Úvodní slovo
Vážení a milí příznivci Charity Český Těšín,
rok 2017 je za námi a nastává čas pro malé ohlédnutí za tím, co vše se v tomto
období v Charitě Český Těšín událo. I přes pokrok dnešní doby je mezi námi stále
mnoho lidí, kteří potřebují pomoc druhých a naše Charita je připravena těmto
lidem poskytnout to nejlepší, co je v našich silách. Na stránkách této výroční
zprávy si můžete přečíst o jednotlivých střediscích a zjistit, co zajímavého a významného se v těchto službách uskutečnilo a co svým klientům poskytují.
Charita Český Těšín je velkou organizací s více než 100 zaměstnanci, kteří mají
v naší společnosti důležité poslání, k němuž je potřeba přistupovat s patřičnou
pečlivostí. Jejich práce pozitivně ovlivňuje kvalitu životů více než 1500 klientů,
které měla Charita Český Těšín v roce 2017. Proto jsme rádi, že se podařilo získat
mimořádnou nesystémovou dotaci na mzdy zaměstnanců, kteří si lepší ohodnocení rozhodně zaslouží. Jsme velmi vděčni i za práci dobrovolníků, koledníků a
externích spolupracovníků, bez kterých bychom nebyli schopni pomáhat tolika
klientům v duchu našeho motta „Spolu to zvládneme“.
Nesmíme opomenout ani významný přínos všech dárců, podporovatelů, nadací a
firem, které pomáhají ať už finančně, materiálně, nebo se zapojují fyzickou prací.
To vše je dobrým signálem, že i v dnešní době není naše společnost vůči lidem
v nouzi lhostejná a všichni si uvědomujeme, že vždy záleží především na těch
druhých a ne jen na nás samotných.
Chtěla bych tímto poděkovat všem, kteří se o fungování naší Charity zasloužili a
kteří se jakkoliv podílejí na tomto Charitním díle. Díky Boží pomoci a Vám samotným se nám daří pozitivně ovlivnit životy lidí v našem okolí a můžeme být
zase o trošku dál v naší snaze změnit tento svět k lepšímu.

Ing. Monika Klimkova
ředitelka Charity Český Těšín

Profil Charity Český Těšín
Charita Český Těšín byla ustanovena diecézním
biskupem ostravsko-opavským jako účelové zařízení církve s vlastní právní subjektivitou a nástupkyně Oblastní charity Český Těšín, zřízené v
roce 1993. Charita Český Těšín je součástí Diecézní charity ostravsko-opavské
a svou činnost realizuje v severovýchodní části Moravskoslezského kraje, na
území Karvinska, Havířovska a Českotěšínska.

Poslání Charity Český Těšín
„Pomáháme lidem v jejich nepříznivé životní situaci a poskytujeme moderní
služby s tradicí prostřednictvím sociálních, zdravotních a návazných služeb.

Cíl Charity Český Těšín
Hlavním cílem Charity Český Těšín je pomoc a podpora osobám v tísni prostřednictvím aktuální nabídky sociálních a sociálně zdravotních a preventivních služeb. Druhotným cílem je vyvíjení a provozování aktivit směřujících k
podpoře hlavního cíle.

Vize Charity Český Těšín
Jsme perspektivní a prosperující organizace s jedinečným přístupem k potřebným, v souladu s našimi hodnotami a posláním. Zaměstnancům vytváříme stabilní zázemí pro jejich profesní a osobní rozvoj.
Charita Český Těšín se organizačně dělí na 14 středisek, která zajišťují realizaci jednotlivých služeb, Správní středisko zabezpečuje vedení a správu organizace, Středisko stravování pak stravu klientům a zaměstnancům.
Statutárním zástupcem Charity Český Těšín je ředitelka, která dle stanov
jedná samostatně a jedná jménem organizace. Poradním orgánem ředitelky je
Rada Charity Český Těšín.
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Střediska Charity Český Těšín
Sekce prevence

Sekce terénních a ambulantních
služeb pro seniory

Charitní dům pro matky v tísni

Charitní ošetřovatelská služba

Třanovského 6, 737 01 Č. Těšín
T: 558 711 704, 603 287 959
E: andrea.branna@ceskytesin.charita.cz

Mírová 1684/8, 737 01 Č. Těšín
T: 603 287 700
E: beata.dulawova@ceskytesin.charita.cz

Charitní poradna

Charitní pečovatelská služba

Ostravská 285, 737 01 Č. Těšín
T: 603 287 231
E: jana.turonova@ceskytesin.charita.cz

Jablunkovská 84, 737 01 Č. Těšín
T: 731 520 068
E: lenka.zahradnikova@ceskytesin.charita.cz

Charitní středisko „Kometa“

Charitní asistence

Centrum 2296, 734 01 Karviná-Mizerov
T: 596 312 482, 603 287 666
E: lubomir.luksik@ceskytesin.charita.cz

Jablunkovská 84, 737 01 Č. Těšín
T: 731 520 068
E: lenka.zahradnikova@ceskytesin.charita.cz

Preventivní programy „Maják“

Charitní centrum pro seniory

Mírová 1684/8, 737 01 Č. Těšín
T: 603 287 666
E: lubomir.luksik@ceskytesin.charita.cz

Jablunkovská 84, 737 01 Č. Těšín Lomená, 736 01 Havířov
T: 603 510 709
E: stanislav.laza@ceskytesin.charita.cz

Charitní středisko sociální rehabilitace
Ostravská 285, 737 01 Č. Těšín
T: 739 247 747
E: sarka.jonsztova@ceskytesin.charita.cz

Doplňkové služby
Charitní bazárek
Ostravská 285, 737 01 Č. Těšín
T: 733 625 952
E: jirina.grebenova@ceskytesin.charita.cz

