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Vážení naši příznivci a dárci,  

Výroční zpráva za rok 2010 Vás chce  informovat o činnostech, aktivitách, ale i o hospodaře-
ní v naší Oblastní charitě Ostrov. 

� Zapojili jsme se též do již tradičně Charitou celostátně pořádané Tříkrálové sbírky – 
koledy.  

� POPELKA NAZARETSKÁ – hudebně literární pásmo provedené v rámci programu 
Ostrovského křesťanského ekumenického mládežnického divadelního festivalu. 
Výtěžek ze vstupného byl použit na dokončení stavebních prací ve společenské 
místnosti přístavku a na další vybavení (např. sítě proti létajícímu hmyzu do střešních  
oken v pokojích uživatelů) Domova pokojného stáří blahoslaveného Hroznaty.  

� U příležitosti svátku matek doručili naše charitní dobrovolnice a dobrovolníci kytičku 
s blahopřáním maminkám a babičkám.  

� Zapojili jsme se také do humanitární (finanční) pomoci postiženým při letních 
povodních na Severní Moravě a Slezsku, pak také na Českolipsku a v okolí České 
Kamenice.  

� U příležitosti Michaelské pouti naše charitní dobrovolnice a dobrovolníci osobně 
obdarovali seniory perníkovým pouťovým srdíčkem.  

� V rámci oslavy Mezinárodního dne seniorů jsme spolupořádali konferenci na téma 
„Péče o pečující a pečované“. 

� V neposlední řadě tohoto výčtu některých našich aktivit v loňském roce bylo též 
tradiční Předvánoční setkání seniorů.  

Při této příležitosti děkuji všem mým milým charitním spolupracovnicím, 
spolupracovníkům, dobrovolnicím a dobrovolníkům. Bez jejich obětavé práce, nasazení 
a pomoci se služba naší charity i další aktivity pro potřebné spoluobčany nedá udržovat, 
rozvíjet, ale ani v ní pokračovat.  

V neposlední řadě také děkuji všem Vám, našim příznivcům, nadacím, sponzorům, 
dárcům, institucím, úřadům, zastupitelstvu města Ostrov, města Hroznětín, obce Merklín, 
ale také Karlovarskému kraji, Ministerstvu práce a sociálních věcí, Diecézní charitě Plzeň, 
Plzeňskému biskupství, Římskokatolické farnosti sv. Michaela a Panny Marie Věrné 
v Ostrově.  

Ještě jednou všem moc děkuji. Zachovejte nám, prosím, přízeň i v dalších letech.  

Na závěr vás chci ještě pozvat na naše nové internetové stránky, které najdete na adrese 
http://www.ostrov.charita.cz. 

Mgr. Tomáš FEXA, ředitel  
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OBLASTNÍ CHARITA OSTROV 

Svoji dobrovolnickou činnost zahájila již v roce 1991, zřízena však byla v roce 1994 podle 
zákona č. 308/91 Sb. římskokatolickou církví — pražským biskupstvím. Následně byla 
dne 30. 10. 1996 zaregistrována u Ministerstva kultury ČR. 

Naše organizační jednotka, s právní subjektivitou, má své základní poslání pomáhat 
lidem v nouzi bez ohledu na jejich náboženskou, politickou nebo rasovou příslušnost. 
Pomoc se děje skrze jednotlivé charitní projekty. V průběhu roku 2010 poskytovalo službu 
18 zaměstnanců na HPP a 7 zaměstnanců na výpomoc formou DPČ. V další činnosti 
charity pomáhalo 22 dobrovolnic a dobrovolníků. 

Poradní orgán ředitele charity je Rada v tomto složení:  
P. Mgr. Marek Hric, pan Ing. Igor Adamovič, paní Marie Běhounková, 
pan František Kamarád a paní Jiřina Lubinová 

Pomoc poskytujeme v oblasti:  
Ostrov, Hroznětín, Radošov a Stráž nad Ohří 

Ředitel: 
Mgr. Tomáš FEXA 
Kontakt:  

Mírové nám. 733 Tel.:  353 821 821 
P. O. BOX 89  FAX:  353 800 537 
363 01 OSTROV mobil:  777 767 050 

Email: caritas-ostrov@seznam.cz  
Web: http://www.ostrov.charita.cz 
Číslo účtu: KB Ostrov — č.ú. 517 451 02 57/0100 
IČO: 49 753 185 

