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Vážení a milí příznivci Charity Český Těšín.
Rok se s rokem sešel a my opět vydáváme naši výroční
zprávu, která je příležitostí k ohlédnutí se zpět za uceleným
obdobím roku 2020. Pokud by se dění v Charitě mělo
shrnout do jedné věty o nejdůležitější události roku, tak
společně s dalšími obyvateli naší zeměkoule bychom mohli
napsat: Rok velké výzvy - nástup pandemie COVID-19.
Rok 2020 zcela naplnil motto naší organizace „Spolu to
zvládneme“. Spolu, ve vzájemné vlídnosti a dialogu jsme
zvládli překonat ten zcela výjimečný stav, se všemi starostmi a
obavami, které průběžně život přinášel. Vše, co jsme se naučili,
nás určitě posunulo v práci, někdy v dobrém a někdy i ve
zlém. Už jenom poskytovat běžné úkony péče u klientů s
nezbytnými ochrannými pomůckami a bez ohledu na teplotu v
místnosti nebylo pro naše pracovnice jednoduché. Největší
bohatství organizace tvoří schopnosti a dovednosti lidÍ, kteří v
ní pracují. Z tohoto důvodu bych chtěla především
vyzdvihnout práci všech zaměstnanců Charity Český Těšín,
kterým patří velké díky za vytrvalé, zodpovědné a obětavé
jednání, a také celoroční trpělivé zvládání všech pracovních
povinností.
Smyslem našich služeb je pomáhat potřebným a současně
udržet co největší normalitu života. Přeji našim klientům a
pracovníkům, ať se postupně můžeme vrátit k přirozenému
způsobu života, ke společnému sdílení radostí a starostí, ke
vzájemnému setkávání při sportu, na kulturních a
společenských akcích, bez obav a s příjemným očekáváním, co
pěkného nový den přinese.
Opět si dovolím připomenout sv. Vincence de Paul
„Zviditelňujte lásku, kterou vás zahrnul Bůh a prokazujte ji
svýma rukama a potem na čele. Buďte neustále budovateli
mostů mezi lidmi, usilujte o růst kultury setkání a dialogu,
přispívejte rozvoji autentického lidského bratrství.“.
S úctou
Ing. Monika Klimková
ředitelka
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ZÁKLADNÍ INFORMACE
PRAVOMOCE JEDNOTLIVÝCH ORGÁNŮ
Charita Český Těšín, jejíž zřizovatelem je Biskupství ostravskoopavské, patří mezi oblastní charity se samostatnou právní
subjektivitou, spadající do Diecézní charity ostravsko –
opavské. Statutárním zástupcem a ředitelem jednajícím
samostatně a jménem organizace je Ing. Monika Klimková.
Diecézní charita ostravsko-opavská, jejíž ředitel jmenuje
ředitele Charity Český Těšín na funkční období 4 let, plní
metodickou a kontrolní funkci v činnosti naší organizace.
Základním dokumentem pro činnost diecézní charity,
oblastních a farních charit jsou Stanovy DCHOO. Veškerá
rozhodnutí ředitele musí být v souladu s rozhodnutími
vydanými diecézním biskupem a ředitelem Diecézní Charity
ostravsko - opavské v rámci jejich pravomoci.
Poradním orgánem ředitele Charity Český Těšín v otázkách
koncepce vedení a rozvoje organizace je Charitní rada, která
pomáhá nalézat řešení v konkrétních problémových situacích.
HISTORIE
Charita Český Těšín byla zřízena diecézním biskupem Mons.
Františkem Václavem Lobkowiczem 28. 4. 1997 jako účelové
zařízení s vlastní právní subjektivitou a je nástupkyní Farní
charity Český Těšín, zřízené olomouckým arcibiskupem Janem
Graubnerem dne 21. 3. 1993. Jsme součástí Diecézní charity
ostravsko-opavské.
CHARITA ČESKÝ TĚŠÍN
Mírová 1684/8
737 01 Český Těšín
IČ: 60337842
DIČ: CZ 60337842
e-mail.: info@ceskytesin,charita.cz
web: www.ceskytesin.charita.cz
statutární zástupce: Ing. Monika Klimková
konto: Unicredit bank Ostrava 42355002/2700
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POSLÁNÍ
Jsme tady pro ty, kteří nás potřebují. Jsme organizace
s jedinečným přístupem vycházejícím z tradic charitní práce.
HODNOTY
Kvalita
Vlídnost

Důvěra

Stabilita

Odvaha

VIZE
Poskytujeme potřebné a kvalitní služby s dlouhou tradicí. Jsme
silnou a stabilní organizací, vnímanou veřejností jako služba
na vysoké odborné a lidské úrovni. Budovy vyhovují
vybavením a prostorem klientům i pracovníkům. Mezi
spolupracovníky a dalšími lokálními partnery podporujeme
dialog o potřebách místní komunity, přizpůsobujeme služby
jejich měnícím se potřebám. Služby zajišťují proaktivní
pracovníci
s
náležitou
kvalifikací,
kterou
zvyšují
prostřednictvím pravidelného sebehodnocení a souvislého
dalšího vzdělávání. Jsme organizace, která stojí za to!
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REGIONÁLNÍ PŮSOBNOST

Více než
1 600 klientů ročně
150 zaměstnanců
27 let působení
20 obcí
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ORGANIZAČNÍ STRUKTURA
Diecézní charita ostravsko-opavská

Mons. František Václav Lobkowicz
biskup Diecézní
charity ostravsko-opavské

Mgr. et Mgr. Lukáš Curylo
ředitel Diecézní
charity ostravsko-opavské

Ing. Monika Klimková
RADA
Ing. Vít Slováček
Mgr. Klaudie Dinelli
Mgr. Jan Svoboda
Mgr. Martin Sikora
Ing. Stanislav Glac
Vilém Volný
Mons. Mgr. Rudolf Sikora

ředitelka Charity Český Těšín

Ekonomický útvar
Personální útvar
Vztahy s veřejností a projekty
Metodik

Sekce prevence
Útvar doplňkových služeb

Sekce zdravotních služeb

Sekce terénních a ambulantních
služeb pro seniory

Sekce pobytových služeb
pro seniory
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PŘEHLED SLUŽEB
Charita Český Těšín poskytuje celkem 16 služeb, z toho 9
registrovaných sociálních služeb, terénní zdravotnickou službu
a doplňkové služby.
Svou
činnost
realizujeme
v
severovýchodní
části
Moravskoslezského kraje ve městech Český Těšín, Havířov,
Karviná a v přilehlých obcích.
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Územní působení organizace je definováno Zřizovací listinou
Charity Český Těšín stanovenou Mons. Františkem Václavem
Lobkowiczem a Krajskou sítí Moravskoslezského kraje. V roce
2020 územní působnost činila 20 obcí.
V současnosti u nás pracuje 119 zaměstnanců v hlavním
pracovním poměru, kteří pomáhají více než 1 600 klientům
ročně.

