


Vážení čtenáři,
právě se vám dostává do rukou informační bulletin Charity Český Těšín, který mapuje historii i současnost této orga-
nizace a byl zpracován v rámci projektu Rozvojový plán Charity Český Těšín, registrační číslo CZ.03.2.63/0.0/0.0
/17_071/0007641, financovaného z prostředků Operačního programu Zaměstnanost, prioritní osa OPZ: 2 Sociální 
začleňování a boj s chudobou.
Cílem tohoto projektu, realizovaného v průběhu dvou let, od listopadu 2018 do října 2020, je především zkvalitnění 
řízení a služeb organizace na všech stupních, které Charita Český Těšín svým klientům nabízí. Jednotlivé sociální 
služby v rámci projektu prošly audity kvality a v návaznosti na provedená zjištění byly revokovány některé postu-
py a procesy ve službách a revidovány vnitřní metodiky tak, aby služby mohly – při dodržení všech zákonných no-
rem – lépe reagovat na potřeby klientů. Jednotliví zaměstnanci, s ohledem na své pracovní zařazení, prošli řadou 
akreditovaných školení, zúčastnili se individuálních i týmových supervizí a manažerského koučování. Završením 
celého projektu pak bylo sestavení komplexního rozvojového plánu organizace na dalších deset let, který vychází 
ze současného stavu jednotlivých služeb a ukazuje směr rozvoje organizace s ohledem na očekávané změny potřeb 
v oblasti sociálních služeb, předpokládaný demografický vývoj a celospolečenské trendy.
Ve snaze o zachycení širšího kontextu činnosti Charity Český Těšín byla mezi aktivity projektu zařazena i propagace 
sociální práce na Těšínsku. Proto vznikl tento bulletin, který se obrací do minulosti a mapuje mnohdy trnitou cestu 
postupného budování sítě sociálních služeb v našem regionu. 
S laskavým přispěním pamětníků a zaměstnanců, kteří se na vzniku a rozvoji charitního díla za více než čtvrt století 
podíleli, jsme zachytili alespoň hlavní milníky této pouti.

Nechť je tato publikace poděkováním za jejich práci!
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2.2. Historie Tříkrálové sbírky

Dnes již všeobecně známá Tříkrálová sbírka byla poprvé v novodobé his-
torii uspořádána v olomoucké arcidiecézi v roce 2000. Charita Český Těšín 
se připojila k tříkrálovému koledování hned v následujícím roce 2001. Kro-
mě přínosu ve formě získaných finančních prostředků na charitní projekty, 
bylo důležitým přínosem zviditelnění Charity a zvýšení povědomí o její 
činnosti na Těšínsku.

Počátky byly samozřejmě velmi obtížné. Povědomí o účelu sbírky bylo 
velmi malé. Také počty koledníků zdaleka nestačily pokrýt celý region. 
Během prvního ročníku se podařilo 19 kolednickým skupinkám vybrat té-
měř 136 000 Kč. V roce 2020 se už na koledování podílelo 216 skupinek, 
kterým se díky štědrosti obyvatel Těšínska podařilo získat 1 204 411 Kč.

pro matky s dětmi v Domově pro matky v tísni. Dále pak vznikla pečovatelská služba a rehabilitace a zároveň kuchyně, 
kde se připravovala strava pro klienty Charity i veřejnost. Začaly se budovat domovy pro seniory, přibyly služby pro děti, 
odborné poradenství a doplňkové služby v podobě charitního taxíku a řada dalších.

Trnité počátky charitní práce dokládá i neustálé stěhování správního střediska, které proběhlo za čtvrt století existence 
Charity nejméně šestkrát. První útočiště našla Charita v kanceláři, tehdy ještě Československé strany lidové, v ulici Sokola-
-Tůmy. Dvakrát vedení sídlilo ve Svibici, dále v ulicích Štefanikova, Hrabinská a Jablunkovská. Dnešním sídlem je vlastní 
objekt v Mírové ulici.

