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SLOVO ÚVODEM

„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.“

Naši pracovníci po celý nelehký pandemický

rok zabezpečovali chod našich služeb ve

prospěch klientů, za to jim patří velký dík. 

Vážím si jejich práce i nasazení. 

Děkuji také všem našim partnerům za skvělou

spolupráci.

S vděčností 

I N G .  M O N I K A  B Y R T U S O V Á

ředitelka



ZÁKLADNÍ
ÚDAJE
Charita Třinec

Lidická 1272, Třinec, 739 61

Působnost: Charita Třinec působící na severovýchodě
Moravskoslezského kraje, dekretem má vymezenou působnost v
obcích Třinec, Smilovice, Střítež, Řeka, Vendryně, Bystřice, Nýdek.

Statutární zástupce: Ing. Monika Byrtusová - Ředitelka

IČO: 49591215 

Bankovní účet: Česká spořitelna 1735887399/0800 

Tel.: 558 993 587 

e-mail: monika.byrtusova@trinec.charita.cz 

web: https://trinec.charita.cz

Naše organizace zaměstnávala k 31.12.2020 celkem 34 osob, 
v rámci Charitní asistenční služby to je 23,93 úvazků.

 Většina těchto zaměstnanců je pracovníky v sociálních službách
a pracují přímo s klienty. 

Celkově je v Charitě zaměstnáno do 50 osob.

 Poskytujeme terénní sociální služby určené seniorům, lidem se
zdravotním postižením. 

Důležitou součástí naší činnosti je poskytování sociálního
poradenství v rámci Poradny pro pečující.

https://trinec.charita.cz/kdo-jsme/kontakty/?p=monika-byrtusova


POSLÁNÍ
Naším cílem 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.

Vznik a historie organizace:
Farní charita Třinec byla založena v roce 1994 paní Jiřinou
Horňákovou a fungovala hlavně na dobrovolnické bázi. 

V roce 2007 převzala vedení paní Marta Bezecná, Charita se začala
rozvíjet, a to prostřednictvím půjčovny kompenzačních pomůcek,

následně díky registrované sociální službě osobní asistence 
(od roku 2009). Charita se postupně rozrůstala o charitní bazárek a

další humanitární aktivity a projekty v oblasti zaměstnanosti. 

V roce 2019 převzala vedení dosavadní ředitelka paní Monika
Byrtusová. V roce 2020 vznikla Poradna pro pečující. 

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



NAŠE SLUŽBY
Pro seniory a osoby zdravotně
postižené:

Charitní asistenční služba
ulice Lidická 1272, 739 61 Třinec
734 693 660, 731 516 569, 733 676 653
magdalena.knezikova@trinec.charita.cz

Půjčovna kompenzačních pomůcek
ulice Lidická 1272, 739 61 Třinec
558 993 587
josef.kubaczka@trinec.charita.cz

Charitní bazárek
ulice Přátelství 1009, 739 61 Třinec
733 676 649
monika.byrtusova@trinec.charita.cz

Potravinová a materiální pomoc
ulice Přátelství 1009, 739 61 Třinec
731 693 660,
kristina.cieslarova@trinec.charita.cz

https://trinec.charita.cz/kdo-jsme/kontakty/?s=charitni-asistencni-sluzba
mailto:josef.kubaczka@trinec.charita.cz
mailto:kristina.cieslarova@trinec.charita.cz


NAŠE SLUŽBY

Poradenství:

Poradna pro pečující

ulice Přátelství 1009, 739 61 Třinec

731 693 660

magdalena.knezikova@trinec.charita.cz

Zprostředkování služby právní poradenství

ulice Lidická 1272, 739 61 Třinec

734 693 660

magdalena.knezikova@trinec.charita.cz

Pastorační služba

605 410 705, 558 989 972

poradna.trinec@seznam.cz

Podpůrná skupina pro pečující

ulice Lidická 1272, 739 61 Třinec

737 837 773

katerina.rusnokova@trinec.charita.cz

mailto:magdalena.knezikova@trinec.charita.cz
mailto:poradna.trinec@seznam.cz


NAŠE SLUŽBY

Ostaní služby:

