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Vážení přátele
Jsem ráda, že po roce Vám opět mohu nabídnout krátké shrnutí naší činnosti. Nabízím
k přečtení výroční zprávu.
Po pěti letech naší činnosti si však čím dále více uvědomuji, jak specifická je práce
v neziskové organizaci. Je to jako v orchestru. Velmi důležitý je dirigent, ale bude-li hrát
špatně jeden houslista, všechno je špatně.
Uvědomuji si tu velkou zodpovědnost při výběru pracovníků, jak je důležité, s kým
pracujeme, jak si navzájem věříme.
Proto mi dovolte, abych hned v úvodu poděkovala každému zaměstnanci za zodpovědnost
a pracovní nasazení, s jakou odvádí svoji práci.
Zvlášť bych chtěla vyzdvihnout dobrovolníky, kteří nám tak vehementně pomáhají a bez
nichž bychom těžko tu káru utáhli.
Svoji činnost jsme zaměřili hlavně na pomoc rodinám, které chtějí pečovat o nemocného
v domácím, přirozeném prostředí. Naší hlavní snahou je těmto rodinám pomoci jednak
prostřednictvím služeb, ale také jim poskytnout i psychickou oporu. Doufáme, že i v roce
2011 naše služby splnily svůj účel.
Marta Bezecná
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1. Naše služby
a) Osobní asistence
Je terénní služba poskytovaná osobám, které mají sníženou soběstačnost z důvodu věku,
chronického onemocnění nebo zdravotního postižení, jejichž situace vyžaduje pomoc jiné
fyzické osoby. Služba se poskytuje bez časového omezení, v přirozeném sociálním prostředí
osob a při činnostech, které osoba potřebuje.
Poslání a cíle osobní asistence
Poslání služby
Naším posláním je pomoc osobám v domácnostech z Třince a přilehlých obcí (Vendryně,
Bystřice, Nýdek, Jablunkov, Komorní Lhotka, Hnojník), které mají sníženou soběstačnost
z důvodu věku, chronického onemocnění nebo zdravotního postižení, jejichž situace vyžaduje
pomoc jiné fyzické osoby.
Cíle osobní asistence
Cílem naší služby je pomáhat osobám překonávat každodenní problémy spojené s běžnými
činnostmi, podporovat tyto osoby tak, aby mohly co nejdéle žít ve svém domácím prostředí,
aby si zachovaly a rozvíjely své schopnosti a byly co nejvíce samostatné. Nabízíme také
psychickou a duchovní podporu, umění naslouchat a pomáhat nést břemeno nemoci či stáří.
V roce 2011 byla poskytnuta asistenční služba 70 klientům.
V osobní asistenci bylo odpracováno 20 316 hodin.
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b) Půjčovna kompenzačních pomůcek
Půjčovna funguje od ledna 2008. Rodiny, které se chtějí o svého nemocného postarat doma,
nemají často pro to dostačující podmínky. Chybí jim pomůcky, aby zajistili nemocnému
dostatečný komfort a sobě ulehčili práci. Pojišťovna sice pomůcku může poskytnout, ale
vyřízení poukazu je časově náročné. V naší půjčovně je možno si pomůcku převzít hned po
sepsání smlouvy. Průběžně, dle poptávky, dokupujeme další pomůcky. Největší zájem je o
elektricky polohovatelné postele, matrace proti proleženinám, mechanické vozíky, chodítka.
Osvědčily se také nově zakoupené dva elektrické zvedáky.

K 31. prosinci 2011 naše půjčovna vlastnila 375 pomůcek.
V roce 2011 byly zapůjčeny pomůcky 455 klientům.

c) Zprostředkování právního poradenství pro potřebné
Sociálně potřebným spoluobčanům telefonicky domlouváme setkání s právníkem.
Službu poskytuje Advokátní kancelář Czudek a Božková. V roce 2011 bylo
zprostředkováno 29 porad.
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d) Humanitární aktivity
Dárky pro Ukrajinu
V prosinci se Charita Třinec zapojila do akce“ Dárky pro Ukrajinu“, kterou tradičně
organizuje sdružení POMOC TĚŠÍNSKÉHO SLEZSKA www.pomoctesinskehoslezska.cz
Charita tak přispěla 308 dárky, které byly doručeny dětem a seniorům na Zakarpatské
Ukrajině.

2. Personalistika
Osobní asistence
Počet zaměstnanců v přímé péči v přepočtu na úvazky
Ostatní
Půjčovna pomůcek

9,09
1,25
0,5

3. Tříkrálová sbírka
V roce 2011 jsme během Tříkrálové sbírky vykoledovali opět více v obcích Třinec,
Vendryně, Bystřice, Nýdek, Střítež, Smilovice, Řeka celkem 476 557 Kč.
Rok
2008
2009
2010

vykoledováno
251 075 Kč
391 797 Kč
427 494 Kč

65 % z výtěžků TKS se vrátilo na účet Charity Třinec a bylo použito na provozní náklady
osobní asistence.
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4. Akce Charity
Setkání osob, které pečují nebo budou pečovat o nemocného s odborníky, kteří jim v této
záležitosti poradí.
Často jsme se v naší půjčovně setkali s osobami, které se rozhodly pečovat o rodinného
příslušníka. Mnohdy neskrývali obavy z toho, zda tuto péči zvládnou a nebudou muset své
blízké předat do péče zdravotnického zařízení.
Rozhodli jsme se proto těmto rodinám vyjít vstříc tak, že je pozveme na setkání s odborníky,
kteří jim fundovaně poradí, jak se této péče nebát, zodpoví na různé otázky a často tak
rozptýlí obavy z toho, že v domácím prostředí nejde pečovat o ležícího nemocného. Zájemci
se dovědí informace o pomoci při osobní hygieně, o polohování a prevenci proleženin nebo
poznají různé druhy kompenzačních pomůcek.
V roce 2011 se uskutečnila 2 setkání.
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Červen - vaječina pro klienty i zaměstnance, spojená se zábavou

Listopad - Adventní setkání ve Stříteži
Rozhodli jsme se pro slavnostní zahájení Adventu .
V naplněném Kulturním domě ve Stříteži, pastor Boleslav Firla ze sboru SCEAV v Komorní
Lhotce a katolický kněz o. František Vrubel z Třince společně zapálili první adventní svíci.
Následně jsme mohli shlédnout pěkný kulturní program dětí z české a polské školy a
ženského pěveckého sboru Halevaj. Pokračováním bylo příjemné posezení u domácího
zákusku a kávy.
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Prosinec - Vánoční posezení s klienty a rodinnými příslušníky

5. Spolupracující organizace
Spolupráce s organizací ADRA
Dobrovolníci proškolení organizací ADRA dochází za klienty v rámci naší služby osobní
asistence.
Počet dobrovolnic
Počet odpracovaných dobrovolnických hodin

5
94

Další dobrovolníci nám pomáhali během Tříkrálové sbírky a také během organizování
různých akcí pořádaných Charitou Třinec.
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6. Hospodaření
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7. Zpráva auditora

11

12

13

8. Dotace a dary
Poděkování - kdo nám pomáhá:

Ministerstvo práce a sociálních věcí,
Město Třinec,
Obec Vendryně
Advokátní kancelář Czudek a Božková
fa Wawreczka Jan
fa Baron BAKAR
Ferona, a.s.
JOHANDESIGN
Mudr. Mohammad Agata
Mudr. Škuta Jozef
WALMARK Fond pro třinecko
MARTEK MEDICAL, a.s.

Všem moc děkujeme
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