Sekce pobytových služeb pro seniory
Charitní dům pokojného stáří

Půjčovna kompenzačních pomůcek

Hrabinská 17, 737 01 Č. Těšín
T: 558 736 910, 731 133 261
E: ilona.kaszperova@ceskytesin.charita.cz

Jablunkovská 84, 737 01 Č. Těšín
T: 733 625 952
E: jirina.grebenova@ceskytesin.charita.cz

Charitní dům pro seniory

Charitní služby pro domácnosti

Hnojník 2, 739 53 Hnojník
T.: 558 412 510, 603 287 142
E: libuse.ovcariova@ceskytesin.charita.cz

Jablunkovská 84, 737 01 Č. Těšín
T: 733 625 952
E: jirina.grebenova@ceskytesin.charita.cz
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Charitní pečovatelská služba
O CO SE JEDNÁ
Posláním Charitní pečovatelské služby je formou
terénní péče pomáhat osobám z cílové skupiny z oblasti Těšínska, Karvinska a Havířovska, které z důvodu vysokého věku nebo nepříznivého zdravotního
stavu potřebují pomoc při péči o vlastní osobu, podporu v soběstačnosti a péči o domácnost. Poskytováním služby chceme umožnit klientům setrvání v jejich
domácím prostředí a podporovat nebo zachovat jejich
sociální kontakty.
PRO KOHO
Služba je určena seniorům starším 65 let, osobám s tělesným, zrakovým nebo
chronickým onemocněním starším 18 let z oblasti Těšínska, Karvinska a Havířovska, kteří z důvodu vysokého věku nebo nepříznivého zdravotního stavu potřebují pomoc a podporu při zajištění životních potřeb, péči o vlastní osobu a domácnost a tuto pomoc nemůže zajistit jiná osoba.
JAKÝM ZPŮSOBEM
Charitní pečovatelská služba poskytuje pomoc při zvládání běžných úkonů péče o
vlastní osobu, pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní
hygienu, poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy, pomoc při zajištění
chodu domácnosti, zprostředkování kontaktu se společenským prostředím. Rozsah a frekvenci jednotlivých služeb si volí klient dle aktuální kapacity a je součástí smlouvy o poskytování služby. Úhrada úkonů služby se řídí platným ceníkem, který je taktéž součástí smlouvy. Maximální výši úhrady stanoví vyhláška
MPSV.
UDÁLO SE V ROCE 2017
V roce 2017 došlo k přestěhování zázemí pracovnic v Těrlicku. Nově mají šatnu v
prostorách staré školy v Těrlicku. Na počátku roku 2017 se část týmu zúčastnila
vzdělávání podpořeného projektem a zaměřeného na bazální stimulaci. Rok 2017
byl rokem personální stability pečovatelské služby. V roce 2017 poskytla Charitní
pečovatelská služba 11689 úkonů, u celkem 171 klientů strávily pečovatelky
6151,25 hodin.
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Charitní asistence
O CO SE JEDNÁ
Posláním Charitní asistence je terénní poskytování
individuální pomoci a podpory osobám z cílové
skupiny z oblasti Těšínska, Karvinska a Havířovska. Klientům pomáháme překonávat jejich nepříznivou sociální situaci způsobenou změnou zdravotního stavu nebo vysokým věkem. Poskytováním služby chceme umožnit klientům setrvat v
jejich domácím prostředí a podporovat nebo zachovat jejich sociální kontakty.
PRO KOHO
Služba je určena seniorům starším 65 let, osobám s tělesným, zrakovým nebo
chronickým onemocněním starším 27 let z oblasti Těšínska, Karvinska a Havířovska, které z důvodu vysokého věku nebo nepříznivého zdravotního stavu vyžadují pomoc a podporu při zajištění životních potřeb, péči o vlastní osobu a domácnost a tuto pomoc nemůže zajistit jiná osoba.
JAKÝM ZPŮSOBEM
Charitní asistence poskytuje pomoc při osobní hygieně, pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní
osobu, pomoc při zajištění stravy, pomoc při zajištění
chodu domácnosti, výchovné, vzdělávací a aktivizační
činnosti, zprostředkování kontaktu se společenským
prostředím, pomoc při uplatňování práv, oprávněných
zájmů a při obstarávání osobních záležitostí. Rozsah a
frekvenci jednotlivých služeb si volí klient dle aktuální
kapacity a je součástí smlouvy o poskytování služby.
Úhrada úkonů služby se řídí platným ceníkem, který je
taktéž součástí smlouvy. Maximální výši úhrady stanoví vyhláška MPSV.
UDÁLO SE V ROCE 2017
V Charitní asistenci jsme v minulém roce řešili personální zajištění služby. Snížil
se počet vícehodinových asistencí výměnou za asistence jedno až dvouhodinové.
Úspěšně jsme zažádali o nové vozidlo, asistenční vozový park se rozšířil na dvě
vozidla. Asistenční služby byly poskytnuty 36 klientům, u kterých asistentky strávily 8383 hodin.
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Půjčovna kompenzačních pomůcek
O CO SE JEDNÁ
Základní myšlenkou půjčovny kompenzačních pomůcek je pomoci lidem se zdravotním omezením a jejich
rodinným příslušníkům v péči o své blízké. Kompenzační a zdravotní pomůcky, které půjčovna nabízí, pomáhají výrazně zlepšit kvalitu života těchto osob.
PRO KOHO
Služba je určena seniorům a osobám se zdravotním
omezením z oblasti Těšínska, Karvinska a Havířovska, stejně jako jejich rodinám a
blízkým.
JAKÝM ZPŮSOBEM
V Půjčovně kompenzačních pomůcek nabízíme polohovací postele, vozíky a křesla,
antidekubitní matrace, chodítka, židličky, sedátka, WC nástavce, oxygenátor, bioptronovou lampu a další. Pomůcky se půjčují na základně písemné smlouvy a ceny
jsou stanoveny aktuálním platným ceníkem.
UDÁLO SE V ROCE 2017
V roce 2017 byl největší zájem již tradičně o elektrická polohovací lůžka, chodítka s
