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Vážení a milí příznivci Charity Český Těšín,

rok se s rokem sešel a nastává příležitost ohlédnout se zpět a
prostřednictvím této výroční zprávy si připomenout, co vše stojí za
uceleným obdobím roku 2019. Charita Český Těšín je živým a pestrým
společenstvím s více než stovku zaměstnanců, kteří společně hledají
nejlepší cestu pomoci potřebným, ať už fyzickou, materiální, poradenskou
nebo duchovní.
 Naplnit náročný úkol organizace pomáhající potřebným není snadné,
jelikož je založen na systematické a odborné práci všech zaměstnanců.
Během roku 2019 se nám podařilo doplnit tým o zkušené a týmové
spolupracovníky, kteří se dokázali přizpůsobit měnícím se podmínkám
fungování služeb, za což jsem nesmírně ráda. Děkuji touto cestou všem
kolegům, dobrovolníkům, podporovatelům, klientům i jejich blízkým za
vytrvalé nasazení, zájem, podporu, pomoc a vzájemnou důvěru. Charita
musí reagovat nejen na nutné změny ve vlastní organizaci, ale také na
potřeby vnějšího prostředí. V souladu s požadavky komunitního plánu
města Český Těšín jsme v lednu 2019 otevřeli nové středisko „Klíč“ –
terénní sociálně aktivizační službu pro rodiny s dětmi, která doplňuje naše
portfolio služeb prevence. Ve službách péče jsme získali dotaci na vytvoření
výukové místnosti pro pečující, kde se pečující mohou mimo jiné naučit
bezpečnému polohování či jiným technikám péče o své blízké. 
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V loňském roce se podařilo úspěšně realizovat velkou část evropského
projektu zaměřeného na zvyšování odbornosti služeb a vytvoření
dlouhodobé strategie – Rozvojového plánu organizace na období příštích 4
let.Ve službách probíhaly mnohé aktivity ke zvyšování kvality, které nám
ukázaly pomyslné zrcadlo a ujistily nás, že směr, kterým se vydáváme, je
správný. Dále jsme v rámci tohoto projektu posílili metodickou práci ve
službách, která vedla k naplnění legislativních požadavků k poskytování
sociálních služeb. S ohledem na rozvoj organizace s probíhající
transformaci systému řízení, jsme zahájili společné manažerské vzdělávání
a intenzivně pokračovali v supervizich ve všech službách.

V době, kdy píšu toto úvodní slovo, se vyrovnáváme se zcela mimořádnou
událostí, s pandemií COVID-19. Tato čerstvá zkušenost ovlivňuje i pohled
na události minulého roku, jejich význam a závažnost pro další stabilní
fungování organizace. Z tohoto důvodu si závěrem dovolím připomenout
slova 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.“

Spolu to zvládneme
Ing. Monika Klimková, ředitelka Charity Český Těšín

ÚVODNÍ SLOVO



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

Jsme perspektivní a prosperující organizace s jedinečným přístupem k
potřebným, který je v souladu s našimi hodnotami a posláním.
Zaměstnancům vytváříme stabilní zázemí pro jejich profesní a osobní
rozvoj.

Statutárním zástupcem Charity Český Těšín je ředitelka, která dle stanov
jedná samostatně a jménem organizace. Poradním orgánem ředitelky je
Rada Charity Český Těšín.

POSLÁNÍ CHARITY ČESKÝ TĚŠÍN

VIZE CHARITY ČESKÝ TĚŠÍN

PROFIL CHARITY
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POBYTOVÉ SLUŽBY 
PRO SENIORY

CHARITNÍ DŮM POKOJNÉHO STÁŘÍ
Hrabinská 17, 73701 Č. Těšín
Tel. 558 736 910, 731 133 261
E-mail: 
sarka.jonsztova@ceskytesin.charita.cz

CHARITNÍ DŮM PRO SENIORY
Hnojník 2, 739 53 Hnojník
Tel: 731 520 068
E-mail: 
lenka.zahradnikova@ceskytesin.charita.cz

TERÉNNÍ A AMBULANTNÍ
SLUŽEB PRO SENIORY

CHARITNÍ PEČOVATELSKÁ SLUŽBA
Jablunkovská 84, 737 01 Č.Těšín
Tel. 603 567 840
E-mail: 
dorota.waclawikova@ceskytesin.charita.cz
  
CHARITNÍ ASISTENCE
Jablunkovská 84, 73701 Č Těšín
Tel: 731 520 068
E-mail: 
aneta.bencakova@ceskytesin.charita.cz

CHARITNÍ CENTRUM PRO SENIORY
Jablunkovská 84, 73701 Č.Těšín
Lomená 11, 73601 Havířov
Tel: 603 510 709
E-mail: 
stanislav.laza@ceskytesin.charita.cz

CHARITNÍ OŠETŘOVATELSKÁ SLUŽBA
Mírová 1684/8, Český Těšín,
Tel. 603 287 700
E-mail: 
beata.dulawovaceskytesin.charita.cz

DOPLŇKOVÉ SLUŽBY

Půjčovna kompenzačních pomůcek
Charitní služby pro domácnosti
Charitní Taxík Maxík
Přímá hmotná pomoc
Správa a údržba budov

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

CHARITNÍ BAZÁREK
Ostravská 285, 73701, Č. Těšín
Tel: 733 625 952
E-mail: 
jirina.grebenova@ceskytesin.charita.cz

