VÝROČNÍ
ZPRÁVA
2019
„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.“

PODĚKOVÁNÍ DÁRCŮM
SLOVO NÁ ŮVOD
Vážení přátele,
s Božím požehnáním á táke s Vásí pomocí se nám dáří delát v Chářite
mnoho dobřeho. Rok 2019 byl řokem žmen ve fungování Chářity Třinec.
Pání Mářtá Bežecná s mánželem Ondřejem, kteří Chářite Třinec žásvetili
svuj život, se řožhodli odejít do ustřání, užívát si spolecneho duchodu,
vnoucát á spokojeneho stáří á já jsem nástářtoválá novou etápu náseho
spolecneho chářitního dílá. Její vysledky vsák uvidíme poždeji. Mářtu á
Ondřeje máme stále ná blížku jáko dobřovolníky, kteří pomáhájí c iny i
dobřymi řádámi á nápády. Venují nám svuj volny cás, když ořgánižujeme
spolecne áktivity á stále je máme meži sebou.
Jim obemá pátří velky dík žá to, že postávili Chářitu Třinec ná nohy, žřídili
v ní řegistřovánou sociální službu osobní ásistenci, pu jcovnu
kompenžácních pomucek, chářitní bážářek á řožsířili okřuh dobřovolníku
ták, že se Chářitá Třinec mohlá s jejich pomocí řožvíjet. Skláníme se před
jejich ochotou, třpelivostí, lidskym přístupem á velkym elánem, kteřy
venováli Chářite á dekujeme jim žá to, že dokážáli vybudovát toto fungující
Spolecenství spřávnych á požehnánych přácovníku, dobřovolníku, dářcu,
přátel, sympátižántu i klientu. Bohu díky.
V řoce 2019 se plánoválo, že Chářitá Třinec žá pomoci evřopske dotáce
bude moci žácít řekonstřuovát objekt byvále řestáuřáce Břátřství v Dolní
Lístne á bude tám mít sve sídlo, pujcovnu kompenžácních pomucek á táke
místnosti přo osobní ásistentky, kteře žájisťují teřenní službu
v domácnostech á potřebují žážemí, kde by se mohly připřávit, sepisovát
individuální plány klientu á konžultovát se sociální přácovnicí á vedoucí
chářitní ásistencní služby sve přácovní přoblemy. Bohužel přojekt nepřosel
kládnym hodnocením á nelže jej řeáližovát.
Přesto veříme, že řok 2019 byl přo Chářitu Třinec požehnány, á že bude i
nádále. Nási přácovníci po cely řok žábežpecováli chod násich služeb ve
přospech klientu, žá to jim pátří velky dík. Vážím si jejich přáce i násážení.
Dekuji táke vsem násim pářtneřum žá skvelou spolupřáci.
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S vdecností
Íng. Moniká Byřtusová, ředitelká
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PODĚKOVÁNÍ DÁRCŮM
ZÁKLÁDNÍ ŮDÁJĚ
Kontakt:
IČO:

Charita Třinec, ul. Lidická 1272, 739 61 Třinec
49591215

Bankovní účet:

Česká spořitelna 1735887399/0800

Tel.:

558 993 587

e-mail:

monika.byrtusova@trinec.charita.cz
web: www.charitatrinec.cz

Statutární zástupce:

Ing. Monika Byrtusová, ředitelka

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 “.
Chářitá Třinec je nestátní nežisková ořgánižáce, cířkevní přávnická osobá. Je žákládní
složkou Diecežní chářity ostřávsko-opávske, kteřá jáko soucást Chářity Ceske
řepubliky Ministeřstvem kultuřy CR bylá žářegistřováná dnem 14. 9. 1998.
Historie:
Devádesátá letá 20. století - chářitá fungoválá ná dobřovolnicke báži fořmou návstev
domovu přo seniořy á nemocnych pod vedením Ěvy Klusove, v letech 1994-2001 vedlá
Chářitu Třinec pání Jiřiná Hořnáková – žáložilá přvní chářitní bážářek, ořgánižoválá
chářitní plesy, v řoce 1998 se Chářitá řegistřoválá ná Ministeřstvu kultuřy, v letech
2001-2004 Chářitá Třinec utlumilá fungování, bylo to žá vedení ing. Plitky
Díky Bc. Mářte Bežecne (ředitelká 23. 10. 2007 - 31. 08. 2019) žácálá Chářitá pořižovát
kompenžácní pomucky á pujcovát je, od řoku 2009 žácálá fungovát řegistřováná
sociální službá chářitní osobní ásistence, vžnikl táke chářitní bážářek,
Íng. Moniká Byřtusová (soucásná ředitelká, od 01. 09. 2019) pokřácuje v řožvoji
chářitního dílá.