opěrnou deskou a mechanické vozíky. K dalším zapůjčeným pomůckám patří antidekubitní podložky, WC křesla, sedačky do vany, jídelní stolky, oxygenátory a další.
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Charitní dům pokojného stáří
O CO SE JEDNÁ
Charitní dům pokojného stáří je pobytovým zařízením s
nepřetržitým provozem, ve kterém je zajištěno ubytování v jedno-, dvou- a třílůžkových bytových jednotkách. Klientům zajišťujeme stravování, zdravotnický
dohled, pečovatelské a ošetřovatelské úkony, pomoc při
sebeobsluze, pomoc při zajištění chodu domácnosti.
PRO KOHO
Služba je určena pro mladší i starší seniory z Českého
Těšína a okolí, jimž zdravotní stav omezuje jejich soběstačnost v základních životních úkonech natolik, že nemohou ani s pomocí terénní služby nebo příbuzných
nadále setrvat ve svém dosavadním domově. Kapacita
Charitního domu pokojného stáří je 24 lůžek.
JAKÝM ZPŮSOBEM
Našim klientům poskytujeme sociální služby potřebné pro důstojné prožití stáří,
nepřetržitě a s ohledem na individuální situaci každého z nich. Snažíme se o to,
aby senioři mohli v domově prožít závěr svého života v prostředí co nejvíce podobném svému domovu, podporujeme zachování dosavadní sítě sociálních vztahů
s možností obohacení o vztahy nové a umožňujeme tak prožití stáří v bezpečném a
příjemném prostředí.
UDÁLO SE V ROCE 2017
Rok 2017 byl úspěšný v mnoha ohledech. V oblasti nabídek aktivizačních činností
jsme dál pokračovali v nastavených programech. V průběhu léta jsme pro klienty a
jejich příbuzné zorganizovali několik akcí spojených s grilováním a kulturním programem, který pro nás připravil těšínský folklorní soubor. Pro naše klienty jsme
zorganizovali celodenní výlet do Horní Lomné. Strávili jsme hezký den v penzionu, u kterého se nacházela studánka, kterou senioři s chutí využili k občerstvení,
navštívili jsme přilehlou kapli a s ní spojenou křížovou cestu zakončenou nádherným výhledem do okolních beskydských kopců. Usilovali jsme především o to, aby
klienti žijící u nás byli v rámci možností co nejdéle soběstační, aby nezůstávali izolováni a cítili se u nás jako doma.
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Charitní dům pro seniory
O CO SE JEDNÁ
Charitní dům pro seniory je pobytová služba sociální péče,
která poskytuje 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. Služby domova
jsou poskytovány s ohledem na individuální situaci každého
klienta tak, aby zachovávaly důstojnost a podporovaly klienta v jeho samostatnosti nebo v udržování stávajících schopností. Kapacita domova je 50 lůžek.
PRO KOHO
Služba je určena seniorům starším 65 let žijící trvale na území Moravskoslezského kraje,
kteří z důvodu vysokého věku nebo zdravotního stavu nemohou žít ve svém domácím
prostředí, protože potřebují pomoc jiné osoby a tuto pomoc nelze zajišťovat osobami blízkými či terénními sociálními službami. V odůvodněných případech může domov přijmout
osobu mladšího věku, která ale dovršila minimálního věku 55 let.
JAKÝM ZPŮSOBEM
Klientům je poskytováno ubytování a nepřetržitá péče v příjemném prostředí zajištěná
kvalifikovaným personálem. Mezi základní činnosti patří ubytování a strava, pomoc při
osobní hygieně a péči o sebe sama, zprostředkování kontaktu se společenským prostředím,
sociálně terapeutické a aktivizační činnosti, pomoc při uplatňování práv a zájmů.
UDÁLO SE V ROCE 2017
Pracovní tým posílila druhá zdravotní sestra a také druhá sociální pracovnice, obě jsou pro
celý domov velmi vítanou pomocí. Další událostí v tomto roce byl pro naše klienty i pracovníky projekt Ježíškova vnoučata, který pořádal Český rozhlas ve spolupráci s veřejností. Tento projekt byl cílen na opuštěné a mnohdy zapomenuté seniory v domovech. Lidé z
řad veřejnosti mohli obdarovávat tyto seniory a
plnit jim jejich nejrůznější přání. To, co tento
projekt spustil, nikdo z pracovníků nečekal.
Štědří lidé posílali krásné vánoční balíčky s
dojemnými vzkazy, jedna paní z blízkého okolí
dokonce domovu zakoupila televizi s velkou
úhlopříčkou, díky které klienti mohou trávit
společné chvíle sledováním zajímavých filmů či
poslechem oblíbené hudby.
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Charitní centrum pro seniory
O CO SE JEDNÁ
Charitní centrum pro seniory si klade za cíl udržení
fyzické a psychické vitality klientů, podporuje je v
řešení jejich problémů a integruje je do komunity a
společnosti. Snaží se vytvářet příznivé prostředí a
podmínky k aktivizaci seniorů a osob se zdravotním
postižením, usiluje, aby klienti nezůstali osamoceni.
PRO KOHO
Cílovou skupinou centra jsou mladší i starší senioři a
osoby se zdravotním postižením, které se nachází v
nepříznivé situaci, jsou ohroženi sociálním vyloučením a chtějí se zapojit do některé z pravidelných klubových činností, nebo si jen
tak přijít přečíst noviny, zahrát kulečník, popovídat si a nebýt sám.
JAKÝM ZPŮSOBEM
Centrum v rámci své činnosti nabízí sociálně aktivizační služby, mezi které patří
především organizace pravidelných klubových aktivit: Dámský klub, Klub ručních prací, Net klub, Kulečníkový klub, Klub anglického jazyka, Klub německého
jazyka a Klub Vařečka. Klienti se mohou zúčastnit další nabídky činností, jako jsou
pohybová cvičení, návštěva bazénu a účastnit se různých besed a preventivních
