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1. ÚVODNÍ SLOVO

Vážení,
Dovolte mi, abych Vám předložila zprávu o činnosti Charity Třinec, nestátní neziskové
organizace, která poskytuje pomoc a podporu lidem, kteří ji potřebují. Charita Třinec si plně
uvědomuje lidský rozměr svého poslání. Snažíme se za každých okolností zachovávat a
respektovat lidskou důstojnost, zmírňovat bolest a přinášet povzbuzení.
Moje poděkování patří všem zaměstnancům, spolupracovníkům, dobrovolníkům, kteří do své
práce vkládají i srdce.
Touto cestou bych chtěla zároveň poděkovat i rodinám našich zaměstnanců za jejich podporu
v naší nelehké činnosti.
Poděkování patří představitelům státní správy, samosprávy, dárcům, sponzorům i všem
ostatním, kteří naší činnost podporovali.

Marta Bezecná

Něco o nás
Charita Třinec je registrována v Rejstříku církevních právnických osob podle zákona č.
3/2002 Sb. u Ministerstva kultury České republiky jako součást Římskokatolické církve,
s datem zařazení do rejstříku 14. 9. 1998, číslo evidence 8/1-08-721/1998
Charita Třinec má přiděleno identifikační číslo organizace IČO 49591215

Pod nynějším vedením působí od 23. října 2007 roku.
Statutárním zástupcem je ředitelka
Charity Třinec - Marta Bezecná

2. Motto Charity Třinec:

Dívejme se pozorně, zda jsme zrovna nepotkali někoho, kdo 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.

3. OSOBNÍ ASISTENCE
Je to terénní služba poskytovaná osobám, které mají sníženou soběstačnost z důvodu věku,
chronického onemocnění nebo zdravotního postižení, jejichž situace vyžaduje pomoc jiné
fyzické osoby. Služba se poskytuje osobám od 19 let věku, bez časového omezení,
v přirozeném sociálním prostředí osob a při činnostech, které osoba potřebuje. Cílem
poskytované služby je zajištění soběstačnosti uživatele nebo podpora rozvoje soběstačnosti,
setrvání v přirozeném prostředí domova a zachování životního stylu. Při osobní asistenci není
důvod, aby člověk šel do ústavu, pakliže nechce.

Cíle a poslání Osobní asistence

Poslání služby
Našim posláním je pomoc osobám v domácnostech z Třince a přilehlých obcí (Vendryně,
Ropice, Bystřice, Nýdek, Jablunkov, Komorní Lhotka, Hnojník), které mají sníženou
soběstačnost z důvodu věku, chronického onemocnění nebo zdravotního postižení, jejichž
situace vyžaduje pomoc jiné fyzické osoby.

Cíle osobní asistence
Cílem naší služby je pomáhat osobám překonávat každodenní problémy spojené s běžnými
činnostmi, podporovat tyto osoby tak, aby mohly co nejdéle žít ve svém domácím prostředí,
aby si zachovaly a rozvíjely své schopnosti a byly co nejvíce samostatné. Nabízíme také
psychickou a duchovní podporu, umění naslouchat a pomáhat nést břemeno nemoci či stáří.
Počet klientů v roce 2010

70 klientů

Z toho: Klient s bydlištěm Třinec:

45 klientů

Klient ze spádové oblasti Třinec

15 klientů

Klient s bydlištěm mimo území města Třince:

10 klientů

Počet odpracovaných hodin v osobní asistenci

15 023 hodin

4. PŮJČOVNA ZDRAVOTNÍCH A KOMPENZAČNÍCH POMŮCEK

Půjčovna funguje od ledna 2008. Rodiny, které se chtějí o svého nemocného postarat doma,
nemají často pro to dostačující podmínky. Chybí jim pomůcky, aby zajistili nemocnému
dostatečný komfort a sobě ulehčili práci. Pojišťovna sice pomůcku poskytne, ale vyřízení
poukazu je časově zdlouhavé. Takový onkologický pacient se třeba polohovací postele ani
nedožije.

