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1. Úvodní slovo

Vážení přátelé,
jsem ráda, že se Vám po roce opět do rukou dostává zpráva, která mapuje činnost naší
Charity. Dovoluji si Vám tedy představit Výroční zprávu Charity Třinec za rok 2013.
Někdy si s lítostí posteskneme „zase jsme o rok starší“. V jistém smyslu je to pravda.
Stárneme, a to všichni bez výjimky. Zanecháváme však po sobě nějaké stopy a jsme rádi,
když jsou to stopy pozitivní, takové, které přinesou někomu užitek i do budoucna. Vždycky se
všechno nemusí podařit, ale důležitá je snaha a vložené úsilí. Doufáme, že to co jsme za
sebou zanechali v roce 2013, jsou jen užitečné věci. Pokud se podíváme na naši práci optikou
motta, které jsme si na začátku naši činnosti vytvořili, a které zní:
„Dívejme se pozorně, zda jsme zrovna nepotkali někoho, kdo potřebuje pomoc.
Pevně doufáme, že budeme úspěšní, že najdeme způsob, jak pomoci bližním v nouzi bez
rozdílu národnosti, náboženství nebo barvy pleti a že v tom snažení nezůstaneme sami.“,
pak snad můžeme říci, že se nám mnohé podařilo. V první řadě je to Tříkrálová sbírka,
která jako každý rok proběhla hned z kraje roku, pak to bylo vaření polévek pro spoluobčany
bez přístřeší, a také sběr kol pro Afriku. V červnu jsme zakoupili svůj první automobil, z
čehož máme velkou radost. Po celý zbytek roku jsme se snažili poctivě plnit závazky
vyplývající ze spektra služeb, které Charita poskytuje.
Zázračný proutek nevlastním, proto si dobře uvědomuji, že bez poctivé práce každého
jednoho, kdo se rozhodl pomáhat právě pod záštitou Charity Třinec, by to nešlo.
Mám zde na mysli jak všechny naše zaměstnance, dobrovolníky, mecenáše, nebo ty,
kdo jste s námi na stejné vlně a vytrvale pro nás vyprošujete přízeň.
Děkuji Vám všem.
Marta Bezecná
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2. Základní údaje organizace

Charita Třinec je nestátní neziskovou organizací, církevní právnickou osobou. Je
základní složkou Diecézní charity ostravsko-opavské, která jako součást Charity České
republiky je členem mezinárodního svazu Caritas Internationalis. Ministerstvem kultury ČR
byla zaregistrována dnem 14. 9. 1998.
Dne 23. 10. 2007 byla ředitelkou jmenována Marta Bezecná, která jí vede doposud.
Adresa Charity Třinec: ul. Lidická 1272, 739 61 Třinec
Identifikační číslo organizace: IČ 49591215
Základním posláním Charity Třinec je pomoc osobám, 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, Střítež, Smilovice, Řeka), Jablunkovsko a okolní obce.

Charitní rada:
P. Mons. Mgr. František Vrubel
Libuše Pavlíková
Marcela Kuchařová
Jiří Kuchař
Marie Wawreczková
Ing. Gražyna Raszková – předsedkyně charitní rady
Bohuslav Zuber

Spolupracovník, odborný zástupce pro oblast zdravotní péče:
Mgr. Libuše Koppová
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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

Počet zaměstnanců v roce 2013:

V Charitě Třinec pracovalo k 31. 12. 2013 celkem:
Na hlavní pracovní poměr

20 zaměstnanců

Na dohodu o provedení práce

26 zaměstnanců

Na dohodu o provedené činnosti 6 zaměstnanců
Na mateřské dovolené byly 3 zaměstnankyně
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3. Charakteristika činností

3.1. Osobní asistence
Adresa: ul. Lidická 1272, 73961 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 Třinecka
a Jablunkovska, se sníženou soběstačností z důvodu věku, chronického, či zdravotního
postižení, jejichž situace vyžaduje pomoc jiné fyzické 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, Střítež, Smilovice, Řeka)
 Jablunkovsko a okolní obce
Kapacita zařízení:
Dle aktuálního počtu asistentek
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Úhrada klientů za službu:
Platba klientů za službu probíhá dle ceníku, který je přílohou smlouvy o poskytnutí služby
osobní asistence.
Přijaté žádosti za rok 2013
V roce 2013 bylo přijato 59 nových klientů.

