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SLOVO ÚVODEM
Uplynulý rok 2021 byl ještě stále z větší části ve znamení pandemie.
Vyžadoval od celého charitního týmu velké nasazení a obětavost. 
A já chci na tomto místě poděkovat všem našim zaměstnancům,
díky kterým se podařilo po celý rok zachovat služby v provozu 
a dojíždět do domácností všech našich klientů, kteří obzvláště 
v pandemii potřebovali pomocnou ruku.

Když se ohlížím zpátky za loňským rokem vidím, že to byl rok
nejistoty a také změn. Některé byly obtížné, ale jiné byly radostné. 
Uskutečnila se například jedna výrazná změna, o kterou jsme léta
usilovali. Podařilo se nám připravit nové sídlo charitní asistenční
služby a výrazně zlepšit zázemí pro naše pracovníky. Jsem
vděčná, že můžeme využívat prostory v nové budově Střední
odborné školy Třineckých železáren na Lánské 128, Třinec-
Kanada.

Pokračovali jsme také ve snaze o zlepšení kvality našich služeb.
Procházeli jsme auditem, také jsme rozšiřovali aktivity na podporu
pečujících rodin a obměňovali vybavení půjčovny kompenzačních
pomůcek.

Naštěstí jsme na to nebyli úplně sami. Na závěr bych proto ráda
srdečně poděkovala za podporu všem firmám, organizacím,
spolkům a jednotlivcům, bez kterých bychom nemohli v naší práci
pokračovat.

S vděčností 

ING. MONIKA BYRTUSOVÁ

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

Charita Třinec zaměstnávala k 31.12.2021 celkem 34 osob, to je
24,82 úvazků, většina z nich pracuje přímo s klienty.

 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

Horniakovou. Tato žena je dodnes naší stálou podporovatelkou.
 Z jejího elánu a nápadů stále čerpáme.

V roce 2007 převzala vedení charity paní Marta Bezecná, vznikla
půjčovna kompenzačních pomůcek, následně vznikla registrovaná

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 stávající ředitelka paní Monika
Byrtusová.  V roce 2020 vznikla Poradna pro pečující. 

Rada Charity Třinec 
Předseda:  Ing. Raszková Gražyna

Členové:   
Hartmanová Danka
Branný Vieslav
Wojnarová Irena
Mikulicová Katarzyna
Golasowská Pavla

Duchovní správce:  Koszembar Adrian



NAŠE SLUŽBY

Pro seniory a osoby zdravotně
postižené:

Charitní asistenční služba
ulice Lánská 128, 739 61 Třinec Kanada
731 693 660, 731 516 569, 733 676 653
monika.beckova@trinec.charita.cz – vedoucí služby

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

Charitní bazárek a  Potravinová a materiální pomoc
ulice Přátelství 1009, 739 61 Třinec
733 676 649
veronika.onchiri@trinec.charita.cz

https://trinec.charita.cz/kdo-jsme/kontakty/?s=charitni-asistencni-sluzba
mailto:monika.beckova@trinec.charita.cz
mailto:josef.kubaczka@trinec.charita.cz
mailto:veronika.onchiri@trinec.charita.cz


NAŠE SLUŽBY

Poradenství:

Poradna pro pečující

ulice Přátelství 1009, 739 61 Třinec Kamionka

734 115 925

e-mail: poradna@trinec.charita.cz

Zprostředkování služby právní poradenství

ulice Lánská 128, 739 61 Třinec Kanada

731 693 660

poradna@trinec.charita.cz. 