Ůžemím pusobením Chářity Třinec je mesto Třinec á okolní obce, Smilovice, Střítež,
Reká, Vendřyne, Bystřice, Nydek, Hřádek, Návsí, Jáblunkov, Písecná, Písek, Bocánovice,
Milíkov, Bukovec, Dolní Lomná, Hořní Lomná, Kosářiská, Mosty u Jáblunková.
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PODĚKOVÁNÍ DÁRCŮM
POSLÁNÍ CHÁRÍTY TRÍNĚC
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.
Rada Charity Třinec
Předseda:

Ing. Raszková Gražyna

Členové:

Kuchařová Marcela
Kuchař Jiří
Pavlíková Libuše
Bc. Bezecná Marta
Hartmanová Danka

Duchovní správce:

P. Mons. Mgr. Vrubel František

STRĚDÍSKÁ CHÁRÍTY TRÍNĚC
Charitní asistenční služba
Lidická 1272, 739 61 Třinec
tel.: 731 693 660

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

Charitní Bazárek
Přátelství 1009, 739 61 Třinec
Tel.: 733 676 649
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PODĚKOVÁNÍ DÁRCŮM
CHÁRÍTNÍ ÁSÍSTĚNCNÍ SLŮZBÁ
Vznik a registrace:

14. 9. 1998

Forma poskytování služby:

terénní

Vedoucí asistenční služby:

Mgr. Magdalena Kněžíková

Sociální pracovník a koordinátor:

Bc. Klára Lysková, Anna Waniová

Pracoviště:

ul. Lidická 1272, 739 61 Třinec

Telefon:

731 693 660

e-mail:

charitarozpisy@seznam.cz,
magdalena.knezikova@trinec.charita.cz

Provozní doba:

denně, 24 hodin denně včetně víkendů

Významné události, které ovlivnily chod asistenční služby:





nástup nove ředitelky do Chářity á s nimi nová přávidlá řížení ořgánižáce i služby,
nástup nove vedoucí ásistencní služby do Chářity,
peřsonální obmeny á doplnení stávu meži osobními ásistentkámi,
přípřávy noveho ÍT přogřámu, kteřy usnádní přáci vsem při koořdináci služeb
osobní ásistence,
 žápojení se do přojektu „Vždelávání chářitních přácovníku ná temá křesťánske
hodnoty v Cechách, konkřetne implementáce etickeho přogřámu DekáCeřt“.
Peci jsme poskytováli v techto obcích: Třinec á okolní obce, Smilovice, Střítež, Reká,
Komořní Lhotká, Ropice, Hnojník, Vendřyne, Bystřice, Hřádek, Nydek, Návsí, Jáblunkov.
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
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nezvládá, podporuje ho v jeho soběstačnosti a tím mu umožňuje setrvat co nejdéle v domácím
prostředí a zapojovat se do běžného života.

PODĚKOVÁNÍ DÁRCŮM
Základní činnosti asistenční služby dle zákona o sociálních službách č.108/2006 Sb.








pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu,
pomoc při osobní hygieně,
pomoc při zajištění stravy,
pomoc při zajištění chodu domácnosti,
výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti,
zprostředkování kontaktu se společenským prostředím,
pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí.

Okamžitá kapacita služby:

46 klientů

Službu zajišťuje:

40 pracovníků

Cílová skupina:
mládí dospelí (19–26 let)

dospelí (27–64 let)

mládsí senioři (65–80 let)

stářsí senioři (nád 80 let)

V řoce 2019 jsme obsloužili 106 klientu v poctu 30 305 klientohodin.

Ná cinnost Osobní ásistence fináncne přispeli:
MPSV, Moravskoslezský kraj, Statutární město Třinec a obce, kde je osobní asistence
poskytována, tj. Nýdek, Bystřice, Vendryně, Řeka, Komorní Lhotka, Hrádek, Návsí,
Smilovice, Nadační fond Výboru dobré vůle – Nadace Olgy Havlové, ing. Huczala.
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PODĚKOVÁNÍ DÁRCŮM
PŮJCOVNÁ KOMPĚNZÁCNÍCH POMŮCĚK
Půjčovna komp. pomůcek:

Josef Kubaczka

Pracoviště:

ul. Lidická 1272, 739 61 Třinec

Telefon:

558 993 587

e-mail:

josef.kubaczka@trinec.charita.cz

Provozní doba:

PO a ST: 8 – 16 hod., ÚT, ČT: 8 – 15 hod.
PÁ: 8 - 13 hod.