Tříkrálová sbírka:

Koordinátor Tříkrálové sbírky

ulice Lidická 1272, 739 61 Třinec

737 837 773

koordinatorsbirky@trinec.charita.cz

Humanitární aktivity:

Kola pro Afriku

ulice Lidická 1272, 739 61 Třinec

724 257 219

monika.byrtusova@trinec.charita.cz

Dobrovolnictví:

ulice Lidická 1272, 739 61 Třinec

724 257 219

monika.byrtusova@trinec.charita.cz

mailto:koordinatorsbirky@trinec.charita.cz
mailto:monika.byrtusova@trinec.charita.cz
mailto:monika.byrtusova@trinec.charita.cz


CHARITNÍ ASISTENČNÍ
SLUŽBA

Charitní asistenční služba pomáhá osobám, které mají sníženou

soběstačnost z důvodu věku, tělesného nebo zdravotního postižení

a jejichž situace vyžaduje pomoc jiné fyzické osoby, vše probíhá 

v jejich přirozeném prostředí. 

 

 

Pomoc je uskutečňována terénní formou prostřednictvím osobních

asistentů – pracovník v sociálních službách. 
 
 
 

Služba se během roku 2020 rozvinula hned v několika oblastech:

Pokračovali jsme v zavádění nového software eQuip – změna
vykazování péče a plánování směn.

Došlo k personálním obměnám na pozicích sociální pracovník             a
účetní. 

Rozšířili jsme vozový park o jedno nové vozidlo a šest nových
elektrokol, začali jsme s přebudováním místnosti pro osobní asistentky,
kde si mohou odpočinout a pracovat v rámci nepřímé péče.
 
Absolvovali jsme podpůrný audit v rámci projektu „Metodickou
podporou ke kvalitě“. Čeká nás úprava standardů kvality, směrnic      
 a vybudování kvalitního zázemí pro rozvoj sociální služby.
Snažili jsme se zvyšovat kompetence pracovníků pomocí absolvování
akreditovaných vzdělávacích akcí, školení a supervizí.



CHARITNÍ ASISTENČNÍ
SLUŽBA

 
Také jsme pořídili nové mobilní telefony a jeden notebook pro

osobní asistentky. 

Hodně covidových dotací jsme použili ve prospěch dofinancování

výpadku tržeb a zvýšených výdajů na ochranné prostředky, všichni

zaměstnanci byli odměněni MPSV covidovými odměnami pro

zaměstnance v sociálních službách.

Naše sociální pracovnice se aktivně zapojila do projektu vybudování a

fungování „Poradny pro pečující“.

V roce 2020 jsme v Charitní asistenční službě měli 156 klientů.

Z nich 115ti klientům jsme poskytovali služby osobní asistence v
rozsahu celkem 27 019 klientohodin. Ostatním klientům byla služba
ukončena. 

Služba osobní asistence byla poskytována ze 65% ve městech 
s 10-50 tis. obyvateli, 10% služeb bylo poskytováno ve městech/obcích
s 3-10 tis. obyvateli a 25% služeb bylo poskytováno na vesnicích.

Na činnost Osobní asistence finančně přispěli: 

MPSV, Moravskoslezský kraj, Statutární město Třinec a obce, kde je osobní

asistence poskytována, tj. Nýdek, Bystřice, Vendryně, Řeka, Komorní Lhotka,

Hrádek, Smilovice, Střítež.



PŮJČOVNA
KOMPENZAČNÍCH POMŮCEK

Půjčovna kompenzačních pomůcek nabízí zapůjčení pomůcek pro

usnadnění  každodenního života nemocných a nemohoucích osob.

Jedná se například  o WC křesla, polohovací postele s

antidekubitními matracemi, chodítka nebo invalidní vozíky. 

 

 

Během roku 2020 jsme se snažili opravovat a zlepšovat stávající

pomůcky, které zapůjčujeme klientům. K tomu jsme také navíc zakoupili

9 nových oxygenátorů a provedli revizi všech schodolezů.