Pastorační služba

paní Libuše Pavlíková

605 410 705, 

poradna.trinec@seznam.cz

Podpůrná skupina pro pečující

ulice Přátelství 1009, 739 61 Třinec Kamionka

737 837 773

katerina.rusnokova@trinec.charita.cz

mailto:poradna@trinec.charita.cz
mailto:poradna@trinec.charita.cz
mailto:poradna.trinec@seznam.cz
mailto:katerina.rusnokova@trinec.charita.cz


NAŠE SLUŽBY

Ostaní služby:

Tříkrálová sbírka:

Koordinátor Tříkrálové sbírky

ulice Lánská 128, 739 61 Třinec Kanada

Ing. Kateřina Rusnoková

koordinatorsbirky@trinec.charita.cz, tel.: 737 837 773

Tereza Topičová

e-mail: tereza.topicova@trinec.charita.cz, tel.: 734 115 922 

Humanitární aktivity:

Kola pro Afriku

ulice Lánská 128, 739 61 Třinec Kanada

724 257 219

monika.byrtusova@trinec.charita.cz

Dobrovolnictví:

ulice Lánská 128, 739 61 Třinec Kanada

724 257 219

monika.byrtusova@trinec.charita.cz

mailto:koordinatorsbirky@trinec.charita.cz
mailto:tereza.topicova@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 pokračovala během roku 2021 ve svém rozvoji. A to zejména
v těchto oblastech:

Aktivně jsme se zapojili do projektu Implementace etického programu
Dekacert, všichni zaměstnanci byli proškoleni pásmem etického
desatera pro charity.

Po celý rok probíhaly supervize pro zaměstnance Charity Třinec, tyto
zajišťuje externí supervizor a pomáhá všem pracovníkům při řešení
problémů mezi pracovníky, s klienty, při vyhoření či individuálně při
jejich osobních problémech. Tyto aktivity jsme mohli financovat z
projektu  „Metodickou podporou ke kvalitě“. 

S podporou dotace MSK a MPSV jsme zlepšili v roce 2021 materiálně-
technické zázemí pro pracovníky v sociálních službách, přestěhovali
jsme službu do nových prostor na ulici Lánská 128, Třinec Kanada.
Nové prostory jsme vymalovali, nechali položit koberce, vybavili jsme
kanceláře nábytkem a novými notebooky a tiskárnami. Práce zde je nyní
ve velmi příjemném prostředí, s kuchyní a zázemím a také se zasedací
místností.



CHARITNÍ ASISTENČNÍ
SLUŽBA

 
Také jsme pořídili z dotace MSK nový automobil Suzuki Swift s

pohonem 4x4 pro potřeby sociální služby.

Díky finanční podpoře Výboru dobré vůle – Nadace Olgy Havlové

jsme mohli realizovat sérii školení pro naše zaměstnance osobní

asistenty i sociální pracovníky. Některá školení probíhala online, jiná

jsme mohli absolvovat přímo s lektorem.

V roce 2021 jsme v Charitní asistenční službě měli  144 klientů.
 

Poskytovali  jsme služby osobní asistence v rozsahu 
celkem  25 000 klientohodin. 

Na činnost Osobní asistence finančně přispěli: 

MPSV, Moravskoslezský kraj, Statutární město Třinec, 

Nýdek, Bystřice, Vendryně, Řeka, Komorní Lhotka, Hrádek, 

Smilovice, Střítež, Jablunkov, Písek, Ropice, Bukovec, Návsí, 

Písečná, Ropice, Horní Tošanovice.

Srdečně děkujeme.



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 2021 jsme se snažili opravovat a zlepšovat stávající

pomůcky, abychom našim klientům co nejvíce usnadnili život. 

Díky finančnímu příspěvku z Nadačního fondu Tesco Charita Třinec

částečně financovala nákup kyslíkových přístrojů. Na benefiční akci

Srdce Evropy byla Charita Třinec také oceněna a dar použila na

financování nových kompenzačních pomůcek.

Celkem vypůjčeno: 529 kompenzačních pomůcek

Celkem uzavřeno: 298 smluv

Celkem zakoupeno: 30 nových pomůcek 

Na obnovu kompenzačních pomůcek finančně přispěli: 

obec Horní Tošanovice, obec Bukovec, město Jablunkov, obec Mosty u Jablunkova,

obec Návsí, obec Písečná.