10

Směřování Charity Český Těšín z pohledu
ředitelky Ing. Moniky Klimkové
Proces strategického plánování byl v
Charitě České Těšín nastartován v druhé
polovině roku 2011, kdy byla stávajícím
ředitelem Charity Český Těšín za pomoci
členů
interního
poradního
orgánu
vytvořena kostra prvního strategického
plánu.
Mezi léty 2017 - 2019, po nástupu nové ředitelky, plánování
postupovalo v ročních cyklech, pomocí několika na sebe
navazujících ročních plánů činnosti. Během této doby v
organizaci probíhala významná transformace systému řízení,
jejímž cílem bylo propojit a zefektivnit mnohé procesy spojené
s fungováním organizace jako celku.
Během roku 2017 byly rovněž zahájeny práce na definování
nové vize a dlouhodobého směřování organizace v návaznosti
na potřeby zaměstnanců, veřejnosti a zejména klientů našich
služeb. Koncem roku 2020 byl tento proces uzavřen a
výsledkem je Strategický plán organizace na léta 2021 – 2024.
Dokument vznikl jako společné dílo celého týmu Charity
Český Těšín a je založen na faktech, která spolu během
probíhající
víceleté
analýzy
pracovníci
organizace
pojmenovávali. Určili jsme si společnou vizi na období dalších
4 let a cestu k cíli opřenou o naše poslání. Tuto vizi jsme
rozpracovali do čtyřech podrobných termínovaných úkolů:
1. Přizpůsobujeme zavedené pracovní postupy potřebám
klientů, inovace a neformální pomoc komunity
považujeme za součást své práce.
2. Staráme se o svůj majetek, klademe důraz na bezpečí a
efektivitu naší činnosti.
3. Podporujeme odborný růst, aktivitu a dialog mezi
spolupracovníky a dalšími partnery.
4. Pamatujeme na dobré jméno a posilujeme lokální
spolupráci.
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Mnoho hodin jsme v roce 2020 věnovali řešení krizové
situace, ale zároveň jsme měli čas a prostor připravovat
budoucí strategii a další rozvojové projekty organizace. Co
významného se nám ještě v roce 2020 podařilo?
otevření nové Charitní poradny pro seniory a pečující,
vydání brožury „Stručný průvodce oddlužením“ a
bulletinu mapujícího historii charitní sociální práce na
Těšínsku,
výsadba nové zahrady v Charitním domě pro seniory v
Hnojníku,
zpracování projektové studie pro celkovou rekonstrukci
Charitního domu pokojného stáří v Českém Těšíně,
rozsáhlá rekonstrukce budovy Charitního centra pro
seniory,
pořízení 3 automobilů pro terénní služby pro seniory,
úspěšná realizace dvouletého evropského projektu s cílem
tvorby plánu rozvoje organizace na období dalších 4 let,
zavedení nového informačního systému evidence služeb
včetně rozjezdu elektronické docházky,
zavedení nového benefitu – stravenek pro zaměstnance,
odborná a materiální COVID pomoc veřejnosti včetně
spolupráce s nadacemi ve věci materiální a finanční
podpory rodin a zajištění „Setkávače“ pro klienty
Charitního domu pokojného stáří ve spolupráci s Českým
olympijským výborem.

12

SEKCE ZDRAVOTNÍCH SLUŽEB
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Zdravotní služby zahrnují Charitní ošetřovatelskou službu a
zdravotní péči poskytovanou v našich dvou domovech pro
seniory.
Charitní ošetřovatelská služba nebo domácí péče znamená
poskytování odborné zdravotní péče v domácnosti pacienta.
Služba je určena seniorům, osobám se zdravotním či tělesným
postižením, s chronickým i akutním onemocněním, po
operacích a úrazech, umírajícím, rodinám pečujícím o
nemocné, kteří bydlí v Českém Těšíně a okolí s dojezdem
kolem 10 km. Zdravotní péči poskytuje 6 všeobecných sester
24 hodin denně, 7 dní v týdnu.
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Shrnutí roku 2020 z pohledu vedoucí sekce
zdravotních služeb Bc. Beáty Dulawové
Rok 2020 začal tak, jako každý jiný,
bilancováním roku minulého a plánováním
činností na rok nový. Práce běžela dle
zvyklostí, naučily jsme se používat nový IT
program k vedení dokumentace.
V průběhu roku došlo k navyšování počtu pacientů, k nárůstů
provedených výkonů i ke zvýšení počtu naježděných km.
Proto jsme se rozhodly posílit náš tým terénních pracovníků o
další zdravotní sestru. Povedlo se nám zakoupit i 3 nová auta
k usnadnění a urychlení práce při dojíždění za pacienty. I v
domovech pro seniory se nám po dlouhé době povedlo
navýšit počet sestřiček a vytvořit novou pozici staniční sestry.
Absolvovaly jsme školení, která povedou ke zkvalitnění naši
práce (kurz první pomoci pro zdravotníky, léčba ran a
defektů, ELNEC kurz paliativní péče).
Nemůžeme nevzpomenout ani na situaci spojenou s novým
onemocněním COVID-19, která značně ovlivnila životy
pracovníků a pacientů. Za „pochodu“ jsme tvořily krizové
plány, sháněly ochranné pomůcky, zaváděly do praxe různá
nařízení a opatření a vymýšlely postupy, jak co nejlépe
ochránit naše klienty i zaměstnance. Snažily jsme co nejméně
omezovat naši činnost a pomoci našim pacientům, rodinám i
obyvatelům domovů vyrovnat se s touto nelehkou situací.
Myslím si, že se to povedlo a všem sestřičkám terénních i
pobytových služeb za to patří velké poděkování.
Ukazatele zdravotních služeb 2018 – 2020