PREVENTIVNÍ SLUŽBY

CHARITNÍ DŮM PRO MATKY V TÍSNI
Třanovského 6, 73701 Č. Těšín
Tel: 558 711 704, 603 287 959
E-mail: 
katerina.hajduskova@ceskytesin.cz

CHARITNÍ PORADNA
Ostravská 285, 73701 Č. Těšín
Tel: 603 287 231
E-mail: 
jana.turonova@ceskytesin.charita.cz

CHARITNÍ  STŘEDISKO SOCIÁLNÍ
REHABILITACE
Ostravská 285, 737 01 Č.Těšín
Tel: 739 247 747
E-mail: jana.turonova@ceskytesin.charita.cz

Charitní středisko "Kometa"
Centrum 2296, 734 01 Karviná-Mizerov
tel: 603 287 666
E-mail: lubomir.luksik@ceskytesin.charita.cz

CHARITNÍ STŘEDISKO "KLÍČ"
Ostravská 285,73701 Č.Těšín
Tel: 739 247 747
E-mail: 
martina.krupova@ceskytesin.charita.cz
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O CO SE JEDNÁ

PRO KOHO

JAKÝM ZPŮSOBEM

Posláním Charitní pečovatelské služby je domov nadevše. Cílem je
poskytování služby za účelem setrvání klienta v jeho domácím prostředí a
podpora jeho sociálních kontaktů.

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.

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 frekvence jednotlivých úkonů je
nastavena po vzájemné domluvě klienta, sociálního pracovníka nebo
vedoucí služby dle aktuálních možnosti služby. Úhrada úkonů služby se
řídí platným ceníkem, který je taktéž součástí smlouvy. Maximální výši
úhrady stanoví vyhláška MPSV.

V červnu 2019 získání nového vozidla pro pečovatelskou službu Dacia
Sandero, prostřednictvím  nadace Agrofert.
V červnu 2019 také proběhlo interní školení zaměřené na paliativní péči
v domově pro seniory v Hnojníku určené pro terénní služby.
V srpnu 2019 proběhlo školení na program eQuip.
V prosinci 2019 jsme začali přecházet na nový systém evidence,
vykazování klientů přes systém eQuip.
V roce 2019 proběhly dvě setkání pečujících a dvě svépomocné skupiny
pro osoby, kteří pečují o své blízké.

V roce 2019 poskytla Charitní pečovatelská služba  11546 úkonů  u celkem
102 klientů.  Pečovatelky tak strávily u klientů celkem 7852 hodin.

CHARITNÍ PEČOVATELSKÁ SLUŽBA
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O CO SE JEDNÁ

PRO KOHO

JAKÝM ZPŮSOBEM

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.

Služba je určena seniorům starším 65 let, osobám s tělesným, zrakovým
nebo chronickým onemocněním starším 27 let z oblasti Těšínska, Karvinska
a Havířovska, kteří 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.

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 frekvence poskytované služby je volena dle
individuální domluvy klienta, vedoucího služby nebo sociálního
pracovníka s přihlédnutí na možnosti služby, kde patří naplnění kapacity a
personální zajištění. Úhrada úkonů služby se řídí platným ceníkem, který je
taktéž součástí smlouvy. Maximální výši úhrady stanoví vyhláška MPSV.

V Charitní asistenci došlo v roce 2019 k velkým změnám. Byla
rekonstruována kancelář, starý a prašný koberec byl vyměněn za nové a
linoleum. Služba má svou kancelář, kterou již nesdílí s Charitní
pečovatelskou službou.
Charitní asistence, tak jako celé komunitní centrum pro seniory, využívá
novou a krásnou kuchyň určenou pro zaměstnance.
Kolektiv Charitní asistence prošel obměnou. Nastoupily nové
pracovnice, které dodaly celé službě nové podněty.
V roce 2019 jsme měli možnost nakoupit nové notebooky a mobily, které
zkvalitňují vykazování služeb u klientů, zároveň začali používat nový
software e- quip, za který jsme neskutečně rádi.

V roce 2019 měla Charitní asistence 3006 setkání u celkem 30 klientů.
Pečovatelky tak strávily u klientů celkem 6179,5 hodin.

CHARITNÍ ASISTENCE

UDÁLOSTI 2019
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O CO SE JEDNÁ

PRO KOHO

JAKÝM ZPŮSOBEM

Charitní dům pokojného stáří je pobytové zařízení s nepřetržitým
provozem, ve kterém je zajištěno ubytování v jednolůžkových
dvoulůžkových bytových jednotkách a jedné třílůžkové bytové jednotce.
Klientům zajišťujeme stravování, zdravotnický dohled, pečovatelské a
ošetřovatelské úkony, pomoc při sebeobsluze, pomoc při zajištění chodu
domácnosti, pomoc při uplatňování práv a oprávněných zájmu, podpora
aktivizace.

Služba je určena osobám starším 65 let z Českého Těšína a okolí, kterým
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.

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.