 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, MUDr. SZUCS

Josef, Soukromý praktický lékař pro děti a dorost, 



CHARITNÍ BAZÁREK

Cílem bazárku oblečení je pomáhat lidem v tísni a potřebným.

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.

 

Za rok 2021 bylo přijato celkem 54 poukázek hmotné nouze  (19 ks z

org. Šance podaná ruka z.ú. Třinec a 38 ks vystaveno soc. odb.

Magistrátu města Třince).

 V první polovině roku byl provoz služby poznamenaný stále probíhající

pandemii. Přesto jsme se stále snažili zachovat jeho provoz a být k

dispozici všem potřebným.

V našem bazárku se snažíme o pomoc lidem v tísni, sociálně slabším

občanům, rodinám a potřebným na území města Třince, ale stejně tak i

široké veřejnosti. 

V rámci příspěvku z nadačního fondu Albert získala Charita Třinec

stavebnice LEGA, které jsme věnovali rodinám s dětmi, které

materiálně podporujeme. A také dětem do Azylového domu pro rodiče s

dětmi v Třinci a dětem Denního Stacionáře Paprsek i Dětské skupiny

Pampeliška, které patří pod organizaci 

Centrum sociální pomoci Třinec, p.o.

 

V roce 2021  jsme vydali celkem 582 kusů oblečení. 



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 poskytovala v roce 2021 Advokátní kancelář

Czudek, Sikora a partneři, s.r.o. 

 

V roce 2021 bylo bezplatné poradenství poskytnuto celkem 30

osobám. 

Moc děkujeme partnerům za velkou ochotu zdarma pomáhat

sociálně potřebným občanům.

 

 

V roce 2021 bylo bezplatné poradenství poskytnuto celkem 

XX 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 asistentka dochází na sociální lůžka do nemocnice Třinec a

do Domova svatého Josefa v Ropici, kde poskytuje především

programy pro seniory. Cílem je, aby se lidé zralého věku necítili sami a

duchovně se obohacovali navzájem. 

Aktivity a činorodost i ve vysokém věku snižují různé negativní důsledky

stárnutí. Proto i Charita Třinec nabízí seniorům duchovní programy i

aktivity.

 

V roce 2021  bylo poskytnuto celkem 19 akcí pro seniory 

s přibližným počtem 300 účastí.

 

 



TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA

Tříkrálová sbírka probíhá v prvních dvou týdnech roku 2021 ve

městech a obcích v působnosti Charity Třinec. 

 

 

Během sbírky bylo zapečetěno celkem 93 pokladniček. 

Koledníci v tomto roce  nemohli kvůli pandemii chodit v takové míře od

domu k domu, jak bylo zvykem. A proto vznikla nově i  ONLINE koleda.

 

Všemi formami koledy se nám v roce 2021 v regionu Třinecka podařilo

vybrat částku ve výši 311 219 Kč. 

Rozhodli jsme se výnos sbírky pro rok 2021 ponechat na investiční

výdaje pro účely pořízení nové budovy/zázemí pro Charitu.

Výnos byl určen částečně  i na pokrytí provozních výdajů služby a

dofinancování mzdových výdajů na zaměstnance v charitním bazárku –

100 tis. kč

Srdečně děkujeme všem, kteří naše koledníky podpořili i v tomto

nelehkém čase.

 

 



POTRAVINOVÁ 
A MATERIÁLNÍ POMOC

 

V březnu 2021 jsme obdrželi z projektu FEAD potravinovou pomoc,

kterou jsme rozdělili mezi  48 klientů včetně rodinných příslušníků

(celkem 174 osob).

 

Dále jsem obdrželi potraviny z Potravinové banky. 

Během roku jimi bylo podpořeno 34 klientů (celkem 127 osob).

