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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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ÚVODNI SLOVO
Vážení čtenáři této Výroční zprávy,
ná tomto míste mi nezbyvá nic jineho nez podekovát. V tomto roce
jsme prekrocili první dekádú á oslávili deset let fúngování Chárity v Trinci,
á to i díky podpore vás vsech.
Oproti temer sto letúm slúzby Chárity v násí zemi je deset let velmi málo,
ále i zá deset let se dá stihnoút leccos. Jsme rádi, ze v tomto málem
júbilejním roce se nám podárilo do Trince pozvát osobnost, jákoú je pání
doktorká Márie Svátosová – vystoúpilá ná konferenci „ NEJSTE NA TO
SAMI“, kteroú Cháritá porádálá spolú s orgánizácí Medicá zdrávotní pece,
s.r.o..
Dálsím pozványm hostem byl kátolicky knez Zbigniew Czendlik se svym
porádem „BENEFICNI TALK SHOW ZBIGNIEWA CZENDLIKA“ – túto ákci
jsme porádáli spolú s mestem Trinec á vytezek byl poúzit ná obnovú
dreveneho kostelíká Bozího telá v Gútech.
Závázáli jsme se pomáhát nemocnym v domácnostech, áby mohli co
nejdele zústát ve svem prirozenem prostredí. Doúfám, ze pomoc
prostrednictvím násich slúzeb bylá á je prínosná.
V terenú je tezke obejít se bez doprávních prostredkú. Jsme rádi, ze
v letosním roce se podárilo díky nádáci Agrofert nás vozovy párk rozsírit o
v porádí jiz ctvrty áútomobil, ktery násím ásistentkám zájistí jednodússí
doprávú zá klienty.
A podárilo se táke mnoho jinych spolecnych áktivit. Pokúd bych tento rok
chtelá krátce shrnoút, múzeme ríci, ze úplynúl ve známení dobre
spolúpráce s jinym súbjekty.
Jsme zá to rádi, dekújeme á rádi bychom s Vámi pokrácováli v násí práci i
nádále.
Bc. Mártá Bezecná
reditelká Chárity Trinec
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ZAKLADNI ÚDAJE ORGANIZACE

Cháritá Trinec
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 “.
Cháritá Trinec je nestátní nezisková orgánizáce, církevní právnická osobá. Je
zákládní slozkoú Diecezní chárity ostrávsko-opávske, která jáko soúcást Chárity Ceske
repúbliky je clenem mezinárodního svázú Cáritás Internátionális. Ministerstvem
kúltúry CR bylá záregistrováná dnem 14. 9. 1998.
Územím púsobením Chárity Trinec je Trinecko á okolní obce (Vendryne, Bystrice,
Nydek, Strítez, Smilovice, Reká), Jáblúnkovsko á okolní obce.
Státútárním zástúpcem Chárity Trinec je reditel, ktery dle stánov jedná
sámostátne á jedná jmenem orgánizáce. Porádním orgánem reditele je sedmiclenná
Rádá.
Poslání
Zákládním posláním Chárity Trinec je pomoc osobám, ktere se ocitly v sociální,
máteriální, zdrávotní, dúchovní nebo jine noúzi, á to bez ohledú ná vyznání, rású nebo
národnost s prihlednútím ná potreby kázdeho jednotlivce.
Kontaktní údaje:
Cháritá Trinec, úl. Lidická 1272, 739 61 Trinec
IC: 49591215
DIC: CZ49591215
Konto: Ceská sporitelná 1735887399/0800
Tel.: 558 993 587
web: www.cháritátrinec.cz
Státútární zástúpce: Bc. Mártá Bezecná, reditelká
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Rada Charity Třinec
P. Mons. Mgr. Vrúbel Frántisek
Kúchárová Márcelá
Kúchár Jirí
Pávlíková Libúse
Ing. Rászková Grázyná
Wáwreczková Márie
Zúber Bohúsláv