– 4 –

2. Pohled do historie Charity Český Těšín

Při pátrání po počátcích Charity Český Těšín se musíme vrátit zpět až do doby po Sametové revoluci. V čase velkých spo-
lečenských změn, dochází mimo jiné k oživení života ve farnostech, jejichž činnost byla v období socialismu až do roku 
1989 silně potlačena. Z nadšení farníků po revoluci začaly spontánně vznikat dobrovolné farní charity. S návrhem na 
zřízení farní charity v Českém Těšíně přišel v roce 1991 pan Ing. Emil Škrabiš, tehdejší předseda místní organizace Česko-
slovenské strany lidové a pozdější senátor. 

K oficiálnímu založení Charity došlo dne 21. 3. 1993 olomouckým arcibiskupem Janem Graubnerem, tehdy pod názvem 
Farní charita Český Těšín. Po vzniku diecéze ostravsko-opavské byla tato organizace již jako Oblastní charita Český Těšín 
začleněna do struktury Diecézní charity ostravsko-opavské biskupem Mons. Františkem Lobkowiczem, a to dekretem ze 
dne 28. 4. 1997, jako církevní účelové zařízení s vlastní právní subjektivitou. V roce 2001 došlo ke změně názvu organizace 
na Charitu Český Těšín, jak ji známe dnes. Statutárním zástupcem je ředitel. A jako poradní orgán funguje Rada Charity 
Český Těšín.

Vedením nově vzniklé Farní charity Český Těšín byla jako úplně první pověřena paní Vlastimila Chvílová, která do té doby 
pracovala jako vrchní zdravotní sestra v těšínské nemocnici. Velkou podporu získala Charita ve svých začátcích i od prv-
ního polistopadového starosty MUDr. Bohumila Muroně. Velkou zásluhu na rozvoji charitního díla má také vedení města 
Český Těšín, které se vždy snažilo neziskovým organizacím finančně pomáhat a vycházet vstříc. 

První aktivitou byl sběr obnošeného šatstva pro sociálně potřebné a bezdomovce, kterým se nepodařil návrat domů 
z vězení po amnestii prezidenta Václava Havla. 

Jak Charita reagovala na sociální potřeby svého regionu, docházelo k profesionalizaci pracovních činností a postupnému 
rozvoji sociálních služeb. Mezi prvními sociálními službami, které Charita svým klientům začala poskytovat, bylo zázemí 

2.1. Vznik Charity Český Těšín
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Historie Charitního střediska sociální rehabilitace

Službu sociální rehabilitace poskytovala Charita Český Těšín nejprve ve Sportovně rehabilitačním centru a společen-
sko-vzdělávacím středisku v Třanovicích v objektu s č. p. 225. Za pomoci finančních prostředků EU zde bylo vybudová-
no zázemí pro poskytování pomoci lidem v nepříznivé sociální situaci. Pomoc osobám ohroženým sociálním vyloučením, 
se sníženou soběstačností v základních životních dovednostech, dlouhodobě nezaměstnaným, z nefunkčních rodin nebo 
matkám s dětmi na mateřské dovolené, poskytovalo toto středisko v období let 2006 až 2010. Poté se služba přesunula, 
z důvodu lepší dostupnosti, do Českého Těšína.
 
V Českém Těšíně Charita poskytovala tuto službu od roku 2010 už jako Charitní středisko sociální rehabilitace. Služba se za 
dobu svého působení v rámci města několikrát stěhovala. Nejprve působila v objektu Charitního domu pro matky v tísni, 
od roku 2012 poté sídlila ve Svibici. Od roku 2018 byla přestěhována na Ostravskou ulici č. p. 285, kde dnes funguje i Cha-
ritní středisko Klíč a Charitní bazárek.

V roce 2020 proběhla transformace Charitního střediska sociální rehabilitace na Charitní poradnu, jelikož stále narůstá 
počet klientů, kteří potřebují odborné poradenství.

Charitní poradna vznikla ke konci roku 2014 jako návazná služba nejen pro klienty Charitního domu pro matky v tísní a kli-
enty Charitního střediska sociální rehabilitace, ale také pro občany města Český Těšín. Cílem poradny je pomoci klientům 
domoci se jejich práv a přispět k tomu, aby klienti netrpěli neznalostí práva. 