 

Zapojili jsme se také do  potravinové sbírky pořádané Třineckou

prodejnou Hypermarket Albert. Potraviny, získané z této sbírky jsme

rozdali především rodinám s dětmi a matkám samoživitelkám. 

Pomoc obdrželo 13 rodin (celkem 54 osob).

 

Opakovaně podporujeme především rodiny s dětmi a matky

samoživitelky.

 Potravinových balíčků na žádost Magistrátu jsme vydali 

celkem 15.

 

Veškerou potravinovou i materiální pomocí jsme zaopatřili 

v průběhu roku 355 osob. 

 

 

 



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 2021 zapojili do dobrovolné postní

výzvy - Postní almužny. 

 

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

Charita Třinec na podporu charitního díla – dofinancování nákladů

charitního bazárku. 

 

Jednalo se celkem o 9 464 kč. 

 

 

 



JAKÝ BYL ROK 2021
V NAŠÍ CHARITĚ

Rok 2021 pokračoval v covidové pandemii,

přesto všechny služby fungovaly a charita

se rozvíjela dále.

Uzavřeli jsme partnerství a spolupráci s

MAS Jablunkovsko a MAS Pobeskydí.

 Stali jsme se členy Potravinových bank a

můžeme přijímat potravinovou pomoc skrze

Potravinovou banku v Ostravě nebo přes

různé potravinové sbírky. 

Rozvíjeli jsme služby a aktivity na podporu

pečujícím osobám.



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 620 000 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 8 409 264,00 Kč

Dotace Ministerstva práce a sociálních věcí.

Dotace z programu C na odměny zaměstnanců v soc. oblasti.

Charita Třinec byla podpořena částkou 1 049 929,00 Kč

Dotace z programu E určena na financování zvýšených

provozních výdajů a sanaci výpadků příjmů v souvislosti s

epidemií COVID_19.

Charita Třinec byla podpořena částkou ve výši 84 508,00 Kč



PROJEKTY PODPOŘENÉ
MORAVSKOSLEZSKÝM KRAJEM
2021

Pomoc pro pečující s Charitou Třinec II.
Chceme pomoci všem pečujícím, proto jsme se rozhodli k Poradně
pro pečující vytvořit také svépomocnou skupinu, která se bude
moci scházet v prostorách zřízené poradny, která nyní slouží pro
účely porad, školení, poradny pro pečující a navíc i pro schůzky
svépomocné skupiny.

Hlavní myšlenkou vzniku podpůrné svépomocné skupiny je vytvoření
prostoru pro scházení se menšího počtu osob pečujících, kde se
budou moci uvolnit, otevřeně sdílet své zkušenosti, starosti ale i
radosti. Pro všechny osoby pečující je péče o osobu blízkou
vyčerpávající, psychicky i fyzicky náročná. Skupina nabízí vzájemnou
informovanost, prostor pro podporu a navazování nových přátelství.

Zlepšení technického zázemí pro práci osobních asistentek v
programu EQUIP 2021
Účelem projektu bylo zajistit kvalitnější sociální službu osobní
asistence a  vybudovat materiálně-technické zázemí pro
pracovníky v sociálních službách, aby měli díky programu EQUIP v
notebooku všechny potřebné informace o klientech, mohli je
zpracovávat, doplňovat a pracovat s nimi a uplatňovat je v terénu u
klienta.

S Charitou Třinec novým automobilem do terénu za klienty
osobní asistence 2021
Cílem tohoto 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 (5 míst) s pohonem 4x4 sloužícího pro potřeby
poskytované služby – osobní asistence.



PROJEKTY PODPOŘENÉ
NADACEMI, FONDY 2021

• Výbor dobré vůle – Nadace Olgy Havlové: projekt Posílení
kompetencí pracovníků Charitní asistenční služby,
0027/2021/Senior

V rámci projektu je z nadačních prostředků zaplaceno
zaměstnancům vzdělávání pro osobní asistentky a sociální
pracovníky. 
Jednalo se o kurzy: Základy obecné psychologie pro pracovníky v
sociálních službách 2x, 
Procedurální standardy kvality sociálních služeb, 
Úvod do problematiky nevhodného zacházení a jednání se seniory a
jedinci s handicapem, syndrom EAN.