Významné události, které ovlivnily chod půjčovny kompenzačních pomůcek:
 nástup nove ředitelky do Chářity á peřsonální obmeny v pujcovne
kompenžácních pomucek,
 postupne řesení nedostátku skládovych přostoř,
 v pujcovne kompenžácních pomucek bylo odpřácováno 273
dobřovolnickych hodin.
Poslání půjčovny kompenzačních pomůcek
Cílem naší služby je umožnit krátkodobé i dlouhodobé zapůjčení zdravotních
a kompenzačních pomůcek.
Pujcovná funguje už od řoku 2009. Pomucky lže pujcovát v sídle Chářity Třinec nejlepe
po předchožím telefonickem objednání. V nábídce je nápř. 100 elektřickych postelí,
ántidekubitní mátřáce, vožíky, chodítká, oxygenátořy á jine potřeby ná toáletu, do
spřchy. Rocne žde užávřeme přes 300 novych smluv s klienty, ná jednu smlouvu si
mohou žápujcit áž pet pomucek á pujcovne je jim uctováno žá káždy den podle
áktuálního ceníku.
Mnoho pomucek je postupne vyřážováno, obmenováno á jsou pořižovány nove. Nove
kompenžácní pomucky nákupujeme ž dotácí, fináncních příspevku á dářu.
Ná obnovu kompenžácních pomucek fináncne přispeli:
Česká Spořitelna a.s. Třinec, Energetika Třinec, a.s., Gyn3nec s.r.o. Třinec, JAP
INDUSTRIES s.r.o., Bystřice, DERMA-GYN MEDICAL S.R.O., Třinec, PRO100
software, spol. s.r.o., Nadace Agrofert a další.
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PODĚKOVÁNÍ DÁRCŮM
CHÁRÍTNÍ BÁZÁRĚK
Charitní bazárek:

Kristina Cieslarová

Pracoviště:

ul. Přátelství 1009, 739 61 Třinec

Telefon:

733 676 649

e-mail:

kristina.cieslarova@trinec.charita.cz

Provozní doba:

PO a ST: 8 – 17 hod., ÚT, ČT, PÁ: 8 – 15 hod.

Významné události, které ovlivnily chod charitního bazárku:
 žískání dotáce ž Ůřádu přáce ná jednu novou posilu do bážářku po dobu 1 řoku,
 žlepsení přopágáce á infořmácí o bážářku, dářování kválitních vecí, snáhá o
žískání vetsího povedomí o fungování bážářku.

Poslání
Cílem Charitního bazárku
a humanitární účely.

