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ZPRÁVA
2018
„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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ÚVODNÍ SLOVO
Vážení čtenáři této Výroční zprávy,
úbehl rok 2018 á my v Chárite Trinec opet biláncújeme á táke
zhodnocújeme náse kroky, ktere jsme v tomto roce úcinili.
První poloviná rokú úbehlá v dúchú príprávy podkládú pro podání
projektú ná zákoúpení á následnoú rekonstrúkci objektú byvále restáúráce
Brátrství v Dolní Lístne. Povedlo se á projekt byl podán první den, kdy jej
bylo mozne podát, 28. cervná. Vysledek búde znám áz nekdy v polovine
rokú 2019. Úz delsí dobú jsme resili nedostátecne prostory pro zázemí
osobní ásistence á táke sklád pújcovny zdrávotních á kompenzácních
pomúcek, proto nás táto moznost oslovilá á búdeme cekát s nádejí, ze se
zámer povede.
Dálsí áktivity Chárity Trinec se jáko úz trádicne, tocily kolem slúzeb osobní
ásistence, pújcovny pomúcek á táke bázárkú ná Kámionce.
Pádesát ásistentek zábezpecúje slúzby osobní ásistence ná Trineckú i
Jáblúnkovskú, kde doprává ke klientovi cásto není jednodúchá. Porídili jsme
proto ke trem stávájícím elektrokolúm dálsích pet elektrokol, á pred
vánocemi se nám podárilo zákoúpit i jeden stársí áútomobil.
Jsme rádi, ze stejne jáko v letech predchozích, i tento rok se Cháritá Trinec
zápojoválá do orgánizování rúznych spolecenskych ákcí á rozvíjelá ták
spolúpráci s mestem á táke s jinymi orgánizácemi v Trinci.
Stát, kráj, místní sámosprává, jednotlivci, orgánizáce i firmy nási cinnost
stále podporújí. Pátrí jim zá to velke díky. Stejne ták dekúji vsem
zámestnáncúm, kterí se s láskoú á nádsením venújí sve práci. Lidem, kterí
násich slúzeb vyúzívájí, á jejich rodinám dekúji, ze nám záchovávájí svoú
prízen á preji si, ábychom jim dokázáli byt náblízkú s úcinnoú pomocí
zejmená ve chvílích, kdy pomoc nejvíc potrebújí

Bc. Mártá Bezecná
reditelká Chárity Trinec
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ZAKLADNÍ ÚDAJE ORGANÍZACE

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 Ínternátionális. 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
ÍC: 49591215
DÍC: 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 TřinecP. Mons. Mgr. Vrúbel Frántisek
Kúchárová Márcelá
Kúchár Jirí
Pávlíková Libúse
Íng. Rászková Grázyná
Wáwreczková Márie
Zúber Bohúsláv

STREDÍSKA CHARÍTY TRÍNEC
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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CHARÍTNÍ ASÍSTENCNÍ 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.
Pocet novych klientú v roce 2018:
V roce 2018 bylo prijáto 57 nových klientů.
Celkem vyúzilo nási slúzbú 118 klientů.
Obce á pocet klientú, kterí v roce 2018 vyúzili Cháritní ásistencní slúzbú
Obec
Bystřice
Hnojník
Hrádek
Jablunkov
Komorní Lhotka
Nýdek
Smilovice
Střítež
Třinec
Vendryně
Řeka
Milíkov

Počet klientů
10
1
7
2
1
7
4
3
72
9
1
1

V roce 2018 se nám táke podárilo zákoúpit stársí áútomobil pro osobní ásistenty,
ktery sloúzí pro preprávú mezi domácnostmi klientú.
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PÚJCOVNA KOMPENZACNÍCH 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 2018 pújcovná vlástnilá mimo jine:
103 elektricky ovládaných postelí
59 matrací proti proleženinám
50 mechanických vozíků
14 koncentrátorů kyslíku
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CHARÍTNÍ 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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DALSÍ SLÚZBY

Zprostředkování kontaktu na právní poradnu
Potřebným osobám telefonicky domlouváme setkání s právníkem.
Slúzbú poskytúje Advokátní káncelár Czúdek, Sikorá á pártneri, s.r.o.
(sídlo kánceláre námestí Mírú 551, 739 61 Trinec).
V roce 2018 bylo zprostredkováno 36 porad.

Zprostředkování služby pastorační pracovnice
Za důležité považujeme téma spirituálních potřeb klientů.
Pástorácní prácovník pomáhá posilovát snáhy o zvládnútí obtízí spojenych
s nárocnoú sitúácí ú klientá, rodinnych príslúsníkú, á táke pozústálych.
Jde zde predevsím o posilování pácientú v jejich boji s nemocí, bolestmi á
tezkostmi choroby.
Ná zákláde zprostredkování probehlo v roce 2018 celkem 198 hodin návstev
pástorácní prácovnice ú klientú v Dome sv. Josefá v Ropici á táke ná oddelení
sociálních lúzek v Trinci.
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Bezplatné zapůjčení přístroje na tísňovou péči
Služba tísňové péče potřebným
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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.