Charita Třinec byla podpořena částkou  40 000 Kč.

• Nadace rozvoje občanské společnosti, Nadační fond Tesco:
grantový program VY ROZHODUJETE, MY POMÁHÁME

Díky finančnímu příspěvku ve výši 16.000 Kč z Nadace rozvoje
občanské společnosti, který jsme obdrželi za 2. místo v grantovém
projektu Vy rozhodujete, my pomáháme, Charita Třinec částečně
financovala nákup kyslíkových přístrojů v rámci projektu
„Dýchání bez námahy – oxygenerátory do pečujících rodin“.

Tyto přístroje pomáhají zlepšit kvalitu života klientů, za kterými
dojíždějí naše osobní asistentky. Díky těmto přístrojům jsme rozšířili
nabídku střediska Půjčovna kompenzačních pomůcek.



PROJEKTY PODPOŘENÉ
NADACEMI, FONDY 2021

Nadační fond Albert: příspěvek v rámci pomoci v boji proti
onemocnění COVID-19 

V rámci příspěvku z nadačního fondu Albert získala Charita Třinec
dezinfekci tekutou a ve spreji, tuto jsme využili pro zaměstnance v
terénu v rámci ochrany v době koronavirové epidemie.

Lepší senior – výpůjčka 4 tabletů
Nadační fond LEPŠÍ SENIOR propůjčil Charitě Třinec bezplatně do
užívání pět tabletů Samsung Tab 10 s wifi a sim kartou.

Tyto nám byly bezúplatně převedeny a nyní je můžeme 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. 

V květnu 2021 darovali lidé z Třince a okolí přes 250 starších

jízdních kol do sbírky Kola pro Afriku, která v našem městě

probíhala čtrnáct dní v režii Charity Třinec. Do projektu se spolu s

dalšími dárci zapojil i třinecký magistrát.

Podle ředitelky Charity Třinec Moniky Byrtusové lidé z Třinecka vozí

veškeré typy bicyklů, hodně staré, novější, dětské, dámské i pánské.

Darovali také malá kola pro předškoláky, dětské sedačky na kola

nebo helmy. Ty Charita použije pro potřebné maminky v Třinci. 

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. 

Aktivity v Charitě Třinec byl 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 „Rozum a cit, pomáhejme si navzájem“ 
Realizace projektu: 01.01.2019 – 31.05.2021
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

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. 

Projekt v roce 2021 skončil. Podařilo se nám zajistit 13 tréninkových
pracovních míst (zkrácené úvazky na 3 měsíce) Dále celkem 7
dotovaných pracovních míst, 15 osob nastoupilo na volný trh práce
za podpory poradce projektu, 5 osob nastoupilo na volný trh práce
bez podpory poradce projektu. 
Celkem tak projekt pomohl k zaměstnání 30 osobám.



PODĚKOVÁNÍ DÁRCŮM

Evropský sociální fond
Moravskoslezský kraj
Ministerstvo práce a sociálních věcí
Úřad práce ČR
Asociace poskytovatelů sociálních služeb
Diecézní Charita Ostravsko - Opavská
Úřad práce Frýdek-Místek

Statutární město Třinec
Město Jablunkov
Obec Vendryně
obec Bystřice nad Olší
obec Nýdek
obec Hrádek
obec Smilovice
obec Střítež
obec Komorní Lhotka
obec Ropice
obec Návsí
obec Řeka
obec Horní Tošanovice

Nadace AGROFERT
Nadace ČEZ
Výbor dobré vůle, Nadace Olgy Havlové
Nadace Karel Komárek Family Foundation, Praha
Nadace Albert