STREDISKA CHARITY TRINEC
Charitní asistenční služba
Lidická 1272, 739 61 Trinec
tel.: 724 257 219
Půjčovna kompenzačních pomůcek
Lidická 1272, 739 61 Trinec
tel.: 558 993 587
Charitní Bazárek
Prátelství 1009, 739 61 Trinec
Tel.: 724 257 219
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CHARITNI ASISTENCNI SLÚZBA
Poslání Charitní asistenční služby
Posláním Charitní asistenční služby je pomáhat osobám z Třince a okolních obcí,
Jablunkova a okolních obcí, které mají sníženou soběstačnost z důvodu věku, tělesného
nebo zdravotního postižení a jejichž situace vyžaduje pomoc jiné fyzické osoby, a to v
jejich přirozeném prostředí.
Tato pomoc se uskutečňuje terénní formou a je poskytována prostřednictvím osobních
asistentů. Osobní asistent podporuje a provází klienta v činnostech, které už klient sám
nezvládá, podporuje ho v jeho soběstačnosti a tím mu umožňuje setrvat co nejdéle v
domácím prostředí a zapojovat se do běžného života.

Pocet novych klientú v roce 2017:
V roce 2017 bylo prijáto 46 nových klientů.
Celkem vyúzilo nási slúzbú 113 klientů.
Obce á pocet klientú, kterí v roce 2017 vyúzili Cháritní ásistencní slúzbú:

Obec
Bystřice
Hnojník
Hrádek
Jablunkov
Komorní Lhotka
Nýdek
Smilovice
Střítež
Třinec
Vendryně
Řeka

Počet klientů
15
1
6
3
1
6
4
3
65
8
1
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PÚJCOVNA KOMPENZACNICH POMÚCEK
Poslání půjčovny kompenzačních pomůcek
Cílem naší služby je umožnit krátkodobé i dlouhodobé zapůjčení zdravotních
a kompenzačních pomůcek.
Pújcovná zdrávotních á kompenzácních pomúcek je slúzboú, která doplnúje nási
cháritní ásistencní slúzbú. Osobám, kterym poskytújeme slúzbú osobní ásistence,
múzeme zápújcit vhodnoú pomúckú. To vsák neznámená, ze jsme tády jen pro klienty
vyúzívájící slúzby osobní ásistence.
Kdokoliv potrebny se múze ná nás obrátit á búde-li vhodná pomúcká ná skláde, po
sepsání smloúvy si klient nápríklád mechánicky vozík, chodítko átd. múze odvezt
domú.
Ke konci rokú 2017 pújcovná vlástnilá mimo jine:
103 elektricky ovládaných postelí
57 matrací proti proleženinám
50 mechanických vozíků
14 koncentrátorů kyslíku
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CHARITNI BAZAREK
Poslání
Cílem Charitního bazárku je využití obnošeného šatstva pro další dobročinné
a humanitární účely.
Cháritní bázárek múze návstívit jednák siroká verejnost, ále hlávne sloúzí osobám,
ktere se ocitly v hmotne noúzi.
Cháritní bázárek je otevren kázdy vsední den, á to díky dotácím z úrádú práce,
ktery vytvárí prácovní místá pro dve prácovnice v rámci verejne prospesnych prácí.
Vyznámne táke pomáhájí dobrovolnice.

Bázárek nájdete ná ádrese:
Třinec na Kamionce
ul. Přátelství 1009 (bývalá pošta) v 1. poschodí
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DALSI SLÚZBY
Zprostředkování kontaktu na právní poradnu
Potřebným osobám telefonicky domlouváme setkání s právníkem.
Slúzbú poskytúje Advokátní káncelár Czúdek á Bozková
(sídlo kánceláre námestí Mírú 551, 739 61 Trinec).
V roce 2017 bylo zprostredkováno 15 porád.

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.
Bázárek byl orgánizován ve spolúpráci s Porádnoú pro vztáhy á rodinú, která je
soúcástí orgánizáce Centrúm pro rodinú á sociální peci z. s.
Jednálo se o trádicní ctyrdenní ákce, reálizováne ná járe á ná podzim ve Sborovem
centrú Hútník.
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Bezplatné zapůjčení přístroje na tísňovou péči
Služba tísňové péče potřebným
Cháritá Trinec v roce 2014 získálá díky GRANTOVEMÚ PROGRAMÚ PLZENSKEHO
PRAZDROJE zárízení tísnove pece, která bezplátne zápújcúje potrebnym z Trinecká.
Poskytovátelem teto slúzby je Andel Strázny, z.ú.
V roce 2017 melo tento prístroj zápújceno 7 osob z Trinecká.
Mobilní tísňová péče („krábická Senior Inspect s cervenym tlácítkem“)