SPOLEČENSKÁ MÍSTNOST 
„VYHLÍDKA“ 
Adresa:  

Mírové nám. 733 
363 01 OSTROV 
(2. patro vchodem u Městské policie) 

Společenská místnost „Vyhlídka“ je hojně využívána pro setkávání charitních 
spolupracovnic a spolupracovníků, dobrovolnic a dobrovolníků. Slouží také k různým 
odborným seminářům, slavnostním příležitostem charity, mikulášským besídkám, 
k setkávání Tříkrálových koledníků, ale také k rozličným rodinným i firemním oslavám, 
školením a seminářům. Je využívána též pro cvičení jógy, ale také pro členské setkávání 
některých politických stran nebo Spolku přátel města Ostrova. V neposlední řadě slouží 
jako redakční místnost při každoročním dětském filmovém a televizním festivalu 
Oty Hofmana. 

Společenská místnost „Vyhlídka“ má kapacitu do 30 osob, předsíň s věšáky a sociální 
zázemí. 
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ČINNOST 
Leden – TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA - koleda 
… se uskutečnila v Ostrově, Merklíně, Hroznětíně, 
Velichově, Radošově a Stráži nad Ohří. Zúčastnilo se jí 
jednadvacet skupinek koledníků (celkem cca 63 dětí 
a 21 vedoucích). Výtěžek sbírky byl 67 939,- Kč – z toho 
v Ostrově 26 453,00 Kč (včetně Tříkrálového koncertu – 
1 433,00 Kč), v Hroznětíně 19 536,00 Kč, v Merklíně 
10 770,00 Kč, ve Velichově a Radošově 4 507,00 Kč a ve 
Stráži nad Ohří  6 673,00 Kč.) 

Z těchto finančních prostředků se naší charitě vrátilo 
44 160,- Kč, které byly použity na obnovení původního 
a již nevyhovujícího vybavení pokojů uživatelů Domova 
pokojného stáří blahoslaveného  Hroznaty (nových šatních skříní, 
polohovacích postelí, apod.). 

Březen – POSEZENÍ A  BESÍDKA - poděkování koledníkům 

Květen – POPELKA NAZARETSKÁ  
… hudebně literární pásmo textu básníka, dramatika a překladatele Václava Renče, který 
jej napsal v komunistickém kriminále a po svém návratu z vězení (1951 – 1962) již nijak 
neupravoval. Pásmo bylo uvedeno v rámci programu Ostrovského křesťanského 
ekumenického mládežnického divadelního festivalu www.apostrov.evangnet.cz. 

  
Vyslechlo jej cca 90 návštěvníků. Výtěžek ze vstupného byl použit na dokončení 
stavebních prací ve společenské místnosti přístavku a na další vybavení (např. sítě proti 
vosám do střešních  oken v pokojích uživatelů) Domova pokojného stáří v Hroznětíně.  

K této akci se navíc připojila nadace Divoké husy, která přislíbila k výtěžku ze vstupného 
(10 317,- Kč) přidat stejnou finanční částku ze svých prostředků. Nadace přidala částku 
ve výši 12 494,- Kč.  

Významným hostem byl též plzeňský biskup František Radkovský. 

Květen – DEN MATEK 
… u příležitosti svátku matek doručili naše charitní dobrovolnice a dobrovolníci kytičku 
s blahopřáním 195 maminkám a babičkám z Ostrova a okolí. Do Domova pokojného stáří bl. 
Hroznaty a do Stacionáře pro seniory přišly naše uživatele potěšit děti z mateřské školky 
z Hroznětína a z Ostrova. 
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Květen – POVODNĚ na Severní Moravě 
… do pomoci postiženým v oblasti jsme odeslali od drobných dárců finanční částku 
ve výši 4 700,- Kč.  

Červenec – POVODNĚ na Českolipsku a v okolí České Kamenice 
… do pomoci postiženým v oblasti jsme odeslali od drobných dárců finanční částku 
ve výši 10 230,- Kč. 

Září – MICHAELSKÁ POUŤ  
… charitní dobrovolnice a dobrovolníci osobně u příležitosti pouti podarovali 259 seniorů 
z Ostrova perníkovým pouťovým srdíčkem. 

Říjen – MEZINÁRODNÍ DEN SENIORŮ 
… u příležitosti Mezinárodního dne seniorů jsme ve spolupráci se SKOK o. s. Praha, 
Městem Ostrov, Českou asociací sester ČAS a Nemocnicí Ostrov, pořádali odbornou konferenci 
„Péče o pečující a pečované“?? 