UDÁLOSTI 2019
V roce 2019 si naši klienti, mimo běžné aktivity, také zahráli turnaj
v kuželkách, vyrobili domácí nudle a perníčky a užili si plackové
odpoledne. Jako každým rokem se konalo smažení vaječiny, což je
akce s kulturním programem, jak pro naše klienty, jejich rodinné
příslušníky a známé, tak i pro dobrovolníky, kteří se věnují
klientům ve svém volném čase.
Na konci roku čekalo na naše klienty milé překvapení. Díky
štědrým dárcům – Ježíškovým vnoučatům, se podařilo splnit přání
každému z nich. Jejich přání byla převážně velmi skromná, proto
dárci sami od sebe klienty rádi potěšili něčím navíc. Mnoho z nich i
svůj dárek předalo osobně, což klienti přijímali vřele.
Protože se snažíme o to, aby se naši klienti u nás cítili dobře, začali
jsme v loňském roce upravovat bytové jednotky, které jsme
vymalovali, vytvořili na pokojích více volného prostoru a
zakoupením závěsných zástěn umožnili spolubydlícím více
soukromí. Také jsme zakoupili nové, moderní pomůcky a to jak pro
klienty (polohovací mobilní křeslo, polohovací sprchovou židli,
protipožární evakuační podložky, pomůcku pro přesun klientů při
vysazování), tak také pro personál (mandl, nové kuchyňské
spotřebiče i obměna některého nábytku v prostorech pro
zaměstnance). Aby náš domov byl stále útulnější a kvalitně
vybaven, chceme v tomto směru nadále pokračovat.

CHARITNÍ DŮM POKOJNÉHO STÁŘÍ
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CHARITNÍ DŮM PRO SENIORY

Velkou událostí v roce 2019 byla účast v projektu Aktivní stárnutí a
mezigenerační vzájemnost podpořeného Moravskoslezským krajem.
V tomto projektu mohli klienti sdílet své zkušenosti a životní příběhy
s mladšími generacemi. Výstupem projektu bylo uspořádání mobilní
výstavy fotografií s životními příběhy klientů a výrobků klientů zapojených
do dobrovolnického projektu šicí dílny.
Stejně tak jako v předchozím roce se domov zúčastnil projektu Českého
rozhlasu Ježíškova vnoučata, jehož smyslem je potěšit osamělé seniory. Díky
tomuto projektu byla na zahradě domova postavena pergola pro klienty,
která nabízí příjemný prostor pro odpočinek a různé akce.
Pracovníci domova nadále pokračují ve zvelebování prostředí domova.
V roce 2019 došlo k výmalbě části společných prostor, byla navázána
spolupráce s květinářkou, díky které společné prostory působí ještě útulněji.
Do společné jídelny jsme pořídili velké akvárium pro sladkovodní rybičky.
Na konci roku proběhlo také setkání se zahradním architektem a tím začalo
dlouholeté přání krásné zahrady pro klienty nabírat reálných rozměrů.
Díky projektům a dotacím mohly být zakoupeny kompenzační pomůcky
jako je například schodolez, elektricky polohovatelná lůžka, polohovací
křesla, atd. Všechny tyto pomůcky pomáhají zvyšovat komfort klientů a
efektivitu a kvalitu péče pracovníků.

O CO SE JEDNÁ

PRO KOHO

JAKÝM ZPŮSOBEM

Posláním Charitního domu pro seniory je poskytovat 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.

Služba je určena osobám starším 65 let žijícím trvale na území
Moravskoslezského kraje, které 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 je
možné přijmout osobu mladšího věku, která ale dovršila minimálního
věku 55 let nebo osobu trvale žijící mimo Moravskoslezský kraj, která má
rodinné vazby v okolí místa poskytování sociální služby.

Domov pro seniory poskytuje tyto základní činnosti: ubytování, stravu,
pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu, pomoc při
osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu,
zprostředkování kontaktu se společenským prostředím, sociálně
terapeutické činnosti, aktivizační činnosti, pomoc při uplatňování práv,
oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí.

UDÁLOSTI 2019
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O CO SE JEDNÁ

 PRO KOHO

 JAKÝM ZPŮSOBEM

Charitní centrum pro seniory v Českém Těšíně a v Havířově - Šumbarku
nabízí ambulantně a terénně činnosti, které vedou k aktivnímu způsobu
života klientů, podporují je v udržování samostatnosti a vytváří příležitosti
pro jejich setkávání. Služba centra jim dává příležitost k osobní
seberealizaci, přispívá k udržení fyzické a psychické vitality a podporuje je
v řešení jejich problémů.

Cílovou skupinou centra jsou senioři a osoby s tělesným a chronickým
onemocněním, kteří jsou v nepříznivé sociální situaci a chtějí se zapojit do
některé z aktivit centra nebo jen nebýt sami.

Centrum v rámci své činnosti nabízí sociálně aktivizační služby, mezi které
patří především nabídka aktivit jako dámský klub, klub ručních prací, net
klub, klub anglického a německého jazyka, klub vařečka, výtvarná činnost,
trénink paměti, biblické okénko, vzpomínání na minulost, zpívání a
pohybová cvičení v rychlém i pomalejším tempu. Klienti se mohou také
účastnit různých besed a preventivních přednášek.

