


 2 

Obsah 
 

Obsah .................................................................................................................................................... 1 

Úvodní slovo ......................................................................................................................................... 3 

1 Základní údaje organizace ............................................................................................................. 4 

2 Charakteristika činností ................................................................................................................. 6 

2.1 Charitní asistenční služba ...................................................................................................... 6 

2.2 Půjčovna kompenzačních pomůcek ...................................................................................... 7 

2.3 Zprostředkování tísňové péče „ SOS tlačítko „ ...................................................................... 8 

2.4 Zprostředkování kontaktu na právní poradnu .................................................................... 11 

2.5 Organizování Tříkrálové sbírky ............................................................................................ 11 

2.6 Dobrovolníci v Charitě ......................................................................................................... 12 

2.7 Sběr šatstva v Charitě Třinec ............................................................................................... 13 

2.8 Charitní  Bazárek.................................................................................................................. 13 

2.9 Vaření polévek pro osoby bez přístřeší ............................................................................... 13 

2.10 Jarní a podzimní bazárek pro maminky ............................................................................... 14 

2.11 Jarní a podzimní sběr kol ro Afriku ...................................................................................... 15 

2.12 „Když běhá žena“................................................................................................................. 16 

2.13 Zapojení se do akce „Dárky pro děti a seniory na Ukrajinu“ ............................................... 16 

4. Výsledky finančního hospodaření ............................................................................................... 20 

5 Spolupracující organizace ............................................................................................................ 24 

6 Podpořili nás ................................................................................................................................ 25 

 

 

 



 3 

Úvodní slovo 

 

Vážení spolupracující a přátele charity      

 předkládáme Vám k přečtení výroční zprávu za rok 2014. V tomto roce jsme završili 

sedmý rok činnosti Charity Třinec pod mým vedením. Doba je to ne příliš dlouhá, a však 

z druhé strany můžeme říci, že důležitý je směr, kterým se ubíráme, ne to, jak dlouho 

pracujeme. Tak mi dovolte krátké shrnutí naší práce.  

Od začátku jsme se chtěli řídit naším mottem:   

Dívejme se pozorně, zda jsme nepotkali někoho, kdo zrovna 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. 

Naše činnost byla od začátku zaměřená hlavně na pomoc osobám se zdravotními problémy a 

také seniorům z Třinecka a Jablunkovska, aby mohli co nejdéle zůstat ve svém přirozeném 

prostředí, čili doma mezi svými. Za tímto účelem jsme zřídili půjčovnu zdravotních a 

kompenzačních pomůcek a následně v roce 2009 osobní asistenci. V roce 2014 se nám 

podařilo zprostředkovat tísňovou péči „SOS krabičku pro babičku a dědečka“, aby i ti co 

bydlí sami, se cítili bezpečně a v případě potřeby jim byla včas poskytnuta pomoc. 

Domnívám se, že jedním z indikátorů úspěšnosti naší snahy je vzestupný počet klientů, což 

může potvrzovat pravidlo, že nejlepší reklamou je spokojený klient. 

Těší nás každý spokojený klient, ale i zájem o naše služby. 

  

Mne osobně také přináší radost i optimismem naplněný zaměstnanec, který má svoji práci 

rád a tuto radost přenáší na ostatní. 

Proto děkuji všem zaměstnancům, ale i dobrovolníkům za jejich zájem obětavost a loajalitu

  

 

Bc.Marta Bezecná 

ředitelka Charity Třinec 
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1 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 ji 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: 

 

            Ing.  Raszková  Gražyna– předsedkyně charitní rady 

Kuchařová Marcela 

Kuchař Jiří 

            Pavlíková Libuše 

            P. Mons. Mgr. Vrubel František 

            Wawreczková Marie 

Zuber Bohuslav 

 

Spolupracovník, odborný zástupce pro oblast zdravotní péče: 

 

Mgr. Libuše Koppová 
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Charakteristika činnosti Charity Třinec : 

 

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 2014: 

 

V Charitě Třinec pracovalo k 31. 12. 2014 celkem: 

Na hlavní pracovní poměr     26 zaměstnanců 

Na dohodu o provedení práci        17  zaměstnanců 

Na dohodu o pracovní  činnosti       3  zaměstnanci 
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2 Charakteristika činností 
 

2.1 Charitní asistenční služba 

Adresa: ul. Lidická 1272, 73961 Třinec 

  Tel. 558 993 587 

 

Posláním Charitní asistenční služby je pomoc osobám v přirozeném sociálním prostředí z 

Třince a okolních obcí (Vendryně, Bystřice, Nýdek, Střítež, Smilovice, Řeka), Jablunkovska 

a okolních obcí, které mají sníženou soběstačnost z důvodu věku, chronického onemocnění 

nebo 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. 