V roce 2018 získala Charitní poradna akreditaci Ministerstva spravedlnosti České republiky, a je tudíž oprávněná k sepiso-
vání a podávání insolvenčních návrhů, a to vše bezplatně. Díky novele insolvenčního zákona z roku 2019 narůstá počet 
klientů, kteří žádají o pomoc při oddlužení.

Historie Charitní poradny
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2.3. Historie preventivních služeb

Historie Charitního domu pro matky v tísni

Více než dvacetiletá historie Charitního domu pro matky v tísni se začala oficiálně psát 2. května 1996, kdy bylo zařízení po 
předchozí rekonstrukci otevřeno pro první klientky. Dne 12. prosince téhož roku byly tyto prostory v ulici Třanovského 6, 
poblíž Masarykových sadů, slavnostně požehnány otcem biskupem Františkem Lobkowiczem. Dům byl původně majet-
kem Města Český Těšín, které jej bezúplatně převedlo Charitě Český Těšín, aby podpořilo snahu Charity o pomoc matkám 
a těhotným ženám v tísni. 

V 90. letech došlo k výrazným společenským změnám a s tím spojenému nárůstu počtu sociálně potřebných lidí.  Zároveň 
však síť sociálních služeb nebyla ani zdaleka dostačující. Proto bylo otevření takového zařízení důležitým milníkem pro 
oblast Těšínska. Tehdejší kapacita zařízení 24 osob (9 matek a 15 dětí) byla v roce 2018 navýšena na 28. Charitní dům bez 
zásadních změn funguje a pomáhá potřebným dodnes. Posláním Charitního domu pro matky v tísni je poskytnout pomoc 
matkám a ženám s dětmi, které se ocitnou bez přístřeší, v tíživé životní situaci.

Historie Domova Jana Pavla II.

Součástí dlouhé historie Charity Český Těšín byla i střediska, která dnes již neexistují. Jedním z nich byl například Domov 
Jana Pavla II. – centrum sociální integrace v Dolních Domaslavicích. V objektu, který Charitě darovala obyvatelka této 
obce, bylo z prostředků Evropské unie vybudováno chráněné bydlení pro matky s dětmi v nepříznivé sociální situaci. 
Klientům ohroženým sociálním vyloučením zde bylo poskytováno kromě ubytování také základní poradenství, podpora 
a doprovázení v sociální oblasti. V objektu byly k dispozici čtyři bytové jednotky. Tato služba zde byla provozována mezi 
lety 2006 a 2010. Po ukončení dotace z Evropského projektu již Charita nebyla schopna z finančních důvodů toto středisko 
a služby dále provozovat. 
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Předchůdce dnešního Charitního nízkoprahového zařízení pro děti a mládež 
Kometa bylo zařízení Charitní středisko pro děti a mládež, které vzniklo v roce 
1998 v Karviné. V tehdejší době se jednalo o středisko nabízející především vol-
nočasové aktivity pro děti, které fungovalo s  podporou Ministerstva školství, 
mládeže a tělovýchovy. Po dvou letech jeho provozu se služba transformovala 
na nízkoprahové zařízení pro děti ze sociálně vyloučených lokalit, jehož poslá-
ním nebylo jen umožnit dětem trávit jejich volný čas, ale zaměřilo se také na 
sociální práci s dětmi, s cílem chránit je před sociálně-patologickými jevy. Pod-
pora fungování těchto nízkoprahových středisek přešla z Ministerstva školství, 
mládeže a tělovýchovy na Ministerstvo práce a sociálních věcí. Počátky těchto 
aktivit jsou svázány také se spoluprací s OSPODem. Tento trend však byl po čase 
opuštěn z důvodu nutnosti budování změny pohledu důvěry mezi sociálním 
pracovníkem a dětským klientem. Středisko pro děti funguje v Karviné dodnes, 
jen pod názvem Charitní středisko Kometa, který pro něj vymyslely samy děti.

K historii Charity Český Těšín patřilo i Centrum prevence v Havířově, které fungovalo zhruba od roku 2000 do roku 2010. 
Hlavní náplní tohoto střediska bylo zajišťování preventivních programů pro děti ve školách na území Havířova. V tomto 
středisku také supervizoři poskytovali odborná školení pedagogům.