   
Konference se zúčastnilo na 80 pracovníků pracujících v přímé péči v pobytových 
i terénních sociálních službách. 

Prosinec  - XV. PŘEDVÁNOČNÍ SETKÁNÍ SENIORŮ, aneb setkání tří generací 
… jsme pořádali ve spolupráci s Městem Ostrov a za podpory několika sponzorů. Sváteční 
podvečer byl zahájen zažehnutím svíce na Adventním věnci ostrovským páterem Markem 
Hricem, přítomné potěšil svým pozdravem i svou přítomností též starosta Ostrova pan 
Bc. Pavel Čekan. 

Pestrý kulturní program podvečera připravili žáci ZUŠ Ostrov, taneční skupina MIRÁKL, 
děti při MDDM Ostrov a v neposlední řadě klienti Domova pro osoby se zdravotním 
postižením Mariánské. 

Pro každého seniora (z celkového počtu 110) bylo připraveno malé občerstvení a dárky 
pro radost a potěšení 
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DOMOV POKOJNÉHO STÁŘÍ BL. HROZNATY 

Adresa:  
 ČSA 71 Tel: 353 618 198 
 362 33 Hroznětín Mobil: 777 767 051 

Kapacita: 19 míst 

Poskytování služby:  
celoročně / nepřetržitě, a to žadatelům s trvalým 
pobytem v Ostrově a okolí, při volné kapacitě 
pak i žadatelům z celého Karlovarského kraje, 
popř. i kraje jiného. 

Posláním Domova je poskytování sociální péče osobám, kteří v důsledku svého věku 
a zdravotního stavu nejsou schopni žít ve vlastním prostředí ani za pomoci jiných typů 
sociálních služeb nebo rodiny a potřebují pravidelnou pomoc při zajištění svých potřeb 
s cílem zachovat a rozvíjet svou soběstačnost, společenské návyky a dovednosti. 

Cílovou skupinu tvoří lidé, kteří pro svůj vysoký věk a zdravotní stav nemohou žít zcela 
samostatně a rodina není schopna se postarat. Uživateli se mohou stát lidé od 65 let. Lidé, 
kteří pro svůj zdravotní stav přestávají být soběstační v základních sebeobslužných 
činnostech a nemají možnost žít ve své rodině.  

V Domově poskytujeme našim uživatelům co nejpřirozenější domácí prostředí, soukromí 
a také co nejčinorodější prožívání stáří.  

Uživatelé mají v objektu k dispozici společenské prostory s krbem, do prvního podlaží 
el. poháněnou schodišťovou sedačku. V prosinci roku 2008 se podařilo zřídit venkovní 
invalidní plošinu, která vertikálně propojuje všechna podlaží včetně zprovozněného 
podkroví na jaře téhož roku. Tím se objekt stal zcela bezbariérovým.  

Uživatelé využívají též posezení v rekreační zahradě, kde tráví při příznivém počasí 
příjemné chvilky. Zahrada slouží též k procházkám, k narozeninovým posezením 
s harmonikou nebo ke grilování. Uživatelé se rádi zapojují do různých aktivizačních 
činností jako je např. slovní fotbal, cvičení, zpěv, předčítání, luštění křížovek, AZ kvíz 
a činnosti podporující paměť, orientaci v současnosti nebo jen tak rozhovory nad různými 
tématy apod. Náš personál vše upravuje nejen dle individuálních přání našich uživatelů, 
ale i úměrně jejich věku, zdravotnímu stavu a schopnostem. 

Velkým povzbuzením a pohlazením pro naši službu je vědomí, že se uživatelům v našem 
zařízení líbí a jsou v něm spokojeni. Snažíme se každému pobyt co nejvíce zpříjemnit 
a vytvořit domácí prostředí.  

V roce 2010 využilo našeho Domova celkem 22 seniorů. 
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STACIONÁŘ PRO SENIORY 

Adresa:  
 U Nemocnice 1202 Mobil: 608 918 860 
 363 01 OSTROV 

Kapacita: 6 lůžek (domov pro seniory), 1 lůžko 
(týdenní stacionář) a 3 místa (denní stacionář). 