Na obou střediscích probíhalo během celého roku hraní bowlingu,
chodilo se na vycházky. Klienti středisek se mohli setkat na Papučovém
plese, žolíkovém turnaji v Havířově a v květnu na  smažení vaječiny.
V roce 2019 byl s finanční podporou Ministerstva kultury realizován
výtvarný kurz, který byl ke konci roku završen úspěšnou výstavou
s vernisáží a výstavou v Těšínském divadle. Výtvarná díla klientů byla
věnována Charitnímu domu pro seniory v Hnojníku.
Probíhalo zpívání s harmonikou a kytarou, na jejímž pozadí vznikla
skupina Pohodáři, která reprezentovala nejen centrum, ale také celou
organizaci Charitu Český Těšín.
Nechyběly přednášky o zdravém životním stylu, besedy s Městskou
policií a se Sdružením ochrany spotřebitelů.     
Ve spolupráci se Slezskou Diakonií proběhla společná aktivita
muzikoterapie.       
Charitní centrum pro seniory spolupracovalo v roce 2019 se 7
dobrovolníky, kteří přispěli k obohacení programu pro klienty.
Služby centra využilo v Českém Těšíně celkem 95 klientů, bylo u nich
zaznamenáno  5459 kontaktů a 656 intervencí, v Havířově celkem 14
klientů, zde bylo zaznamenáno 915 kontaktů a 82 intervencí.

      

CHARITNÍ CENTRUM PRO SENIORY

UDÁLOSTI 2019
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O CO SE JEDNÁ

PRO KOHO 

JAKÝM ZPŮSOBEM 

Základní ideou Charitního střediska „Kometa“ - nízkoprahového zařízení
pro děti a mládež je poskytování služby nízkoprahového zařízení, které
poskytuje dětem a mládeži v Karviné vhodné prostředí pro všestranný
rozvoj jejich osobnosti. Kvalitní službou chceme předcházet negativním
vlivům na mladou generaci. 

Děti a mládež ve věku od 6 do 21 let z Karviné a okolí, jež se nachází v
nepříznivé životní situaci: rozpad rodiny, partnerské problémy rodičů,
životní krize a jiné životní události, ve kterých se těžce orientují a které jsou
obtížně řešitelné jejich vlastními silami. Mohou se setkávat s 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 (např.
v místních lokalitách, ubytovnách), mohou mít sníženou schopnost
adaptace a navazování vztahů anebo se ocitají v jiných omezujících
životních podmínkách.

Práce s klienty je zaměřena na jejich individuální potřeby a cíl spolupráce
mezi klientem a pracovníkem. Jedná se například o pracovně - výchovné
činnosti, nácvik a upevňování motorických, psychických a sociálních
schopností a dovedností, zajištění podmínek pro přiměřené vzdělávání,
různé formy skupinové práce, aktivity umožňující lepší orientaci ve
vztazích, činnosti vedoucí k rozvoji nebo udržení osobních a sociálních
schopností a dovedností podporujících sociální začleňování osob,
informační servis, kontakt s institucemi ve prospěch klienta,
zprostředkování doprovodu a práce s blízkými osobami. Mimo jiné mohou
klienti využívat ve středisku hernu, studovnu, konzultační místnost,
výtvarnou dílničku, mají přístup na počítač a internet, mohou využít různé
vzdělávací, deskové a jiné hry, nebo využít pomoc s přípravou školy.

 

CHARITNÍ STŘEDISKO KOMETA

UDÁLOSTI 2019
Během roku 2019 pracovníci „Komety“ pracovali s 199 klienty. 
Počet intervencí se zastavil na čísle 592.       
Pracovníci služby během celého roku připravovali pro klienty spoustu
různých aktivit a činností. Za zmínku stojí pravidelné výtvarné a
tvořivé aktivity, tematická, filmová a hudební odpoledne, pohybové
aktivity, soutěže a turnaje v různých hrách a disciplínách, měli klienti
možnost podívat se například do knihovny, nebo se s pracovníky
služby projít v parku Pro klienty byla připravena povídání a besedy na
různá témata: mezilidské vztahy, šikana a kyberšikana, návykové látky,
internet a sociální sítě a další.         
Vznikla pravidelná Klientská rada, kde měli klienti možnost se vyjádřit
k chodu klubu, programu, navrhovat vlastní nápady, 
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CHARITNÍ DŮM PRO MATKY V TÍSNI
O CO SE JEDNÁ

PRO KOHO

 JAKÝM ZPŮSOBEM

Charitní dům pro matky v tísni poskytuje ubytování a sociální pomoc
ženám s dětmi v nepříznivé životní situaci, která je spojena se ztrátou
bydlení, sociálním vyloučením, domácím násilím.
 

Služba je určena pro matky/ženy s dětmi nebo těhotné, které se ocitly v
tíživé sociální situaci, a to zejména z důvodů bytových, rodinných či z
důvodů domácího násilí. Kapacita je 28 osob – 9 matek a maximálně 21
dětí.
 

Charitní dům poskytuje klientkám a jejich dětem ubytování, podmínky pro
přípravu stravy, základní sociální poradenství. Matkám a jejich dětem
nabízíme programy pro volný čas a pro získání praktických návyků a
dovedností, pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při
obstarávání osobních záležitosti Klientkám je během pobytu k dispozici
nepřetržitá služba personálu.