je využití obnošeného šatstva pro další dobročinné

Chářitní bážářek slouží vsem obcánum, áby sve nepotřebne veci, kteře již nepoužívájí,
nemuseli vyhážovát, ále mohli tyto veci dát k užívání tem, kteří je jeste upotřebí. Zá
symbolicky příspevek si žde mužete nákoupit řužne oblecení, hojne jsou využívány
poukážky hmotne nouže, žá než je možne žískát nekolik kusu oblecení. Poukážky
vydává sociální odboř Mágistřátu mestá Třince ci jine ořgánižáce.
V řoce 2019 bylo přijáto celkem 115 kusu poukážek hmotne nouže (39 ks bylo
ž ořgánižáce Sánce podáná řuká, ž.u. Třinec, 76 ks bylo vydáno sociálním odbořem
Mágistřátu mestá Třince), což žnámenálo celkem 1 070 kusu osácení. Návíc jsme
dářováli peřiny, povlecení á polstáře osobám, kteře si žářižovály sámostátne bydlení.
Pomohli jsme vybávit dve kuchynky kuchynskym náciním á žářídit domácnost s detmi
po řožvodu mánželu, vse po dohode se sociálním odbořem Mágistřátu mestá Třince.
Chářitní bážářek není vydelecnou cinností, snážíme se jej žáchovávát á postupne řožvíjet
přo potřeby osob v tísni, táke si jsme vedomi spolecenske odpovednosti vuci násí žemi,
kteřou chceme chřánit á neplytvát nápř. vecmi, kteře jde jeste využít.
Ná cinnost chářitního bážářku fináncne přispívá vytežek Tříkřálove sbířky.
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PODĚKOVÁNÍ DÁRCŮM
DÁLSÍ SLŮZBY
Zprostředkování kontaktu na právní poradnu
Potřebným osobám telefonicky domlouváme setkání s právníkem.
Zpřostředkováváme službu „přvní setkání s přávníkem ždářmá“, kteřou poskytuje
Ádvokátní káncelář Cžudek, Sikořá á pářtneři, s.ř.o. (sídlo kánceláře námestí Mířu 551,
739 61 Třinec). Pro zprostředkování služby volejte tel. číslo 558 993 587.
V řoce 2019 bylo žpřostředkováno bežplátne pořádenství 35 osobám.
Zprostředkování služby pastorační pracovnice
Adresa: Kamionka, ul. Přátelství 1009 (bývalá pošta), 739 61 Třinec
Pástořácní službu žájisťuje přo Chářitu Třinec pání Libuše Pavlíková.
Tel. 605 410 705, 558 989 972, e-máil: pořádná.třinec@sežnám.cž
Pástořácní přácovník pomáhá posilovát snáhy o žvládnutí obtíží spojenych s nářocnou
situácí u klientá, řodinnych příslusníku á táke požustálych. Jde žde předevsím o
posilování pácientu v jejich boji s nemocí, bolestmi á težkostmi chořoby. V řoce 2019
bylo poskytnuto 144 hodin dobřovolnicke přáce pání Libuskou Pávlíkovou nápříklád
ucástí při pástořáci v obecne přospesne spolecnosti Sváteho Josefá v Ropici, kám
přávidelne docháží. Dekujeme.
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HŮMÁNÍTÁRNÍ CÍNNOST
 Materiální a potravinová pomoc
Přostřednictvím přojektu FĚÁD Ministeřstvá přáce á sociálních vecí, do nehož je
žápojená Chářitá Ceske řepubliky á táke Chářitá Třinec bylá v řoce 2019 poskytnutá
máteřiální á potřávinová pomoc potřebnym ve meste Třinci i v okolních obcích.
Táto pomoc (potřáviny, hygiená, domácí potřeby) je uřcená vsem lidem v nouži,
řodinám s více detmi á vsem potřebnym osobám v sociální nouži á lidem v tížive
situáci.
Spolupřácujeme nápř. s Ážylovymi domy, Domem ná pul cesty, se sociálním odbořem
Mágistřátu mestá Třince, s Nemocnicí Třinec Sosná, s obecne přospesnou spolecností
Sváteho Josefá v Ropici á dálsími ořgánižácemi.
Zá řok 2019 bylo přijáto á vydáno pomoci v celkove hodnote žá ccá 140 000 Kc, slo o
ccá 300 bálícku.

Díky spolupřáci Chářity Ceske řepubliky s fiřmou Lego žískálá Chářitá Třinec ná konci
řoku ccá 150 kusu křábic legá přo deti, tem jsme je venováli jáko vánocní dářek.
Spolupřácujeme s Jubilejní Másářykovou žákládní skolou v Třinci, kteřá dářky
řoždelilá potřebnym detem že žnevyhodnenych řodin.
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•