Stacionář je možné využívat: 
o denně (pondělí až pátek)  

v době od 7.00 do 17.00 hod. - pro denní péči, 

o nepřetržitě (neděle až pátek) - pro týdenní péči 

o celoročně - pro nepřetržitou péči, tzv. domov pro seniory – již 
od dubna 2009 

Služby jsou poskytovány žadatelům s trvalým pobytem v Ostrově a okolí. Při volné 
kapacitě i žadatelům z celého Karlovarského kraje, popř. i kraje jiného. 

Posláním je poskytnout uživatelům péči přes pracovní den, týden, kdy nemohou být sami 
doma vzhledem ke svému stáří (nad 65 let), zdravotnímu stavu nebo nemohou žít ve 
svém přirozeném prostředí, ale nově i celoročně / nepřetržitě.  

Cílovou skupinu tvoří lidé, kteří pro svůj vysoký věk a zdravotní stav nemohou žít zcela 
samostatně a rodina není schopna se o ně sama postarat ke svému mnohdy náročnému 
zaměstnání. Uživateli se mohou stát lidé od 65 let. Lidé, kteří pro svůj zdravotní stav 
přestávají být soběstační v základních sebeobslužných činnostech a nemají možnost žít ve 
své rodině.  

Základní ideou je, aby si uživatel aktivně vybral z nabídky tu službu, která mu pomůže 
řešit jeho situaci tak, aby zůstal součástí přirozeného společenství a mohl využívat např. 
místní společenské a jiné instituce. 

Prostory Stacionáře a tedy i malá kapacita zařízení nám dovolují individuální přístup 
ke každému uživateli. Nezajišťujeme jen základní potřeby a přání uživatelů, ale snažíme 
se starat i o jejich smysluplné trávení volného času, procvičovat udržení pozornosti, 
trénink paměti a myšlení, komunikaci, orientaci v čase a prostoru. Humorem, zpěvem 
a osobním přístupem působíme proti jednotvárnosti, únavě a stresu. Pokud bychom měli 
uvést ještě některé, u našich uživatelů, oblíbené činnosti, tak jimi jsou např. slovní fotbal, 
AZ kvíz, apod.  

Uživatelé rádi využívají též posezení v předzahrádce 
se zahradním altánem. Zde tráví při příznivém 
počasí příjemné chvilky. Venkovní prostor slouží též 
k procházkám, k narozeni-novým posezením. 

Velkým povzbuzením a pohlazením pro naši službu 
je vědomí, že se uživatelům v našem zařízení líbí 
a jsou v něm spokojeni. Snažíme se každému pobyt 
co nejvíce zpříjemnit.  

V roce 2010 využilo Domova pro seniory celkem 
6 seniorů, Denního stacionáře 4 senioři a Týdenního stacionáře 1 senior. 
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CHARITNÍ ŠATNÍK VERONIKA 

Adresa:  
 Lipová ul. 644 
 363 01 OSTROV 

Charitní šatník slouží již devatenáctým rokem díky 
nadšení a obětavosti charitních dobrovolnic. Nabízíme 
přebytečné, již nenošené a přitom nezničené ošacení, 
které je ještě velice zachovalé (osobní a vrchní např. 
dětské, dámské i těhotenské, pánské, pracovní, 
společenské na každou roční dobu vč. lůžkovin, stolního 
prádla apod.) Náš charitní šatník vešel již do povědomí občanů Ostrova i ostatních 
okolních obcí a měst. Stal se tak jistotou pro potřebné, kterým slouží v nouzi. 

Služby našeho charitního šatníku nabízíme veřejnosti při módních přehlídkách na 
společenských akcích naší charity, též přes media a naše internetové stránky. O další 
propagaci a informování o existenci charitního šatníku se také starají např. žáci ZUŠ 
z divadelního kroužku nebo Ostrovské divadelní společnosti a v neposlední řadě pak 
občané, kteří těchto našich služeb již využili.  

Prostřednictvím služeb našeho charitního šatníku a pomoci lidem v nouzi dochází 
k opakovaným nezanedbatelným úsporám finančních prostředků městu Ostrov za odvoz 
odpadů. Ošacení, které ještě může někomu být k užitku neskončí tak v kontejneru.  

V roce 2010 navštívilo náš charitní šatník více jak 669 spoluobčanů, což je o 73 více než 
v roce 2009. Z toho bylo na základě doporučení sociálního odboru MěÚ v Ostrově 
bezplatně vydáno oblečení též pro 458 spoluobčanů, což je o 78 více než v roce 2009 
(z Ostrova, Jáchymova, Merklína, Radošova, Perninku, Vojkovic, Abertam, Jakubova, 
Stružné, Hájku, Horní Blatné, Klášterce nad Ohří, Stráže nad Ohří).  