UDÁLOSTI 2019

Během roku 2019 naše služby využilo celkem 28 matek a 46 dětí. 
Během roku 2019 bylo uspořádáno pro klientky různé aktivity:
vaření, pečení cukroví nebo beránků, karneval, Mikulášský a
vánoční večírek.
V roce 2019 byly vymalovány pokoje v druhém patře Charitního domu,
byla provedena výměna stropních světel na chodbách na světla s čidly.
V přízemí v kuchyňce, kterou mají klientky k dispozici byla instalová
nová kuchyňská linka a vestavná trouba. V kanceláři pro pracovníky
sociálních služeb bylo položileno linoleum a byla zakoupená nová
sedací souprava. 
Pro bezpečí klientek a zaměstnanců Charitního domu se nainstalovalo
bezpečnostní otvírání vrátek s kamerovým systémem. 
Byla výměna výměna matrací na pokojích klientek, což pomohlo ke
zkvalitnění pobytu matek a dětí.
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Klienti se s pracovníky zúčastnili Tříkrálové sbírky v Karviné, aktivní
byli také v soutěžní výstavě „Hravě a levně“, pořádané městem
Karviná a na konci roku předvedli svůj talent na vánočním vystoupení.
Prostory klubu se během roku 2019 vytapetovaly, proběhla renovace
toalet a vznikly tak samostatné toalety pro pracovníky a také pro
klienty podle pohlaví. Kometa byla také aktivní na sociálních sítích jako
Facebook a Instagram.

      jak klub zlepšit, nebo naopak měli možnost diskutovat to tom, co se jim      
       v klubu nelíbí.



O CO SE JEDNÁ

PRO KOHO

JAKÝM ZPŮSOBEM

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.

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.

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.

CHARITNÍ PORADNA

UDÁLOSTI 2019
Rok 2019 byl ve znamení zvyšování kvality poskytovaných služeb.  Na
jaře došlo k polepení oken a tím i ke zviditelnění služby a klienti již
netápou, kde Charitní poradnu hledat.
Konzultační místnost byla dovybavená potřebným nábytkem, který
zajišťuje klientům dostatečný komfort a zároveň umožňuje konzultovat
v bezpečném a důvěrném prostředí.
Na sklonku roku byl pořízen legislativní program ASPI, který umožňuje
snadnou a rychlou orientaci v platných právních normách a nabízí celou
řadu vzorů smluv a podání.
V rámci projektu „ROCHA“  proběhl interní konzultace, jehož
výsledkem byla aktualizace stávajících procesů a pravidel služby.
V roce 2019 navštívilo poradnu celkem 314 klientů, z toho 134 z nich
opakovaně.  Za rok 2019 bylo podáno 30 insolvenčních návrhů. Mezi
nejčastější důvody, proč se na nás klienti obracejí stále patří dluhová
problematika a problematika rodinného práva.
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O CO SE JEDNÁ

PRO KOHO

JAKÝM ZPŮSOBEM

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 tíživé situace.

Cílovou skupinou jsou osoby starší 18 let, které se ocitly v krizi a rodiny s
dětmi, které se nachází v nepříznivé sociální situaci. 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.

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.

CHARITNÍ STŘEDISKO SOCIÁLNÍ
REHABILITACE

UDÁLOSTI 2019
Za rok 2019 navštívilo Charitní středisko sociální rehabilitace celkem 13
klientů, z toho 9 žen a 4 muži. Celkem proběhlo 300 intervencí a 116
kontaktů.  
Klienti se na Charitní středisko sociální rehabilitace nejčastěji obraceli  z
důvodu pomoci při hledání vhodného bydlení, pomoc při hledání
zaměstnání případně potřebovali podporu při udržení vlastního
bydlení. 
K 31.12. 2019 byla služba ukončena.
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O CO SE JEDNÁ

PRO KOHO

JAKÝM ZPŮSOBEM

Charitní ošetřovatelská služba poskytuje chronicky a akutně nemocným
lidem 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 ve svém vlastním prostředí.

Služba je určena pro osoby s akutním nebo chronickým onemocněním se
stabilizovaným zdravotním   stavem i pro rodiny pečující o své nemocné
v domácím prostředí.  Zdravotní péče je poskytována klientům v Českém
Těšíně a jeho okolí cca do 10 km.

Zdravotní péče je poskytovaná nepřetržitě 24 hodin denně ve spolupráci
s ošetřujícím lékařem a rodinou klientům v Českém Těšíně a okolí.  Je
předepisována ošetřujícím  lékařem nebo lékařem nemocnice při
propuštění a je plně hrazena ze zdravotního pojištění. Rozsah poskytované
péče vychází z ordinace lékaře i z individuálních potřeb a aktuálního
zdravotního  stavu klienta.

CHARITNÍ  OŠETŘOVATELSKÁ SLUŽBA

UDÁLOSTI 2019

V roce 2019 bylo uzavřeno 149 smluv. – Největší zájem byl o elektrické
polohovací postele, invalidní vozíky a chodítka různého typu. Pro
zajištění vyšší kvality a odbornosti služeb sestry absolvovaly několik
odborných kurzů a seminářů. včetně realizace projektu "Rozvoj
hospicové péče", který podpořil Moravskoslezský kraj.
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Charitní bazárek po několika stěhováních v minulosti konečně usídlil
na ul. Ostravské 285, a tak si našel opět svou klientelu. 
Vyrábíme „Dobrodárky“. Mezi darovanými věcmi se 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“, kdy
staré věci vypereme, rozstříháme a přešijeme na různé krásné výrobky.
Tyto je pak možno zakoupit v prostorách bazárku nebo na akcích, které
podporuje Charita Český Těšín. Výtěžek z prodeje jde na podporu
bazárku. Dobrodárky vyrábějí hlavně naše šikovné dobrovolnice a také
klienti Charity Český Těšín.