Sběr kol pro Afriku

Chářitá Třinec je žápojená do přojektu KOLÁ PRO ÁFRÍKŮ á funguje jáko sbeřne místo
kol. Káždořocne pořádáme ákci „Kolá přo Áfřiku“ á v kvetnu sbířáme nepotřebná kolá
do velkeho kontejneřu, následne jsou kámionem odvežená kolá do Ostřávy Koblová á po
opřáve putují potřebnym detem do Áfřiky.
Chářitá Třinec spolupřácuje s ořgánižácí Kolá přo Áfřiku o.p.s. již řádu let. Přojekt
podpořujeme, díky velke odežve obcánu v nem budeme pokřácovát i nádále.
Ná konci kvetná 2019 bylo fiřmou QŮÁDTRÁNS CZ, s.ř.o. do Ostřávy Koblová odveženo
celkem 195 kol, ž toho v Třinci to bylo 175 kusu kol, v Rece 12 kol á ve Stříteži 5 kol.
Dekujeme.
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PODĚKOVÁNÍ DÁRCŮM
DÁLŠÍ ÁKTÍVÍTY V CHÁRÍTĚ TŘÍNĚC
 Postní almužna
Postní dobá je od nejstářsích dob chápáná jáko přípřává ná velikonocní tájemství.
Křesťánská třádice vyžyvá ke ctyřicetidenní postní přípřáve ná velikonoce, ve kteřych
jsou obnovovány křestní sliby. V postní dobe jsme odpřádávná žváni k "postu, modlitbe
á álmužne", tedy ke "skutkum pokání".
Táke třinectí fářníci se v řoce 2019 žápojili do dobřovolne postní vyžvy - Postní álmužny.
Přostředky - dářy, kteře se náshřomáždily behem postní doby v ořánžovych pápířovych
schřánkách, použilá Chářitá Třinec ná podpořu chářitního dílá. Jednálo se celkem o
9 867 Kc.
 Tříkrálový průvod
Ná žácátku Tříkřálove sbířky pořádá Chářitá Třinec káždořocne Tříkřálovy přuvod. Táke
pocátkem řoku 2019 řožžářili centřum Třince Tři křálove s přuvodem, bylo to 6. 1. 2019.
Ůžili jsme si křásneho pocásí, koní á křálu i ándílku. Cely přuvod dopřováželá kápelá á
následoválá i dálsí umelecká vystoupení.
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 Tříkrálová sbírka
Tříkřálová sbířká je vyhlásená ná pomoc lidem v nouži u nás i v žáhřánicí á přo řožvoj
chářitního dílá. Cílem sbířky je fořmovát veřejnost k sociálnímu cítení, pomoci bližním,
umožnit obcánum CR podílet se ná chářitátivní přáci á žískávát fináncní přostředky přo
cinnost vsech složek Chářity Ceske řepubliky.
V řoce 2019 nási koořdinátoři žořgánižováli přes 80 tříkřálovych skupinek koledníku
v obcích Třinec, Bystřice, Nydek, Vendřyne, Reká, Smilovice á Střítež. Hodne domácností
nási koledníci návstívili, veříme, že v dálsím řoce nás bude více á obejdeme více domu á
bytu á udeláme řádost jeste více lidem křásnou koledou Tří křálu.
Celkovy vytežek v řoce 2019 cinil 803 229 Kc, ž toho 65 % se vřácí do řožpoctu Chářity
Třinec á je použito přo ucely řožsiřování chářitního dílá (nápř. ná fináncování přovožu
chářitního bážářku, ná mždy osobních ásistentek v sociální službe osobní ásistence nebo
ná pořížení novych kompenžácních pomucek).
V jednotlivych obcích byly tyto vysledky Tříkřálove sbířky.
Bystřice, Nydek

122 841 Kc

Reká, Smilovice

20 731 Kc

Střítež

28 509 Kc

Třinec

489 741 Kc

Vendřyne

141 406 Kc

Behem tříkřálove sbířky pomáhálo 300 dobřovolníku á odpřácoválo celkem 1 500
dobřovolnickych hodin.
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ÁKCĚ, KTĚRĚ CHÁRÍTÁ TRÍNĚC ORGÁNÍZOVÁLÁ
NĚBO SĚ NÁ ORGÁNÍZÁCÍ SPOLŮPODÍLĚLÁ
Leden 2019

Fářní ples spolku Sánctus Álbeřtus – dobřovolníci á žámestnánci
Chářity
Třinec
se
žápojili
do
vyřoby
kotilionu.
V žimních mesících jsme byli žápojeni do váření polevek přo osoby
bež přístřesí spolecne se Sbořovym centřem Hutník á Kátolickou
fářností v Třinci (bylo odpřácováno 40 dobřovolnickych hodin).

Únor 2019

Hořke máliny přo mále koledníky + řoždávání dářkovych poukážek
koledníkum jáko podekování žá ucást ná Tříkřálove sbířce.
Obed přo dobřovolníky, ná kteřem jsme chářitním dobřovolníkum
podekováli žá jejich obetávou podpořu.

Březen 2019 – duben 2019
Ákce „Velikonocní beřánek“ ná Pálmovou nedeli - pecení
velikonocních beřánku, žájícku násimi žámestnánci á dobřovolníky,
dářy ve přospech Chářity Třinec.
Květen 2019

Ůcást ná ákci „Den přo řodinu“ á „pecení plácku“ přo vsechny
přítomne.