Jedná se o jiz sestiletoú spolúpráci Chárity Trinec, Sboroveho centrá Hútník á Kátolicke
fárnosti v Trinci.
Úkolem Chárity Trinec bylo zorgánizovát dobrovolníky, kterí v kúchyni Sboroveho
centrá Hútník polevky úvárili á táke pomáháli pri vydávání techto polevek.
V období od 17. ledna do 9. března tohoto rokú se úskútecnilo 23 setkání ú teple
polevky.
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Sběr kol pro Afriku
Díky projektú Kolá pro Afrikú májí odlozene ceske bicykly vskútkú dve dúse – kdyz ú nás
dosloúzí, nájdoú jeste úplátnení ú Gámbijskych skolákú, kterym ták podstátne zkrácújí
cestú ke vzdelání.
Cháritá Trinec spolúprácúje s orgánizácí Kolá pro Afrikú o.p.s., címz podstátne zkrácúje
áfrickym skolákúm cestú do skoly.

V prúbehú sberú, ktery probíhál od 14. do 25. kvetná 2018, se podárilo násbírát:
v Třinci 102 kola,
a ve Stříteži 15 kol.
Všech 117 kol jsme nálozili do kontejnerú zápújceneho firmoú z Nehlsen Trinec, s.r.o.
á ten pák odvezl p. Jáchnicki z preprávní firmy QÚADTRANS CZ, s.r.o. do Ostrávy Koblová
kde se kolá priprávújí ná cestú do Afriky.
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DOBROVOLNÍCÍ V CHARÍTE
Dobrovolnictví
Nedílnou součástí a také velkou pomocí Charity Třinec jsou dobrovolníci
V roce 2018 pomáhali:
V Bazáreku na Kamionce
V Půjčovně pomůcek
Během Tříkrálové sbírky
Počet hodin celkem

– 135 hodin
- 632 hodin
- 1260 hodin
2 027 hodin.

dobrovolnice behem tríkráloveho prúvodú

dobrovolnice v cháritním bázárkú
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TRÍKRALOVA SBÍRKA
Prvních 14 dní v lednú lonskeho rokú jste se mohli potkávát s málymi koledníky,
kterí i pres neprízen pocásí, v zime á snehú, obcházeli mestá á vesnice, áby prispeli
dobre veci.
Trádicní tríkrálová sbírká v roce 2018 prineslá krásny vysledek. V okolních mestech á
obcích se lide prispeli do kásicek koledníkú:
Bystřice, Nýdek

131 601 Kč

Řeka, Smilovice

24 343 Kč

Střítež

28 860 Kč

Třinec

500 300 Kč

Vendryně

137 168 Kč

Celkem se vykoledoválo 822 272 Kč coz je o 165 018 Kc více oproti predcházejícímú
rokú. 65 % z teto cástky (551 502 Kc) pútúje ná podporú slúzeb Chárity Trinec, á z
cásti je táke vytvoren krizovy fond ná pomoc pro prípád domácích i svetovych
húmánitárních kátástrof.
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TRÍKRALOVY PRÚVOD
Behem Tríkrálove sbírky porádáme táke oblíbeny Tríkrálovy prúvod.
Í v tomto roce, opet rozzáril centrúm Trince Tri králove s prúvodem á to 6. 1. 2018.
Úzili jsme si krásneho pocásí, koní á králú i ándílkú.
Cely prúvod doprovázelá skvelá kápelá á hlávne jsme si úzili úzásnoú átmosferú.
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DALSÍ AKTÍVÍTY V CHARÍTE TRÍNEC
Dálsí ákce, ktere Cháritá Trinec orgánizoválá nebo se ná orgánizáci
spolúpodílelá:
Leden:
27. 1. 2018

Fární ples spolkú Sánctús Albertús, ná kterem se podílelá i Cháritá
Trinec - do príprávy jsme se zápojili vyroboú kotilionú.

Únor:
12. 2. 2018

Obed pro dobrovolníky, ná kterem jsme 36 cháritním dobrovolníkúm
podekováli zá jejich obetávoú podporú.

Kveten:
18. 5. 2018

Den pro rodinú – pekli jsme brámborove
návstevníky.

plácky pro vsechny

Srpen:
1. 8. 2018

Bázárek oblecení pod sirym nebem - úsporádáli jsem jiz drúhy rocník
bázárkú oblecení pro deti i dospele pred kinem Kosmos v Trinci.
Nákúpem oblecení zá symbolickoú cenú 20 Kc bylá podporená ákce
"Tríkrálovy prúvod" Chárity Trinec.