 

Přijaté žádosti za rok 2014 

V roce 2014 bylo přijato 81 nových klientů. 

Celkem využilo naši službu 122 klientů.  
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2.2 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 

 

Obec Počet klientů 

Bystřice 9 

Dolní Lomná 2 

Hnojník 2 

Hrádek 3 

Komorní Lhotka 1 

Mosty u Jablunkova 3 

Nýdek 3 

Návsí 1 

Smilovice 1 

Vendryně 9 

Střítež 3 

Třinec 85 
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2.3 Zprostředkování tísňové péče „ SOS tlačítko „ 

   

Charita Třinec v roce 2014 realizovala projekt s názvem Knoflík SOS pro babičku, dědečka. 

Projekt probíhal od února do prosince. 

Realizace projektu a zavedení tísňové péče na Třinecku vznikla v rámci komunitního 

plánování a požadavků z řad rodinných příslušníků a seniorů. 

Jednalo se o pilotní projekt, kdy Charita Třinec byla pouze zprostředkovatelem služby 

tísňové péče, provozovatelem je Anděl Strážný, z.ú. Česká Lípa. 

Tísňová péče je registrovanou, komplexní terénní službou poskytovanou v domácnostech 

klientů. 

Cílem této služby je pomoci přístroje tísňové péče - monitorování, a tím snížení zdravotního 

a sociálního rizika seniorů v domácnostech, jejich přirozeném prostředí.  

Služba probíhá pomoci distanční a hlasové komunikace s klientem, úzce s ním spolupracuje 

podle nastaveného IP. 

Senior zmáčknutím červeného tlačítka na krabičce nebo zeleného na přívěsku - komunikuje 

s proškoleným personálem na dispečinku Anděla Strážného, který podle situace a potřeb 

klienta zajišťuje vhodnou pomoc. 

Například kontaktuje rodinného příslušníka, volá rychlou záchrannou službu, připomíná léky 

nebo si jenom s klientem povídá. 
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Přístroje tísňové péče  

1. Zařízení mobilní tísňové péče („krabička Senior Inspect s červeným tlačítkem“) 

 

 toto zařízení je možné využívat doma i venku,  

 má hands free komunikaci,  

 komunikuje s využitím GSM technologie,  

 funguje kdekoliv, kde je pokrytí mobilním operátorem, 

 nosí se na krku nebo v pouzdře na ruce 

 monitoruje pohyb, je možno nastavit časovou smyčku,  

 má jednoduché nabíjení, 

 na krabičku můžou volat 3 zvolené čísla, 

 klient v případě potřeby zmáčkne a ihned komunikuje s dispečinkem 

 

                                                                         

2. Domácí tísňová péče  

 

 vhodná pro seniory, kteří jsou upoutání na lůžko ve svém přirozeném prostředí, 

 přístroj funguje pouze v domácnosti, 

 po stisknutí zeleného tlačítka klient komunikuje s dispečinkem, 

 možnost volání tří zvolených čísel na přístroj 

 

 

Měsíční paušál obsahuje: 

 měsíční platbu za datové a sms služby (komunikace se serverem a dispečerským pracovištěm 

– každých 10 minut test) 

 poplatek za aktivní SIM kartu serverové služby 

 

 poplatky za telefonování klientovi (připomenutí léků, ověřování zdravotního stavu, reakce na 

nehybnost klienta a reakce na SOS tlačítko) 

 

 

Monitoring a klienti v projektu 

Od února do prosince bylo monitorováno celkem 35 klientů z Třince a proběhlo 4 272 

hovorů, jako reakce na alarmové stavy. 
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 771 x proběhlo připomínání léků,  

 

 737x proběhlo pravidelné volání - ověření zdravotního stavu,  

 

 897x bylo zaznamenáno alarm nízká aktivita – nehybnost klienta  

 

 542 x  proběhlo zmáčknutí červeného tlačítka  

 

 1 079x proběhlo ostatní volání kontaktním osobám  

 

Celkem se do projektu zapojilo 90 osob z toho 69 žen a 21 mužů.  

