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„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.“ 
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Vážení spolupracující a přátelé Charity, 

 

po roce se Vám opět dostává do ruky výroční zpráva, tentokrát však za rok 

2015. 

Charita Třinec svoji činnost zaměřila hlavně na pomoc nesoběstačným 

osobám v jejich domácnostech, aby mohly co nejdéle zůstat ve svém 

přirozeném prostředí. Snad se nám to i daří díky našim službám osobní 

asistence a půjčovně kompenzačních a zdravotních pomůcek.  

Často se hovoří o tom, jak je dobré znát své kořeny, hovoří se  

o občanské společnosti, jak důležité jsou dobré vztahy, soudržnost nejen 

v rodinách, ale i v rámci sousedských vztahů. Možná i proto nám hodně 

záleželo na tom, aby se v Třinci stal tradicí třeba Tříkrálový průvod. 

Podařilo se to díky podpoře a spoluorganizaci Města Třinec. Tři králové 

přijeli na koních a poklonili se malému Ježíškovi v jesličkách. Nechybělo malé 

občerstvení. 

I v dalších letech se budeme rádi na akcích tohoto typu spolupodílet. 

Na závěr bych ráda poděkovala všem, kteří jdou s námi touto cestou. Děkuji 

našim zaměstnancům, dobrovolníkům, donátorům a všem příznivcům 

Charity Třinec.       

                                                                                      Bc. Marta Bezecná 

                                                                                  ředitelka Charity Třinec 

       

                                                                                                       

ÚVODNÍ SLOVO 
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ZÁKLADNÍ ÚDAJE ORGANIZACE 

Motto 

 

„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 “. 

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.  

Územím působení Charity Třinec je Třinecko a okolní obce (Vendryně, Bystřice, 

Nýdek, Střítež, Smilovice, Řeka), Jablunkovsko a okolní obce. 

Statutárním zástupcem Charity Třinec je ředitel, který dle stanov jedná samostatně 

a jedná jménem organizace. Poradním orgánem ředitele je sedmičlenná Rada.  

 
Adresa:    

Charita Třinec, ul Lidická 1272, 739 61 Třinec 
  IČ: 4959121 

DiČ: CZ49591215 
Konto: Česká spořitelna 1735887399/0800 
tel.: 558 993 587 
web: www.charitatrinec.cz 
Statutární zástupce: Bc.Marta Bezecná,  ředitelka 

Charita 
Třinec 
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Rada Charity Třinec 

P. Mons. Mgr. Vrubel František  

           Kuchařová Marcela 

           Kuchař Jiří 

           Pavlíková Libuše 

           Ing. Raszková Gražyna 

           Wawreczková Marie 

           Zuber Bohuslav 

 
Poslání Charity Třinec  
 

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. 

 
 
 

 
 
 

Charitní asistenční služba 
Lidická 1272, 739 61 Třinec 
tel.: 724 257 219 
 

Půjčovna kompenzačních pomůcek 
Lidická 1272, 739 61 Třinec 
tel.: 558 993 587 
 

Charitní Bazárek 
Přátelství 1009, 739 61 Třinec 
Tel.: 724 257 219 

STŘEDISKA CHARITY TŘINEC 
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CHARITNÍ ASISTENČNÍ SLUŽBA 

Poslání 

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.  

Posláním Charitní asistenční služby je pomoc osobám v  přirozeném prostředí 
z Třince a okolních obcí (Vendryně, Bystřice, Nýdek, Střítež, Smilovice, Řeka) 
a Jablunkovska, které mají sníženou soběstačnost z důvodu věku, tělesného nebo 
zdravotního postižení, jejichž situace vyžaduje pomoc jiné fyzické osoby.  

Přijaté žádosti na osobní asistenci za rok 2014: 

V roce 2015 bylo přijato 57 nových klientů. 

Celkem využilo naši službu 127 klientů. 

Obce a počet klientů, kteří v roce 2015 využili Charitní asistenční službu: 

Obec Počet klientů 

Bystřice 12 

Hnojník 2 

Hrádek 5 

Jablunkov 4 

Komorní Lhotka 1 

Mosty u Jablunkova 3 

Návsí 1 

Nýdek 6 

Písek 1 

Smilovice 3 

Střítež 1 

Třinec 78 

Vendryně 9 

Řeka 1 
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V prosinci Charita Třinec získala pro službu osobní asistence nové auto Škoda 
Citigo Active. 
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Poslání 

Cílem naší služby je umožnit krátkodobé i dlouhodobé  zapůjčení zdravotních 

a kompenzačních pomůcek. 

 
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.  
 

Ke konci roku 2015 půjčovna vlastnila mimo jiné:  
101 elektricky ovládaných postelí 
56 matrací proti proleženinám 
48 mechanických vozíků 
 

 

 

PŮJČOVNA KOMPENZAČNÍCH POMŮCEK 



 

Stránka 9 

 

  

Poslání 

Cílem Bazárku  je využití obnošeného šatstva, pro další dobročinné a humanitární 
účely.  
 