15

Příběh klienta
Jednou ráno jsem dorazila do bytu. Pán je gentleman ze staré školy
a jak bylo jeho zvykem, obřadně mne přivítal a zeptal se, jak se
mám. Po nezbytných zdvořilostech jsem se pustila do přípravy léků,
pán léky snědl a zapil. Pak mne doprovázel až před dveře bytu k
výtahu. Otočila jsem se k němu s upozorněním, ať si dveře
nepřibouchne, ale nestačila jsem vyslovit ani první slovo a stalo se
to, čeho jsem se obávala. Dveře třískly a klíče samozřejmě zůstaly v
bytě! Co teď? Hlavou mi běželo, co bude dál? Čeká na mně ještě
několik dalších pacientů, než zavolám někomu z rodiny nebo
zajistím otevírání dveří, může uplynout i několik hodin!
Pánovi trvalo delší dobu, než si uvědomil, co se stalo. Snažila jsem
se zjistit, kdo by mohl mít ještě jeho klíč od bytu, ale pán tvrdil, že
klíče má jenom jeho syn. Co mám teď dělat? Nemůžu ho nechat
jenom tak na schodech, je zima, pán je zmatený, ještě se něco stane.
Začala jsem vymýšlet, jak přeorganizuji další čekající pacienty a
snažila jsem se zjistit číslo na klíčovou službu. Slyšela jsem, jak pán
stále opakuje: „Co budu dělat, co budu dělat?“
Po zádech mi začal pomalu stékat pramínek potu a i srdce mi bilo o
trochu rychleji. Po několikáté jsem zopakovala otázku: „Nemá
náhodou klíče od vašeho bytu nějaký soused v paneláku?“
Pán smutně zakroutil hlavou, pak se ale náhle usmál a s úlevou
řekl: „A víte, že máte pravdu? Klíče má soused ve druhém patře!
Ale doufám, že nemá ty staré! A že bude doma!“
Rychle jsem ho potáhla do výtahu, svezli jsme se do druhého patra a
zazvonili u souseda. Naštěstí byl doma a bez velkých řečí nám klíče
předal. Spěchali jsme k bytu a s tlukoucím srdcem jsem strčila klíč
do zámku. Doufám, že to je ten správný! Jaká to byla úleva, když
klíč zapadl a dveře se otevřely. S úsměvem jsem pustila pána
dovnitř a najednou jsem uviděla, jak z ložnice vychází nějaká
postava v županu. Zmohla jsem se jenom na otázku: „A to je kdo?“
Pan s klidem odpověděl: „Moje dcera, dnes u mne přespala.“
Nezmohla jsem se na nic víc, než na pozdrav a rychle jsem vpadla
do výtahu. Tam jsem se úlevou rozesmála.
Můžu spokojeně pokračovat v práci. Ještě že jsem nevolala klíčovou
službu k otevírání dveří!!!!
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SEKCE POBYTOVÝCH SLUŽEB
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Charitní pobytové domy poskytují ubytování a další činnosti
související s péčí o vlastní osobu seniorům, kteří z důvodu
vysokého věku nebo zdravotního stavu nemohou žít ve svém
domácím prostředí, protože potřebují pomoc jiné osoby.
Charitní dům pro seniory se nachází v centru obce Hnojník a je
dostupný veřejnými dopravními prostředky. Budova je
třípodlažní a klienti bydlí ve 30 samostatných bytových
jednotkách: 11 jednolůžkových, 15 dvoulůžkových, 3
třílůžkových. Součástí domova je kaple, ve které se pravidelně
konají bohoslužby. V blízkosti se nachází obecní úřad, policie,
hasičská zbrojnice, knihovna, kostel, barokní zámek, nákupní
středisko, lékaři, lékárna, kadeřník a restaurace. Před
zařízením se nachází parkoviště určené pro osobní vozidla.
Součásti domova je i příjemná zahrada s altánem.
Charitní dům pokojného stáří je umístěn v centru Českého
Těšína ve dvoupodlažním obytném domě. Celková kapacita je
24 lůžek. Na každém patře se nachází společenská prostranství
sloužící k posezení, návštěvám, kulturním vystoupením apod.
Za budovou se nachází zahrada s altánem. Přesun imobilních
klientů je zajišťován výtahem.
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Shrnutí roku 2020 z pohledu vedoucí sekce
pobytových služeb Mgr. Lenky Zahradníkové
Pobytové služby pro seniory procházely v roce
2020 nemalými změnami – od personálních až
po materiálně - technické. V průběhu roku se
v obou domovech doplnil tým pracovníků
přímé péče a posílila se oblast úklidu.
V materiálně - technické oblasti se dokoupily kompenzační
pomůcky pro seniory, elektricky polohovatelné postele a
obnovilo se technické vybavení pracovníků úklidu a údržby.
Část středisek byla nově vymalována. Zahrada Charitního
domu pro seniory v Hnojníku prošla kompletní rekonstrukcí.
Celý rok se v obou charitních domovech nesl ve znamení
omezení způsobených zcela novou situací, se kterou neměl
dosud nikdo z nás zkušenost. COVID – 19 změnil život
pracovníkům i klientům. Pozornost vedení se zaměřila na
zajišťování ochranných pomůcek a dodržování vládních
opatření, sociální pracovníci a pracovníci přímé péče se snažili
minimalizovat důsledky sociálního odloučení klientů, které s
sebou epidemiologická situace přinesla. Pomohly nám k tomu
tablety získané z různých projektů a před Vánocemi také
projekt Ježíškova vnoučata.
Všem pracovníkům domovů proto za jejich nasazení a píli v
roce 2020 patří obrovské poděkování.

