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1. Úvodní slovo
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2. Základní údaje organizace
Charita Třinec je církevní právnická osoba, která je zřízena diecézním biskupstvím. Datum
ustanovení je 27. 10. 2007. Ministerstvem kultury ČR byla zaregistrována dnem 14. 9. 1998.
Adresa Charity Třinec : ul. Lidická 1272, 739 61 Třinec
IČ: 49591215
Dne 23. 10. 2007 byla ředitelkou jmenována Marta Bezecná, která jí vede doposud.
Cílem Charity Třinec je pomoc osobám bez rozdílu, které se ocitly v sociální, materiální,
zdravotní, duchovní nebo jiné nouzi, a to bez ohledu na vyznání, rasu nebo národnost
s přihlédnutím na potřeby každého jednotlivce.
Územím působení Charity Třinec je Třinecko a okolní obce (Vendryně, Bystřice, Nýdek,
Komorní Lhotka, Hnojník, Střítež, Smilovice, Řeka), Jablunkovsko a okolní obce.
Charitní rada:
• P. Mons. Mgr. František Vrubel
• Libuše Pavlíková
• Marcela Kuchářová
• Jiří Kuchař
• Marie Wawrzeczková
• Ing. Gražyna Raszková
• Bohuslav Zuber
Spolupracovník, odborný zástupce pro oblast zdravotní péče:
• Mgr. Libuše Koppová
Předmětem činnosti Charity Třinec je:
• poskytování sociální služby osobní asistence
• provozování půjčovny kompenzačních pomůcek
• Zprostředkování kontaktu na právní poradnu
• Organizace Tříkrálové sbírky
• Provozování Charitního Bazárku na Kamionce
• Realizace charitních akcí, humanitárních sbírek
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3. Charakteristika činností
3.1. Osobní asistence
ul. Lidická 1272, 739 61 Třinec
tel.558 993 587
Osobní asistence dle § 39 zákona č.108/2006 o sociálních službách, je terénní služba
poskytovaná osobám, které mají sníženou soběstačnost z důvodů 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.
Posláním charitní asistenční služby je pomoc osobám v domácnostech z Třince a okolních
obcí (Vendyrně, Bystřice, Nýdek, Komorní Lhotka, Hnojník, Střítež, Smilovice, Řeka),
Jablunkovska a okolních obcí, které mají sníženou soběstačnost z důvodu věku, chronického
onemocnění nebo zdravotního postižení, jejichž situace vyžaduje pomoc jiné osoby.
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.
Cílová skupina – věková struktura osob
Mladí dospělí
(19 – 26 let)
Dospělí
(27 - 64 let)
Mladší senioři
(65 – 80 let)
Starší senioři
(nad 80 let)
Oblast poskytování služby
• Třinec a okolní obce (Vendryně, Bystřice, Nýdek, Komorní Lhotka, Hnojník, Střítež,
Smilovice, Řeka)
• Jablunkovsko a okolní obce
Kapacita zařízení
Dle aktuálního počtu asistentek
Úhrada klientů za službu
Platba klientů za službu probíhá dle ceníku, který je přílohou smlouvy o poskytnutí služby
osobní asistence.
Přijaté žádosti za rok 2012
V roce 2012 bylo přijato celkem 37 nových klientů.
Odmítnutí za rok 2012
V roce 2012 nebyla odmítnuta žádná žádost o přijetí.
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Obce a počet nových klientů, kteří v roce 2012 využili charitní asistenční službu:
Celkem využilo naši službu 37 nových klientů. Z toho 31 žen a 6 mužů.
Obec
Třinec
Střítež
Hnojník
Bystřice
Konská
Smilovice
Mosty u Jablunkova
Jablunkov