V roce 2020 jsme obsloužili 90 klientu a každý měsíc jsme uzavřeli

cca 30 nových smluv.

Na obnovu kompenzačních pomůcek finančně přispěli: 

Město Jablunkov, obec Horní Tošanovice, obec Návsí, obec Ropice, firmy Gyn3nec

s.r.o. Třinec, WALLAWANI s.r.o. Oldřichovice Třinec, DERMA-GYN MEDICAL S.R.O.

Třinec, PRO100 software, spol. s.r.o., pan Huczala, Třinecké železárny a.s., Moravia

Steel, a.s., Distribuce tepla Třinec, a.s., Doga music s.r.o., MUDr. SZUCS Josef,

Soukromý praktický lékař pro děti a dorost, Nadace Divoké husy.



CHARITNÍ BAZÁREK

Cílem bazárku oblečení je pomáhat lidem v tísni a potřebným.

Poskytnout jim přímou hmotnou pomoc, podporovat výhodné

nákupy za symbolický příspěvek a podpořit tak ochranu životního

prostředí znovuvyužitím věcí, které by jinak skončily na skládkách.

 

Provoz bazárku je založen na přijímání a zpracování darů od
veřejnosti v podobě oblečení, hraček, knížek, textilu a dalších věcí,

které lze použít, a které mohou dále posloužit svému účelu.

 

V roce 2020 jsem v bazárku, po dobu kdy mohl být otevřen, snažili o

pomoci lidem v tísni, sociálně slabším občanům, rodinám a potřebným

na území města Třince, ale stejně tak i široké veřejnosti. Po dobu

zhruba jednoho čtvrtletí byl však bazárek uzavřen z důvodů vládního

nařízení. 

Následkem této nepříznivé situace došlo k poklesu jak příjmu, tak i

výdeje ošacení. V době karantény jsme poskytli oděvy i občanům bez

domova, kteří byli hospitalizování ve zdejších nemocnicích. Jejich

původní ošacení muselo být z hygienických důvodů znehodnoceno. O

tuto službu nás požádali zdravotníci zdejších nemocnic

 V období rozvolnění bylo přijato od občanů 64 ks poukázek hmotné
nouze (23 ks z org. Šance podaná ruka z.ú. Třinec a 41 ks vystaveno
soc. odb. Magistrátu města Třince).
 

V roce 2020 jsme na poukázky hmotné nouze vydali celkem 

 555 kusů ošacení. 



PRÁVNÍ PORADNA

Charita Třinec poskytuje zprostředkování služby právní

poradenství

 

Pravidla fungování právní poradny:

Pro zprostředkování služby navštíví klient Charitu Třinec, svou nelehkou

situaci probere se sociální pracovnicí, přitom vypíše žádost o

poradenství. 

Sociální pracovnice rozhodne o potřebnosti bezplatného právního

poradenství a objedná klienta do Právní poradny. 

Právní poradenství poskytuje Advokátní kancelář Czudek, Sikora a

partneři, s.r.o. 

 

 

V roce 2020 bylo bezplatné poradenství poskytnuto celkem 

16 osobám.

 

 

 



PASTORAČNÍ SLUŽBA

Charita Třinec poskytuje zprostředkování pastoračních služeb.

 

Pastorační službu zajišťuje pro Charitu Třinec paní Libuše Pavlíková,

lektor ŠOŽ a pastorační asistent v rámci své dobrovolnické služby v

Poradně pro vztahy a rodinu v Třinci. 

Pastorační pracovník dochází mezi klienty do Domova Svatého Josefa 

v Ropici, o.p.s. nebo do Nemocnice Sosna, p.o. v Třinci v rámci charitní

pastorační služby.

V roce 2020 bylo poskytnuto 78 hodin dobrovolnické práce, která

souvisela s účastí při pastoraci.

 

 



TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA

Tříkrálová sbírka probíhá v prvních dvou týdnech roku 2020 ve

městech a obcích v působnosti Charity Třinec. 