přednášek, stejně jako výletů.
UDÁLO SE V ROCE 2017
Charitní centrum pro seniory spolupracovalo v tomto roce s pěti dobrovolníky.
Byly posíleny oblíbené pohybové cvičení a klienti se začali scházet při kytaře a
harmonice ke zpěvu písní. Mezi oblíbené nepravidelné akce patřily venkovní aktivity nasměrované do zámku v Karviné Fryštátě, do Janáčkova muzea na Hukvaldech, na poutní místo Cvilín a do Židovské synagogy v Krnově, do zámku v
Hradci nad Moravicí a do Světa techniky v Ostravě Vítkovicích. Proběhla také
návštěva Stáje Václav v Horní Suché a do Kozí farmy v Havířově Šumbarku.
Uskutečnily se už tradičně výtvarné kurzy s panem Drongem (s podporou Ministerstva kultury), které byly ke konci roku završeny úspěšnou výstavou s vernisáží.
Na obou střediscích proběhlo květnové smažení vaječiny a hraní bowlingu během
celého roku. Společná setkání obou středisek proběhla na Valentýnském plese a
při Klientské zábavě. Nechyběly ani přednášky o zdravém životním stylu, přednášky s Městskou policií a se Sdružením ochrany spotřebitelů. Služby centra využilo v Českém Těšíně celkem 99 klientů, bylo u nich zaznamenáno 4846 kontaktů a
199 intervencí, v Havířově celkem 16 klientů, zde bylo zaznamenáno 931 kontaktů
a 52 intervencí.
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Charitní dům pro matky v tísni
O CO SE JEDNÁ
Charitní dům pro matky v tísni poskytuje ubytování a
sociální pomoc matkám s dětmi v nepříznivé životní
situaci, která je spojena se ztrátou bydlení, sociálním
vyloučením, domácím násilím.
PRO KOHO
Služba je určena pro matky s dětmi nebo těhotné, které
se ocitly v tíživé sociální situaci, a to zejména z důvodů
bytových, rodinných či z důvodů domácího násilí. Jeho kapacita je 24 osob – 9
matek a 15 dětí.
JAKÝM ZPŮSOBEM
Charitní dům poskytuje klientkám a jejich dětem ubytování, podmínky pro přípravu stravy, sociální a právní poradenství. Matkám a jejich dětem nabízíme řadu
programů pro volný čas a pro získání praktických návyků a dovedností. Klientkám je během pobytu k dispozici nepřetržitá služba personálu.
UDÁLO SE V ROCE 2017
V roce 2017 využilo služeb Charitního domu pro matky v tísni 31 matek a 42 dětí.
Po celý rok maminky využívaly aktivity, jako je: kurzy vaření (zde jsme využívali
potravin z potravinové banky), cvičení, kurzy
tvoření. Jako i v loňském roce jsme plně využili potravinovou pomoc z projektu MPSV
„FEAD“, kde maminky dostávaly nejen potravinovou pomoc, ale také materiální ve formě
drogerie, plen a oblečení. Průběžně dostávali i
potravinovou pomoc z celonárodní potravinové sbírky a potravinové banky. Za úspěch
považujeme to, že jsme prošli inspekcí kvality.
Z Tříkrálové sbírky jsme zakoupili zahradní
altán pro maminky a jejich děti, dále novou
pračku a vařiče. Do startovacího bytu přešly
dvě klientky, a do městského bytu od města
Český Těšín přešla jedna klientka.
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Charitní středisko sociální rehabilitace
O CO SE JEDNÁ
Charitní středisko sociální rehabilitace je sociální služba
nabízející bezplatnou podporu sociálního začlenění
osob, které se nacházejí v nepříznivé sociální situaci a
jsou vyčleněny mimo běžný způsob života a nemohou
se do něho zapojit. Poskytováním služby klientům zvyšujeme míru jejich samostatnosti a schopnost se aktivně
začlenit do běžného způsobu života. Zároveň nabízíme
pomoc a společně hledáme možnosti řešení jejich tížive
situace.
PRO KOHO
Cílovou skupinou jsou osoby starší 18 let, které se ocitly v krizi a rodiny s dětmi,
které se nachází v nepříznivé sociální situaci, senioři a osoby se zdravotním postižením. Jde o osoby se sníženou soběstačností v základních životních dovednostech, dlouhodobě nezaměstnané, z nefunkčních rodin, ohrožené sociálním vyloučením, matky s dětmi na mateřské dovolené, seniory.
JAKÝM ZPŮSOBEM
Služba je poskytována jak ambulantní, tak terénní formou. V případě ambulantní
formy klienti dochází do střediska sociální rehabilitace. U terénní formy jsou to
pracovníci sociální rehabilitace, kteří dochází za klienty přímo do místa jejich bydliště nebo poskytují doprovody např. při vyřizování dávek na ÚP apod. Klienti
získávají podporu při samostatném bydlení, v hospodaření s finančními prostředky apod. Klientům je poskytována pomoc a podpora při uplatnění na trhu práce, a
to formou pomoci při sepsání životopisu, motivačního dopisu nebo nácviku jednání u pracovního pohovoru. Dochází k dlouhodobé a pravidelné podpoře, posilování sociálních návyků a dovedností. Ke klientům je přistupováno individuálně
s ohledem na jejich konkrétní potřeby a schopnosti klienta.
UDÁLO SE V ROCE 2017
V roce 2017 službu využilo 26 klientů, proběhlo 922 intervencí (setkání) a 34 kontaktů. V rámci poskytování přímé hmotné pomoci byla v daném roce udělena
pomoc 7 klientům ve formě asistovaného nákupu, 16 klientům ve formě materiální pomoci (oblečení) a 1 klientu ve formě uhrazení cestovného. V daném roce
mělo středisko sociální rehabilitace v provozu pět startovacích bytů, z toho čtyři
od společnosti Residomo a jeden od města Český Těšín. V bytech probíhá podpora
samostatného bydlení poskytována rodinám s dětmi.
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Charitní poradna