Službu si následně od Charity převzalo město Havířov. Pod hlavičkou Charity Český Těšín služba obdobného typu - Pre-
ventivní programy Maják, vznikla v roce 2012 přímo v Těšíně, kde fungovala až do konce roku 2018. 

Historie Centra prevence v Havířově

Historie Charitního střediska Kometa
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Dalším, dnes již neexistujícím charitním střediskem, bylo Reso-
cializační zařízení pro ženy, dívky a matky s dětmi ohrožené 
drogovou závislostí Český Těšín – Koňákov. Tuto službu pro-
vozovala Charita už od roku 1997. V objektu bývalého rodinné-
ho domu mimo městskou aglomeraci bylo vytvořeno zázemí 
chráněného bydlení pro klientky s dětmi, které se dobrovolně 
rozhodly zbavit drogové závislosti. V průběhu roku 1999 byla 
v areálu zřízena dílna pro práci s přírodním materiálem vyba-
vená tkalcovským stavem a keramickou pecí. Práce v této dílně, 
ale i na přilehlé zahradě, byla součástí terapie. Tkaly se zde ko-
berce, malovalo na sklo a hedvábí, pletly košíky a vyráběla kera-
mika. Vytvořené výrobky pak putovaly k prodeji do charitního 
obchůdku, který byl provozován v charitním objektu v Božkově 
ulici v centru města. 

Posláním střediska bylo nabídnout klientkám prostor, který 
jim usnadnil přechod z  léčebného zařízení do běžného živo-
ta. Doba pobytu v tomto zařízení byla omezena na maximálně 
1 rok. Během ní pak byla klientkám poskytována odborná péče 
v podobě individuálních, partnerských a rodinných konzultací, 
skupinové terapie, zprostředkování zdravotnických služeb, so-
ciálně terapeutických a volnočasových aktivit. V roce 2009 do-
cházelo k postupnému útlumu tohoto střediska, jehož činnost 
na konci roku z finančních důvodů definitivně zanikla.

Historie Resocializačního zařízení Koňákov
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Další rozsáhlou investiční akcí byla rekonstrukce městského domu v Hrabinské 
ulici na Dům pokojného stáří, který zahájil svůj provoz 1. 8. 1998. Tento objekt 
prošel v roce 2006 ještě jednou rekonstrukcí, díky níž došlo k navýšení kapacity 
zařízení vybudováním obytných prostor v posledním patře, a dům byl vybaven 
výtahem pro bezbariérový přístup. 

V různých obdobích v ulici Hrabinské sídlilo i vedení Charity Český Těšín, dále 
pak keramická dílna po uzavření střediska v Koňákově, a také půjčovna kom-
penzačních pomůcek.

kde se začaly připravovat obědy pro klienty a zaměstnance všech charitních středisek a pro veřejnost. V tomto roce záro-
veň došlo ke změně ve využití budovy a z domu s pečovatelskými byty se stalo pobytové zařízení pro seniory, ve smyslu 
nově přijatého Zákona o sociálních službách, který začal platit od 1. 1. 2007.

V Karviné bylo v letech 1993 až 2008 v provozu také pobytové zařízení pro seniory Charitní dům sv. Antonína - Kar-
viná. V části objektu Katechetického domu v sousedství fary bylo vybudováno pobytové zařízení domácího typu 
pro duchovní -  seniory. Díky malé kapacitě tak poskytovalo příjemnou atmosféru všem klientům. Po rekonstrukci 
Charitního domu pokojného stáří v Českém Těšíně se služba přesunula tam, z důvodu lepší dostupnosti pro imobil-
ní klienty a v Karviné ukončila provoz. 

Historie Charitního domu pokojného stáří

Historie Charitního domu sv. Antonína v Karviné
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Doménou Charity Český Těšín už od jejích počátků jsou především služby poskytované seniorům. Mezi prvními sociální-
mi službami, určenými této skupině klientů, byly služby pobytové. Vše začalo rozsáhlou přestavbou objektu staré školy 
v Hnojníku a městského domu v Hrabinské ulici na domovy pro seniory.  