 

Během sbírky bylo zapečetěno celkem 82 pokladniček. 

Koledníci chodili od domu k domu a s písní na rtech přáli převlečeni za

Tři krále lidem do Nového roku vše nejlepší. 

 

V roce 2020 se v regionu Třinecka podařilo vybrat částku ve výši 912

543 Kč. 

Vybraná částka byla ponechána pro potřeby investování Charity Třinec

do vlastních prostor a budovy.

Jako poděkování obdrželi všichni koledníci poukázku do obchodu v

hodnotě 50 Kč a byli pozvání na poháry s horkými malinami, starší

koledníci se sešli na společném obědě.

 

Využití Tříkrálové sbírky 



TŘÍKRÁLOVÝ PRŮVOD

V rámci Tříkrálové sbírky probíhaly i doprovodné akce, a to

Tříkrálový průvod v Třinci.

 

Na začátku Tříkrálové sbírky pořádá Charita Třinec Tříkrálový průvod.

Počátkem roku 2020 rozzářili centrum Třince Tři králové na koních s

průvodem dobrovolníků a koledníků s rozžehnutými svíčkami. 

Celý průvod doprovázela gorolská kapela a následovala i další

umělecká vystoupení žáků ze Základní umělecké školy a Scholy Drops

ve foyer Kulturního domu TRISIA a.s. u jesliček a Ježíše s Pannou Marií.

 



POSTNÍ ALMUŽNA

Postní doba je od nejstarších dob chápána jako příprava na

velikonoční tajemství. Křesťanská tradice vyzývá ke čtyřicetidenní

postní přípravě na velikonoce, ve kterých jsou obnovovány křestní

sliby. 

 

Také třinečtí farníci se v roce 2020 zapojili do dobrovolné postní výzvy -

Postní almužny. 

Prostředky - dary, které se nashromáždily během postní doby, použila

Charita Třinec na podporu charitního díla. 

V roce 2020 bylo díky postní almužně získání  celkem o 9 867 Kč. 

 



POTRAVINOVÁ 
A MATERIÁLNÍ POMOC

 

V květnu 2020 jsme obdrželi z projektu FEAD potravinovou 

a v dalším období i materiální pomoc, která byla, co se množství

týče, velmi omezená. 

 

Potravinovými a hygienickými balíčky bylo podpořeno

5 vícečetných rodin (4-8 dětí v rodině), 

11 samoživitelů s dětmi, 

7 důchodců s nízkými důchody, 

 8 ostatních občanů v hmotné nouzi. 

Dětí bylo takto podpořeno 48. 

 

 

Pomoc byla poskytována jednorázově i opakovaně všem bez rozdílu

až do vyčerpání zásob. V rámci našich možností jsme se snažili

poskytnout pomoc všem, kteří o ni požádali.

 

 



JAKÝ BYL ROK 2020
V NAŠÍ CHARITĚ

Prošli jsem si  krizovým obdobím, nouzový

stav, zvýšená nemocnost, ohrožení covidem

nám způsobily nelehké časy.

 Přesto jsme to nevzdali, protože našim

cílem bylo a je pomoct klientům a nenechat

je na holičkách i v této době. 

A tak jsem se snažili ze všech sil  dělat vše

proto, abychom společně překonali i tyto

chvíle.



REALIZOVANÉ
PROJEKTY
Dotace z programu na podporu financování běžných výdajů

souvisejících s poskytováním sociálních služeb včetně realizace

protidrogové politiky

Důvodem je zabezpečit stabilní fungování sociálních služeb

zařazených do Krajské sítě sociálních služeb v požadovaném

rozsahu a kvalitě. 

Charita Třinec byla podpořena částkou 663 000 Kč.

Dotace z programu na podporu poskytování sociálních služeb

financovaný z

kapitoly 313 – MPSV státního rozpočtu

Cílem projektu je úhrada nákladů sociálních služeb zařazených v

Krajské základní síti sociálních služeb.

Charita Třinec byla podpořena částkou 4 036 000 Kč.