K 31. Prosinci 2010 naše půjčovna vlastnila

234

pomůcek

V roce 2O10 byly zapůjčeny pomůcky

402

klientům

83

klientům

Z toho: s bydlištěm Třinec 215 klientům
Ze spádové oblasti Třinec
S bydlištěm mimo území města Třince:

104 klientům

5. ZPROSTŘEDKOVÁNÍ PRÁVNÍHO PORADENSTVÍ
PRO POTŘEBNÉ
Sociálně potřebným spoluobčanům telefonicky domlouváme setkání s právníkem.
Službu poskytuje Advokátní kancelář Czudek a BožkováV roce 2010 bylo zprostředkováno
41 porad

6. PERSONALISTIKA
Osobní asistence
Počet zaměstnanců v přímé péči

7,99 úvazku

Ostatní zaměstnanci

0,95 úvazku

Půjčovna pomůcek

1

úvazek

Zprostředkování právního poradenství pro potřebné - vyřizuje admin. pracovnice

7. TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA
V roce 2010 jsme během Tříkrálové sbírky vykoledovali 427 494 Kč a v obci Třinec,
Vendryně, Bystřice, Nýdek, Ropice, Střítež, Smilovice

Rok 2008 - vykoledováno

251 075 Kč

2009 -

391 797 Kč

2010 -

427 494 Kč

65 % z výtěžků TKS se vrátilo na účet Charity Třinec a bylo použito jednak na dokoupení
zdravotních a kompenzačních pomůcek a jednak na provozní náklady osobní asistence.

8. AKCE CHARITY

Září - Setkání s obvodními lékaři
Říjen -Setkání se zdravotním personálem z Nemocnice Třinec (Sona)
Říjen - Setkání s rodinnými příslušníky pečujícími o svého blízkého v domácím prostředí
Prosinec- Předvánoční setkání s dobrovolníky proškolenými org. ADRA

9. SPOLUPRACUJÍCÍ ORGANIZACE

Spoluprace s organizací ADRA
Dobrovolníci proškolení org. ADRA docházejí za klienty v rámci naši služby osobní
asistence.

Počet dobrovolnic
Počet odpracovaných dobrovolnických hodin

3

68

Další dobrovolníci nám pomáhali během Tříkrálové sbírky a také během organizování
různých akcí pořádaných Charitou Třinec.

Spolupracuje s MEDICA zdravotní péče, s.r.o.
v rámci hospicové péče hospic.trinec.cz

10. DOTACE A DARY

Poděkování - kdo nám pomáhá :

Ministerstvo práce a sociálních věcí,
Město Třinec,
Obec Vendryně

Advokátní kancelář Czudek a Božková
fa Wawreczka Jan
fa Baron BAKAR
Ferona, a.s.
Johandesign.cz
Mudr. Mohammad Agata
Mudr. Škuta Jozef
Soukromá stavební firma Jan Morcinek-M
Výbor dobré vůle - Nadace Olgy Havlové
WALMARK Fond pro třinecko

11. HOSPODAŘENÍ

Výkaz zisku a ztráty
Spotřeba materiálu

488,00

Spotřeba energie

45,00

Spotřebované nákupy celkem

533,00

Opravy a udržování

11,00

Cestovné

40,00

Náklady na reprezentaci
Ostatní služby

1,00
120,00

Osobní náklady celkem

1955,00

Mzdové náklady

1525,00

Zákonné sociální pojištění

421,00

Zákonné sociální náklady

9,00

Daně a poplatky celkem

2,00

Daň silniční

2,00

Ostatní náklady celkem

13,00

Manka a škody

10,00

Jiné ostatní náklady
Náklady celkem

3,00
2 675,00

Tržby za vlastní výkony a za zboží celkem

1 482,00

Tržby z prodeje služeb

1 482,00

Přijaté příspěvky celkem

484,00

Přijaté příspěvky zúčtované mezi organizačními složkami

282,00

Přijaté příspěvky (dary)

202,00

Provozní dotace celkem

701,00

Provozní dotace

701,00

Výnos celkem
Výsledek hospodaření před zdaněním

2 667,00
-8,00

AKTIVA
Krátkodobý majetek celkem

Stav k 31. 12. 2010
328

Zásoby celkem

20

Materiál na skladě

20

Pohledávky celkem

5

Odběratelé

4

Poskytnuté provozní zálohy

1

Krátkodobý finanční majetek celkem

266

Pokladna

108

Účty v bankách

158

Jiná aktiva celkem

37

Příjmy příštích období

37

Aktiva celkem

328

PASIVA
A. Vlastní zdroje celkem

Stav k 31. 12. 2010
116,00

Jmění celkem

116,00

Vlastní jmění

124,00

Výsledek hospodaření celkem
B. Cizí zdroje celkem

-8.00
212,00

Dlouhodobé závazky celkem
Krátkodobé závazky celkem

2,00
210,00

Dodavatelé

-3,00

Přijaté zálohy

10,00

Zaměstnanci
Závazky k institucím sociálního zabezpečení a veřejného zdravotního pojištění

137,00
62,00

Ostatní přímé daně

4,00

Ostatní daně a poplatky

0,00

Pasiva celkem

12.VÝROK AUDITORA

328,00