Ukazatele pobytových služeb 2018 – 2020
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Příběh klienta - Pan Jindřich
Narodil jsem se v Oldřichovicích jako nejstarší syn. Mám ještě tři
sourozence, dva bratry a jednu sestru, která žije v zahraničí. Od 1.
třídy jsem chodil do Polské školy v Oldřichovicích. Když mi bylo 11
let, matka se znovu vdala a přestěhovali jsme se do Lichnova u
Krnova, kam jsem dochodil pátou třídu. V té škole se mi ale nelíbilo
a chyběli mi kamarádi. A proto jsem se vrátil a bydlel jsem u
babičky a dědy a dochodil jsem do školy v Oldřichovicích. Rád na
Oldřichovice vzpomínám. Měl jsem kamaráda, jehož otec pracoval
na lanovce na Javorový. Mohli jezdit nahoru zadarmo. Pamatuji si,
že pod lanovkou hodně rostly praváky, vždy jsme si je po cestě
lanovkou nahoru vyhlédli a pak jsme je po cestě zpět posbírali. Nebo
jsme také lovili raky a ryby a pak nás honil porybný. Byly to hezké
časy.
Do 6. třídy jsem chodil do školy v Třinci. Do 7. třídy jsem už chodil
v Karviné, protože jsem bydlel zase s matkou a přestěhovali jsme se
do Horní Suché. Po škole jsem nastoupil na Střední všeobecnou
vzdělávací školu (tehdejší dvanáctiletka) a ukončil ji maturitou.
Pracoval jsem na dráze v Bohumíně jako posunovač, signalista a
výhybkář, ale stal se mi úraz – popálil jsem se kyselinou sírovou a
už jsem neměl možnost kariérního růstu. Po odchodu od dráhy jsem
začal pracovat na poště, to mi bylo 19 let. A potkalo mne další
vážné zranění, následkem kterého jsem byl 9 měsíců v nemocnici a
ještě 3 měsíce doma. Když jsem se vyléčil, šel jsem pracovat k
ČSAD jako závozník. Jezdil jsem také pro mlékárnu a rozvážel jsem
mléčné výrobky po okolí a díky této práci jsem se seznámil se svou
ženou. V té době jsem už bydlel v Žukově a po svatbě jsem se
přestěhoval do domu rodičů mé ženy. Bydlela s námi tchyně, která v
té době už byla vdova. V mém životě bylo toho stěhování opravdu
hodně, měnil jsem bydliště, školy i zaměstnání, ale v Chotěbuzi
jsem prožil nejdelší etapu svého života, bydlel jsem tam celkem 37
let. S manželkou jsme děti neměli, ona měla dceru z minulého
vztahu, ale společné jsme neměli, ani jsme nechtěli. Měl jsem časově
náročnou práci a byl jsem rád, že jsem se vracel domů, kde bylo
ticho a klid. Manželka mi zemřela před několika lety. Po její smrti se
mi zhoršil zdravotní stav. Byl jsem v nemocnici v Českém Těšíně a
odtud jsem se dostal do Charitního domu pro seniory, kde už
bydlím od léta 2016. Rád se tu zapojuji do aktivizačních činností a
jsem tu spokojen.
20

SEKCE TERÉNNÍCH A AMBULANTNÍCH
SLUŽEB PRO SENIORY
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Služby spadající do sekce terénních a ambulantních služeb
zahrnují Charitní pečovatelskou službu, Charitní asistenci a
Charitní centrum pro seniory. Je zde k dispozici také
výuková místnost, kde si mohou neformální pečující
vyzkoušet manipulaci a polohování svého blízkého a také
využít nabídku půjčovny kompenzačních pomůcek.

Terénní služby Charitní pečovatelská služba a Charitní
asistence poskytují pomoc klientům, aby mohli co nejdéle
setrvat ve svém přirozeném domácím prostředí a podporovat
je tak v jejich sociálních kontaktech. Působnost služeb je v
Českém Těšíně, ale také v okolních obcích na Karvinsku a
Havířovsku.
Charitní pečovatelská služba poskytuje péči těm, kteří
potřebují pomoc a podporu při zajištění životních potřeb, v
péči o vlastní osobu a domácnost a tuto pomoc nemůže zajistit
jiná osoba.
Charitní asistence nabízí pomoc osobám, které se nemohou o
sebe plně postarat, cítí se osamoceni a potřebují společnost
druhé osoby. Nejenže asistentky pomáhají s péčí o vlastní
osobu, doprovází také klienty na procházky a procvičují s nimi
paměť.
Charitní centrum pro seniory je sociálně aktivizační služba pro
seniory a osoby se zdravotním postižením v Českém Těšíně a
Havířově - Šumbarku. Tyto služby vedou k sociálnímu
začlenění a aktivnímu způsobu života, udržení jejich fyzické a
psychické vitality. Služba je poskytována jak ambulantně, tak
terénně.
22

Shrnutí roku 2020 z pohledu vedoucí sekce
terénních a ambulantních služeb pro seniory
Bc. Radky Heliošové, DiS.
Rok 2020 byl pro celou sekci ve znamení změn,
které se dotkly jak oblasti personálního
zajištění služeb, tak technicko - materiálního
vybavení. Podařilo se nakoupit nový nábytek
do sociálně aktivizační služby pro seniory a
dalších prostor v rámci budovy.
V závěru roku jsme se potýkali s opravou propadlého stropu v
sále Charitního centra pro seniory a havarijním stavem
topného systému. V roce 2020 se nám podařil přechod na nový
informační systém klientů e-Quip a rozšíření vozového parku
o nová auta, která nám pomáhají s přesuny ke klientům.
Toto období se vyznačuje snahou zkvalitnit služby. Služby
byly zapojeny do projektu ROCHA a prošly odbornými
konzultacemi a supervizemi. V rámci sekce došlo k nutné
transformaci terénních služeb. Změny, které s sebou tato
transformace přinesla, spočívaly v plném rozdělení služeb
Charitní pečovatelské služby a Charitní asistence. Dále také
došlo k optimalizaci dopravy ke klientům.
Ukazatele terénních a ambulantních služeb 2018 – 2020
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Příběh klienta
Chtěla bych se s vámi podělit o radost a poděkovat, že mi Charita
umožňuje pohodový zbytek života.
Jmenuji se Majka a jsem pár let klientkou Charitního centra pro
seniory. Jsem emeritní učitelka, dnes velmi nemocný človíček.
Nikdy jsem neměla v životě nic jednoduchého. Mám ovšem štěstí,
že jsem pozitivní člověk, který má velmi rád lidi. V celé škále
chorob, jsem se před 2 lety ocitla ještě na dialýze! Můj pan primář
se směje, že jsem rarita přírody, když jsem přežila 3x zánět
mozkových blan, tak už přežiju všechno! Je úžasný!
Když mi tedy pán Bůh dal ještě pár let života, snažím se je prožít
smysluplně. V Charitě zpíváme při harmonice, chodím jako
dobrovolník za Boženkou, protože vím, jak je zle člověku
samotnému! Rok ta možnost nebyla, tak jí alespoň ob den ze svého
kreditu volám, abych jí udělala radost.
Charitě bych chtěla poděkovat za to, že vše hezké umožňuje!
K okruhu svých úžasných přátel jsem získala další partu
vynikajících lidí, super kamarádů: Milušku, Janku, Zuzku, Elišku,
Alfréda a další!!
Za to, že vás mám přátelé, děkuji Charitě!
Majka Procházková
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SEKCE PREVENCE
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Sekce prevence zahrnuje celou paletu služeb, jejichž cílem je
podpora a pomoc rodinám, dětem a mladistvým, kteří se
ocitli v tíživé životní situaci a nedokáží ji zvládnout
vlastními silami. Prostřednictvím služeb usilujeme o
zlepšení jejich životní situace.
Služby sekce prevence působí na území města Český Těšín.
Výjimkou je nízkoprahové středisko pro děti a mládež
„Kometa“, které sídlí v Karviné.
Počet klientů, využívající některou ze služeb Sekce prevence
postupně narůstá a zvyšuje se i počet setkání. V průběhu roku
2020 využilo služeb prevence celkem 408 klientů, z toho 146
byly dětí a mladiství. Mnozí klienti využili službu opakovaně.
Proběhlo 2 892 intervencí. V rámci dluhového poradenství
bylo podáno 25 insolvenčních návrhů, všechny byly povoleny.