Dotace z programu C na odměny zaměstnanců v sociální oblasti -

466 721 Kč

Dotace z programu D určena na financování zvýšených provozních

výdajů a sanaci výpadků příjmů v souvislosti s epidemií

COVID_19 – 169 320 Kč

Dotace z programu E určena na financování zvýšených provozních

výdajů a sanaci výpadků příjmů v souvislosti s epidemií

COVID_19  - 285 441 Kč

Individuální dotace určena na financování zvýšených provozních

výdajů a sanaci výpadků příjmů v souvislosti s epidemií

COVID_19 - nákup respirátorů  - 15 000 Kč



PROJEKTY PODPOŘENÉ
MORAVSKOSLEZSKÝM KRAJEM
2020

Pomoc pro pečující s Charitou Třinec 2020
Cílem projektu bylo vybudovat místnost pro osoby, které pečují o
své blízké. Kde naše sociální pracovnice poradí, jak zvládnout péči o
blízkého člověka jak po stránce odborné tak i sociální, seznámí s
vhodnými kompenzačními či technickými pomůckami, poradí, jak si
požádat o příspěvek na péči, jak si upravit byt, aby se péče stala
jednodušší, poradí, na koho se obrátit, aby měl pečující člověk
prostor pro regeneraci a odpočinek atd. 

Nová poradna pro pečující byla otevřena v červnu 2020 v budově na
ul. Přátelství 1009, na Kamionce v Třinci a byla podpořena částkou
95 040 Kč.

Mezigenerační setkávání s Charitou Třinec 2020
Součástí projektu byly akce, při kterých se potkávali senioři, osoby
handicapované, jejich rodinní příslušníci, tzn. naši klienti i naši
zaměstnanci včetně dětí, aby docházelo k přátelskému seznámení,
popovídání si, předání zkušeností mezi generacemi. 

Setkání u společného stolu, Tříkrálový průvod 2020. 
Projekt byl podpořen částkou 28 200 Kč.

Novým automobilem ke klientům asistenční služby v Charitě
Třinec 2020
Cílem projektu bylo zkvalitnění péče a života osob, které mají
sníženou soběstačnost z důvodu věku, chronického onemocnění
nebo zdravotního postižení, jejichž situace vyžaduje pomoc jiné
osoby. Podpora byla zaměřena na pořízení nového motorového
vozidla – osobního automobilu sloužícího pro potřeby poskytované
služby – osobní asistence. 

Nový automobil byl podpořen částkou 256 000 Kč.



PROJEKTY PODPOŘENÉ
NADACEMI, FONDY 2020

Výbor dobré vůle – Nadace Olgy Havlové: Vzdělávání
zaměstnanců
V rámci projektu je z nadačních prostředků zaplaceno
zaměstnancům vzdělávání pro osobní asistentky a sociální
pracovníky. Nové informace a znalosti zaměstnanci uplatní při práci
se svými cílovými skupinami, kterými jsou hlavně senioři, kteří
potřebují sociální péči.

Výbor dobré vůle – Nadace Olgy Havlové: Zajištění krizového
provozu služeb
Charity Třinec – 0032/2020/Fond pomoci potřebným
Cílem projektu je umožnit krizový provoz služeb Charity Třinec,
zamezit šíření virové nákazy, umožnit práci i z domu pro klíčové
pracovníky organizace, kteří zajišťují chod a provoz sociální služby
osobní asistence. Velkou pomocí je pořízení notebooku a šesti
mobilních telefonů, které umožní pracovníkům využívat komunikační
aplikace, účastnit se online porad, vyřizovat emaily, plánovat služby
a být ve vzájemném kontaktu s ostatními členy týmu.

Nadační fond Albert: Hyundai Motor Manufacturing Czech:
Mimořádná podpora v rámci Covid 19 pro Charitu Třinec
V rámci mimořádné výzvy budou finanční prostředky z nadačního
fondu Albert využity na částečné financování mezd zaměstnanců a
dezinfekční a ochranné prostředky v době koronavirové epidemie.