O CO SE JEDNÁ
Posláním Charitní poradny je poskytnutí informace,
rady a pomoci všem, kteří se na naši poradnu obrátí v
důsledku nepříznivé sociální situace nebo ve chvíli, kdy
jim tato situace hrozí.
PRO KOHO
Služba je určena pro osoby, které se dostanou do krizové a tíživé sociální situace (nebo jim tato situace hrozí), a
to zejména z důvodu: dluhové problematiky, exekuce, finanční tísně, rozvodu,
ztráty bydlení, nezaměstnanosti, problémů v pracovně-právních vztazích, ochrany
spotřebitele. Charitní poradna je určena pro osoby v krizi etnické menšiny, osoby
bez přístřeší, osoby, které vedou rizikový způsob života nebo jsou tímto způsobem života ohroženy, rodiny s dítětem/dětmi a pro seniory. Služby poskytujeme
osobám od 18 let věku.
JAKÝM ZPŮSOBEM
Prostřednictvím odborného sociálního poradenství je pomoc poskytována bezplatně, důvěrně a nestranně. Charitní poradna usiluje o to, aby občané netrpěli
neznalostí svých práv a povinností, neznalostí dostupných služeb nebo neschopností vyjádřit své potřeby či hájit své oprávněné zájmy. V rámci Charitní poradny
poskytujeme klientům potřebné informace o možnostech řešení nepříznivé sociální situace nebo o způsobech jejich předcházení, podporu a pomoc při vyjadřování
svých potřeb a obhajobě svých oprávněných zájmů, podporu při hledání možných
alternativ řešení a jejich realizací, bezplatné odborné konzultace s externím spolupracovníkem, právníkem.
UDÁLO SE V ROCE 2017
Charitní poradna je jedinou poradnou svého druhu v Českém Těšíně a blízkém
okolí. Poradna se od svého vzniku v roce 2014 stále rozvíjí a rozšiřuje své služby a
tím se dostává do stále většího povědomí lidí, o čemž svědčí stoupající počet
klientů, který v roce 2017 dosáhl téměř sto třiceti klientů, což představuje zhruba
30% nárůst. Z toho více jak 50% klientů spolupracovalo opakovaně. Celkem proběhlo 272 návštěv, mezi nejčastěji řešené problémy patřila dluhová problematika
(40%), rodinné právo (30%), problematika bydlení (8%) aj.
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Charitní bazárek
O CO SE JEDNÁ
Posláním Charitního bazárku je pomoci lidem v tísni,
sociálně slabším občanům, rodinám a potřebným na
území města Český Těšín, stejně tak i široké veřejnosti.
Bazárek v přeneseném smyslu funguje na systému
nabídky a poptávky zboží. Zařízení dále plní důležitou roli v oblasti pracovní terapie klientů z řad klientek Charitního domu pro matky v tísni.
PRO KOHO
Charitní bazárek je určený nejen všem potřebným, ale i
široké veřejnosti. Chceme tímto umožnit lidem, aby své nepotřebné věci, které již
nepoužívají, ale nechtějí vyhodit, mohli prostřednictvím bazárku darovat těm,
kteří je ještě využijí.
JAKÝM ZPŮSOBEM
Jedná se o dobrovolnický projekt, jehož provoz
je založen na přijímání a následném zpracování
darů od široké veřejnosti v podobě oblečení,
obuvi, hraček, knížek, textilu, nábytku a dalších
věcí, které ještě mohou posloužit svému účelu.
Část věcí si prodáme v bazárku, část třídíme
pro Diakonii Broumov, která si provádí svoz
šatstva vlastní dopravou. Část věcí třídíme pro
ubytovnu Bethel Slezské Diakonie. Prostřednictvím Charitního bazárku se také poskytuje přímá hmotná pomoc, a to formou
ošacení, obuvi, atd.
UDÁLO SE V ROCE 2017
Během roku 2017 jsme zrenovovali prostory bazárku, nově zřídili dětský koutek,
ale hlavně rozšířili nabídku Charitního bazárku o novou prodejní výstavku tzv.
„Dobrodárků“. Provoz bazárku je založen na přijímání a zpracování darů od
veřejnosti v podobět extilu a dalších věcí, které lze ještě použít. Mezi těmito věcmi
se však někdy nacházejí věci poškozené, které již nemohou plnit svůj účel. A právě proto, abychom toto zboží nemuseli vyhazovat, vzešla myšlenka znovuuvedení
těchto věcí do oběhu formou tzv. „Dobrodárků“. Tak např.vznikla ze starého dětského pyžamka taška k nákupu, ze starých šatů dekorační sova, a další drobnosti
jako jehelníčky, vonné pytlíčky, andělíčci, vánoční skřítci apod. Tyto krásné výrobky byly vyrobeny za pomoci našich dobrovolníků a klientů.
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Charitní středisko „Kometa“
O CO SE JEDNÁ
Posláním Charitního střediska „Kometa“ je pomoc při
začleňování dětí a mladých lidí do společnosti, kteří se
ocitli nebo se mohou ocitnout v nepříznivé situaci. Charitní středisko „Kometa“ se snaží o pozitivní změny v jejich
životě a přijetí zodpovědnosti za svůj život (např. dokončení školní docházky, nalezení stálého zaměstnání a stabilitu ve vztazích). Středisko nabízí bezpečný prostor pro
trávení volného času, odbornou pomoc, informace a podporu při zvládání každodenních situací.
PRO KOHO
Děti a mládež ve věku od 6 do 21 let z Karviné a okolí, jež se mohou nacházet v nepříznivé životní situaci. Může se jednat o rozpad rodiny, partnerské problémy rodičů, životní
krizi a jiné životní události, ve kterých se těžce orientují a které jsou obtížně řešitelné jejich vlastními silami. Mohou se setkávat se šikanou, drobnou kriminalitou, vandalismem,
násilnými projevy, útěky z domova, konflikty v místní lokalitě, rasismem, záškoláctvím,
trestním stíháním, domácím násilím. Žijí v prostředí, které způsobuje jejich izolovanost,
mohou mít sníženou schopnost adaptace a navazování vztahů anebo se ocitají v jiných