2.4. Historie pobytových služeb pro seniory

Budova bývalé školy v Hnojníku původně patřila do majetku Římskokato-
lické farnosti Hnojník, která se rozhodla ji bezúplatně převést do majetku 
obce se záměrem vybudovat zde dům s pečovatelskými byty pro seniory.  
Po vzájemné dohodě a úpravě vlastnických poměrů k  tomuto objektu 
mezi Charitou Český Těšín a obcí Hnojník, se začala budova v roce 2001 
rekonstruovat. V roce 2004 byla ještě vybudována přístavba, která dnes 
tvoří druhou polovinu domova. V roce 2007 pak přibyla charitní kuchyně, 

Nejmladší se sítě charitních sociálních služeb je Charitní středisko Klíč, které zahájilo činnost v lednu 2019. Tato terénní so-
ciálně aktivizační služba pro rodiny s dětmi, byla zřízena proto, aby poskytovala pomoc a podporu rodinám s dětmi, které 
se ocitly v nepříznivé sociální situaci a potřebují při řešení problémů podat pomocnou ruku. Službu zajišťují tři sociální 
pracovníci.

Historie Charitního střediska Klíč

Historie Charitního domu pro seniory v Hnojníku



Mezi doplňkové charitní služby patří ty, které nejsou registrovanými sociál-
ními službami ve smyslu Zákona o sociálních službách, nicméně pro klienty 
jsou často velmi podstatné a přínosné. Jednou z nich je například Senior 
taxi.

Potřeba této služby vzešla z mapování sociálních potřeb obyvatel České-
ho Těšína, které si město nechalo vyhotovit. Byl zakoupen první automobil 
a Charita začala vozit seniory nebo klienty se zdravotním postižením za zvý-
hodněných podmínek na úřady, k lékaři a podobně. Spolu se vznikem této 
služby Charita zároveň zavedla Charitní služby pro domácnosti tak, aby ři-
dič taxíku mohl zároveň pomáhat ve zbývajícím čase klientům např. s péčí 
o zahradu nebo dům. Charitní taxislužba známá pod názvem Taxík Maxík 
funguje s úspěchem dodnes. Od konce roku 2018 s novým automobilem 
a za finanční podpory města Český Těšín.

Od roku 2003 začala Charita nabízet i aktivizační a volnočasové aktivity pro seniory. 4. prosince 2003 bylo slavnostně ote-
vřeno Charitní centrum pro seniory ve Svibici, které funguje dodnes. Poskytuje zázemí pro aktivizační činnost pro zhruba 
100 klientů z blízkého okolí. Od roku 2014 provozuje centrum i svoji druhou pobočku se sídlem v Havířově. 

2.6. Historie doplňkových služeb

Historie Charitního centra pro seniory
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Historie Senior taxi

Kromě služeb pobytových začala Charita nedlouho po svém vzniku 
poskytovat i služby terénní. Jako první zahájily svoji činnost pečova-
telky v roce 1997. Začátky to byly opravdu složité. První dvě pečova-
telky dojížděly za svými klienty na kolech do jejich domácností, kde 
většinu úkonů tehdy tvořil úklid a péče o domácnosti seniorů, ob-
starávání nákupů. K tomu všemu musely absolvovat náročný ošetřo-
vatelský kurz vč. praktické výuky v trvání devíti měsíců. V začátcích 
Charita poskytovala i služby rehabilitační sestry v objektu v Božkově 
ulici.

2.5. Historie terénních a ambulantních služeb pro seniory

K dosud poskytovaným úklidovým službám, péči o domácnost a nákupy se později přidaly úkony vyžadující větší odbor-
nost pečovatelek, jako je pomoc při podávání stravy a při osobní hygieně. Zdravotní péče začala až s příchodem zdravot-
ních sester. Služba se tehdy jmenovala Charitní ošetřovatelská a pečovatelská služba. Původně sídlila v Hnojníku, pak se 
přesunula do Českého Těšína na Svibici. Následovalo ještě několik změn adresy, stejně tak jak se postupně přesouvalo 
i celé vedení Charity. K pečovatelkám přibyly v roce 1998 zdravotní sestry, které jako první dostaly služební automobil. 
Kromě zdravotních úkonů pomáhaly klientům s hygienou. Poptávka po těchto úkonech postupně rostla, takže nakonec 
došlo k rozdělení služby na čistě zdravotnickou část pod názvem Charitní ošetřovatelská služba a pomoc v domácnosti, 
s hygienou a podobně plně převzaly pečovatelky z Charitní pečovatelské služby. K rozdělení došlo v roce 2010. Později 
v roce 2011 přibyla ještě Charitní asistence. K největšímu rozvoji terénních služeb došlo od roku 2014, kdy se výrazněji 
navýšil počet pracovníků v sociálních službách i klientů.