Bazárek může navštívit jednak široká veřejnost, ale hlavně slouží osobám, které 
se ocitly v hmotné nouzi. 
 

Bazárek je otevřen každý všední den, a to díky dotacím z úřadu práce, který 
vytváří pracovní místa pro dvě pracovnice v rámci veřejně prospěšných prací. 
Významně také pomáhají dobrovolnice. 

 
 
 

 

CHARITNÍ BAZÁREK 



 

Stránka 10 

 

  

 
 

Zprostředkování kontaktu na právní poradnu 
 

Potřebným osobám telefonicky domlouváme setkání s právníkem.  
 
Službu poskytuje Advokátní kancelář Czudek a Božková (sídlo kanceláře náměstí 

Míru 551, 739 61 Třinec). V roce 2015 bylo zprostředkováno 8 porad. 
 
 
Jarní a podzimní  bazárek  pro maminky  
 
Jde o pomoc mladým rodinám s dětmi, aby si maminky mohly prodat a také koupit 

zánovní dětské oblečení, ale i kočárky, kola a další předměty. 
 
Bazárek byl organizován ve spolupráci s Poradnou pro vztahy a rodinu, která je 

součástí organizace Centrum pro rodinu a sociální péči z.s. 
 
Jednalo se o čtyřdenní akce, na jaře a pak ještě na podzim ve Sborovém centru 

Hutník. 

 

DALŠÍ SLUŽBY 
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Zprostředkování tísňové péče „ SOS tlačítko „ 

 

Charita Třinec je od roku 2014 zprostředkovatelem tísňové péče „Knoflík SOS 
pro babičku, dědečka“. Poskytovatelem této služby je Anděl Strážný, z.ú.  

Služba tísňové péče je registrovanou, terénní službou poskytovanou 
v domácnostech klientů. Přístroje na tísňovou péči Charita Třinec zapůjčuje zdarma. 
Služby platí klient poskytovateli. (Anděl Strážný, z.ú.) 
 

Služba probíhá pomocí distanční a hlasové komunikace s klientem, úzce s ním 
spolupracuje podle nastaveného individuálního plánu. Je možné si vybrat ze dvou 
druhů: 

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

   Měsíční nájem  - 500 Kč 
 

 
 

2.  Domácí tísňová péče. Měsíční nájem – 350 Kč 

 
 

V Třinci bylo celkem v roce 2015 monitorováno 32 klientů, proběhlo 3378 hovorů, jako reakce na alarm ze 

strany klienta. Z celkového počtu klientů bylo 26 žen a 6 mužů. 
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Vaření polévek pro osoby bez přístřeší 

 

Akce je pomocí pro osoby bez přístřeší, aby v zimním, mrazivém počasí měly k jídlu 

alespoň něco teplého.  

 

Charita Třinec se této akce zúčastnila již čtvrtým rokem, a to díky spolupráci se 

Sborovým centrem Hutník.  Polévky se podávaly od 12. ledna do 27. února vždy 

v pondělí, středu a pátek.   

 

Uskutečnilo se 21 setkání u teplé polévky. 
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Jarní a podzimní sběr kol pro Afriku  
 

U nás někomu může nepoužívané kolo překážet, v Gambii v Africe hodně pomůže.  
 

 
 
www.kolaproafriku.cz 
 

Akce je součástí humanitárních aktivit Charity Třinec. 
 
Během jarního sběru bylo darováno 134 kol,  
během podzimního sběru -  111 kol  
 

Kola následně odvezl do centrálního skladu v Ostravě Koblově kamion z  firmy 
Quadtrans. Z Koblova kola putují do Gambie. 
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DOBROVOLNÍCI V CHARITĚ 

Dobrovolnictví 
   

Nedílnou součástí a také velkou pomocí Charity Třinec jsou dobrovolníci 
 

V roce 2015 pomáhali:   

- Dobrovolníci proškolení organizací ADRA, v rámci služby osobní asistence – 

6 osob, odpracovali 154 hodin 

- Dobrovolníci, kteří pomáhali v půjčovně pomůcek a také v Bazárku – 7 osob, 

odpracovali 1 261 hodin  

- Příležitostní dobrovolníci  - 18 osob, odpracovali 20 hodin 

- Dobrovolníci TKS - 220 osob, odpracovali 1810 hodin 

 
Jedna z dobrovolnic – paní Žofie Tomoszková  byla v Praze oceněna v rámci 
projektu Dobrá Duše 2014.    
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TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA 

Charita Třinec každoročně organizuje veřejnou sbírku, kde se do spolupráce 
zapojuje mnoho dobrovolníků různého věku, tj. žáci, studenti i senioři. 

 

                                  
 
V roce 2015 bylo vybráno: 
 
Nýdek a Bystřice     74.121 Kč    
Třinec   357.065 Kč       
Vendryně      85.845 Kč       
Střítež            28.301 Kč        
Celkem             545. 332 Kč          
 
Výtěžek sbírky byl o 36.224 Kč vyšší než loňském roce. 