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

Instituce veřejného sektoru:

Města a obce

Nadace



PODĚKOVÁNÍ DÁRCŮM

Česká spořitelna, a.s. Třinec
Energetika Třinec, a.s.
Gyn3nec s.r.o. Třinec
Advokátní kancelář Czudek, Sikora a partneři
Baron Karel, Třinec Oldřichovice
SMOLO, a.s.
Quadtrans, s.r.o.
MUDr. Uhlářová Františka
Tomoszek Petr
TŘINECKÉ ŽELEZÁRNY, a.s.
MORAVIA STEEL, a.s.
Huczala Henryk
JAP INDUSTRIES, s.r.o.
DERMA-GYN MEDICAL, s.r.o. Třinec
PRO100 software, spol. s r.o.
Doga music s.r.o. Nýdek
Distribuce tepla, a.s. Třinec
MUDr. SZUCS Josef
NORTHERN SPIRITS s.r.o.
AC word spol. s r.o.,
Advokátní kancelář Kadlubiec,Starzyk a partneři, s.r.o.,
AKVAHELP METAL spol. s r.o.,
AMRES TECH, s.r.o.,
ART MEDIA SERVICE, s.r.o.,
AUTEL montáže, a.s.,
AZ - account, spol. s r.o.,
BERNDORF BÄDERBAU s.r.o.,
BRADOP nábytek, s.r.o.,
BRAINTRAST, s.r.o.,
Cieslar, s.r.o.,
p. Dušan Nevěřil, ENEZA, s.r.o.,
ENVIFORM a.s.,
F-nadace,
FORBYT, s.r.o.,

Firmy a fyzické osoby



PODĚKOVÁNÍ DÁRCŮM

JAP INDUSTRIES s.r.o.,
Kávové zrnko s.r.o.,
KOMA - Industry s.r.o.,
KOVO Třinec s.r.o.,
KOVONA SYSTEM a.s.
KOVOSPORT Třinec, a.s.,
KULA design s.r.o.,
LEKON Group s.r.o.,
Magát, spol. s r.o.,
Marek Chmiel,
Mechdekor s.r.o.,
MILKEFFEKT, a.s.,
Olzatex s.r.o.,
p. Pavel Jochim,
R+R GASSCAR s.r.o.,
RH elektro s.r.o.,
Řeznictví u Františka s.r.o.,
S.S.K., a.s.,
TECHNICA HORECA Czechia s.r.o.,
TRUCK 4x4 s.r.o.,
Třinecký inženýring, a.s.,
VESUVIUS ČESKÁ REPUBLIKA, a.s.,
WAFAREX, s.r.o.,
manželé Moderovi z Bystřice,
p. Zdenka Ciencialová.
farnost Třinec

Firmy a fyzické osoby

Další nejmenovaní dárci, kteří přispívají do sbírek:
Tříkrálová sbírka, Postní almužna, Ošacení pro potřebné, Nadace Lepší
senior a Potravinová banka.

Všem jmenovaných i nejmenovaným dárcům patří velký dík!
Vyprošujeme Vám požehnaný rok 2022!



EKONOMICKÁ ČÁST
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SLOVO ZÁVĚREM

VYPROŠUJEME VÁM POŽEHNANÝ ROK 2022

Když se ohlédneme za rokem 2021 vidíme za sebou nejistou

dobu, ve které nikdo z nás nevěděl, co přinesou příští měsíce. 

 

A proto jsme vděční, že se i v roce 2021 podařilo díky obětavé

práci našich zaměstnanců a díky podpoře dárců a podporovatelů

udržet po celou dobu naše služby v provozu a mohli jsme tady

být pro všechny, kteří potřebují pomocnou ruku.

 

"V modlitbách buďte vytrvalí, bděte a děkujte Bohu."

-  Koloským 4:2

https://dailyverses.net/cs/koloskym/4/2


DÁRCI A PARTNEŘI