Historie terénních služeb pro seniory
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Od roku 2012 začala Charita Český Těšín poskytovat další doplňkovou službu – startovací byty. Startovací byty jsou návaz-
nou službou, která má pomoci matkám s dětmi, které prošly azylovými domy nebo sociálně aktivizační službou pro rodiny 
s dětmi. Klientky mohou díky startovacímu bytu získat zkušenost s vlastním bydlením za zvýhodněných podmínek, bez 
nutnosti skládat předem kauci na nájemné.

Tato služba funguje i díky městu Český Těšín a společnosti Heimstaden, které Charitě Český Těšín tyto byty poskytují.

Dobrovolnictví, jako nezištná činnost konaná ve prospěch druhých bez nároku na odměnu, provází Charitu Český Těšín 
od samotného jejího vzniku. Přítomnost dobrovolníků v průběhu let měla různou intenzitu. Pravidelně a systematicky 
dobrovolníci pomáhají v Charitě Český Těšín od roku 2015. Dobrovolníci například tráví společný čas se seniory v poby-
tových zařízeních. Chodí s klienty na procházky, povídají si s nimi, čtou, hrají na hudební nástroje nebo se věnují pohy-
bovým aktivitám. Dobrovolníci pomáhali i v Charitním domě pro matky v tísni nebo při drobných údržbářských pracích.

Díky dobrovolníkům funguje i Charitní bazárek, který by se bez jejich obětavé práce při prodeji a třídění obnošeného 
šatstva neobešel. V Charitním centru pro seniory se zase dobrovolníci zapojují do společných aktivit v  rámci klubové 
činnosti. 

2.7. Historie dobrovolnictví v Charitě Český Těšín

Historie Startovacích bytů
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Další doplňkovou službou Charity Český Těšín je Charitní bazárek. Za jeho vznikem, 
v říjnu 2014, stála myšlenka pomoci lidem, kteří ji potřebují. Lidé z široké veřejnosti 
do domovů pro seniory často nosili už nepotřebné ošacení nebo ložní prádlo pro 
další využití místními klienty. Tyto věci se ale postupně začaly v domovech hroma-
dit a muselo se řešit kam s nimi. Než je bez užitku vyhodit, rozhodla se Charita zřídit 
místo, kde by se tyto věci mohly za zcela symbolickou částku dále prodávat a znovu 
posloužit. Vznikl tedy Charitní bazárek, který funguje dodnes. 

Stejná myšlenka dalšího využití použitých věcí stála za vznikem Půjčovny kompenzačních 
pomůcek. Klienti nebo jejich rodinní příslušníci darovali Charitě kompenzační pomůcky, 
pro které už neměli využití. Proto od roku 2010 začala Charita tyto pomůcky za symbo-
lickou částku dále půjčovat jiným klientům. Prvním sídlem služby byla Svibice, později se 
přesunula do sklepních prostor Charitního domu pokojného stáří v Hrabinské ulici. Sorti-
ment půjčovny se dařilo postupně doplňovat o nové i dražší vybavení z dotačních projek-
tů, takže v dnešní době si už klienti mohou vypůjčit pomůcky, které by si sami jen těžko na 
omezenou dobu kupovali. Jako například mechanický invalidní vozík, polohovací postele 
a řadu dalších užitečných věcí. 

Postupně byla idea ucelené pomoci rozšířena i o přímou hmotnou pomoc. Darování části věcí lidem, například matkám 
z azylového domu nebo lidem bez přístřeší, bylo doplněno i o potravinové balíčky a základní hygienické potřeby.