počet
27
1
1
2
1
3
1
1
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3.2. Půjčovna kompenzačních pomůcek
ul. Lidická 1272, 739 61 Třinec
tel. 558 993 587
Provoz půjčovny byl zahájen v lednu 2008.
Zájemci mají možnost krátkodobého i dlouhodobého zapůjčení zdravotních a kompenzačních
pomůcek. Pomůcky je možno objednat osobně, telefonicky nebo e-mailem. Po sepsání
smlouvy a zaplacení manipulačního poplatku je možné si pomůcku ihned převzít.
Průběžně, dle poptávky, se dokupují další pomůcky. Největší zájem je o elektricky
polohovatelné postele, matrace proti proleženinám, mechanické vozíky a chodítka.
Osvědčily se také 4 nově zakoupené elektrické zvedáky.
Zároveň je možné v půjčovně zakoupit polohovacího hada a matracový chránič na postele.
K 31. prosinci 2012 půjčovna vlastnila 433 pomůcek.
V roce 2012 byly zapůjčeny pomůcky 459 klientům.
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3.3. Zprostředkování kontaktu na právní poradnu
ul. Lidická 1272, 739 61 Třinec
tel. 558 993 587
Potřebným osobám telefonicky domlouváme setkání s právníkem.
Službu poskytuje Advokátní kancelář Czudek a Božková (sídlo kanceláře náměstí Míru 551,
739 61 Třinec)
V roce 2012 bylo zprostředkováno 25 porad.
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3.4. Tříkrálová sbírka
Každoročně organizujeme sbírku, kde se do spolupráce zapojuje mnoho dobrovolníků
v různém věku, tj. žáci, studenti, ale i senioři atd.
V roce 2012 bylo vybráno:
•

Nýdek a Bystřice 77 892 Kč /10 pokladniček/

•

Třinec 299 500 Kč /48 pokladniček/

•

Vendryně 71 155 Kč /10 pokladniček/

•

Střítež 20 732 Kč /4 pokladničky/
Celková částka sbírky činí 469 279 Kč. Tato částka byla použita na provoz služby osobní
asistence.
Po ukončení sbírky probíhá ve farním kostele poděkování všem koledníkům.
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3.5 Humanitární aktivity
Sběr v Charitě Třinec v prostorách na Kamionce, ul. Přátelství 1009
Dárky pro Ukrajinu
V prosinci se již tradičně Charita Třinec zapojila do akce “ Dárky pro Ukrajinu,“ kterou
každoročně organizuje sdružení POMOC TĚŠÍNSKÉHO SLEZSKA.
Novinkou však bylo osobní předání dárků dětem a seniorům na Ukrajině ředitelkou Charity
Třinec paní Martou Bezecnou s manželem.
Dne 27. 12. 2012 bylo předáno 225 dárků.

Kola pro Afriku
V roce 2012 se Charita Třinec zapojila do projektu www.kolaproafriku.cz,
v rámci spolupráce bylo odvezeno 40 darovaných kol do Afriky.
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3.6. Charitní Bazárek
ul. Přátelství 1009, 739 61 Třinec Kamionka
tel.558 989 972
Začátkem roku 2012 se Charita Třinec zapojila do realizace projektu Trychtýř. Hlavním cílem
projektu je pracovní integrace osob ohrožených sociálním vyloučením a také zajištění
vzdělávacích aktivit, které přispějí ke zvýšení možností jejich uplatnění na trhu práce. V rámci
tohoto projektu mohly být po dobu 6 měsíců ( od února do konce srpna) 2 pracovnice
zaměstnány v Charitním Bazárku na Kamionce .
Projekt realizovala Kvalifikační a personální agentura, o. p. s. a byl financován z Evropského
sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu lidské zdroje a zaměstnanost a ze
státního rozpočtu ČR.
Od září se tyto dvě zaměstnankyně staly dobrovolnicemi a pracují tedy v Bazárku
dobrovolně.
Cílem Bazárku je sběr obnošeného šatstva, které není zničené, pro další humanitární účely
jako je např. pomoc matkám nebo osobám, které jsou ve složité sociální situaci atd.
Bazárek je otevřen vždy v pondělí a ve středu od 9,00 do 16,00 hodin.
Bazárek je průběžně navštěvován jak veřejností, tak potřebnými a také je šatstvo průběžně
tříděno a odesíláno potřebným do Charity Broumov.