Ríjen:
1. 10. 2018

Den seniorá - v prostorách kiná kosmos zorgánizovál odbor sociálních
vecí státútárního mestá Trince ve spolúpráci s Cháritoú Trinec á
dálsími neziskovymi orgánizácemi odpoledne plne áktivit pro
seniory.

Prosinec:
30. 12. 2018

Cháritá Trinec se letos opet zápojilá do ákce „ dárky pro Úkrájinú“ ve
spolúpráci s org. Pomoc Tesínskeho Slezská. Sbírály se dárky pro deti
á seniory ná Úkrájine.

Celoroční
aktivita
Dobrovolnice z Trinecká pletoú obvázy pro
v Índii. Doprávú do cíle k nemocnym orgánizúje spolek Omegá plús.

málomocne

V roce 2018 bylo prostrednictvím Chárity Trinec odesláno 1464 obvázú.
16

REALÍZOVANÉ 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.
Mobilita pro osobní asistenci na Třinecku
Díky. podpore nádáce CEZ reálizújeme projekt v rámci, ktereho byly porízeny
elektrokolá, která pomáhájí prácovníkúm Chárity Trinec v terenú jiz více nez dvá roky.
V polovine rokú 2016 byly díky podpore Nádáce CEZ porízeny první 3 elektrokolá. Mezi
zámestnánci byl o kolá tákovy zájem, ze jsme v roce 2018 opet pozádáli Nádáci CEZ o
podporú tohoto projektú. Byli jsme úspesní, á ták se povedlo v zárí 2018 porídit dálsích
5 elektrokol.
Celkem sloúzí v Chárite Trinec 8 elektrokol, která jsoú zámestnánci vyúzíváná kázdy den
temer nepretrzite.

Elektrokolá jsoú vyúzity jáko doprávní prostredky pro osobní ásistentky, ktere dojízdejí
do domácností klientú.
Tímto bychom rádi vyjádrili podekování Nádáci CEZ zá podporú pri rozvoji slúzeb
Chárity Trinec.
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Evropské projekty

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.

Po 2 letech jsme v zárí 2018 úspesne úkoncili pilotní projekt podporovány Evropskoú
únií s názvem Flexibilní zámestnánost pro osoby pecújící á dloúhodobe nezámestnáne.
V rámci tohoto projektú jsme reálizováli 10 dotoványch prácovních míst, vzdelávácí á
rekválifikácní kúrzy á odborná porádenství.
Úcástníkúm projektú jsme nábídli pomocnoú rúkú pri hledání zámestnání i individúální
podporú pri resení problemú s úplátnením ná trhú práce.
Jsme moc rádi, ze tento projekt pomohl dloúhodobe nezámestnánym i lidem, kterí se
stárájí domá o sve blízke á májí ták rádú prekázek pri hledání zámestnání.

A jeste rádeji jsme, ze se nám podárilo ná pilotní projekt návázát
á od kvetná 2018 spústit ná dálsí 2 roky projekt pokrácújící s názvem:
Flexibilní zaměstnanost pro osoby pečující a dlouhodobě nezaměstnané 2.
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Projekt Flexibilní zaměstnanost pro osoby pečující
a dlouhodobě nezaměstnané 2
Projekt za podpory Evropské unie pomáhá osobám pečujícím a dlouhodobě
nezaměstnaným nacházet nové uplatnění na trhu práce.
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SPOLÚPRACÚJÍCÍ ORGANÍZACE
Advokátní kancelář Czudek, Sikora a partneři, s.r.o.
www.akcb.eu
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 HOSPODARENÍ
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VÝROK AÚDÍTORA
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CHARÍTA TRÍNEC V PRÚBEHÚ CASÚ
Závěrem je tády málé ohlédnútí.
Náše orgánizáce toho má úž mnoho zá seboú. V Třinci á okolních obcích působíme již
více než jednú dekádú. A protože jsme hrdí ná práci, která zá námi zůstálá, á doúfejme
i nádále zůstáne, rádi se ohlédneme zá tím, jáké byly náše záčátky á kám áž jsme došli.
Podívejme se, jak vypadá deset let v Charitě Třinec:

Jeden z prvních záznámú v Cháritní kronice jsoú zácátky Tríkrálove sbírky.
O deset let pozdeji Tríkrálová sbírká stále probíhá á podárilo se nám ji rozsírit o
skveloú ákci Tríkráloveho prúvodú mestem Trinec á jsme zá to moc rádi!
Tato akce i mnohé další projekty a služby, které se nám podařilo během let
vybudovat, nás nesmírně těší a děkujeme všem, kteří nám pomohli k tomu, jaká
je Charita Třinec dnes.
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PODPORÍLÍ NAS

Komorní Lhotka




Nadace ČEZ
Nadace AGROFERT
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