Historie Charitního bazárku
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Historie Přímé hmotné pomoci

Historie Půjčovny kompenzačních pomůcek
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Charita Český Těšín provozuje registrované sociální služby a jejich poskytování se řídí zákonem č.108/2006 Sb., o sociál-
ních službách. Významným aspektem poskytování sociálních služeb je jejich kvalita. Právě na ni jsou zaměřeny kontroly 
Ministerstva práce a sociálních věcí a Moravskoslezského kraje. Rovněž střediska Charity Český Těšín prošla četnými kon-
trolami. V průběhu let se konaly inspekce kvality sociálních služeb v Charitním domě pro seniory, Charitním středisku 
„Kometa“ a Charitním domě pro matky v tísni. Tyto kontroly jsou nyní oproti dřívější praxi neohlášeny. Pracovníkům se 
tak stalo, že přišli do práce a čekala na ně tříčlenná skupina inspektorů. Snažíme se řídit mottem naší organizace „Spolu to 
zvládneme“ a opravdu jsme vše zvládli. 

Zároveň byly prováděny kontroly plnění podmínek stanovených pro registraci ve všech pobytových službách a kontrola 
naplnění parametrů definovaných v Krajské síti sociálních služeb Moravskoslezského kraje v pečovatelské službě a osob-
ní asistenci. K běžné praxi patří kontroly materiálních podmínek ve službách ze strany Krajské hygienické stanice nebo 
hasičských záchranných sborů. Služby samy přicházejí s náměty na zvyšování kvality a aktivně spolupracují s externími 
odborníky.  Charitní dům pro matky v tísni získal v srpnu 2018 certifikát Sítě aktérů pro domov, z.s.

2.9. Kvalita charitních sociálních služeb

Nejcennější hodnotou každé organizace jsou především lidé a jejich obětavá práce. Za více než čtvrt století existence pro-
šla Charitou Český Těšín celá řada pracovníků a dobrovolníků. Práce všech byla a je stejně důležitá. Vzhledem k omezeným 
možnostem tohoto bulletinu vám zde přinášíme alespoň zmínku o lidech, kteří se na budování charitního díla podíleli 
z pozice ředitelů a vedoucích jednotlivých služeb.

2.10. Historie Charity Český Těšín v číslech a datech

Charita je nestátní nezisková organizace, je tedy financována odlišně např. od příspěvkových organizací krajů či měst, 
přestože mohou poskytovat klientům stejné služby. Charitní služby jsou financovány vícezdrojově. Významnost jednot-
livých zdrojů je dána druhem poskytované služby. Služby jsou financovány ze státního rozpočtu (od roku 2015 prostřed-
nictvím krajů, které přerozdělují finance poskytnuté ministerstvem), z rozpočtu krajů, měst a obcí, ve kterých jsou služby 
poskytovány. Tyto dotace jsou poskytovány na základě žádostí o dotace dle předem daných parametrů. U služeb, za které 
klient platí (např. v domově pro seniory), jsou neméně významným zdrojem také tyto úhrady. U služeb péče také úhrady 
zdravotních pojišťoven.

2.8. Způsob financování charitních služeb
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   -
  65
  74
  72
  76
  83
  99
  99
103
100
115

  9
  9
11
12
12
14
14
14
14
14
13

rok výnosy 
celkem

dotace, 
dary

počet 
středisek

počet 
zaměstnanců

náklady  
celkem

2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019

22 269
25 116
29 850
32 965
25 316
28 794
30 176
36 339
40 880
45 530
59 974

22 714
26 717
31 419
35 361
26 533
31 392
32 774
36 676
40 870
45 021
59 822

v tis. Kč v tis. Kč v tis. Kč 

  9 610
  6 350
  6 767
  8 003
  7 909
  8 562
10 977
13 405
16 821
18 936
32 408

Kromě zajištění běžného 
provozu služeb Charita ak-
tivně vyhledává také další 
zdroje pro zvýšení kvality 
poskytovaných služeb, ať 
už skrze dárce nebo pro-
střednictvím projektů, kte-
ré jsou podporovány na-
dacemi, nadačními fondy, 
některými firmami a také 
z rozpočtu kraje. 