Shrnutí roku 2020 z pohledu vedoucí sekce
prevence Mgr. Jany Turoňové
Rok 2020 byl pro všechny z nás ve znamení
pandemie. Některé služby byly z rozhodnutí
vlády uzavřeny, ale pracovníci se s elánem a
entuziasmem jim vlastním vrhli do pomoci při
šití roušek pro potřebné, jiní vypomáhali tam,
kde je bylo nejvíce potřeba.
Rodinám či matkám samoživitelkám, jejichž životní situace se
díky
vládním
nařízením
výrazně
zhoršila,
byla
zprostředkována podpora prostřednictvím nadací, zejména
Patronem dětí a Znesnáze 21.
Pro děti, které neměly přístup k distančnímu vzdělávání, bylo
vytvořeno zázemí umožňující studovat bez výrazného
omezení. V Charitním středisku „Kometa“ dětem program
zpestřili např. výrobou origami dva dobrovolníci.
26

Otevřeli jsme novou pobočku Charitní poradny s názvem
Poradna pro rodiny – seniory a pečující. V rámci této pobočky
se uskutečnila dvě setkání pečujících osob a podařilo se
dovybavit výukovou místnost sloužící k nácviku manipulace s
obtížně pohyblivou osobou potřebným vybavením a novými
kompenzačními pomůckami. Díky projektu „Podpora rodin
na Těšínsku“, bylo možné zajistit tvoření a vaření maminkám
s dětmi v Charitním domě pro matky v tísni a sérii šesti
přednášek pro klientky k dluhové problematice, výživnému,
exekuci či insolvenci.
Nelenili jsme ani v oblasti kvality poskytované služby, kdy
Charitní poradna v rámci projektu „Optimalizace odborného
poradenství“, zdokonalovala procesy poskytování odborného
poradenství v oblasti dluhové problematiky.
ve dvou
službách, Charitní středisko „Klíč“ a Charitní dům pro matky
v tísni, proběhlo Evaluační šetření díky zapojení do projektu
Podpora služeb sociální prevence 3. V rámci projektu ROCHA
byly realizovány konzultace v oblasti standardů kvality
sociálních služeb.
Ukazatele preventivních služeb 2018 – 2020
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Příběh klienta
„Všude samé upomínky a výhružné dopisy. Bylo to peklo“,
vzpomíná na dobu před pár měsíci klientka Charitní poradny.
Vdova, která před 5 lety nastoupila do starobního důchodu po 40ti
odpracovaných letech. Během této doby si nikdy nevzala žádnou
půjčku a dokonce si pravidelně odkládala část příjmu na penzijní
připojištění. Přesto se dostala do situace, kdy už nevěděla kudy
kam.
Vše začalo nevinnou prosbou dcery o pomoc. „Nejmladší dcera
pracuje v Brně a před pár lety mě oslovila s tím, že si chce půjčit
400 000,- Kč, aby si koupila auto a dovybavila byt a potřebuje
ručitele. Samozřejmě jsem neváhala, je to moje dcera a neměla jsem
důvod jí nevěřit“, vypráví klientka. Dcera jí však zatajila, že se jí
rozpadlo manželství a ze zoufalství propadla gamblerství. Peníze
tak potřebovala proto, aby uhradila vysoké částky, které prohrála na
hracích automatech. Když dcera dluh neplatila, tak se banka obrátila
na klientku, která se zavázala ručit za dceru. „Snažila jsem se
dohodnout na nižších splátkách přímo s bankou, ti s tím ovšem
nesouhlasili. Začala jsem to řešit dalšími a dalšími půjčkami.
Naprosto jsem se do toho zamotala“, vypravuje klientka, jakým
způsobem začal kolotoč dluhů.
Když však začal u dveří zvonit jeden exekutor za druhým, rozhodla
se obrátit na pracovníky z Charitní poradny. Ta prostřednictvím
odborného sociálního poradenství nabízí bezplatnou pomoc osobám,
které se dostanou do krizové a tíživé sociální situace (nebo jim tato
situace hrozí). S klientkou probrali všechny možnosti, od
restrukturalizace úvěrů, případně jejich konsolidací, až po
insolvenci, kterou následně vyhodnotili jako nejvhodnější způsob
řešení nepříznivé situace. Soud následně klientce po měsíci od
podání návrhu schválil oddlužení plněním splátkového kalendáře.
„V současnosti pobírám důchod ve výši 14 600,- Kč, ze kterého
hradím na insolvenci asi 4 000,- Kč měsíčně. Zbývá mi na život 10
000,- Kč na útratu. Není to sice nic moc, ale nepiju, nekouřím, tak
dokážu vyžít. Ale hlavně vím, že za 5 let budu mít konečně klid a
žádný exekutor už mi do bytu nepoleze“ vypočítává klientka
výhody insolvence, oddlužení nebo též osobního bankrotu.
28