O CO SE JEDNÁ

PRO KOHO

JAKÝM ZPŮSOBEM

Napomáháme lidem v tísni, sociálně slabším k pořízení oblečení, obuvi,
hraček, knížek, domácích potřeb za minimální finanční obnos.

Jsme tady pro širokou veřejnost. Tříděním darovaných věcí se snažíme o
šetření životního prostředí – nepotřebné věci tak nepřijdou nazmar a
mohou nadále plnit svou funkci.

Provoz bazárku je založen na přijímání věcí od občanů a následně na
prodeji, příp. zprostředkování odvozu věcí Diakonií Broumov. Darované
věci nekončí na skládce či v popelnici, ale nacházejí nového majitele,
kterého dokáží obšťastnit.

DOPLŇKOVÉ SLUŽBY
                                           CHARITNÍ BAZÁREK

UDÁLOSTI 2019
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PŮJČOVNA KOMPENZAČNÍCH POMŮCEK

UDÁLOSTI 2019
V roce bylo uzavřeno 149 smluv.
Největší zájem byl o elektrické polohovací postele, invalidní vozíky a 
chodítka různého typu.

O CO SE JEDNÁ

PRO KOHO

JAKÝM ZPŮSOBEM

Cílem půjčovny kompenzačních pomůcek je, aby osoby nemocné,
zdravotně postižené či osoby v závěrečné fázi života mohly prožívat život
ve svém přirozeném domácím prostředí, bez nutnosti hospitalizace, a to
díky vybavenosti zdravotnickými a kompenzačními pomůckami. Základní
ideou půjčovny 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.

Služba je určena seniorům, osobám se zdravotním omezením a pečujícím
rodinám a blízkým z oblasti Těšínského Slezska.

V půjčovně kompenzačních pomůcek nabízíme elektrické polohovací
postele, invalidní vozíky, WC křesla, antidekubitní matrace s
kompresorem, chodítka různého typu, jídelní stolky, židle do sprchy,
sedačky přes/do vany, WC nástavce, bioptronovou lampu a další. Pomůcky
se půjčují na základě písemné smlouvy a ceny jsou stanoveny aktuálním
platným ceníkem.
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STARTOVACÍ BYTY

Jedná se o návaznou službu, která má pomoci matkám s dětmi, které
prošly azylovými domy nebo službou sociální rehabilitace. Klientky
mohou díky startovacímu bytu získat zkušenost vlastního bydlení za
zvýhodněných podmínek. Předpokladem pro získání bytu je zajíětení
chodu o domácnost, schopnost finanční gramotnosti a pečovat o
domácnost. 

V roce 2019 využilo ubytování ve startovacích bytech 5 klientek.

UDÁLOSTI 2019



O CO SE JEDNÁ

PRO KOHO

JAKÝM ZPŮSOBEM

Pomáháme seniorům a lidem s handicapem v péči o domácnost a dům.
Služba není registrována dle zákona o sociálních službách, ale je to
doprovodná terénní služba pro potřebné.

Služba je určena pro občany Českého Těšína, a to seniory, handicapované,
osoby se sníženou soběstačností.

U zájemce o službu je po telefonickém hovoru provedeno šetření v
domácnosti a následně pak podepsána smlouva. Klient si jednotlivé úkony
/ práce objednává s předstihem. Měsíčně je prováděno vyúčtování služeb.
Služba se řídí platným ceníkem. Provádíme drobné práce a pomoc s
údržbou

CHARITNÍ SLUŽBY PRO DOMÁCNOSTI

UDÁLOSTI 2019

2019 bylo uzavřeno 16 smluv.
Nejvíce provedených prací bylo na zahradách seniorů, a to sekání
trávy.
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PŘÍMÁ HMOTNÁ POMOC 
Účelem poskytování přímé hmotné pomoci je zabezpečit osobu či rodinu
v mimořádné situaci. Mimořádnou situací se rozumí nečekané výdaje,
živelná pohroma, návrat z výkonu trestu a další události podle
posouzení odpovědné osoby. Je poskytována formou materiální (ošacení
prostřednictvím Charitního bazárku) nebo potravinové pomoci
(potravinové balíčky, příp. hygienciké pomůcky). Zdrojem této
potravinové pomoci jsou potravinové sbírky. Cílovou skupinou je osoba
nebo rodina v územní působnosti Charity Český Těšín.

V roce 2019 byla přímá hmotná pomoc poskytnuta 115 osobám, z toho
30 balíčků obdržely obce v oblasti působnosti Charity Český Těšín pro
své potřebné občany.

UDÁLOSTI 2019



CHARITNÍ TAXÍK MAXÍK 
O CO SE JEDNÁ

PRO KOHO

JAKÝM ZPŮSOBEM

Poskytujeme přepravní službu pro seniory 65+, s průkazem ZTP nebo
ZTP/P.

Pro cílovou skupinu a občany Českého Těšína a Chotěbuze; doprovod
zdarma; jízdy mimo Český Těšín možné pouze do zdravotních zařízení v
Třinci, Karviné a Havířově.