Meziroční srovnání vývoje základních ekonomických ukazatelů



2.11. Významné projekty Charity Český Těšín 

Mezi významné projekty Charity lze zařadit projekt „Zdravý spánek na nových postelích“ podpořený z Regionálního ope-
račního programu, díky kterému bylo pořízeno 37 nových, elektricky polohovatelných postelí, včetně nočních stolků s vý-
klopnou deskou pro klienty našich dvou domovů pro seniory. 

V roce 2017 a 2018 se za podpory zejména Moravskoslezského kraje a také projektu Diecézní charity ostravsko-opavské 
podařilo vyměnit 13 velmi starých automobilů Charity Český Těšín za nové, a to zejména pro terénní služby k usnadnění 
dojezdu pečovatelkám, asistentkám a zdravotním sestrám do domácností klientů, ale také pro oba domovy pro seniory 
k nákupům pro klienty, vyzvedávání léků, převozu klientů k lékařům či na různé akce, které jsou pro klienty pořádány.

V letech 2019 a 2020 byl realizován projekt podpořený z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu s názvem „Roz-
vojový plán Charity Český Těšín“, který se zaměřoval na zhodnocení procesů napříč všemi službami organizace a nastavení 
plánu rozvoje na příštích čtyři roky. V rámci projektu bylo pro zaměstnance zajištěno vzdělávání s ohledem na výsledky 
hodnocení kvality služby a po celou dobu trvání projektu také podpora pracovníků prostřednictvím supervizí.
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Charita Český Těšín každoročně realizuje několik projektů na podporu 
poskytovaných služeb. Zaměření projektů je různé, např. vzdělávací 
kurzy pro pracovníky s cílem zvýšení kvality péče a poskytované po-
moci, obnova zastaralých kompenzačních pomůcek a vybavení slu-
žeb, obnova vozového parku zejména terénních služeb, které posky-
tují péči občanům na území 20 obcí a další.

str.18 - chybí foto - nedodala jsem??? 

Antošová Jana
Benčáková Aneta
Branná Andrea
Dulawová Beáta
Dziadek Jan
Fričová Iveta
Hajdušková Kateřina
Honěk Pavel
Chorzempová Monika
Chrobočková Marcela

Vlastimila Chvílová  Farní charita Český Těšín
Mgr. Michal Krawiec  Oblastní charita Český Těšín
Mgr. Michal Krawiec    Charita Český Těšín 2001 - 2007
Petra Bezecná    2007 - 2010
Mgr. Martin Hořínek   2010 - 2016
Mgr. Andrea Beličinová  2016 - 2017
Ing. Monika Klimková  2017 – doposud

Ředitelé Charity Český Těšín v chronologickém pořadí od jejího vzniku:

Bývalí i současní vedoucí pracovníci jednotlivých sociálních a zdravotních služeb Charity 
Český Těšín v abecedním pořadí tak, jak se nám z dostupných materiálů podařilo dohledat:

Jonsztová Šárka
Kaszperová Ilona
Kijonková Marie
Kralovanská Agnieszka
Krupová Martina
Laža Stanislav
Lišková Tereza
Lukšík Lubomír
Mokroszová Alžběta
Müller Petr

Ovčařiová Libuše
Režňáková Michaela
Rzymanová Lucie
Stonová Lucie
Švíková Katarína
Turoňová Jana
Úradníková Irena
Waclawiková Dorota
Zahradníková Lenka
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Charita Český Těšín se za více než 27 let své existence rozrostla do podoby moderní, stabilní a rozvíjející se organizace.

Dnešní stav čítá 11 středisek poskytujících 9 registrovaných sociálních služeb a 1 registrovanou zdravotnickou službu, 
8 budov a přes 20 vozidel. Na území 20 obcí poskytla Charita Český Těšín v roce 2019 své služby více než 1 750 klientům.
Ke konci roku 2019 pracovalo v  Charitě Český Těšín 115 zaměstnanců na pracovní poměr, 59 pracovníků na dohodu. 
Na aktivitách Charity se podílelo 26 dobrovolníků celkovým počtem 1800 dobrovolnických hodin.
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2.12. Charita Český Těšín dnes


