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Charitní služby pro domácnosti – nová služba Charity Český Těšín

Český Těšín - Přesně v polovině května zahájila Charita Český Těšín činnost nového střediska.
Charitní služby pro domácnosti nabízí seniorům a osobám se sníženou soběstačností pomoc při
drobných domácích a údržbářských pracích, stejně jako přepravní služby.

Podobně jako v případě některých jiných charitních služeb vznikly Charitní služby pro domácnosti,
jak se nové středisko Charity Český Těšín nazývá, na popud klientů. „V poslední době se začaly
množit dotazy ze strany našich stávajících klientů, zda bychom mohli pomoci také s pokosením
zahrádky, s drobnými údržbářskými pracemi v domácnosti, apod. To nás dovedlo k myšlence otevřít
nové středisko, které bude toto vše poskytovat.“ popisuje vedoucí nové služby Lenka Zahradníková
impulzy vedoucí ke vzniku střediska. Stejně tak chtěli v českotěšínské Charitě vyjít vstříc požadavku
po přepravních službách čistě pro seniory. I ty tedy nová služba nabízí.
„Jedná se o služby navazující a doplňující naši stávající činnost. I když jsou služby určeny pro
seniory, nemocné a osoby se sníženou soběstačností, nejedná se o registrovanou sociální službu,
a proto jsme zvolili cestu nového střediska, které je od těchto služeb oddělené. Na druhou stranu
nebudeme suplovat taxislužby, ani úklidové firmy a tzv. hodinové manžely. I tyto služby jsou určeny
primárně těm, kdo si sami pomoci nedokáží.“ upřesňuje ředitel Charity Český Těšín Martin Hořínek
a dodává, že název nové služby vybrali respondenti ankety na webových stránkách organizace.
Zájemci o novou službu naleznou více informací na webových stránkách www.ceskytesin.charita.cz,
nebo na telefonním čísle 731 520 068. „Věříme, že se zahájením provozu tohoto střediska
usnadníme život mnoha seniorům v Českém Těšíně a okolí.“ uzavírá a přeje si Lenka
Zahradníková.
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