 

Nejmladší klient měl 40 let a nejstarší 90 let.  

Průměrný věk klientů v projektu byl 80 let. 

 

Projekt byl spolufinancován: 

Prazdroj lidem - v rámci 12 ročníku daroval Charitě Třinec finanční částku 140 000,- korun. 

Z této částky bylo zakoupeno 15 přístrojů a 15 paušálů tísňové péče pro 15 klientů.  

 

Město Třinec – částkou 30 000,- korun, z které byly zakoupeny služby tísňové péče pro 4 

klienty. 

 

Výbor dobré vůle - Nadace Olgy Havlové – přispěla do projektu částkou 95 000,- . Z této 

částky bylo zakoupeno 9 mobilních přístrojů a 9 paušálu tísňové péče. 

 

Město Jablunkov přispělo do projektu částkou 2000,- Kč, z této částky byly zakoupeny 2 

paušály tísňové péče pro 2 klienty 

 

Drobní dárci – nám do projektu darovali celkem částku 20 000 korun, z které byly 

zakoupené 2 mobilní přístroje a 17 paušálu tísňové péče. 

 

Celková částka získaná na realizaci projektu byla 199 650,- Kč, z které jsme zakoupili 27 

mobilních a 4 domácí přístroje a paušály tísňové péče. 

 

I v takovém krásnem domečku, v horách, je možné poskytovat službu tísňové péče. 
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2.4 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. 

 

 

2.5 Organizování Tříkrálové sbírky  

 

Každoročně organizujeme sbírku, kde se do spolupráce zapojuje mnoho dobrovolníků 

v různém věku, tj. žáci, studenti, ale i senioři atd. 

          V roce 2014 bylo vybráno: 

Nýdek a Bystřice    78.352 Kč      /10 pokladniček/ 

Třinec                    328.434 Kč      /48 pokladniček/ 

Vendryně                83.153 Kč      /10 pokladniček/ 

Střítež                      19.249 Kč       /4 pokladniček/ 

Dohromady      509 188 Kč      o 39.999 Kč  více oproti  loňskému  roku 

Po ukončení sbírky proběhlo ve farním  kostele poděkování všem koledníkům 
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2.6 Dobrovolníci v Charitě  

 

V Charitě Třinec pomáhali  dobrovolníci: 

 Dobrovolníci proškolení organizací ADRA – 6 osob. V rámci služby osobní 

asistence – celkově v roce 2014 strávili u klientů 215 hodin.  

 Dobrovolníci, kteří pomáhali v půjčovně pomůcek a také v bazárku – 6 osob 

      944 hodin  
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2.7 Sběr šatstva v Charitě Třinec  

 

Kamionka, ul. Přátelství 1009, 739 61 Třinec 

I v tomto roce probíhal v Charitě Třinec sběr šatstva, a to  každý všední den.   

  

Dvě dobrovolnice šatstvo třídily, část předávaly do CHARITNÍHO BAZÁRKU, část byla 

odeslána ve spolupráci se sdružením POMOC TĚŠINSKÉHO SLEZSKA a pro zbytek si 

vždy přijela DIAKONIE BROUMOV. 

2.8 Charitní  Bazárek 

 

Kamionka, ul. Přátelství 1009, 739 61 Třinec 

 

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. Osoby, které se ocitly v hmotné 

nouzi, přišly do Bazárku s poukázkou vystavenou na sociálním odboru MÚ Třinec a 

obdržely tak 10 kusů oblečení zdarma. 

