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CHARITA OSTRAVA
CHARITA SV. ALEXANDRA

Organizátor akce Advent plný andělů. Občanské sdružení Eko-info centrum (EICO) bylo založe-
no v říjnu 1999 s hlavními cíli v oblasti ochrany životního prostředí a udržitelného rozvoje.

Advent plný andělů:   Ing. Lucie Houthoofdová,  tel.: 736 614 438,  e-mail: advent-andelu@seznam.cz                                        2009

Nestátní nezisková organizace Charita Ostrava, která od roku 1991 poskytuje sociální, zdravot-
ně sociální a zdravotní služby seniorům, lidem se zdravotním postižením, lidem bez domova, 
matkám s dětmi v tísni, ohroženým dětem a mládeži, lidem nevyléčitelně nemocným v termi-
nálním stadiu života, osobám se specifickými problémy a dalším lidem v nouzi.

MENS SANA o.s. je nezisková organizace, centrum psychosociální pomoci, která již 13 let 
pomáhá lidem se zkušeností s duševním onemocněním najít svou vlastní cestu a místo ve 
společnosti.

Invisible childrens (Neviditelné děti) je společenské, politické a globální hnutí, jehož cílem je 
upozornit na problematiku dětských vojáků a unášení dětí v Severní Ugandě a okolí.

Charita sv. Alexandra se věnuje zajištění pracovních míst v chráněných dílnách pro občany  
s těžším zdravotním postižením, osoby hluchoněmé, osoby s fyzickým či mentálním postiže-
ním, kteří nemohou najít uplatnění na běžném trhu práce.

Posláním sdružení ANIMA VIVA o.s. je poskytovat podporu lidem s duševním onemocněním  
a jejich rodinným příslušníkům nebo osobám blízkým.

Sdružení BES působí při Základní a Mateřské škole Ukrajinská v Ostravě Porubě. Cílem aktivit 
této organizace je dokázat dětem s handicapem, že i se svým problémem mohou prožít zají-
mavé okamžiky a žít plnohodnotný život.

ABAK - Občanské sdružení pracuje při SŠ prof. Matějčka v Ostravě Porubě. Věnuje se zlepšování 
podmínek zdravotně a sociálně znevýhodněných žáků a jejich integraci do společnosti.

Středisko pracovní rehabilitace je nestátní nezisková organizace se sídlem v Ostravě Porubě, 
jejímž hlavním cílem je poskytování sociálních služeb handicapovaným lidem s mentálním 
postižením.

Celé Česko čte dětem, obecně prospěšná společnost. Projekt - kampaň, jehož cílem je upozor-
nit na potřebnost pravidelného předčítání dětem a jeho obrovský význam pro emocionální 
vývoj dítěte. Celému projektu vévodí heslo:  „Čtěte dětem 20 minut denně. Každý den!“

Prezentace neziskových organizací 



CHARITA OSTRAVA
CHARITA OSTRAVA

CHARITA OSTRAVA
CHARITA SV. ALEXANDRA

Ivana Mariánková  737 505 288  info@eico.cz   www.eico.cz

Advent plný andělů:   Ing. Lucie Houthoofdová,  tel.: 736 614 438,  e-mail: advent-andelu@seznam.cz                                        2009

Jana Paseková  599 527 590 cho.gabriel@caritas.cz www.ostrava.caritas.cz 
   731 534 002

Jarka Saidlová  596 918 104 menssana@menssana.cz www.menssana.cz

Kristýna Kvasničková 736 632 978 invisiblechildren@email.cz   www.invisiblechildren.wz.cz

Karel Szopa  596 237 831        karel.szopa@caritas.cz www.charitasvalexandra.cz
   603 447 653

Eva Krestová  595 782 484          klub.kafe.ostrava@volny.cz www.animaviva.cz
   731 781 757

Jana Heřmanová  728 996 215 jana.herman@seznam.cz www.specialniskola.cz

Renata Staňková  606 386 563 renna@centrum.cz  www.skolspec.cz/abak

Lenka Čadecká  596 954 480         cadecka@sprostrava.cz www.sprostrava.cz
   591 911 752

Grażyna Mrózková 774 782 191 info@ctemedetem.cz www.celeceskoctedetem.cz

Kontakty neziskových organizací 
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Posláním sdružení ANIMA VIVA o.s. je poskytovat podporu lidem s duševním onemocn�ním a jejich 
rodinným p�íslušník�m nebo osobám blízkým v p�ijetí života s duševní nemocí. 
P�sobíme na území Moravskoslezského kraje a nabízíme poradenství, nápl� volného �asu, p�ípravu 
k zam�stnání, vzd�lávání, svépomocné a klubové aktivity. 
Našim hlavním cílem je podpora a rozvíjení schopností nemocného a jeho blízkých v návratu do 
p�irozeného spole�enského prost�edí. 

