledech vypracovány v souladu s příslušnými právními předpisy. Tímto posouzením se 
rozumí, zda ostatní informace splňují požadavky právních předpisů na formální náležitosti  
a postup vypracování ostatních informací v kontextu významnosti (materiality), tj. zda 
případné nedodržení uvedených požadavků by bylo způsobilé ovlivnit úsudek činěný na 
základě ostatních informací. 
 
Na základě provedených postupů, do míry, jíž dokážu posoudit, uvádím, že  

 ostatní informace, které popisují skutečnosti, jež jsou též předmětem zobrazením v 
účetní závěrce, jsou ve všech významných (materiálních) ohledech v souladu s 
účetní závěrkou a 

 ostatní informace byly vypracovány v souladu s právními předpisy. 
 
Dále jsem povinen uvést,  zda na základě poznatků a povědomí o účetní jednotce, k nimž 
jsem dospěl při provádění auditu, ostatní informace neobsahují významné (materiální) 
věcné nesprávnosti. V rámci uvedených postupů jsem v obdržených ostatních informacích 
žádné významné (materiální) věcné nesprávnosti nezjistil. 
 
 

Odpovědnost ředitele za účetní závěrku 
 
Ředitel odpovídá za sestavení účetní závěrky podávající věrný a poctivý obraz v souladu 
s českými účetními předpisy a za takový vnitřní kontrolní systém, který považuje za 
nezbytný pro sestavení účetní závěrky tak, aby neobsahovala významné (materiální) 
nesprávnosti způsobené podvodem nebo chybou. 
 
Při sestavování účetní závěrky je ředitel povinen posoudit, zda je účetní jednotka schopna 
nepřetržitě trvat, a pokud je to relevantní, popsat v příloze účetní závěrky záležitosti 
týkající se jejího nepřetržitého trvání a použití předpokladu nepřetržitého trvání při 
sestavení účetní závěrky, s výjimkou případů, kdy ředitel plánuje zrušení účetní jednotky 
nebo ukončení její činnosti, resp. kdy nemá jinou reálnou možnost než tak učinit. 
 

 

Odpovědnost auditora za audit účetní závěrky 
 
Mým cílem je získat přiměřenou jistotu, že účetní závěrka jako celek neobsahuje 
významnou (materiální) nesprávnost způsobenou podvodem nebo chybou a vydat zprávu 
auditora obsahující můj výrok. Přiměřená míra jistoty je velká míra jistoty, nicméně není 
zárukou, že audit provedený v souladu s výše uvedenými předpisy ve všech případech v 
účetní závěrce odhalí případnou existující významnou (materiální) nesprávnost. 
Nesprávnosti mohou vznikat v důsledku podvodů nebo chyb a považují se za významné 
(materiální), pokud lze reálně předpokládat, že by jednotlivě nebo v souhrnu mohly 
ovlivnit ekonomická rozhodnutí, která uživatelé účetní závěrky na jejím základě přijmou. 
 
Při provádění auditu v souladu s výše uvedenými předpisy je mou povinností uplatňovat 
během celého auditu odborný úsudek a zachovávat profesní skepticismus. 
 
Dále je mou povinností: 

 Identifikovat a vyhodnotit rizika významné (materiální) nesprávnosti účetní 
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závěrky způsobené podvodem nebo chybou, navrhnout a provést auditorské 
postupy reagující na tato rizika a získat dostatečné a vhodné důkazní informace, 
abych na jejich základě mohl vyjádřit výrok. Riziko, že neodhalím významnou 
(materiální) nesprávnost, k níž došlo v důsledku podvodu, je větší než riziko 
neodhalení významné (materiální) nesprávnosti způsobené chybou, protože 
součástí podvodu mohou být tajné dohody (koluze), falšování, úmyslná 
opomenutí, nepravdivá prohlášení nebo obcházení vnitřních kontrol. 

 Seznámit se s vnitřním kontrolním systémem účetní jednotky relevantním pro 
audit v takovém rozsahu, abych mohl navrhnout auditorské postupy vhodné s 
ohledem na dané okolnosti, nikoli abych mohl vyjádřit názor na účinnost jejího 
vnitřního kontrolního systému. 

 Posoudit vhodnost použitých účetních pravidel, přiměřenost provedených účetních 
odhadů a informace, které v této souvislosti ředitel uvedl v příloze účetní závěrky. 

 Posoudit vhodnost použití předpokladu nepřetržitého trvání při sestavení účetní 
závěrky ředitelem, a to, zda s ohledem na shromážděné důkazní informace existuje 
významná (materiální) nejistota vyplývající z událostí nebo podmínek, které 
mohou významně zpochybnit schopnost účetní jednotky nepřetržitě trvat. Jestliže 
dojdu k závěru, že taková významná (materiální) nejistota existuje, je mou 
povinností upozornit v této zprávě na informace uvedené v této souvislosti v 
příloze účetní závěrky, a pokud tyto informace nejsou dostatečné, vyjádřit 
modifikovaný výrok. Mé závěry týkající se schopnosti účetní jednotky nepřetržitě 
trvat vycházejí z důkazních informací, které jsem získal do data vydání této zprávy. 
Nicméně budoucí události nebo podmínky mohou vést k tomu, že účetní jednotka 
ztratí schopnost nepřetržitě trvat. 

 Vyhodnotit celkovou prezentaci, členění a obsah účetní závěrky, včetně přílohy, a 
dále to, zda účetní závěrka zobrazuje podkladové transakce a události způsobem, 
který vede k věrnému zobrazení. 

 
 
Mou povinností je informovat ředitele mimo jiné o plánovaném rozsahu a načasování 
auditu a o významných zjištěních, která jsem v jeho průběhu učinil, včetně zjištěných 
významných nedostatků ve vnitřním kontrolním systému. 
 
 
Ing. Jiří Turoň 
auditor 
číslo oprávnění KA ČR 1907 
místo podnikání: 
Palackého 689/2, 736 01 Havířov-Město 
 
 
V Havířově dne 24. 6. 2022 
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