Bazárek byl oproti minulým rokům otevřen každý všední den. 

pondělí a středa 8:00 – 17:00 

úterý čtvrtek a pátek 8:00 – 15:00 

Otevírací dobu v Bazárku bylo možné rozšířit možnosti zaměstnání 2 osob v rámci veřejně 

prospěšných prací,  a také dobrovolnicím, které v bazárku pomáhaly. 

 

2.9 Vaření polévek pro osoby bez přístřeší 

 

Třetím rokem se Charita Třinec zúčastnila akce „Vaření polévek pro osoby bez přístřeší“. 

Tato akce se uskutečnila díky spolupráce Charity s org.  Šance podaná ruka. Polévky se 

začíná podávat, když je počasí mrazivé.  V roce 2014 byla zima slabší a tak akce by la 
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odstartována až 29. ledna. Po dobu jednoho měsíce přicházelo průměrně 20 osob bez 

domova, aby se zahřáli teplou polévkou.  

 

2.10 Jarní a podzimní bazárek pro maminky 

 

Ve spolupráci s „Poradnou pro vztahy a rodinu“, která je součástí organizace „Centrum 

pro rodinu a sociální péči z.s“ jsme v tomto roce 2 x zorganizovali Bazárek dětského 

oblečení. 

Jednalo se o čtyřdenní akci, která se konala na jaře a pak ještě na podzim. Šlo o pomoc 

maminkám, aby si mohly prodat a také koupit zánovní dětské oblečení, ale i kočárky, kola a 

další předměty. 
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2.11 Jarní a podzimní sběr kol ro Afriku 

 

 

Již třetím rokem probíhal v Charitě Třinec jarní a podzimní sběr kol pro Afriku. 

 V roce 2012 se Charita Třinec zapojila do akce „ Sběr kol pro Afriku“. Na začátku probíhal 

sběr vždy v pondělí od čtrnácti do sedmnácti hodin, a to v pronajatých prostorách od města 

Třinec (bývalý CO kryt na ulici Jablunkovská). Na tuto práci byly zaangažovány dvě ženy 

z úřadu práce v rámci veřejné služby.  Na podzim roku 2012 bylo do Ostravy Koblova 

odvezeno 40 kol, v roce 2013  66 kol.  

V listopadu roku 2013 však sběrné místo na ulici Jablunkovská bylo z důvodu privatizace 

zrušeno. Bylo rozhodnuto, že další sběr kol pro Afriku budeme organizovat na jaře a na 

podzim. Sběr bude probíhat to po dobu dvou týdnů, a to v garáži Charity Třinec na ulici 

Lidická (tuto garáž máme v pronájmu od září roku 2013). 

První jarní sběr probíhal od 22. dubna do 6. května roku 2014. do hlavního skladu v Koblově 

bylo odvezeno 198 kol soukromým dopravcem Quadtrans. 

Další sběr v garáží proběhl od 15. do  26. září.   Sebraných 100 kol bylo do Koblova 

odvezeno opět dopravcem Quadtrans. 
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2.12 „Když běhá žena“  

 

 Dvě sestřičky z nemocnice Podlesí se rozhodly tímto způsobem podpořit Charitu 

Třinec  

 

 

2.13 Zapojení se do akce „Dárky pro děti a seniory na Ukrajinu“ 

 

Do této akce se Charita zapojila tím, že pomohla sesbírat použité, ale zánovní hračky od 

žáků vendryňských a třineckých škol a předala je zástupcům organizace „Pomoc Těšínského 

Slezska“, kteří je následně převezli na Zakarpatskou Ukrajinu a tam též předali dětem v 

sociálně slabých rodinách, ale i v dětských domovech a sborech.  
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Další akce v Charitě Třinec 

 

13.července - Výlet pro zaměstnance – Studeničné 

 

14.8.2014 - Dzień osób starszych Ustroń 

 

12. října - Renata Drössler četla dětem v rámci akce „ Celé Česko čte dětem“ 
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12. října - Benefiční koncert Renaty Drössler pro Charitu Třinec 

 

14.listopadu -  Setkání pro dobrovolníky 

 

  

26. listopadu – „Vilijovka“ pro zaměstnance 
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1. prosince  - Vánoční výstavka Centrum sociálních služeb Český Těšín 

 

14. prosince – Adventní setkání ve Stříteži 

 