Nadace Karel Komárek Family Foundation: mimořádná podpora
seniorů v době pandemie koronaviru
Díky nadačním prostředkům máme možnost pořídit ochranné
pomůcky, které využijeme pro práci osobních asistentek v terénu u
našich klientů a také částečně dofinancujeme mzdy našich
zaměstnanců při výpadku služeb a plateb od klientů i mzdu
pracovnice v dočasně uzavřeném charitním bazárku.



PROJEKTY PODPOŘENÉ
NADACEMI, FONDY 2020

Nadace ČEZ, Pomáhej s pohybem: Elektrokola pomáhají v
Charitě Třinec
Díky podpoře Nadace ČEZ jsme mohli pořídit tři nová elektrokola pro
osobní asistentky, pracující v terénu a navštěvující naše klienty v
jejich domácnostech.

Nadace ČEZ, KP20/3388: Udržení fungování terénní služby
osobní asistence
V rámci mimořádné výzvy budou finanční prostředky využity na
částečné financování mezd zaměstnanců v době koronavirové
epidemie.

Nadace Divoké husy: SENIORSKÁ MÓDNÍ PŘEHLÍDKA 
Akce byla zrušena z důvodu nouzového stavu, Charita Třinec byla
přesto podpořena částkou 30 tis. Kč. Výtěžek benefice byl použit na
provoz charitní asistenční služby – z poloviny výtěžku byly
nakoupeny kompenzační pomůcky, konkrétně koncentrátor kyslíku.
Druhá polovina výtěžku byla předána do stacionáře Centra
sociálních služeb Třinec a posloužila na aktivizační
činnosti klientů stacionáře Radost.

Lepší senior – výpůjčka 4 tabletů
Nadační fond LEPŠÍ SENIOR propůjčil Charitě Třinec bezplatně do
užívání čtyři tablety Samsung Tab 10 s wifi a sim kartou, tyto
můžeme po stanovenou dobu používat pro naše klienty, kteří jsou
upoutání na lůžko nebo jsou málo pohybliví a nemohou ven mezi
přátele a za rodinou.
Osobní asistentky v rámci sociální služby s klienty společně tablety
používají, například si společně čtou zprávy a listují v novinkách,
zpívají si písničky, malují, mohou využít videohovor a další funkce
tabletů.



KOLA PRO AFRIKU

Díky projektu Kola pro Afriku mají odložené české bicykly 

dvě duše – 

když u nás doslouží, najdou ještě uplatnění u Gambijských

školáků, kterým tak podstatně zkracují cestu ke vzdělání.

Charita Třinec spolupracuje s organizací Kola pro Afriku o.p.s., a je

jedním ze sběrných míst, kam mohou lidé odevzdávat a vozit kola,

která již nepotřebují. 

Akce má již dlouholetou tradici a probíhá jednou ročně.

Na jaře 2020 jsme vybrali a odvezli do Ostravy Koblova

přes 200 kol.

Děkujeme za podporu a pomoc organizaci SMOLO a.s. z Třince 

a Statutárnímu městu Třinec.



EVROPSKÉ PROJEKTY

Projekt „METODICKOU PODPOROU KE KVALITĚ“
Doba realizace: 1. 7. 2020 - 30. 6. 2022
Cílem projektu je zvýšit kvalitu sociálních služeb poskytovaných Diecézní
charitou ostravsko-opavskou a 14 oblastními charitami, zlepšit 
a zefektivnit procesy probíhající ve službách a nabídnout podporu
osobám pečujícím o své blízké a usnadnit jim tak zvládání každodenní
péče. 
V Charitě Třinec byl realizován podpůrný audit kvality a pravidelné
supervize (budou probíhat i v dalších letech) a účast na odborných
kolegiích.
Projekt je financován z prostředků Evropského sociálního fondu
prostřednictvím  Operačního programu Zaměstnanost.