Ošacení a prádlo, které se při třídění v našem charitním šatníku vyloučí jako již nevhodné 
pro další nabízení, odesíláme do Diakonie Broumov, kde se čistí, přešívá a dále využívá 
jako banka oděvů pro případné humanitární akce. Do Diakonie bylo v roce 2010 odesláno 
celkem 314 balíků, což je o 213 balíků méně než v roce 2009 a poukazuje to na přítomnost 
kontejnerů, které zde umístila firma z Ústeckého kraje.  

Pro zajímavost jeden takový balík váží přibližně 18 kg a Diakonie odváží jednou za dva měsíce 
průměrně 88 balíků. 
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DOBROVOLNICKÁ SLUŽBA TEREZA 
& KONTAKTNÍ MÍSTO SV. VOJTĚCH 

Adresa:  
Mírové nám. 733 Tel.: 353 800 536 
363 01 OSTROV 

V rámci Dobrovolnické služby Tereza navštěvují naše obětavé charitní dobrovolnice 
a dobrovolníci ostrovské seniory u příležitosti jejich významných životních výročí, 
svátku Dni matek, Michaelské pouti apod.  

V roce 2010 charitní dobrovolnice a dobrovolníci navštívili, pogratulovali a oslavili se 
třiceti ostrovskými seniory jejich významná kulatá výročí nad 90let. Za ostrovský 
městský úřad se vždy rád připojil i pan starosta Ing. Jan Bureš, v závěru roku jej vystřídal 
jeho nástupce pan starosta Bc. Pavel Čekan.  

U většiny navštívených a obdarovaných seniorů jsme se setkali s dojetím a upřímnými 
slovy díků, jak je těší, že se na ně i v tomto věku nezapomnělo. Jubilanti vzpomínali 
a rádi vyprávěli o svém životě. 

U příležitosti ostatních životních výročí charitní dobrovolnice a dobrovolníci navštívili 
a pogratulovali 344 seniorům, což je o 59 více než v roce 2009 (v rozsahu 711 hodin, což je 
o 256 hodin více než v roce 2009), poštou pak bylo potěšeno dalších 277 seniorů, což je 
o 11 méně než v roce 2009.  

V rámci Kontaktního místa sv. Vojtěcha zajišťujeme: 
o službu vězňům — posíláním civilního oblečení, obuvi apod., 
o pomoc při likvidaci bytu osamělých občanů bez příbuzných, 
o pomoc při zařízení pohřbu v případě absence příbuzných, 
o místo pro setkání s občany města, s bezdomovci nebo propuštěnými vězni, 
o vybavení oblečením a obuví lidem bez domova, 
o informace o službách Charity a jiné. 

DÁRCI ROKU 2010 

Finanční dary Částka v Kč 

Elektro S – Štěpánek s.r.o., Ostrov (vstupní dveře DPSH) 20 000,- 

Nadace Divoké Husy, Praha (okenní sítě proti hmyzu, přístavek DPSH, aj.) 12 494,- 

Nadace Charty 77, Praha (dovybavení DPSH a Stacionáře) 30 000,- 

Nadace Charty 77, Praha (přístavek DPSH – bezb. úpravy WC)  50 000,- 

Nadace Olgy Havlové - Výbor dobré vůle (přístavek DPSH)  40 000,- 

Nemos a.s., Ostrov (konference) 5 000,- 

Město Hroznětín (oprava venkovní zdi přístavku DPSH) 45 000,- 

Metrostav a. s., Praha (přístavek DPSH) 30 000,- 

Vodárny a kanalizace Karlovy Vary a. s. (na provoz DPSH) 30 000,- 

Celkem 262 494,- 
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DÁRCI ROKU 2010 

Sponzoři – firmy, které též poskytly věcné dary: 