nepřiznivých životních situacích.
JAKÝM ZPŮSOBEM
Práce s klienty je zaměřena na jejich individuální potřeby a cíl spolupráce mezi klientem a
pracovníkem. Jedná se o činnosti jako intervence, kontaktní práce, doučování, práce pomocí sociálních terapií, skupinová práce, informační servis, kontakt s institucemi ve prospěch klienta, zprostředkování doprovodu a práce s blízkými osobami. Mimo jiné mohou
klienti využívat ve středisku hernu, výtvarnou dílničku, fotbálek, přístup na PC, vzdělávací
programy na PC, deskové hry a pomoc při přípravě do školy.
UDÁLO SE V ROCE 2017
Počet klientů v roce 2017 činil 181, bylo provedeno 3340 kontaktů a 513 intervencí. V
roce 2017 pracovníci s klienty vyrazili na celkem 7 turistických, poznávacích a zábavných
aktivit mimo klub. Klienti se také zúčastnili Dne dětí, sportovních aktivit v tělocvičně,
vánoční besídky a se svými výrobky soutěžili ve výtvarné soutěži v rámci Týdne sociálních služeb v Karviné. V tomto týdnu proběhl i den otevřených dveří. Klienti Charitního
střediska „Kometa“ měli také možnost zapojit se do klubových preventivních aktivit zaměřených zejména na posilování vrstevnických a rodinných vztahů, občanskou zodpovědnost, šikanu, agresivní chování, hygienu a zdraví, vzdělání a bezpečný internet.
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Preventivní programy „Maják“
O CO SE JEDNÁ
Preventivní programy „Maják” - zajišťují realizaci
preventivních programů pro základních školy. Posláním střediska je účinné a systematické předcházení
rizikovým projevům chování, podpora zdravého životního stylu, rozvoj prosociálního chování a posilování komunikačních dovedností mezi dětmi. Dílčím
cílem je mimo jiné upevňování správných životních
postojů a demokratických názorů. Charitní středisko
„Maják“ se specializuje především na všeobecnou a
selektivní primární prevenci.
PRO KOHO
Primárně jsou preventivní programy „Maják“ zaměřeny na děti školního věku.
Pro školní rok 2017/2018 byly nově připraveny preventivní programy i pro 2.
stupeň Z Š. Veškeré aktivity programů primární prevence jsou modifikovány tak,
aby vyhovovaly dětem této věkové kategorie.
JAKÝM ZPŮSOBEM
Veškeré preventivní programy se uskutečňují přímo ve školních třídách, tedy
v prostředí, které děti dobře znají a odpadá tak i komplikovaný přesun třídy
mimo školní prostory. Programy jsou
uskutečňovány zábavnou formou, ale
zároveň pomáhají dětem utvořit si pozitivní vztah ke svému okolí, formovat
vlastní postoje a názory na rizika, s nimiž se během svého života pravděpodobně setkají. Tato vzájemná spolupráce by
měla přispět ke snížení kriminality a sociálně-patologických jevů u žáků.
UDÁLO SE V ROCE 2017
Charitní středisko Maják během roku 2017 poskytovalo své preventivní programy
Českém Těšíně, Karviné, Třinci, Albrechticích, Stonavě, Doubravě, Nošovicích a
Milíkově. Bylo tak uskutečněno 63 preventivních programů pro 1157 na celkem 11
Z Š. O letních prázdninách byly za podpory Nadačního fondu Albert realizovány
4 příměstské tábory s tématikou zdravý životní styl a sport, kterých se zúčastnilo
celkem 39 táborníků.
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Charitní ošetřovatelská služba
O CO SE JEDNÁ
Charitní ošetřovatelská služba poskytuje lidem chronicky a akutně nemocným zdravotní péči, kdy není
nezbytně nutná jejich hospitalizace ve zdravotnickém
zařízení. Tato péče zmírňuje jejich těžkosti, usnadňuje
přechod do domácího prostředí, podporuje soběstačnost, navrácení zdraví a pomáhá zajišťovat důstojné
stáří a umírání v domácím prostředí.
PRO KOHO
Služba je určena pro osoby s akutním nebo chronickým onemocněním, se stabilizovaným zdravotním stavem pro klienty v Českém Těšíně a jeho okolí cca do
10km. Zdravotní péče je předepisována ošetřujícím lékařem nebo na dobu 2 týdnů
nemocnicí.
JAKÝM ZPŮSOBEM
Zdravotní péče je poskytovaná nepřetržitě 24 hodin denně ve spolupráci s ošetřujícím lékařem a rodinou klientů. Poskytovaná péče vychází z individuálních potřeb klienta, v případě doporučení praktickým lékařem nebo lékařem nemocnice
je plně hrazena příslušnou zdravotní pojišťovnou.
UDÁLO SE V ROCE 2017
V domácí péči v roce 2017 pracovaly 3 registrované zdravotní sestry, kterým pomáhalo zajistit nepřetržitý provoz i několik
sester pracujících na DPP. Zdravotní péči v
charitních domovech pro seniory v Hnojníku a Českém Těšíně poskytovaly další 3
zdravotní sestry. Naše sestry vykonaly v
roce 2017 celkem 11 948 návštěv u 290 klientů a provedly 21 400 výkonů. Celkově zdravotní sestry najezdily 48 072 kilometrů za
svými klienty. Také se zúčastnily několika
odborných kurzů a seminářů, které jim zajišťují vysokou profesionalitu.
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Charitní služby pro domácnosti
O CO SE JEDNÁ
Jde především o pomoc při péči o dům a domácnost.
Nejedná se o registrovanou sociální službu dle zákona
o sociálních službách, ale nádstavbu, doprovodnou
službu terénních služeb pro seniory.
PRO KOHO
Služba je určena seniorům a osobám se sníženou soběstačností a klientům jiných služeb Charity Český Těšín.
JAKÝM ZPŮSOBEM
U zájemce o službu je provedeno šetření v domácnosti a následně pak
podepsána smlouva. Klient služby si
jednotlivé