DOPLŇKOVÉ SLUŽBY
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Charita Český Těšín provozuje také služby, které nejsou
registrovanými službami podle zákona o sociálních
službách. Toto spektrum služeb je důležitým „doplňkem“
sociálních služeb a je tím, kdo pomáhá materiálně a po
stránce praktické.
Maminkám s dětmi z azylových domů jsme schopni
poskytnout tzv. startovací byty, které jim pomohou získat
zkušenosti s vlastním bydlením. Pomáháme s dovybavením
bytovým textilem, hračkami, knihami, ale také s nabídkou
oblečení a obuvi z Charitního bazárku. Potřebným osobám
poskytujeme také potravinové balíčky z Přímé hmotné
pomoci. Nejvíce využívanou službou je Charitní Taxík Maxík,
který je určen pro přepravu seniorů a osob zdravotně
znevýhodněných
za
výrazného
finančního
přispění
Moravskoslezského kraje a města Český Těšín. Seniorům také
pomáháme i s údržbářskými pracemi doma nebo na zahradě
při ošetřování zeleně v rámci Charitní služby pro domácnosti.
Důležitou součástí je i Půjčovna kompenzačních pomůcek,
které jsou nezbytné k péči o blízkou osobu. Ta je vzhledem k
současné situaci, kdy většina rodinných příslušníků chce
pečovat o blízkého ve své domácnosti, využívána stále více.
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Shrnutí roku 2020 z pohledu vedoucí Doplňkových
služeb Danuty Juroszek
Vzhledem ke stále se měnící situaci v roce
2020 jsme byli nuceni dočasně uzavřít některé
služby. Přesto jsme celoročně poskytovali
přímou hmotnou pomoc bez omezení a vydali
několikanásobně více kusů šatstva. Zvýšil se i
počet vydaných potravinových balíčků
potřebným.
Za striktního dodržování hygienických podmínek jsme
vypůjčili do domácností téměř 140 kompenzačních pomůcek a
měsíčně přepravili kolem 200 klientů Taxíkem Maxíkem.
Podařilo se nám během roku umístit také 7 maminek a 16 dětí
do startovacích bytů a tak jim pomoci k novému začátku. Taky
jsme se stihli během roku přestěhovat na novou adresu, blíže
centra města.

Ukazatele doplňkových služeb 2018 – 2020
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Příběh klienta
Jsem samoživitelka, maminka, která se stará o dvě děti.
Měla jsem bydlení, partnera, spokojený život. Po čase se vše
změnilo. Bylo to čím dál horší a moje psychika upadala až do chvíle,
kdy jsem si řekla „A dost“. Takhle to dál nejde.
Moje nepříznivá situace mě dohnala až k tomu, že jsem vyhledala
Charitní dům a požádala o pomoc. Přestěhovala jsem se tedy s
dcerou do Charitního domu pro matky v tísni v Českém Těšíně.
Bylo to zprvu náročné, ale postupem času se nám tam líbilo čím dál
více. Až do chvíle, kdy jsem zjistila, že jsem těhotná. Těhotná s
partnerem, který mi ubližoval. Opět jsem se psychicky zhroutila.
Vedení a pracovnice v Charitním domě mě povzbuzovaly,
uklidňovaly a pomáhaly ve všech směrech.
Narodil se mi syn a já měla možnost jít do „startovacího bytu“.
Měla jsem strach. Ale i tady se mi dostala pomoc z Charitního
střediska „Klíč“.
I když mi dávají oblečení, plenky, potraviny, není to pomoc jen
materiální. Pracovnice z Charitního střediska „Klíč“ mě učí jak
komunikovat s lidmi, doprovází mě tam, kde potřebuji něco vyřídit,
učí mě k samostatnosti a novému životu. Ve všem mi vyjdou vstříc.
Řešíme spolu nové bydlení, kde budu žít s dětmi a starat se o ně
jako „normální“ lidé. Za veškerou pomoc jsem jim vděčná a vážím
si toho, že mi tak pomáhají a starají se o to, abych žila spokojený
život.
Měla jsem všechno a rázem nic! Člověk by neměl odsuzovat lidi,
kteří žijí v ubytovnách nebo v „Azylácích“ a podobně. Člověk si ani
neuvědomí, že časem na tom může být úplně stejně nebo i hůř.
Já jsem za tuto zkušenost a možnost v takových zařízeních bydlet
vděčná a děkuji všem pracovníkům, že se o takové lidi jako jsem
např. já, starají a pomáhají.
Děkuji
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CELOORGANIZAČNÍ INFORMACE
KDO JSME
Rok 2020 byl z pohledu personalisty velmi specifický a
náročný. Došlo k výraznému zvýšení počtu pracovních
neschopností, izolací a karantén. Samostatnou kapitolou se
stalo ošetřovné, jehož meziroční nárůst činil téměř 350 %.
Ve stejném roce začal postupný přechod na elektronickou
evidenci docházky a využívání programu Cygnus 2, jehož
cílem je zpřesnění a zjednodušení v oblasti evidence a
plánování směn.
Elektronická evidence je nyní v pilotní verzi, nicméně našim
cílem je využívat program plnohodnotně a se všemi
možnostmi, které nabízí. Další novinkou bylo zavedení
nového benefitu pro zaměstnance a to poskytování stravenek
za zvýhodněnou, poloviční cenu. Tento benefit byl
zaměstnanci přijat velice kladně.

VÝVOJ POČTU ZAMĚSTNANCŮ
Od roku 2018 sledujeme neustálý růst počtu zaměstnanců
Charity Český Těšín. V roce 2018 to bylo 100 zaměstnanců, o
rok později 109 zaměstnanců a v roce 2020 již 119 zaměstnanců
v hlavním pracovním poměru.
Na druhou stranu fluktuace vykazuje dlouhodobě klesající
tendenci, což dokládá zvyšující se kvalitu zaměstnání v
Charitě Český Těšín.
Bc. Petra Kalužová, personalista
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OCENĚNÍ