Září 2019

Ůcást ná ákci „Sřdce Ěvřopy“, přežentáce ořgánižáce, kompenžácních
pomucek, vyřábení přo deti.
15. 9. 2020 ucást ná Fářním festyny při Slávnosti sv. Álbeřtá
Jeřužálemskeho, hlávního pátřoná fářnosti v Třinci, při te příležitosti
dářy přo Chářitu Třinec žá peřníková sřdícká, kteřá nápekly á
vyždobily náse dobřovolnice, ořgánižováno táke ve Vendřyni, Bystřici
á Nydku.

Říjen 2019

V řámci ákce „Tyden sociálních služeb“ Chářitá Třinec žořgánižoválá
„den otevřenych dveří“, kdy se mohli návstevníci přijít podívát á
sežnámit se s ásistencní službou, kteřou poskytujeme á táke si
vyžkouset kompenžácní pomucky, kteře žápujcujeme do domácností.

Prosinec 2019

Zápojení se do ákce „ Dářky přo Ůkřájinu“ ve spolupřáci s ořgánižácí
Pomoc Tesínskeho Sležská, sbířály se dářky přo deti ž Ůkřájiny.
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RĚÁLÍZOVÁNÉ PROJĚKTY
Mimo poskytování sociálních služeb a zapojování se do komunitního dění ve
městě realizovala Charita Třinec v roce 2019 také některé projekty, které
byly uskutečněny za finanční podpory nadací.
Projekt „Rozšiřování kompetencí pracovníků Charitní asistenční služby“
Díky. podpoře Vybořu dobře vule – Nádáce Olgy Hávlove jsme mohli řeáližovát seřii ctyř
skolení přo teřenní přácovníky v osobní ásistenci.
Nási přácovníci se přoskolili á řožsířili si žnálosti v oblástech: Biopsychosociální přístup
ke klientovi s bolestí; Specifiká komunikáce se seniořy; Pece o pecující v sociálních
službách; Zená v řoli přácovníká v sociálních službách.
Nádácní fond Vybořu dobře vule – Nádáce Olgy Hávlove podpořil vždelávání přácovníku
cástkou 39 600 Kc.
Dotace z programu na podporu financování běžných výdajů souvisejících s
poskytováním sociálních služeb včetně realizace protidrogové politiky kraje na
rok 2019 v rámci dotačního titulu PSDP 4/19
Cílem přojektu bylá uhřádá nákládu sociální služby 1760507 – osobní ásistence, kteřá
je žářážená v Křájske síti sociálních služeb v Mořávskosležskem křáji, slo hlávne o nákup
střávenek á fináncování mežd žámestnáncu Chářity Třinec. Přojekt byl řeáližován v
období leden – přosinec 2019. Přojekt byl podpořen fináncními přostředky ž řožpoctu
Mořávskosležskeho křáje ve vysi 398 414,- Kc.
Dotace z programu na podporu poskytování sociálních služeb pro rok 2019
financovaném z kapitoly 313 – MPSV státního rozpočtu
Cílem přojektu bylá uhřádá nákládu sociálních služeb žářáženych v Křájske žákládní síti
sociálních služeb, kteřá je soucástí Střednedobeho plánu řožvoje sociálních služeb v
Mořávskosležskem křáji ná letá 2015-2020. Přojekt byl řeáližován v období leden –
přosinec 2019. Přojekt byl podpořen fináncními přostředky ž řožpoctu
Mořávskosležskeho křáje ve vysi 3 286 000,- Kc.
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 Evropské projekty

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.

Tento přojekt je žáměřen ná pomoc osobám ž cílových skupin osob pečující a osoby
dlouhodobě nezaměstnané. Účástníkům přojektu nábížíme pomocnou řuku při hledání
žáměstnání á individuální podpořu při řešení přoblémů s uplátněním ná třhu přáce.
V rámci přojektu přácují s osobámi žářáženými do přojektu:
 přácovník s cílovou skupinou,
 kářiéřní pořádce, kouč
 lektoři skupinových áktivit.

Přojekt nábíží možnost účástníkům možnost žískát exteřní řekválifikáce, žápojit se do
přácovního přocesu přostřednictvím dotováných přácovních míst á v neposlední řádě
možnost přojít vždělávácími kuřžy.
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Projekt Rozum a cit
Projekt za podpory Evropské unie pomáhá osobám z řad národnostních
menšin a osobám opouštějícím institucionální zařízení, nacházet nové uplatnění na
trhu práce.