úkony/práce

objednává

minimálně s dvoudenním předstihem. Měsíčně je pak prováděno vyúčtování služeb. Služba se řídí platným
ceníkem. Nabízí drobné práce a pomoc s údržbou domácnosti a domova,
např. sečení trávy, pokos dřevin, hrabání listí, drobné domácí práce a opravy.
Součástí služby je také přeprava seniorů a osob se sníženou soběstačností, a jejich
doprovod na instituce.
UDÁLO SE V ROCE 2017
V roce 2017 jsme uzavřeli v této
službě celkem 61 smluv, celkem se
počet klientů navýšil na 183. Nejčastěji využívanou formou byla přeprava
klientů a doprovod k lékaři, z domácích prací pak sečení trávy. Služba se
řídí platným ceníkem.
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Tříkrálová sbírka
Tříkrálová sbírka je největší sbírkovou akcí v České
republice a v celostátním měřítku probíhá od roku
2001. Výtěžek sbírky je určen na pomoc nemocným,
handicapovaným, seniorům, matkám s dětmi v tísni
a jiným potřebným
skupinám lidí a to především v regionech,
kde sbírka probíhá.
Tříkrálová sbírka celorepublikový charakter,
výnos z ní získaný je však použit na podporu charitního díla hlavně v jednotlivých regionech. Desetina výnosu sbírky je pak každoročně určena také na
humanitární pomoc do zahraničí.
Výtěžek Tříkrálové sbírky v oblasti působnosti Charity Český Těšín v roce 2017 činil 929 917 Kč a 65 % z
vykoledované částky se vrátilo na projekty do našeho regionu. Tyto finanční prostředky byly využity na nákup pračky, vařičů a dalšího vybavení do Charitního domu pro matky v tísni, nákup notebooků s cílem
zvyšování počítačové gramotnosti klientů Charitního
střediska sociální rehabilitace, vzdělávání pro kvalitu
Charity Český Těšín, nákup
pomůcek vybavení a úpravy
Charitního domu pokojného
stáří, vybavení a pomůcky
do
Charitního
střediska
„Kometa“ a Charitního centra pro seniory, provoz doplňkových služeb Charity Český Těšín jako jsou přepravní
služby, Preventivní programy Maják pro děti základních škol a jiné.
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Péče o zaměstnance Charity Český Těšín
Stejně jako jsou pro naše služby důležití jejich klienti,
jsou pro Charitu Český Těšín důležití její zaměstnanci.
Velmi oblíbenou společnou aktivitou jsou výlety, které
umožňují neformální setkání zaměstnanců všech středisek a vzájemné poznávání nejen po pracovní stránce. V
roce 2017 byly takové příležitosti celkem dvě. Na jaře to
byl turistický výšlap na Gírovou a na podzim byl věnován poznávání krás Krnova a okolí včetně mše na Cvilíně v kostele Panny Marie Sedmibolestné.
Nechyběly také tradiční kulturní akce a to loutkové pohádkové představení v
českotěšínské Bajce pro děti zaměstnanců a koledníčky Tříkrálové sbírky a na
sklonku roku slavnostní divadelní představení „Sluha dvou pánů“, které bylo
poděkováním nejen zaměstnancům za jejich práci, ale také všem pozvaným hostům za jejich spolupráci a pomoc s rozvojem charitního díla. Pro zaměstnance
Charity je důležitá také duchovní stránka a na péči o ni je kladen velký důraz.
Dvakrát ročně se konají společná setkání s názvem Duchovní obnova. V roce 2017
bylo jedno z duchovních setkání pojato novou formou ztišení a zamyšlení na zahradě domaslavické farnosti. Rok 2017 byl ukončen společným neformálním setkáním zaměstnanců na vánočním posezení.