V roce 2020 byli biskupem ostravsko - opavským oceněni naší
dlouholetí zaměstnanci Mgr. Lenka Zahradníková (vedoucí
sekce pobytových služeb) a Mgr. Stanislav Laža (vedoucí
Charitního centra pro seniory), kteří svou prací podporují
rozvoj charitního díla.
DOBROVOLNICKÁ ČINNOST 2018 - 2020
Objem dobrovolnické činnosti v roce 2018 činil 1 618 hodin při
počtu 26 dobrovolníků, v roce 2019 činil 1 799 hodin při počtu
26 dobrovolníků a v roce 2020 865 hodin při počtu 25
dobrovolníků. V uplynulém roce došlo k utlumení
dobrovolnické činnosti. Část středisek byla vládními
opatřeními
uzavřena
úplně,
domovy
pro
seniory
neumožňovaly vstup cizím osobám.
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JAK SE ZLEPŠUJEME?
V rámci projektu Rozvojový plán Charity
Český Těšín (ROCHA) byly realizovány
skupinové i individuální aktivity napříč
celou organizací, které se dotkly všech
zaměstnanců, od pracovníků v sociálních
službách až po management.
Pokud bychom jednotlivé aktivity rozdělili, ve službách
proběhly konzultace v Charitním středisku „Klíč“, Charitním
centru pro seniory, Charitním středisku „Kometa“, Charitní
poradně, Charitní asistenci a audity v Charitním domě
pokojného stáří, Charitní pečovatelské službě a Charitním
domě pro seniory. Dále byly pro zaměstnance těchto služeb
realizovány skupinové a individuální supervize.
Manažeři se, kromě auditů a konzultací, zúčastnili rovněž
manažerských supervizí, fokusních skupin a podíleli se na
tvorbě strategického plánu organizace na léta 2021 – 2024.
Výstupem a závěrem měla být konference, na které měly být
prezentovány výstupy celého projektu. Jelikož je doba
covidová dobou nevyzpytatelnou, konference se nemohla
uskutečnit. Nicméně byly zpracovány prezentace a každý se
mohl seznámit s jejich obsahem. Nedílnou součástí celého
projektu bylo vydání bulletinu týkajícího se sociální práce na
Těšínsku.
Tyto jednotlivé aktivity byly důležité pro naši další práci. Z
pohledu metodika lze konstatovat, že se můžeme dále
zlepšovat, abychom i nadále poskytovali kvalitní služby
klientům.
Mgr. Anna Fejfarová, metodik
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KDE JSTE NÁS MOHLI VIDĚT?
V loňském roce jsme se naučili 100%
využívat
všechny
možné
dostupné
komunikační systémy. V době, kdy jsme se
všichni nemohli potkávat a být spolu a
přesto chtěli zajistit zdárný chod organizace
s maximální péči o klienty, si rychlostí
světla osvojili nový způsob komunikace i ti
největší odpůrci moderních technologií.
Zažili jsme velkou vlnu solidarity veřejnosti a firem, kdy nám
v době nouzového stavu přiváželi šité roušky, koláčky,
dezinfekce, minerální vody, květiny, ochranné štíty a další
potřebné věci. Na sociálních sítích nám vyjadřovali svou
podporu a povzbuzení. A mysleli i na klienty, kteří byli v
pobytových zařízeních dlouhou dobu izolováni. Posílali jim
povzbuzující dopisy, obrázky, kresby. Český olympijský výbor
nám zdarma zapůjčil mobilní kontejner „Setkávač“, který byl
bezpečným místem pro setkání klientů se svými rodinami.
Dostali jsme pro ně i tablety a tak se mohli s blízkými spojit i
virtuálně. My sami jsme vytvořili virtuální prohlídku středisek
Charity Český Těšín.
V době rozvolnění jsme zvládli připravit výstavu fotografií
Sociální práce obrazem a výstavu obrazů, které namalovali
klienti Charitního centra pro seniory.
Zúčastnili jsme se i Týdne sociálních služeb a virtuálně se
připojili k celostátnímu dni otevřených dveří.
I přes všechny změny a omezení jsme se neustále snažili
udržet kontakt s našimi klienty a veřejností.
Byla to velká příležitost posunout se nejen profesně, ale i
lidsky.
Ing. Vladimíra Gajdaczová, projektový a PR manager
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TABULKA REALIZOVANÝCH PROJEKTŮ (V TIS.Kč)
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EKONOMICKÁ ČÁST
Rok 2020 Charita Český Těšín finančně
ustála. Přestože situace byla náročná a
nepředvídatelná z důvodu pandemického,
kdy nebylo jasné, jak se budou vyvíjet
tržby u omezeně poskytovaných služeb,
výše dotací či financování vícenákladů
spojených s onemocněním COVID-19.
Díky zvýšené aktivitě zdravotnické služby, která v tomto roce
začala provádět nové úkony, se nám podařilo vytvořit část
rezervy, kterou budeme potřebovat v dalších letech na
nezbytné opravy vlastních budov sloužících pro poskytování
sociálních služeb potřebným.
ZHODNOCENÍ ZÁKLADNÍCH ÚDAJŮ OBSAŽENÝCH V
ÚČETNÍ ZÁVĚRCE
Celkový obrat Charity Český Těšín dosáhl v roce 2020 částky
téměř 71 miliónů Kč, hospodářský výsledek skončil ve ztrátě
– 13 tisíc Kč. (hospodářský výsledek v hlavní činnosti – 150
tisíc Kč, hospodářský výsledek v hospodářské činnosti + 137
tisíc Kč.). Celkové náklady vzrostly meziročně o 10 698 tisíc Kč
(z toho nárůst osobních nákladů o + 9 179 tisíc Kč).
Celkové výnosy byly ve srovnání s rokem 2019 vyšší o + 11 295
tisíc Kč. Hodnota odpisů roku 2020 nekrytých zúčtováním
investičních dotací a darů činila 588 tisíc Kč. Výdaje na
investice ve výši 1 863 tisíc Kč byly použity na opravy,
renovace a zhotovení architektonických studií. Získané zdroje
z dotací a darů na tyto investice činily 1 552 tisíc Kč. V roce
2020 organizace získala také 950 tisíc Kč na investiční projekt,
jehož realizace je plánována na rok 2021.
Ing. Gabriela Liszoková, hlavní ekonom
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VÝZNAMNÉ STAVEBNÍ PRÁCE V ROCE 2020
Během roku 2020 jsme investovali nemalou částku do
stavebních úprav, rekultivací, oprav, architektonických studií a
renovací.
Kompletní opravy budovy v ul. Jablunkovská byly největší
investicí roku 2020. Zde sídlí 3 naše služby (Charitní asistence,
Charitní pečovatelská služba a Charitní centrum pro seniory) a
Půjčovna kompenzačních pomůcek a Poradna pro rodiny seniory a pečující.
Bylo nutno opravit zařízení kotelny, vyměnit kotle, elektrické
vedení, vyměnit jističe a rozvaděče, opravit otopný systém,
odpadní potrubí, chodby a schodiště a vyměnit propadlý strop
v sále.
Další velkou investicí byla rekultivace zahrady v Charitním
domě pro seniory v Hnojníku, se kterou nám částečně pomohl
i výnos z Tříkrálové sbírky. Po dohodě s majitelem nemovitosti
jsme opravili studnu, hromosvody, venkovní zábradlí a
částečně střechu společně se sanací zdí a úpravou kotelny.
Zrenovovali jsme také archív, vymalovali Charitní dům
pokojného stáří a uhradili architektonickou studie tamtéž. Ta je
podkladem pro zhotovení stavební dokumentace k
rekonstrukci domova. Tou chceme vybudovat bydlení v
menších komunitách, aby se co nejvíce podobalo běžné
domácnosti.
A také jsme vyměnili garážová vrata a provedli rekonstrukci
vodní přípojky v azylovém domě.
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ZPRÁVA AUDITORA
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PŘEHLED VÝNOSŮ ORGANIZACE V ROCE 2020
V ČLENĚNÍ DLE ZDROJŮ (v tis. Kč)
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STRUKTURA NÁKLADŮ V ROCE 2020 (v tis. Kč)
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VÝVOJ A KONEČNÝ STAV FONDŮ ORGANIZACE
(v tis. Kč)