Na základě sepsané smlouvy zájemce o službu s předstihem objednává
přepravu na dispečink, po ukončení kalendářního měsíce obdrží
vyúčtování dle aktuálního ceníku; platbu provádí v hotovosti nebo
převodem na účet.

UDÁLOSTI 2019

V roce 2019 bylo uzavřeno 142 smluv.
Od poloviny ledna 2019 jezdíme novým automobilem vhodným pro
lepší nástup a výstup klientů.
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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 má 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. 

Koledníci Charity Český Těšín v roce 2019 vykoledovali 1 095 124 Kč, což
je o 27 tisíc  a 789 Kč více než v předchozím roce. 
Celorepublikový výnos činil 122 301 607 Kč, v naší ostravsko-opavské
diecézi celková částka byla ve výši 18 681 476 Kč.

18

Z Tříkrálové sbírky bylo v roce 2019 realizováno: rekultivace
stávající zahrady pro využití klientů a podpora stravovacího
provozu v Charitním domě pro seniory v Hnojníku, vybudování
místnosti sloužící k ukázkám péče o potřebnou osobu, která je
součásti Charitní poradny pro rodinu - seniory a pečující, zakoupení
mandlu v Charitním domě pokojného stáří, rekonstrukce garáže na
kancelář a tímto vytvoření zázemí pro pracovnice Charitní
ošetřovatelské služby, úprava prostor a vybudovaní kuchyňky ve
společné budově v Charitního centra pro seniory, Charitní asistenci
a Charitní pečovatelské služby.

UDÁLOSTI 2019



Charita Český Těšín svým zaměstnancům každoročně nabízí několik
společenských a kulturních akcí. První akcí pro zaměstnance v roce
2019 bylo divadelní představení Osm žen.  

Českotěšínská farnost v tomto roce pořádala několik zajímavých
událostí. Zaměstnanci Charity Český Těšín, ale i dalších oblastních
charit, klienti, poutníci a příznivci charitního díla měli možnost
navštívit Diecézní pouť Charit. V roce 2019 proběhly dvě setkání
zaměstnanců s názvem Duchovní obnova, a to opět v prostorách
farností v Českém Těšíně a v Hnojníku. Dále proběhla akce Duchovní
ztišení na faře v Dolních Domaslavicích, kde se mohli zaměstnanci
zamyslet a nabrat motivaci v prostorách farní zahrady.

V průběhu roku bylo uspořádáno několik Info seminářů pro nové
zaměstnance. Pro zaměstnance byly v roce 2019 připraveny dva výlety:
poznávací výlet do lázní Luhačovice a turistický výlet na Prašivou. Pro
děti zaměstnanců byly v období prázdnin připraveny 2 termíny
příměstských táborů. Na závěr roku byla pro zaměstnance pořádána
vzdělávací akce s názvem „Sdružení obrany spotřebitelů“.

     

3. 1. 2019       DIVADELNÍ PŘEDSTAVENÍ
22. 3. 2019     DUCHOVNÍ OBNOVA
31. 5. 2019     TURISTICKÝ VÝLET PRAŠIVÁ   
5. 6. 2019       DIECÉZNÍ POUŤ CHARIT   
14. 6. 2019     DUCHOVNÍ ZTIŠENÍ
30. 9. 2019     POZNÁVACÍ VÝLET – LÁZNĚ LUHAČOVICE        
15. 11. 2019   DUCHOVNÍ OBNOVA        
11. 12. 2019   VZDĚLÁVACÍ AKCE

    

PÉČE O ZAMĚSTNANCE CHARITY 
ČESKÝ TĚŠÍN

UDÁLOSTI 2019

19



V Charitě Český Těšín působilo v roce 2019 celkem 26 dobrovolníků, 
 kteří společně věnovali našim klientům 1799 dobrovolnických hodin.(v
roce 2018 to bylo 1618 hod).
Dobrovolníci působili dle svých přání a požadavků na těchto
střediscích: 
Charitní centrum pro seniory, Charitní dům pro seniory v Hnojníku,
Charitní dům pokojného stáří v Českém Těšíně a Doplňkové služby. 
V Charitním centru pro seniory pracovalo v loňském roce 7
dobrovolníků, kteří společně odpracovali 196 dobrovolnických hodin. 
V charitním domě pro seniory v Hnojníku pracovalo 5 dobrovolníků,
kteří společně odpracovali 233 dobrovolnických hodin. 
V Charitním domě pokojného stáří odpracovalo 7 dobrovolníků celkem
380 dobrovolnických hodin.
 V rámci Doplňkových služeb odpracovalo 7 dobrovolníků celkem 990
dobrovolnických hodin. 
V průběhu roku 2019 proběhla dvě setkání dobrovolníků s cílem
společného sdílení, popovídání a poděkování za jejich dobrovolnickou
službu.
 Konalo se také tradiční Diecézní setkání charitních dobrovolníků v
Ostravě, na kterém se dobrovolníci Charity Český Těšín měli možnost
seznámit a vyměnit si zkušenosti s dobrovolníky z celé diecéze
ostravsko opavské.

DOBROVOLNICTVÍ V CHARITĚ

Dobrovolníci, jsou nedílnou součásti Charity Český Těšín. Abychom
mohli naplnit motto Charity "Spolu to zvládneme" potřebujeme právě
dobrovolníky. Teprve práce zaměstnanců a dobrovolníků tvoří celek
Charity Český Těšín.