 
 
Po ukončení sbírky proběhlo ve farním kostele poděkování všem koledníkům.  
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DALŠÍ AKTIVITY V CHARITĚ TŘINEC 

Další akce v Charitě Třinec 
 

- 4.ledna -  Tříkrálový průvod – spolupráce s Městem Třinec 

 

- 2. června – Vaječina pro zaměstnance 

 

- 3. června  - Přednáška – Jak obvazy pomáhají malomocným v Indii 

a v Africe – Ing. Výleta, v Kavárně Pamoja 

 

- 1. října  - Butik - seniorská módní přehlídka a kulturní program v rámci 

Dne seniora – spolupráce s Městem Třinec 

 

- 5. – 9. října  - –  „Týden sociálních služeb“, v rámci tohoto týdne mohli 

zájemci navštívit Charitu Třinec, aby nejen získali informace o službách 

této organizace, ale také si mohli pochutnat na bramborovém placku. 

 

- 4. listopadu – Společný oběd pro dobrovolníky 

 

- 18. listopadu – Společný oběd pro zaměstnance 

 

- 4. prosince – Adventní setkání ve Stříteži – spolupráce s obcí Střítež 
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NÁKLADY CELKEM 6 920 
 

VÝNOSY CELKEM 6 908 

Spotřebované nákupy 226 
 

Tržby za vlastní výkony 4 415 

* spotřeba materiálu 159 
 

* tržby za vlastní výrobky 0 

* spotřeba energie 67 
 

* tržby z prodeje služeb 4 415 

Služby 506 
 

Ostatní výnosy 23 

* oprava a udržování 40 
 

* úroky 0 

* cestovné 95 
 

* jiné ostatní výnosy 23 

* ostatní služby 371 
 

Přijaté příspěvky 523 

Osobní náklady 6 030 
 

* nadace 14 

* mzdové náklady 4 481 
 

* právnické osoby 452 

* zákonné sociální pojištění 1 340 
 

* fyzické osoby 57 

* zákonné sociální náklady 209 
 

Provozní dotace 1 947 

Ostatní náklady 93 
 

* MPSV 934 

* daně a poplatky 12 
 

* Obce a města 255 

* jiné ostatní náklady 81 
 

* Úřad práce 758 

Odpisy, prodaný majetek 65 
 

Hospodářský výsledek  -12 

 

AKTIVA 1 027  PASÍVA 1 027 

A. Dlouhoddobý majetek 65  A. Vlastní zdroje 306 

I. Dlouhodobý nehmotný majetek 0  I. Jmění 318 

II. Dlouhodobý hmotný majetek 273  II. Výsledek hospodaření 2015 -12 

III. Dlouhodobý finanční majetek 0    

IV. Oprávky k dlouhodobému 
majetku 

-208    

B. Krátkodobý majetek 962  B. Cizí Zdroje 721 

I. Zásoby 20  I. Rezervy 0 

II. Pohledávky 66  II. Dlohodobé závazky 0 

III. Krátkodobý finanční majetek 548  III. Krátkodobé závazky 632 

IV. Jiná aktiva 328  IV. Jiná pasíva 89 

VÝSLEDKY FINANČNÍHO HOSPODAŘENÍ 
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VÝROK AUDITORA 
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SPOLUPRACUJÍCÍ ORGANIZACE 

         ADRA        

    www.adra.cz 

 

         Centrum pro rodinu a sociální péči z.s.   

  www.prorodiny.cz 

           

Kola pro Afriku, o.p.s.    

www.kolaproafriku.cz 

 

Kvalifikační a personální agentura, o.p.s.  

www.kapa-ops.cz 

 

MEDICA zdravotní péče, s.r.o. 

www.zdravotnipecetrinec.cz  

          

          Mobilní tísňová péče Anděl Strážný, z.ú.    

           www.andelstrazny.eu/cs/ 

 

         Pomoc Těšínského Slezska, o.s. 

          www.pomoctesinskehoslezska.cz 

 

Šance podaná ruka    

     www.sancepodanaruka.cz  

 

 

 

www.andelstrazny.eu/cs/      
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PODPOŘILI NÁS 

Naše poděkování patří všem, kteří podporují naši činnost, a to nejen 

finančně a materiálně. 

 

Děkujeme, že jste s námi. 

 

 

 Moravskoslezský kraj, Úřad práce, Město Třinec, Obec Vendryně  

 

 

 Diecézní charita ostravsko-opavská 

 

 

 Advokátní kancelář Czudek a Božková, Cor et Vasa s.r.o.,  Derma-Gyn medical 
s.r.o.,  Moraviatel a.s., TŘINECKÉ ŽELEZÁRNY, a.s. 

 

 

 Nadace ČEZ , Výbor dobré vůle - Nadace Olgy Havlové 

 