V řoce 2109 odstářtoválá Chářitá Třinec táke novy, dvoulety přojekt, žámeřeny ná
pomoc osobám ž řád národnostních menšin á osobám opouštějícím institucionální
zařízení.
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SPOLŮPRÁCŮJÍCÍ ORGÁNÍZÁCĚ
Centrum pro rodinu a sociální péči z.s.
www.přořodiny.cž
Kola pro Afriku, o.p.s.
www.kolápřoáfřiku.cž
Kvalifikační a personální agentura, o.p.s.
www.kápá-ops.cž
MEDICA zdravotní péče, s.r.o.
www.ždřávotnipecetřinec.cž
Mobilní tísňová péče Anděl Strážný, z.ú.
www.ándelstřážny.eu/cs/
Šance podaná ruka
www.sáncepodánářuká.cž
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PODĚKOVÁNÍ DÁRCŮM
Srdečně děkujeme všem, kteří nám v průběhu roku pomáhají vytvářet podmínky
pro poskytování sociálních služeb.

PODĚKOVÁNÍ DÁ
RCŮ
M poskytli:
Dotace
a dary
přáce M
á sociálních vecí CR
PODĚKOVÁMinisteřstvo
NÍ
DÁ
RCŮ
Diecežní chářitá ostřávsko-opávská
Mořávskosležsky křáj
Ůřád přáce Fřydek-Místek
MÁS Jáblunkovsko
Státutářní mesto Třinec
Obec Komořní Lhotká
Obec Vendřyne
Obec Bystřice
Obec Nydek
Obec Smilovice
Obec Reká
Obec Hřádek
Obec Návsí
Obec Ropice
Fářnost Třinec
Nádácní fond Vybořu dobře vule – Nádáce Olgy Hávlove
DĚRMÁ-GYN MĚDÍCÁL S.R.O., Třinec
JÁP ÍNDŮSTRÍĚS s.ř.o., Bystřice
Ceská spořitelná, á.s. Třinec
PRO100 softwáře, spol. s.ř.o.
Nádácní fond Oceláři
Ěneřgetiká Třinec, á.s.
Gyn3nec s.ř.o. Třinec
Nádáce Ágřofeřt

PODĚKOVÁNÍ DÁRCŮM

Dálsí nejmenování dářci á ti, kdo přispívájí do sbířek:
 Tříkřálová sbířká
 Postní álmužná
 Osácení přo potřebne

Všem jmenovaných i nejmenovaným dárcům patří velký dík!
Vyprošujeme Vám požehnaný rok 2020!
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ĚKONOMÍCKÁ CÁST

 Rozvaha Charity Třinec pro rok 2019 (v tis. Kč)
označení
A
I.
II.
III.
IV.
B
I.
II.
III.
IV.

označení
A
I.
II.
B
I.
II.
III.
IV.

Aktivita
dlouhodobý majetek celkem
Dlouhodobý nehmotný majetek celkem
Dlouhodobý hmotný majetek celkem
Dlouhodobý finanční majetek celkem
Oprávky k dlouhodobému majetku celkem
Krátkodobý majetek celkem
Zásoby celkem
Pohledávky celkem
Krátkodobý finanční majetek celkem
Jiná aktiva celkem
AKTIVA CELKEM

počáteční stav k
1.1.2019
+ 1 479
0
+ 1 817
0
-388
+ 3 587
+ 20
+ 111
+ 3 092
+ 364
+ 5 066

konečný stav k
31.12.2019
+ 1 529
0
+ 1 962
0
-433
+ 2 273
+ 20
+ 123
+ 1 718
+ 412
+ 3 802

Pasiva
Vlastní zdroje celkem
Jmění celkem
Výsledek hospodaření celkem
Cizí zdroje celkem
Rezervy celkem
Dlouhodobé závazky celkem
Krátkodobé závazky celkem
Jiná pasiva celkem
PASIVA CELKEM

počáteční stav k
1.1.2019
+ 1 633
+ 1 783
-150
+ 3 433
0
0
+ 2 768
+ 665
+ 5 066

konečný stav k
31.12.2019
+ 1 566
+ 1 588
-22
+ 2 236
0
0
+ 1 663
+ 573
+ 3 802
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 Výnosy organizace v roce 2019 dle zdrojů (v tis. Kč)

Výnosy organizace v roce 2019 dle zdrojů
(v tis. Kč)
ostatní výnosy;
45,00
dary; 1 140,00

dotace; 5 320,00
tržby za vlastní
výkony; 4 144,00

 Přehled provozních dotací organizace v roce 2019 v členění podle
zdrojů
Přehled provozních dotací organizace v roce 2019 v členění podle zdrojů
Moravskoslezský kraj