UDÁLOSTI 2019
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REALIZOVANÉ PROJEKTY 2019
Charita Český Těšín získala finanční podporu od Moravskoslezského
kraje v rámci projektu „Rozvoj hospicové péče na Těšínsku“. Tento
projekt je zaměřen na zachování co nejvyšší kvality života terminálně
nemocných v domovech pro seniory a domácnostech klientů.    
Díky Ministerstvu kultury proběhl již čtvrtý ročník výtvarných kurzů
pro klienty Charitního centra pro seniory s názvem „Poznáním ke
kultuře IV“. Pod vedením zkušeného malíře a lektora se klienti učí
novým dovednostem a obohacují se v oblasti kultury.     
Moravskoslezský kraj, město Český Těšín a obec Chotěbuz podpořili
projekt Jezdíme snadněji s Charitou III., který zajištuje provoz
přepravní služby Taxík Maxík, která je určena pro přepravu seniorů
starších 65 let a osob, držitelů ZPT a ZTP/P (bez ohledu na věk).·       
Díky programu Vy rozhodujete, my pomáháme, ve kterém lidé
věnovali 6024 hlasů projektu „Jak se cítí senior“ jsme získali od
Nadačního fondu Tesco finanční podporu ve výši 16 000 Kč na
zakoupení geronto-obleku.      
Moravskoslezský kraj podpořil projekt „Pomáháme pečujícím“ jehož
cílem je podpora pečujících osob, které částečně nebo celodenně pečují
o svoje blízké.
„Naplňování potřeb klientů v domovech pro seniory“ je dalším
projektem podpořeným Moravskoslezským krajem, který si kladl za cíl
obnovení vybavení v Charitním domě pro seniory v Hnojníku a
v Charitním domě pokojného stáří v Českém Těšíně.   
Dalším projektem podpořeným Moravskoslezským krajem je „Sociálně
aktivizační služba v terénu“ jehož cílem je zabezpečit dostupnost
sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi – Charitní středisko Klíč.
Díky projektu byl zakoupen automobil, který pomohl výrazně
zefektivnit práci ve službě.
Za podpory Výboru dobré vůle – Nadace Olgy Havlové se v rámci
projektu „Zvýšení komfortu a bezpečnosti v Charitních domech pro
seniory“ zakoupily 4 elektrická polohovací lůžka a 10 evakuačních
podložek do Charitního domu v Hnojníku.        
Moravskoslezský kraj podpořil projekt „Aktivní stárnutí a
mezigenerační vzájemnost“ který si klade za cíl prohloubit aktivizaci a
sociální vazby seniorů a podpořit mezigenerační solidaritu. V rámci
projektu budou sepsány paměti seniorů z domovů pro seniory.   
Příspěvek Nadačního fondu Tesco jsme využili na propagační a
reklamní účely Charity Český Těšín například zakoupení informačních
tabulí na střediska.       
Od listopadu 2018 stálé probíhá realizace projektu: Rozvojový plán
Charity Český Těšín, který je financován z prostředků Evropské unie a
národních zdrojů prostřednictvím Ministerstva práce a sociálních věcí.
Cílem projektu je rozvoj a zvyšování kvality poskytovaných služeb
Charity Český Těšín díky vytvoření dlouhodobého rozvojového plánu,
akreditovanému vzdělání zaměstnanců a propagaci sociálních služeb
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EKONOMICKÁ ČÁST
Rozvaha Charity Český Těšín pro rok 2019 ( v tis. Kč)
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Výnosy oganizace v roce 2019 dle zdrojů  ( v tis. Kč)



Přehled o fondech organizace

Přehled provozních dotací organizace v roce 2019 v členění
podle zdrojů
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Úplný objem nákladů organizace v roce 2019 v členění
podle středisek
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Výkaz zisku a ztrát Charity Český Těšín 
      pro rok 2019 (v tis. Kč)
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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, 
Úřad práce ČR- Krajská pobočka v Ostravě, MSPV,

 Městská Policie Český Těšín,  Evropský Sociální Fond

Český Těšín, Havířov,Karviná, Vratimov, Albrechtice, Dolní Domaslavice,
Horní Suchá, Horní Tošanovice, Chotěbuz, Komorní Lhotka, Nošovice,

Petrovice u Karviné, Ropice , Soběšovice, Stonava, Střítež, Těrlicko,
Třanovice,Vělopolí, Smilovice,Horní Domaslavice,Dobrá, Jablunkov

Diecézní charita ostravsko- opavská
Římskokatolická farnost Český Těšín
Římskokatolická farnost Albrechtice u ČT
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 kancelář HAJDUK & PARTNERS, s.r.o, Canis SAFETY, A.s.,
Comfor stores, Perfect Distribution, a.s., BZN, 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, a.s., SCA Hygiene Products, s.r.o., UniCredit Bank,
Nadační fond Albert, Výbor dobré vůle - Nadace Olgy Havlové, Nadační

fond Tesco, Sdružení obrany spotřebitelů Moravy a Slezska, ČESKÁ
LEKÁRNA HOLDING ,a.s.,  SilesNet, ČPP, AC Steel, VZP, ČPZP, RBP,
Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra, Česká spořitelna, Škoda ADO

Autodružstvo



Spolu to zvládneme