11

3.7 Dobrovolníci v Charitě
ul. Lidická 1272, 739 61 Třinec
V roce 2012 se zapojilo do dobrovolnické služby v Charitě Třinec celkem 7 dobrovolníků.
Ke klientům do domácnosti docházely po celý rok 4 dobrovolnice, které pravidelně proškoluje
organizace ADRA.
V Charitním Bazárku nám pomáhaly 3 dobrovolnice.
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4. Personální zajištění v roce 2012
funkce
Vedoucí pracovník
Sociální pracovník
Koordinátorka asistentek
Pracovník v sociálních službách -smlouva
Pracovník v sociálních službách - DPP
Pracovník v sociálních službách - DPČ
Dobrovolníci Adra
Dobrovolníci Charita

počet
1
1
1
12
31
5
4
3

5. Vzdělávání zaměstnanců
V roce 2012 bylo vzdělávání zaměstnanců prováděno průběžně.
Zaměstnanci se mohli vzdělávat :
 na interních vzdělávacích akcích Charity Třinec (např. na téma- Individuální plánování,
inspekce kvality v sociálních službách, změny v sociální sféře)
 na akreditovaných školeních nebo seminářích organizovaných různými vzdělávacími
institucemi nebo organizacemi
 stážích ve spolupracujících sociálních zařízeních. (Domov Sv.Josefa Ropice, Hospic
Frýdek –Místek, Domov sv. Alžběty)
Vzdělávání se zúčastnili všichni zaměstnanci.
Vedle vzdělávání probíhala pro zaměstnance supervize nezávislým odborníkem. Celkem
proběhlo 5 setkání, která splnila očekávání zaměstnanců.

6. Hodnocení spokojenosti klientů se službou.
Každoročně probíhá
• jednou ročně probíhá monitoring spokojenosti klientů a jejich rodinných příslušníků
se službou formou anonymních dotazníků.
• prosincové osobní návštěvy vedoucí osobní asistence a sociálního pracovníka u
klienta. Hodnocení kvality poskytované sociální služby probíhá formou ústního
rozhovoru s klienty a rodinnými příslušníky v jejich domácnostech.
• měsíční monitoring spokojenosti klientů, který probíhá osobně, telefonicky nebo
prostřednictvím asistentky. Hodnocení je vždy zaznamenáno v sešitu monitoringu.

13

7. Výsledky finančního hospodaření
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8. Spolupracující organizace a osoby
Charita Třinec spolupracovala s:
• MěÚ odbor sociální – komunitní plánování
• Úřad práce Třinec – vyřizování Pnp pro klienty
• KaPA,o.p.s. – vzdělávání zaměstnanců, pomoc s projekty
• Medica – vzájemná spolupráce v rámci péče o klienty
• Charita Jablunkov – vzdělávání zaměstnanců
• Adra – proškolování dobrovolníků
• Farnost Třinec – konzultace a pomoc s vyřizováním záležitostí u klientů
• MuDr. Uhlářová – vstupní a preventivní prohlídky zaměstnanců

9. Akce Charity Třinec
•
•
•
•
•
•
•
•

Tříkrálová sbírka
Vaření polévek pro osoby bez přístřeší
Benefiční koncert kapely Simcha v Czytelni
Setkání s dr. Paduchovou na Kamionce
Smažení vaječiny pro zaměstnance i klienty
Předvánoční setkání zaměstnanců
Adventní setkání – Střítěž
Sběr a příprava balíčků na Ukrajinu

10. Sponzoři
Město Třinec
Ministerstvo práce a sociálních věcí
Fa Wawreczka Jan
Ferona a.s.
Advokátní kancelář Czudek a Božková
Fortissimo
OSA
Obec Vendryně
Fa Baron
Mudr. Škuta Josef
Kukuczková Jana
Petr Tomoszek
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