Domácí tísňová péče
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Vaření polévek pro osoby bez přístřeší
Akce je pomocí pro osoby bez přístřeší, aby v mrazivém zimním počasí měly k jídlu
alespoň něco teplého.
Cháritá Trinec se teto ákce zúcástnilá jiz pátym rokem, á to díky spolúpráci se Sborovym
centrem Hútník.
Polevky se podávály od 11. ledna do 9. března, vždy v pondělí, středu a pátek.
V zimním období rokú 2017 se úskútecnilo celkem 23 setkání ú teple polevky.
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Sběr kol pro Afriku
U nás může někomu nepoužívané kolo překážet, v Gambii v Africe hodně pomůže.

Táto ákce probíhá jiz pátym rokem á je soúcástí húmánitárních áktivit Chárity Trinec.
Po dobú ctrnácti dní vozili soúkromí dárci stársí kolá z Trinecká k nám, kolá bylá
skládováná do zápújceneho kontejnerú firmy Nehlsen, následne odvezená do
centrálního skládú v Ostráve Koblove, kámion firmy Qúádtráns.
V prúbehú sberú, ktery probíhál od 15. do 26. kvetná 2017,
bylo vybráno 120 kol.

Z Koblová kolá pútújí do Gámbie.
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DOBROVOLNICI V CHARITE
Dobrovolnictví
Nedílnou součástí a také velkou pomocí Charity Třinec jsou dobrovolníci
V roce 2017 pomáhali:
 4 dobrovolníci právidelne pomáháli v pújcovne pomúcek á táke v Bázárkú
 celkem odprácováli 988 hodin
 40 osob pomáhálo jáko prílezitostní dobrovolníci
 spolecne odprácováli 239 hodin
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TRIKRALOVA SBIRKA
Cháritá Trinec kázdorocne orgánizúje verejnoú sbírkú, kde se do spolúpráce
zápojúje mnoho dobrovolníkú rúzneho vekú, tj. záci, stúdenti i seniori.

V roce 2017 se podařilo vybrat:
Vendryne

101 363 Kc

Bystrice, Nydek

70 584 Kc

Strítez, Smilovice

25 398 Kc

Trinec

399 855 Kc

celkově

597 200 Kč

Vytezek sbírky byl o 51 868 Kč vyšší než loňském roce.
Po úkoncení sbírky probehlo ve fárním kostele podekování vsem koledníkúm.
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DALSI AKTIVITY V CHARITE TRINEC

Dálsí ákce, ktere Cháritá Trinec orgánizoválá nebo se ná orgánizáci
spolúpodílelá:

6. ledná

Tríkrálovy prúvod

6. kvetná

Dopletená v Prerove – setkání pletárú obvázú pro málomocne
v Indii. Ná tomto setkání táke bylo predáno 807 obvázú, ktere
pletoú dobrovolnice z Trinecká. Následnoú doprávú ná místo
úrcení v Indii zájisťúje orgánizáce OMEGA plús.

13. kvetná

Den pro rodinú

16. kvetná

Konference – Nejste ná to sámi

27. cervná

Vájeciná pro zámestnánce

1. srpná

Cháritní bázárek pod sirym nebem – vytezek byl poúzit ná
slúzbú tísnove pece.

7. zárí

Beneficní tálk show ná obnovú kostelá Bozího Telá v Gútech

9. ríjná

Den seniorú – tánecní zábává s zivoú húdboú

24. ríjná

Spolecny obed pro dobrovolníky

26. ríjná

Spolecny obed pro zámestnánce

25. listopádú

Predvánocní koncert ve Strítezi
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REALIZOVANÉ PROJEKTY
Mimo poskytování sociálních služeb a zapojování se do komunitního dění ve
městě realizovala Charita Třinec v roce 2017 také některé projekty, které
byly uskutečněny za finanční podpory nadací.