Odmítnutí za rok 2013
V roce 2013 nebyla odmítnuta žádná žádost o přijetí.
Obce a počet nových klientů, kteří v roce 2013 využili charitní asistenční službu:
Celkem využilo naši službu 94 klientů. Z toho 69 žen a 25 mužů.

Obec

Počet klientů

Třinec

64

Vendryně

6

Bystřice

8

Hrádek

2

Milíkov

1

Nýdek

2

Mosty u Jablunkova

1

Dolní Lomná

1

Smilovice

4

Střítež

1

Hnojník

1

Komorní Lhotka

2

Český Těšín

1
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Velkým pomocníkem pro asistentky se nám stal automobil, který byl zakoupen 20. června
a posvětil nám jej P. Mons. Mgr. František Vrubel.

3.2. Půjčovna kompenzačních pomůcek
ul. Lidická 1272, 73961 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.
K 31. prosinci 2013 půjčovna vlastnila 432
pomůcek.
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V roce 2013 byly zapůjčeny pomůcky 578 klientům.

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 2013 bylo zprostředkováno 16 porad.

3.4 Vaření polévek pro osoby bez přístřeší
Již druhým rokem jsme se zúčastnili akce „Vaření polévek pro osoby bez přístřeší“. Tato akce
se uskutečnila díky spolupráce Charity se Sborovým centrem Hutník.

3.5. Sběr šatstva v Charitě Třinec
Kamionka, ul. Přátelství 1009, 739 61 Třinec
Tel. 558 989 972
I v tomto roce probíhal v Charitě Třinec sběr šatstva, a to vždy v pondělí a ve středu
od 8:00 do 17:00 hodin
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Dvě dobrovolnice šatstvo třídily, část předávaly do CHARITNÍHO BAZÁRKU, část
bylo odesláno ve spolupráci se sdružením POMOC TĚŠINSKÉHO SLEZSKA a pro zbytek si
vždy přijela DIAKONIE BROUMOV.

3.6. Charitní Bazárek
Kamionka, ul. Přátelství 1009, 739 61 Třinec
Tel. 558 989 972
Cílem Bazárku je využití obnošeného šatstva, pro další dobročinné účely jako je např.
pomoc matkám nebo osobám, které jsou ve složité sociální situaci, osobám bez přístřeší, které
jsou propuštěné z nemocnice a nemají oblečení atd.
Bazárek byl otevřen vždy v pondělí a ve středu od 8:00 do 16:00 hodin.
Od ledna do prosince Bazárek mohl fungovat díky dobrovolnicím, které šatstvo od klientů
přebíraly, třídily a následně i předávaly potřebným.
Charita zde spolupracovala tímto způsobem, že osoby, které se ocitly v hmotné nouzi, přišly
do Bazárku s poukázkou vystavenou na sociálním odboru MÚ Třinec.
Od 1. prosince byly v Bazárku zaměstnány 2 osoby v rámci veřejně prospěšných prací.

3.7. Dárky pro Ukrajinu
V prosinci se již tradičně Charita Třinec zapojila do akce “ Dárky pro Ukrajinu,“
kterou každoročně organizuje sdružení POMOC TĚŠÍNSKÉHO SLEZSKA.
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Z politických důvodů na Ukrajině, bylo rozhodnuto, že dárky budou zakoupeny přímo
na Zakarpatské Ukrajině.
Finanční dar našich spoluobčanů byl předán sdružení Pomoc Těšínského Slezska, ve
výši 15.500 Kč. 1

3.8. Kola pro Afriku
V roce 2013 Charita Třinec pokračovala ve spolupráci s o.p.s. KOLA PRO AFRIKU.
V listopadu bylo však sběrné místo na ul. Jablunkovská zrušeno a bylo rozhodnuto, že sběr
bude dále pokračovat vždy na jaře a na podzim v charitní garáži na ul. Lidické. Důvodem
změny byla privatizace městských prostor (bývalý CO kryt), kde byla dosud kola skladována.
V roce 2013 bylo odvezeno 66 darovaných kol do centrálního skladu v Ostravě Koblově,
odtud pak kola putovala do Gambie v Africe. Dne 6. 12. se také pět osob z Charity Třinec
zúčastnilo nakládky kol přímo v Koblově.2