Pro koho jsme:

� lidé s dlouhodobým duševním onemocn�ním z území Moravskoslezského Kraje. 
� Rodinní p�íslušníci, pe�ovatelé a p�íbuzní takto nemocných 

PRACOVIŠT� ANIMA VIVA o.s. 
Centrum ANIMA Opava   
Adresa: Liptovská 21, Opava-Kylešovice, sídlo organizace 

Zam��uje se na pracovní rehabilitaci, vzd�lávací programy, volno�asové aktivity a 
možnosti spole�ného setkávání pro lidi s psychickým onemocn�ním, jejich rodi�e, 
p�íbuzné a pe�ovatele.  

Sociální poradna

Adresa: Slezská nemocnice Opava, Olomoucká 86, Opava

Sociální poradna slouží jako informa�ní a komunika�ní centrum. Bylo vybudováno 
za ú�elem odborného sociálního poradenství uživatel�m opoušt�jícím 
Psychiatrickou lé�ebnu Opava i dosud hospitalizovaným. Zam��uje se p�edevším 
na poradenství spojené s návaznou mimoústavní pé�í a službami.

TRÉNINKOVÉ KAVÁRNY 

Klub Kafe Ostrava
Adresa: �ujkovova 40a/3165, Ostrava-Záb�eh 
Jídelna a kavárna poskytuje pracovní a sociální rehabilitaci duševn� nemocným 
lidem jako sou�ást jejich lé�by. 

Kafárna
Adresa: U Oblouku 10, Ostrava-Poruba 
Návazný program sociální rehabilitace, zahrnuje pracovní rehabilitaci ve smyslu 
pracovní �innosti v prostorách kavárny. 

Kavárna Animka
Adresa: Centrum ANIMA Opava, Liptovská 21, Opava - Kylešovice 
Kavárna Animka je místem, kde probíhá,  pracovní rehabilitace lidí s duševním 
onemocn�ním v návaznosti na pracovní rehabilitaci v Centru ANIMA Opava. 

S vd��ností p�ijmeme nabídku dar� pro práci s našimi klienty:
– p�i pracovní rehabilitaci klient� využijeme - úklidový vozík, mopy, pressova�, sandwichova�, 

p�ístroj na p�ípravu párk� v rohlíku, ponorný mixér, sušák na prádlo, PC  
– pro zlepšení pracovního prost�edí klient� - 2 malá k�esílka, zrcadlo, 3 zásobníky na papírové 

ut�rky, 3 zásobníky na tekuté mýdlo, šatní sk�í� s policemi, psací st�l, 2 kancelá�ské židle, 
v�šák, pohovka  

Finan�ní dary budou použity na zakoupení výše jmenovaného. 
D�kujeme!



 
 













































eská televize se stává od ledna 2009 mediálním partnerem projektu Celé esko te dtem.
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CHARITA OSTRAVA  
CHARITNÍ STEDISKO GABRIEL 

CO A PRO DLÁME 
Denní centrum pro seniory a osoby se zdravotním 
postižením poskytuje komplexní péi lidem, kteí jsou 
ohroženi sociálním vylouením, mají sníženou 
sobstanost z dvodu vku, chronického onemocnní 
nebo zdravotního postižení a potebují pomoc jiné osoby.  

Zajišujeme: pomoc pi sebeobsluze, stravování, pomoc 
pi prosazování práv a zájm, kontakt se spoleenským prostedím, aktivizaní 
innosti: trénování pamti, muzikoterapie, spoleenské hry, výtvarné innosti, 
vaení, vycházky 

Komunitní centrum pro seniory je píjemným místem pro trávení asu. Nabízí 
píležitost ke spoleenské a zájmové innosti starším a zdravotn postiženým 
lidem. Pijít mže každý, kdo má chu úastnit se kulturního, spoleenského a 
duchovního života nebo si chce jen popovídat. 

Zajišujeme: pednášky, besedy, tvoivé dílny, kurzy 
základ práce na PC, cizojazyné kurzy, dámský klub, 
hudební odpoledne, galerii G pro umlce seniory, 
vycházky, výlety, spoleenské hry atd. 

CO NÁM SCHÁZÍ 
Váš pípadný dar bude píspvkem na poízení audio ozvuení v hodnot cca 20 
tis. K, pro zajištní pohodlného poslechu senior. V rámci Charity Ostrava 
bychom s vdností uplatnili: fotoaparát, pánská pyžama pro uživatele pobytových 
služeb; vybavení kuchynk – nap. hrneky, sklenice, talíe, píbory. 

Provozovatelem Charitního stediska Gabriel je Charita Ostrava, nestátní 
nezisková organizace, která od roku 1991 poskytuje sociální, sociáln zdravotní a 
zdravotní služby seniorm, lidem se zdr. postižením, lidem bez domova, matkám s 
dtmi v tísni, ohroženým dtem a mládeži, lidem nevyléiteln nemocným v 
terminálním stádiu života, osobám se specif. potebami a dalším lidem v nouzi. 