 Jan Becher - Karlovarská Becherovka a.s. Aveline knihkupectví, Ostrov 

Karlovarská korunní, s.r.o., Stráž nad Ohří  Lékárna Na Poliklinice, Ostrov 

 Samoobsluha potravin Zdeněk Malík, Ostrov  Lékárna Koruna, Ostrov  

 Pavel Petričko, zdravotní potřeby, Ostrov Lékárna Pharmaland, Ostrov 

ROZVAHA 

AKTIVA 
Stav k 1. 1. 2010  

v tis. Kč  
Stav k 31. 12. 2010 

v tis. Kč  

Dlouhodobý majetek celkem 5 514 5 259 

Dlouhodobý nehmotný majetek 13 13 

Dlouhodobý hmotný majetek 8 597 8 661 

Oprávky k dlouhodobému majetku -3 096 - 3 415 

Krátkodobý majetek celkem 1 625 2 513 

Zásoby celkem 0 0 

Pohledávky celkem 551 553 

Krátkodobý finanční majetek 1 065 1 928 

Jiná aktiva celkem 9 32 

Aktiva celkem 7 139 7 772 

   

PASIVA 
Stav k 1. 1. 2010 

 v tis. Kč. 
Stav k 31. 12. 2010 

v tis. Kč 

Vlastní zdroje celkem 6 284 6 747 

Jmění celkem 7 543 6 389 

Výsledek hospodaření celkem -1 259 358 

Cizí zdroje celkem 855 1 025 

Krátkodobé závazky celkem 837 994 

Jiná pasiva celkem 18 31 

Pasiva celkem 7 139 7 772 
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ROČNÍ UZÁVĚRKA 

Náklady v Kč Centrála DPSH DPSO TS DS PS Šatník Jiné 

Spotřeba mat., energie 1 147 553 884 200 163 19 528 28 712 26 342 3 482 56 288 

Náklady na služby 2 872 643 412 211 259 10 691 13 847 32 882 1 26 765 

Mzdové náklady 0 1 568 463 745 001 246 783 141 612 33 700 7 000 3 300 

Soc. a zdrav. pojištění 0 528 631 253 874 83 890 48 263 0 0 0 

Ostatní náklady 22 811 2 850 4 180 948 375 0 0 0 

Odpisy 0 235 413 14 197 1 893 2 840 0 0 0 

Náklady celkem v Kč 26 830 3 532 653 1 428 674 363 733 235 649 92 924 10 483 86 353 

5 777 299,00 Kč 

Výnosy v Kč Centrála DPS DPSO TS DS PS Šatník Jiné 

Tržby za služby 0 2 696 970 810 901 154 630 40 960 0 0 114 
126 Dotace MPSV 0 781 000 610 000 60 000 69 000 0 0 0 

Dotace kraje 0 52 750 47 550 32 340 31 660 0 0 13 000 

Dotace MÚ Ostrov 0 80 000 110 000 10 000 0 80 000 0 16 000 

Dotace MÚ Hroznětín 0 55 000 0 0 0 0 0 0 

Dotace  OÚ Merklín  0 0 0 5 000 0 0 0 0 

Ostatní výnosy 5 100 18 284 6 390 1 080 0 0 0 7 025 

Dary tuzemské 5 991 147 811 5 095 0 0 0 13 740 9 820 

Tříkrálová sbírka 0 44 160 0 0 0 0 0 0 

Výnosy celkem v Kč 11 091 3 875 975 1 589 936 263 050 141 620 80 000 13 740 159 971 

6 135 383,00 Kč 

Hospodářský výsledek - 15 739 343 322 161 262 - 100 683 - 94 029 - 12 924 3 257 73 618 

Hospodářský výsledek (daňový) celkem  358 084,00 Kč 
  

Investice v Kč 

Investice stavební 0,00  

Investice zařízení 64 144,00 
Celkem  
investiční výdaje 64 144,00 

Dotace na investice 0 

Ostatní zdroje investic 0 
Celkem  
investiční zdroje 0 

Investice:  
zdroje-výdaje - 64  144,00 

DPSH Domov pokojného stáří bl. Hroznaty, 
Hroznětín 

DPSO Domov pro seniory, Ostrov 

TS Týdenní stacionář pro seniory  

DS Denní stacionář pro seniory 

PS Pečovatelská a sociální služba TEREZA  

Jiné Akce, PS ostatní  
Kontaktní místo VOJTĚCH 
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Oprava vnější opěrné zdi přístavku Domova pokojného stáří 

  

Sítě proti hmyzu na pokojích v podkroví v DPSH 

     

 Úprava skladového zázemí v přístavku DPSH 

Výroční zpráva 2010 
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Oblastní charita Ostrov 
Mírové náměstí 733, 363 01 Ostrov 
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www.ostrov.charita.cz 
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