 

17. prosince – pan mgr. Ing. Rajmund Ronchetti, četl dětem v rámci akce „ Celé Česko čte 

dětem“ 
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4. Výsledky finančního hospodaření 
 

 

AKTIVA 769 
 

PASÍVA 769 

A. Dlouhodobý majetek 131   A. Vlastní zdroje 318 

I. Dlouhodobý nehmotný majetek 0   I. Jmění 297 

II. Dlouhodobý hmotný majetek 273   II. Výsledek hospodaření 2014 21 

III. Dlouhodobý finanční majetek 0       

IV. Oprávky k dlouhodobému 
majetku -142       

B. Krátkodobý majetek 638   B. Cizí Zdroje 451 

I. Zásoby 20   I. Rezervy 0 

II. Pohledávky 3   II. Dlouhodobé závazky 0 

III. Krátkodobý finanční majetek 318   III. Krátkodobé závazky 441 

IV. Jiná aktiva 297   IV. Jiná pasíva 10 

 

NÁKLADY CELKEM 5 882 
 

VÝNOSY CELKEM 5 903 

Spotřebované nákupy 581 
 

Tržby za vlastní výkony 3 348 

* spotřeba materiálu 496 
 

* tržby za vlastní výrobky 0 

* spotřeba energie 85 
 

* tržby z prodeje služeb 3 348 

* spotřeba ost.  nesklad. dodávek 0 
 

* tržby od pojišťoven 0 

Služby 450 
 

Ostatní výnosy 0 

* oprava a udržování 22 
 

* úroky 0 

* cestovné 114 
 

* jiné ostatní výnosy 0 

* náklady na reprezentaci 4 
 

Tržby z prodeje majetku 0 

* ostatní služby 310 
 

Přijaté příspěvky 645 

Osobní náklady 4 722 
 

* nadace 95 

* mzdové náklady 3 493 
 

* právnické osoby 378 

* zákonné sociální pojištění 1 069 
 

* fyzické osoby 172 

* zákonné sociální náklady 160 
 

Provozní dotace 1 910 

Ostatní náklady 42 
 

* MPSV 1 032 

* daně a poplatky 7 
 

* Obce a města 262 

* daň z příjmů 0 
 

* Úřad práce 476 

* jiné ostatní náklady 35 
 

* Plzeňský Prazdroj 140 

Odpisy, prodaný majetek 87 
 

Hospodářský výsledek  21 
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5 Spolupracující organizace 
 

Organizace ADRA          www.adra.cz 

Pomoc Těšínského Slezska, o.s.  www.pomoctesinskehoslezska.cz 

Centrum pro rodinu a sociální péči z.s.   www.prorodiny.cz 

Kola pro Afriku, o.p.s.   www.kolaproafriku.cz 

Šance podaná ruka       www.sancepodanaruka.cz  

MEDICA zdravotní péče, s.r.o. www.zdravotnipecetrinec.cz  

Kvalifikační a personální agentura, o.p.s. www.kapa-ops.cz 

Mobilní tísňová péče Anděl Strážný, z.ú.   www.andelstrazny.eu/cs/      

  

  

http://www.adra.cz/
http://www.pomoctesinskehoslezska.cz/
http://www.kolaproafriku.cz/
http://www.sancepodanaruka.cz/
http://www.zdravotnipecetrinec.cz/
http://www.kapa-ops.cz/
http://www.andelstrazny.eu/cs/
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6 Podpořili nás 
 

Baron Karel 

Cor et Vasa s.r.o. 

Farná Ewa  

MUDr.Fišara Michal 

Fotrtissimos.r.o. 

Kotajná Henryka 

Kukuczka Bohumír 

Moderová Irena 

Město Jablunkov 

Město Třinec   

MPSV 

Obec Vendryně 

PROLIFIC CZ s.r.o. 

Ing. Sventek David 

Třinecký inženýring a.s. 

Třinecké železárny 

Úřad práce  

Ing. Wieslaw Wania 

Wawreczková Marie 

Natalia Rotter,Zubková Radka a kolektiv 

 

 Všem dárcům a příznivcům moc děkujeme. 

 


