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Charita Jablunkov je evidovaná právnická osoba – církevní právnická osoba, která vznikla v roce
2000. Jako svůj první a hlavní cíl si tato ze začátku pouze dobrovolnická charita určila službu mládeži
s mentálním nebo zdravotním postižením a to formou zřízení a provozování denního stacionáře.
Město Jablunkov vyšlo naší Charitě vstříc a v roce 2001 ji za výhodných podmínek pronajalo prostory
v budově mateřské školy na ul. Bezručova 130, Jablunkov. Vznikl zde denní stacionář pro mládež s
plným invalidním důchodem, především s duševním, mentálním nebo kombinovaným postižením.
Oprávněnost založení a velkou potřebnost služeb Denního stacionáře sv. Josefa pro mladé lidi se
zdravotním postižením (tak zní oficiální registrovaný název tohoto zařízení sociálních služeb) je už
skoro 8 let potvrzována trvalým zájmem klientů a jejich blízkých. Kapacitně je stacionář určen pro 17
klientů. Uvedená kapacita je prakticky po celou dobu naplněna. V letech 2007-2008 se jednalo o
následující cílové skupiny:
1.
2.
3.
4.
5.

osoby s chronickým duševním onemocněním
osoby s mentálním postižením
osoby se zdravotním postižením
osoby se zrakovým postižením
osoby s kombinovaným postižením

Uživatelé služeb Charity Jablunkov mají trvalé bydliště v Jablunkově i v okolních obcích. Klienty
stacionáře jsou zejména mladí lidé, kteří z důvodu svého zdravotního nebo mentálního hendikepu
jsou ohroženi sociálním vyloučením. Jejich stav často kolísá, nejsou plně soběstační a péči o sebe
zvládají pouze s dohledem a pomocí druhé osoby. Ve stacionáři získávají komplexní péči zohledňující
jejich konkrétní potřeby. Velký význam pro tyto mladé lidi má možnost využívání nabízené výchovné,
aktivizační a sociálně terapeutické činnosti, které vedou k posilování jejich osobních kompetencí,
schopností a dovedností. V regionu Jablunkovska zůstává náš stacionář pro tyto lidi jedinou možností
jak řešit své sociální začlenění.
Mezi cíle, které se snažil stacionář plnit v letech 2007-2008, patří podpora klienta, aby nabyl jistotu, že
je ostatními přijímán, že je pro ně důležitý a nezastupitelný, systematické udržení sebeobslužných
návyků, získávání sociálních dovedností (např. samostatné používání veřejné dopravy, nakupování,
návštěva lékaře), rozvoj komunikačních dovedností. Kromě toho je stacionář orientován na nabídku
smysluplného trávení času díky získávání a využívání pracovních dovedností v rukodělných
činnostech (tkalcovství, výroba svíček, keramika, práce se dřevem a textilem).
Prvních téměř 5 let existence byly sociální služby zajišťovány dobrovolníky bez nároku na odměnu. V
roce 2006 Charita Jablunkov získala na období 2006-2007 dotaci SROP z prostředků Evropské unie
na profesionalizaci činnosti stacionáře. Na toto se nám podařilo navázat v roce 2008 prostředky ze
státního rozpočtu (Ministerstva práce a sociálních věcí). Poskytovaná služba je provozována podle
Zákona o sociálních službách č. 108/2006 Sb.. V roce 2007 byla tato sociální služba v souladu
s platnými předpisy registrována Krajským úřadem Moravskoslezského kraje. Charita od svého vzniku
má nízké náklady na užívání nebytových prostor, ve kterých se nachází stacionář. Jelikož Město
Jablunkov podporuje naši činnost a to formou poskytování prostor, ve kterých Stacionář sídlí, za
symbolickou cenu nájemného - 1.000 Kč měsíčně. Nejvyšší položky na činnost stacionáře tvoří
náklady na mzdy. Dále náklady na služby a materiál. Činnost Stacionáře i ostatních aktivit Charity jsou
financovány z několika zdrojů. Především se jedná o část výtěžku z každoroční Tříkrálové sbírky a
další dary soukromých osob a firem. Mimo to poskytování sociálních služeb v rámci Charity je od roku
2008 dotováno ze státního rozpočtu. Další menší část příjmu pak tvoří výtěžek z prodeje výrobků:
Předvánoční prodejní výstava v prostorách Charity, vánoční trhy v Jablunkově (2007), od roku 2008
účast na akci „Miyszani łowiec“ v obci Košařiska a spolupráce s informačním centrem v Mostech
u Jablunkova.
Vedle stacionáře v 2007-2008 roce probíhala v prostorách Charity činnost občanské poradny. Sloužila
všem občanům, kteří se ocitli v tíživé životní situaci a z finančních důvodů si nemohli dovolit
kvalifikovanou pomoc právníka. Poradna byla otevřená každý čtvrtek a jejich služeb využívalo

průměrně 5 osob týdně (některé osoby opakovaně). Odborným garantem této charitní služby byl
JUDr. Marek Jakubík. Tato služba byla bezplatná a vykonávaná bez nároků na honorář.
V oblasti humanitární pomoci Charita Jablunkov pokračovala ve vybavování dětských domovů
v lokalitě Velký Bereznyj na Ukrajině. Na tuto pomoc byly určené prostředky získané v průběhu akce
Velikonoční koláč, kdy dobrovolníci nachystali tradiční velikonoční pečivo a to pak o Květné neděli
prodávali za dobrovolný příspěvek na humanitární pomoc. Další formou humanitární pomoci je vedení
humanitárního skladu, do kterého občané jablunkovska a okolí odevzdávali použité nebo nepotřebné
šatstvo a jiné textilie. Toto se v Charitě třídí a následně odevzdává k dalšímu využití.
Veškeré uvedené činnosti probíhají v jablunkovské charitě v podstatě od jejího vzniku. Od roku 2007
je organizační a finanční úsilí Charity do značné míry zaměřeno na snahy o připravení přestavby
bývalé základní školy v Jablunkově na ul. Bezručova na Domov pro seniory. V červenci 2007 byla
zpracovaná architektonická studie a vypracován rozpočet přestavby, dále byl zpracován energetický
audit, statický posudek a následně připravena a předložena na MPSV žádost o dotaci ze státního
rozpočtu. Tato žádost zůstává platná i pro rok 2008 a 2009.
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