Nadace Agrofert - Podpora péče o seniory v domácím prostředí
Nás vozovy párk se 1. listopádú 2017 rozrostl o ctvrty áútomobil
získány díky nádáci AGROFERT. Novy áútomobil pomáhá v terenú
prácovnicím osobní ásistence pri prepráve zá klienty.
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Výbor dobré vůle – Nadace Olgy Havlové - Dýchání bez námahy

Cháritá Trinec bylá úspesná v projektú Vyború dobre vúle, Nádáce Olgy
Hávlove, s názvem „ Dychání bez námáhy“.
Dne 24. brezná tohoto rokú nám bylá schválená cástká 54 000 Kc ná
zákoúpení koncentrátorú kyslíkú.
Zákoúpili jsme 2 kyslíkove koncentrátory v cene 54 858 Kc, ktere máme
v pújcovne zdrávotních á kompenzácních pomúcek á zápújcújeme je
osobám, ktere májí potíze s dycháním, áby mohly co nejdele zústát domá,
ve svem prirozenem prostredí.
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Potravinová a materiální pomoc nejchudším osobám
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Projekt Flexibilní zaměstnanost pro osoby pečující a dlouhodobě
nezaměstnané
Projekt za podpory Evropské unie pomáhá osobám pečujícím a
dlouhodobě nezaměstnaným nacházet nové uplatnění na trhu práce.

Cháritá Trinec v zárí 2016 odstártoválá dvoúlety, pilotní projekt zámereny
ná pomoc cílovym skúpinám, se kterymi Cháritá spolúprácúje pri
úplátnení ná trhú práce.
Projekt je fináncovány z prostredkú ESF prostrednictvím Operácního
prográmú zámestnánost á státního rozpoctú CR. Pártnerem projektú je
vzdelávácí ágentúrá Kválifikácní á personální ágentúrá, o.p.s.
Cílem tohoto projektú je poskytnoút individúální podporú pri resení
problemú s úplátnením ná trhú práce. Úcástníkúm projektú nábízíme
moznost odborného kariérového a psychologického poradenství,
možnost rekvalifikace a vzdělávacích skupinových aktivit.
Do projektú se mohoú prihlásit:
 osoby pečující o jiné závislé osoby – vsichni, kdo pecújí o
závisle osoby v I., II., III. IV. stúpni závislosti, ále táke rodice
pecújící o deti do 15 let
 osoby dlouhodobě nezaměstnané - v evidenci úrádú práce
po dobú delsí nez 5 mesícú.
Projekt poběží do září 2018
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SPOLÚPRACÚJICI ORGANIZACE
Centrum pro rodinu a sociální péči z.s.
www.prorodiny.cz
Kola pro Afriku, o.p.s.
www.koláproáfrikú.cz
Kvalifikační a personální agentura, o.p.s.
www.kápá-ops.cz
MEDICA zdravotní péče, s.r.o.
www.zdrávotnipecetrinec.cz
Mobilní tísňová péče Anděl Strážný, z.ú.
www.ándelstrázny.eú/cs/
Spolek OMEGA plus
Šance podaná ruka
www.sáncepodánárúká.cz
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VYSLEDKY HOSPODARENI
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VÝROK AÚDITORA
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PODPORILI NAS

Naše poděkování patří všem, kteří podporují naši činnost, a to nejen
finančně a materiálně.
Děkujeme, že jste s námi.
Instituce veřejného sektoru:
 Evropská Únie
 Evropsky sociální fond
 Operácní prográm zámestnánost
 Morávskoslezsky kráj
 Ministerstvo práce á sociálních vecí
 Úrád práce CR
 Mesto Trinec
 Obce:
Vendryne, Bystrice, Nydek, Strítez, Smilovice,
 Diecézní charita Ostravsko-opavská
Nadace:
 Asociáce poskytovátelů sociálních slúžeb
 Nadace AGROFERT
 Nádáce ČEZ
 Výbor dobré vůle, nádáce Olgy Hávlové
Firmy
 Advokátní káncelár Czúdek á Bozková,
 Dermá-Gyn medicál s.r.o.
 Nehlsen Trinec, s.r.o.
 QÚADTRANS CZ, s.r.o.
 Ing. Húczálá Henryk
 Perfekt Distribútion
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