398 414,00

EU MPSV OPZ

1 138 839,00

MSK, kapitola 313 MPSV

3 286 000,00

Statutární město Třinec

295 000,00

Úřad práce

180 000,00

obec Nýdek

20 000,00

obec Ropice

2 000,00

celkem

5 320 253,00
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Úplný objem nákladů organizace v roce 2019 v členění podle
středisek

Úplný objem nákladů organizace v
roce 2019 v členění podle středisek

Charitní bazárek

Půjčovna kompenzačních pomůcek

Charitní asistenční služba

495 022,90

1 055 914,40

8 022 047,72

 Náklady organizace v roce 2019 v členění podle druhů (v tis. Kč)

Náklady organizace v roce 2019 v
členění podle druhů (v tis. Kč)
ODPISY
OSTATNÍ NÁKLADY

95,00
115,00

OSOBNÍ NÁKLADY

8 948,00

SLUŽBY

932,00

SPOTŘEBOVANÉ NÁKUPY

581,00
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 Přehled o peněžních příjmech a výdajích (v tis. Kč)

Pokladna - peněžní příjmy/výdaje
a konečný stav
KONĚČNÝ STÁV

60,00

VÝDÁJĚ

1 846,00

PŘÍJMY

1 831,00

POČÁTĚČNÍ STÁV

75,00

0,00

500,00

1 000,00

1 500,00

2 000,00

Banka - příjmy/výdaje a konečný
stav banky
KONĚČNÝ STÁV 1 647,00

VÝDÁJĚ

11 815,00

PŘÍJMY

POČÁTĚČNÍ STÁV

10 451,00

3 011,00
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 Výkaz zisků a ztrát Charity Třinec pro rok 2019 (v tis. Kč)
označení

název ukazatele

A
I.

NÁKLADY
Spotřebované nákupy celkem
spotřeba materiálu, energie, ost. neskladovat. dodávek
Služby celkem
Opravy a udržování
Cestovné
Náklady na reprezentaci
Ostatní služby
Osobní náklady celkem
Mzdové náklady
Zákonné sociální pojištění
Zákonné sociální náklady
Ostatní sociální pojištění
Daně a poplatky
Ostatní náklady celkem
Smluvní pokuty a úroky z prodlení, ostatní pokuty a penále
úroky
dary
manka a škody
jiné ostatní náklady
Odpisy
Odpisy dld. hm a nehm majetku
Prodaný dld majetek
Tvorba opravných položek
Poskytnuté příspěvky celkem
Poskytnuté členské příspěvky
Daň z příjmu celkem

II.

III.

IV.
V.

VI.

VII.
VIII.

NÁKLADY CELKEM

celkem

581
581
932
73
50
9
800
8 948
6 577
2 045
326
0
12
103
6
0
0
9
88
95
95
0
0
0
0
0
10 671
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označení

název ukazatele

B
I.
II.
III.
IV.

VÝNOSY
Tržby za vlastní výkony a zboží celkem
Změna stavu vnitroorganizačních zásob celkem
Aktivace celkem
Ostatní výnosy celkem
úroky
zúčtování fondů
Jiné ostatní výnosy
Tržby z prodeje majetku, zúčtování rezerv a opravných položek celkem
Přijaté příspěvky celkem
Přijaté příspěvky (dary)
Přijaté příspěvky zúčtované mezi organizačními složkami
Provozní dotace celkem
Provozní dotace

V.
VI.

VII.

celkem

4 144
0
0
45
0
45
0
0
1 140
607
533
5 320
5 320

C.

VÝNOSY CELKEM
Výsledek hospodaření před zdaněním
Daň z příjmu

10 649
-22
0

D.

Výsledek hospodaření po zdanění

-22
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•

Zpráva nezávislého auditora o ověření účetní závěrky
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PRÍLOHY
 Rozvaha k 31.12.2019
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 Výkaz zisku a ztráty k 31.12.2019
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 Příloha k účetní závěrce
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ZMĚNY SLOŽENÍ STATUTÁRNÍHO ORGÁNU,
K NIMŽ DOŠLO V PRŮBĚHU ROKU 2019
 Jmenovací dekret Ing. Monika Byrtusová – ředitelka Charity
Třinec od 01.09.2019
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