Projekt „Flexibilní zaměstnanost pro osoby pečující a dlouhodobě
nezaměstnané 2“ 
Projekt byl realizován do března 2020 a zaměřoval se na řešení
problematiky zaměstnanosti u osob dlouhodobě či opakovaně
nezaměstnaných, kam řadíme osoby pečujících o osobu blízkou a osoby
pečující o dítě do 15 let věku.

Aktivitami projektu bylo zajištění poradenství, psychologický individuální
koučing, vzdělávání a rekvalifikace osob z cílové skupiny formou
vzdělávacích kurzů.

Projekt „Rozum a cit, pomáhejme si navzájem“ 
Projekt má za cíl eliminaci jednoho z klíčových sociálních problémů
vybraných cílových skupin. Cílovými skupinami jsou osoby z řad
národnostních menšin a osoby opouštějící institucionální zařízení.
Realizace projektu: 01.01.2019 – 31.05.2021

Aktivitami projektu jsou poradenství v rámci individuálního koučingu,
vzdělávací kurzy a profesní rekvalifikace. Další klíčovou aktivitou je
vytvoření pracovních míst pro osoby z cílových skupin. Jedná se o
dotovaná a tréninková pracovní místa. U obou typů pracovních míst je k
dispozici mentor přidělený každému pracovníkovi.



PODĚKOVÁNÍ DÁRCŮM

Srdečně děkujeme všem, kteří nám v průběhu roku pomáhají
vytvářet podmínky pro poskytování sociálních služeb.

·     Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR
·     Diecézní charita ostravsko-opavská
·     Moravskoslezský kraj
·     Úřad práce Frýdek-Místek
·     Statutární město Třinec
·     Město Jablunkov
·     Obec Komorní Lhotka
·     Obec Vendryně
·     Obec Bystřice
·     Obec Nýdek
·     Obec Smilovice
·     Obec Řeka
·     Obec Hrádek
·     Obec Návsí
·     Obec Ropice
·     Obec Horní Tošanovice
·     Farnost Třinec
·     Nadační fond Výboru dobré vůle – Nadace Olgy Havlové
·     DERMA-GYN MEDICAL S.R.O., Třinec
·     WALLAWANI s.r.o., Oldřichovice Třinec
·     Česká spořitelna, a.s. Třinec
·     PRO100 software, spol. s.r.o.
·     Gyn3nec s.r.o. Třinec
·     pan Huczala, 
·     Třinecké železárny a.s., 
·     Moravia Steel, a.s., 
·     Distribuce tepla Třinec, a.s., 
·     Doga music s.r.o., 
·     MUDr. SZUCS Josef, Soukromý praktický lékař pro děti a dorost, 
·     Nadace Divoké husy,
·     Nadační fond Albert: Hyundai Motor Manufacturing Czech,
·     Nadace ČEZ,
·     Nadace Karel Komárek Family Foundation,



PODĚKOVÁNÍ DÁRCŮM

VŠEM JMENOVANÝM
 I NEJMENOVANÝM DÁRCŮM

PATŘÍ VELKÝ DÍK!

Další nejmenovaní dárci a ti, kdo přispívají do sbírek:

·     Tříkrálová sbírka
·     Postní almužna
·     Ošacení pro potřebné
·     Nadace Lepší senior



EKONOMICKÁ ČÁST
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EKONOMICKÁ ČÁST

Změny zakládací listiny a složení statutárního orgánu účelového
zařízení, k nimž došlo v průběhu rok 2020:

V roce 2020 nedošlo ke změně ve složení statutárního orgánu.
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DÁRCI A PARTNEŘI



SLOVO ZÁVĚREM

VYPROŠUJEME VÁM POŽEHNANÝ ROK 2021!

Rok 2020 byl neobyčejný. Byl to rok velkých změn, velkého

strachu, ale i velké lásky a naděje. Děkujeme všem, kteří ho

prožili spolu s Charitou Třinec.

 

"Toto jsem vám řekl, abyste měli ve mně pokoj.

 Ve světě budete mít soužení.

 Ale buďte dobré mysli. 

Já jsem přemohl svět."

-  Jan 16,29-33.