1

www.pomoctesinskehoslezska.cz

2

www.kolaproafriku.cz
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3.9. Tříkrálová sbírka
Každoročně organizujeme sbírku, kde se do spolupráce zapojuje mnoho dobrovolníků
v různém věku, tj. žáci, studenti, ale i senioři atd.
V roce 2013 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, která byla vybrána, činí 469 279 Kč.
Po ukončení sbírky proběhlo ve farním kostele poděkování všem koledníkům.
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3.10. Dobrovolníci v Charitě
ul. Lidická 1272, 739 61 Třinec
V roce 2013 se do dobrovolnické služby zapojilo celkem 12 dobrovolníků (nejsou zde
započítání dobrovolníci, kteří se zúčastnili TKS).
Ke klientům do domácností docházelo 6 dobrovolníků (tito dobrovolníci byli
proškolení organizací ADRA.
V Charitním Bazárku a ve skladu kompenzačních pomůcek nám pomáhaly
4 dobrovolnice.
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4. Výsledky finančního hospodaření
AKTIVA
A. Dlouhodobý majetek
I. Dlouhodobý nehmotný majetek
II. Dlouhodobý hmotný majetek
III. Dlouhodobý finanční majetek

PASÍVA576
218
0
273

-55

B. Krátkodobý majetek

358

II. Pohledávky
III. Krátkodobý finanční majetek
IV. Jiná aktiva

NÁKLADY CELKEM

A. Vlastní zdroje

280

I. Jmění

260

II. Výsledek hospodaření

20

0

IV. Oprávky k dlouhodobému majetku
I. Zásoby

576

20

B. Cizí Zdroje

296

I. Rezervy

0

1

II. Dlouhodobé závazky

0

266

III. Krátkodobé závazky

294

71

3 620

IV. Jiná pasíva

2

VÝNOSY CELKEM

3 640
2 318

Spotřebované nákupy

454

Tržby za vlastní výkony

* spotřeba materiálu

356

* tržby za vlastní výrobky

0

98

* tržby z výprodeje služeb

2 138

* spotřeba energie
* spotřeba ost. nesklad. dodávek
Služby

0
224

* tržby od pojišťoven

0

Ostatní výnosy

0

* oprava a udržování

10

* úroky

0

* cestovné

44

* jiné ostatní výnosy

0

Tržby z prodeje majetku

0

* náklady na reprezentaci

1

* ostatní služby

169

Přijaté příspěvky

Osobní náklady

2 851

* nadace

* mzdové náklady

2 160

* právnické osoby

424

545
0

* zákonné sociální pojištění

595

* fyzické osoby

121

* zákonné sociální náklady

96

Provozní dotace

777

Ostatní náklady

36

* MPSV

540
210

* daně a poplatky

2

* Obce a města

* daň z příjmů

0

* Úřad práce

27

Hospodářský výsledek

20

* jiné ostatní náklady

34

Odpisy, prodaný majetek

55
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1. Spolupracující organizace a osoby

Charita Třinec spolupracovala s:
MěÚ odbor sociální – komunitní plánování
Medica – vzájemná spolupráce v rámci péče o klienty
Charita Jablunkov – vzdělávání zaměstnanců
Adra – proškolování dobrovolníků
MUDr. Uhlářová – vstupní a preventivní prohlídky zaměstnanců
Kvalifikační a personální agentura Třinec
Úřad práce Třinec
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2. . Další akce Charity Třinec
leden – benefiční koncert – KAPELA SIMCHA

červenec – smažení vaječiny pro klienty i zaměstnance

září - společný oběd pro zaměstnance

19

říjen - společný oběd pro dobrovolníky

listopad - byli jsme úspěšní v získání grantu z programu:
Prazdroj lidem - SOS tlačítko pro babičku a dědečka

20

prosinec - Adventní setkání v Kulturním domě ve Stříteži

prosinec - vilijovka pro zaměstnance
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3. Sponzoři

Advokátní kancelář Czudek a Božková
Fa Baron
Fa Wawreczka Jan
Fortissimo
Kukuczková Jana
Město Třinec
Ministerstvo práce a sociálních věcí
MUDr. Bezecny Jerzy
MUDr. Fišara Michal
MUDr. Škuta Josef
MUDr. Uhlářová Františka
Obec Vendryně
OSA
Rusz Břetislav
Tomoszek Petr
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