STAV A POHYB MAJETKU ORGANIZACE V ROCE 2020
(v tis. Kč)

PŘEHLED O PENĚŽNÍCH PŘÍJMECH A VÝDAJÍCH
V ROCE 2020 (v tis. Kč)
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TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA 2020

Charita Český Těšín rozpečetila v pátek 31. 1. poslední
pokladničky a tímto bylo ukončeno sčítání výnosu
Tříkrálové sbírky 2020. Výnos činil 1 204 441,- Kč, což bylo
o 109 317,- Kč více než v loňském roce.
V ostravsko - opavské diecézi se celkem vykoledovalo
20 439 218,- Kč a v rámci České republiky činil celkový výnos
130 326 783,- Kč. V obou případech byl překonán výsledek
předchozích sbírek. S požehnáním do nového roku a s
tradiční koledou vyrazili koledníci 1. ledna a své putování v
našich městech a obcích zakončili 14. ledna. Po skončení
sbírky bylo potřeba rozpečetit všech 218 pokladniček na
jednotlivých obecních a městských úřadech, které jsou v
působnosti Charity Český Těšín. Proces rozpečeťování byl
stejně dlouhý jako samotné koledování. Poslední
pokladničky byly rozpečetěny v Karviné, kde byl
zaznamenán výrazný nárůst výnosu, podobně jako v
Českém Těšíně.
Tradičně se v pokladničkách nacházely cizí měny, především
Polské zloté a Eura, ale také již neplatné haléře nebo koruny.
Již každoroční tradicí je přítomnost rybích šupin.
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Z výnosu Tříkrálové sbírky jsme v roce 2020 zajistili:
rekultivaci zahrady v Charitním domě pro seniory,
přípravu projektu na vytvoření komunitního bydlení pro
seniory,
pořízení nového kotle včetně zařízení kotelny a odkouření
v budově, ve které sídlí 5 služeb Charity Český Těšín,
podporu služby Charitního střediska „ Kometa“,
dofinancování nových automobilů pro Charitní asistenci,
Charitní pečovatelskou službu a ošetřovatelskou službu a
dofinancování schodišťové sedačky.
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FUNDRAISING
Na provoz našich služeb získáváme finance
z několika různých zdrojů tak, abychom je
mohli poskytovat v požadované kvalitě a
rozsahu. Rozpočet naší organizace je
postaven na vícezdrojovém financování.
Zahrnuje dotace a granty z veřejných zdrojů, finanční
prostředky od nadací, nadačních fondů, individuálních a
firemních dárců. Řadí se zde i Tříkrálová sbírka, největší
dobročinná sbírková akce v České republice.
Finanční prostředky od nadací a nadačních fondů byly v roce
2020 určeny hlavně na podporu terénních služeb a
mimořádnou pomoc v období COVID – 19, např. koupě CCS
karet pro terénní služby a tablety pro klienty pobytových
služeb, díky kterým zůstali v kontaktu se svými blízkými.
V rámci individuálních projektů Moravskoslezského kraje jsme
dovybavili ukázkovou místnost pro pečující, vydali brožuru –
Stručný průvodce oddlužením, získali dotaci na financování
projektové dokumentace k rekonstrukci Charitního domu
pokojného stáří a pořídili 2 automobily pro naše terénní
sociální služby.
Každý dar, finanční nebo materiální, popř. osobní pomoc má
pro nás velký význam a přijímáme jej s vděčností. Tato
podpora je pro nás důležitým ukazatelem toho, že naše práce
má smysl a velice si jí vážíme. I díky Vaší pomoci
pokračujeme
ve
zkvalitňování
a
rozvoji
našich
poskytovaných služeb, tím i nadále pomáháme těm, kteří to
potřebují.

Mgr. Ivana Dudík Lazarovská, projektový pracovník
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Naše poděkování patří všem, kteří podporují naši
činnost, a to nejen finančně a materiálně, ale také
osobní podporou, příkladem a modlitbou:
Ministerstvo práce a sociálních věcí,
Ministerstvo zdravotnictví, Moravskoslezský kraj,
Evropský sociální fond, Diecézní charita ostravsko – opavská
Biskupství ostravsko-opavské
Římskokatolická farnost Český Těšín
Římskokatolická farnost Albrechtice u Českého Těšína
Římskokatolická farnost Domaslavice
Římskokatolická farnost sv. Markéty Havířov – Bludovice
Římskokatolická farnost Havířov – Prostřední Suchá
Římskokatolická farnost Havířov – Šumbark
Římskokatolická farnost Hnojník
Římskokatolická farnost Karviná
Římskokatolická farnost Petrovice u Karviné
Římskokatolická farnost Stonava
Římskokatolická farnost Těrlicko

Český Těšín, Havířov, Karviná, Těrlicko, Chotěbuz, Střítež,
Dolní Domaslavice, Horní Domaslavice Nošovice, Soběšovice,
Komorní Lhotka, Albrechtice u Českého Těšína, Řeka,
Třanovice, Hnojník, Horní Suchá, Vělopolí, Stonava, Ropice
Výbor dobré vůle – Nadace Olgy Havlové, Nadace ČEZ,
Nadační fond Albert, Nadace J&T, Znesnáze21, Patron dětí,
Nora Fridrichová

Děkujeme také všem partnerům, firemním a
individuálním dárcům, zaměstnancům a dobrovolníkům.
Spolu to zvládneme!
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Spolu to zvládneme