Dobrovolnictví
V roce 2017 měla Charita Český Těšín celkem 20 dobrovolníků. Dobrovolníci se
podle jejich přání a požadavků rozdělili po našich střediscích, kde nám pomáhají.
Ve dvou domovech pro seniory máme 7 dobrovolníků, kteří odpracovali společně
709 dobrovolnických hodin. V charitním centru pro seniory bylo v minulém roce 5
dobrovolníků, kteří také společně odpracovali 155 dobrovolnických hodin. Dobrovolníci také působili v charitním bazárku, kde byly 2 dobrovolnice se 198 dobrovolnými hodinami. Celkově dobrovolníci věnovali Charitě Český Těšín a našim
klientům 1122 hodin. Během roku 2017 proběhly dvě setkání všech dobrovolníků.
Cílem bylo společné sdílení, setkání a popovídání. Také se konalo Diecézní setkání
charitních dobrovolníků. Na tomto setkání měli možnost seznámit se s ostatními
dobrovolníky a případně si předat zkušenosti nebo si popovídat. Mottem Charity
Český Těšín je „Spolu to zvládneme“. Abychom toto motto mohli naplnit, potřebujeme právě dobrovolníky. Teprve práce zaměstnanců a dobrovolníků tvoří celek
pomoci klientům Charity Český Těšín.
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Realizované projekty
Na provozu sociálních služeb se podílí zejména Moravskoslezský kraj a Město
Český Těšín. Na spolufinancování sociálních služeb poskytovaných klientům se
svými dotacemi a dary podílely města a obce Albrechtice, Dolní Domaslavice,
Havířov, Horní Suchá, Chotěbuz, Karviná, Nošovice, Ropice, Soběšovice, Střítež, Těrlicko, Třanovice a Vratimov.
Mimo činnosti spojené s poskytováním sociálních a zdravotních služeb, realizovala Charita Český Těšín také další návazné projekty za podpory nadací, nadačních
fondů a dalších veřejných zdrojů.
Již druhý ročník výtvarných kurzů pro klienty Charitního centra pro seniory pod
vedením zkušeného malíře a lektora umožnil projekt „Poznáním ke kultuře II.“
podpořený z rozpočtu Ministerstva kultury a částečně Nadace Umění pro zdraví.

Pro klienty Charitního centra pro seniory byly realizovány také jednodenní outdoorové aktivity s cílem podpořit aktivizaci seniorů a osob se zdravotním postižením v rámci projektu „Příjemné stárnutí díky volnočasovým aktivitám“, který
byl spolufinancován z rozpočtu Moravskoslezského kraje.

Moravskoslezský kraj také podpořil projekt „Poznávání kraje s Kometou“, jehož
smyslem bylo nabídnout dětem a mládeži ohroženým sociálně nežádoucími jevy
možnost prostřednictvím outdoorových aktivit poznat různá místa Moravskoslezského kraje, kam se běžně nemají možnost podívat. Čas strávený mimo prostory
střediska tak příjemně oživil běžnou činnost, která probíhá po celý rok.
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Moravskoslezský kraj ve spolupráci s Městem Český Těšín také podpořil tzv.
přepravu seniorů, osob s dočasným či trvalým postižením a osob se sníženou soběstačností.

Preventivní programy pro děti na základních školách byly realizovány v rámci
dvou projektů, a to „Maják pro děti v Českém Těšíně“, podpořený Městem Český Těšín a Městskou policií Český Těšín, a projektu „Maják dětem na vesnici II.“,
podpořený Nadací OKD.

Pro děti z Českého Těšína a okolí byl rovněž v době letních prázdnin realizován
2. ročník příměstských táborů. Počet táborů se rozšířil na 4 pro až 40 dětí. „Projekt
Hravě a zdravě z Majákem I I .“ byl realizován za podpory Nadačního fondu
Albert.

Díky projektu „Užitečné trávení volného času dětí“ a podpoře Nadace pro rozvoj
občanské společnosti jsme mohli nabídnout smysluplné trávení volného času
dětem klientky našich služeb prostřednictvím mimoškolních kroužků.

Za podpory Výboru dobré vůle – Nadace Olgy Havlové jsme realizovali projekt
„Signalizační zařízení pro seniory“, v rámci kterého se podařilo zakoupit náramková signalizační zařízení umožňující klientům z Charitního domu pro seniory v
Hnojníku přivolat si v nouzi pomoc, a to i mimo prostory domova.
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Ekonomická část
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Výkaz zisku a ztrát Charity Český Těšín pro rok 2017 (v ?s. Kč)
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Výnosy organizace v r. 2017 dle zdrojů (v tis. Kč)

Dotace; 16 113
Tržby za vlastní výkony;
20 066

Dary; 708
Ostatní výnosy; 3 990
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Náklady organizace v roce 2017 v členění podle
druhů (v tis. Kč)
Ostatní náklady Odpisy; 1 190
celkem; 2 890

Spotřebované nákupy
celkem; 6 140
Služby celkem; 3 182

Osobní náklady
celkem; 27 395

Úplný objem nákladů organizace v roce 2017 v členění podle středisek (v ?s. Kč)
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27

28
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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 kultury, Moravskoslezský kraj, Moravskoslezský kraj - 313 kapitola
MPSV, Úřad práce ČR - Krajská pobočka v Ostravě, Městská Policie Český Těšín
Český Těšín, Havířov, Karviná, Vratimov, Albrechtice, Baška, Dolní Domaslavice,
Dolní Tošanovice, Hnojník, Horní Bludovice, Horní Domaslavice, Horní Suchá,
Horní Tošanovice, Chotěbuz, Komorní Lhotka, Nošovice, Petrovice u Karviné,
Ropice, Soběšovice, Stonava, Střítěž, Těrlicko, Třanovice, Vělopolí
Diecézní charita ostravsko-opavská , Římskokatolická farnost Albrechtice u Českého Těšína, Římskokatolická farnost Český Těšín, Římskokatolická farnost Domaslavice, Římskokatolická farnost 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
Advokátní kanelář HAJDUK & PARTNERS, s.r.o., Canis SAFETY, a.s., Comfor
stores, a.s., Perfect Distribution, a.s., BZN, s.r.o., Koeximpo, s.r.o., Autoservis Ramik, Residomo, s.r.o., ImaginePR, s.r.o., ProFaktum, s.r.o., dm drogerie markt,
s.r.o., ViaPharma, s.r.o., Scada Servis, s.r.o., Elmax elektro Český Těšín, Euronics
Český Těšín, Petarda production, a.s., SCA Hygiene Products, s.r.o., UniCredit
Bank, Nadační fond Albert, Výbor dobré vůle - Nadace Olgy Havlové, Nadace
OKD , Nadace ČEZ , Pomozte dětem - společný projekt NROS a ČT, Tesco,
Sdružení obrany spotřebitelů Moravy a Slezska

Spolu to zvládneme.