Hlavním posláním Charity Ostrava je poskytování sociální, zdravotní a humanitární 
pomoci lidem v nouzi, bez ohledu na jejich vyznání, rasu i národnost. 

CHARITA OSTRAVA, Charitní stedisko Gabriel, ujkovova 40a, 700 30 Ostrava-
Zábeh, tel.: 599 527 590, 731 534 002, e-mail: cho.gabriel@caritas.cz, kontaktní 

osoba: Mgr. Jana Paseková, web: www.ostrava.caritas.cz 

Aktivitu mžete finann podpoit: KB Ostrava, . ú. 196352520277/0100, VS 11124



Charita sv. Alexandra 

Dovolte, abych pedstavil naši organizaci. 
. 
Sídlo naši charity je v Ostrav Kunikách na ulici Holvekove v objektu bývalého dolu 
Alexandr. 
emu se vnujeme: naším cílem je zajištní pracovních míst v chránných dílnách pro 
obany s tžším zdravotním postižením, osoby hluchonmé, osoby s fyzickým i mentálním 
postižením, kteí nemohou najít uplatnní na bžném trhu práce. 
Je potšitelné, že se nám již devátým rokem daí poskytovat osobám zdravotn postiženým 
pracovní píležitosti, bohužel jsme pi své innosti odkázání na dotace, granty a dary našich 
píznivc. 
Zdravotn postižení nemohou podávat pracovní výkony srovnatelné se bžnou populací a 
dostat se na úrove potebnou k úspchu v konkurenním prostedí, navíc ke své práci 
potebují prostedí, které je k tomu speciáln upravené. Zvlášt v poslední dob, kdy jsou 
chránné dílny naši legislativou vytlaovány do tržního prostedí je udržení chodu charity 
velmi obtížné.  

Krom chránných dílen poskytuje naše organizace sociální poradenství, pro handicapované 
obany a to jak pro naše klienty, tak pro širokou veejnost. A to bezplatn. Toto stedisko je 
v Ostrav–Vítkovicích. 

V našich chránných dílnách je zamstnáno k dnešnímu dni 59 osob, z toho 43 lidí se 
zdravotním postižením. 
Jedná se o chránné dílny textilní, dílnu na zpracování plast, dílnu stolaskou, dílnu na 
separaci odpad a keramickou. 
V textilní díln vyrábí osoby zdravotn postižené pod kvalifikovaným dohledem ložní 
prádlo, závsy, ubrusy, prostírání a drobné dekoraní pedmty. 
V díln zpracování plast se v drtícím mlýn zpracovávají plastové obaly, kde výstupem je 
dr, která je dále používána jako materiál k výrob silnostnných výrobk. 
Stolai, samozejm pod odborným dohledem vyrábjí nábytek z masívu, bytové doplky, 
schodišt, dvee atd. 
V keramické díln jsou vyrábny drobné dekoraní pedmty. 

Pokud se nkterý z andl pohybujících se po této zemi rozhodl podpoit naše 
handicapované andly finanní ástkou jakékoli výše, odmnou mu bude náš nesmlý 
úsmv a slunce v duši. 

Píspvky pro naši charitu je možno realizovat i v podob zakázky. 
Mžeme nabídnout zhotovení výrobk v naši textilní díln / nap. povleení, montérky, 
hraky /, drobné keramické pedmty a jakékoli stolaské výrobky / nap. stoly, skín, 
postele, kuchyn atd. /. 

Vámi realizované píspvky budou použity na zlepšení pracovních podmínek pro naše 
zdravotn postižené pracovníky 

A nakonec motto pro dnešní akci:  

Postižených je hodn, dárc vždycky mén, 
Každý peníz dobrý, v jakékoli mn.   

Kontaktní osoba: Karel Szopa, karel.szopa@caritas.cz, tel: 596 237 831, mobil: 603 447 653, 
www.charitasvalexandra.cz  



Kontaktní osoba: Kristýna Kvasniková, tel: 736 632 978, e-mail: invisiblechildren@email.cz 
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íslo útu Stediska pracovní rehabilitace : 196711065/0300 , Poštovní spoitelna
Projekt SPR Ostrava – Denní stacioná je spolufinancován Statutárním mstem Ostrava, KÚ MSK, MPSV R a MO Ostrava 

Stedisko pracovní rehabilitace je nestátní nezisková organizace se sídlem 
L.Podéšt 1874/4, 70800 Ostrava-Poruba. Hlavní náplní innosti je 
poskytování sociálních služeb handicapovaným lidem s mentálním postižením.  

Další informace mžete získat na našich webových stránkách www.sprostrava.cz
Kontaktní osoba : PhDr. Lenka Hankeová – tel:/ fax: 596 954 480,  

e-mail: spr@sprostrava.cz 
    

Pivítáme jakoukoliv pomoc široké veejnost, podnikatel i jednotlivc  
a to jak materiální, tak i finanní. 


