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Úvodní slovo

Vážení a milí příznivci charitního díla, milí čtenáři.

Opět po roce nepřichází jen Vánoce, ale také čas pro naši výroční zprávu. Na 

následujících pár desítkách stránek se s námi můžete vrátit do nedávné minulosti 

a projít si rok 2014.

Na úvod si dovolím krátké shrnutí. Rok 2014 byl pro Charitu Český Těšín rokem 

úspěšným, a to v mnoha ohledech a oblastech. Naše českotěšínská charitní rodina 

se za ten rok opět trošku rozrostla – přijali jsme mezi sebe tři nová střediska, která 

jsou zároveň novými službami. V květnu jsme začali s provozem Charitních 

služeb pro domácnosti a v říjnu pak přibyla Charitní poradna a Charitní bazárek. 

Všechny tři služby si za krátkou dobu našly svou klientelu a každá dle svého 

pomáhá potřebným.  Vzhledem k tomu, že se rozvíjely i stávající služby, šel ruku 

v ruce s etablováním nových činností také nárůst personálního a finančního 

zabezpečení. 

Charita Český Těšín se ale nerozvíjela jen kvantitativně – což je vyjádřitelné 

počtem klientů, úkonů, zaměstnanců, velikostí rozpočtu, ale také kvalitativně. K 

významnému posunu došlo na poli metodiky a managementu kvality, a to na 

všech střediscích; k růstu organizace přispělo také osamostatnění pozic 

projektové a PR manažerky. V roce 2014 jsme také uzavřeli proces vytváření 

základních dokumentů a kodifikací hodnot a principů organizace pomyslně 

otevřeli další kapitolu příběhu Charity Český Těšín.  Díky tomu, že jsme i v roce 

2014 hospodařili úspěšně a se ziskem, mohli jsme si dovolit nejen výrazným 

způsobem snížit naše závazky z minulosti, ale také zrealizovat naše „libůstky“ v 

podobě Fondu pomoci a Grandíka Charity Český Těšín. Tolik snad stručný výčet 

na úvod a více se dočtete dále.

Za to vše se také sluší poděkovat – našim zaměstnancům za jejich práci a elán, 

našim partnerům a příznivcům za jejich podporu, všem, kteří nám pomáhají a 

díky kterým můžeme pomáhat i my a samozřejmě naše díky patří taky „nahoru“, 

za to že naše konání provází Boží požehnání.

 Mgr. Martin Hořínek

 ředitel Charity Český Těšín



2

    Charita Český Těšín byla ustanovena diecézním 

    biskupem ostravsko-opavským jako účelové za-

    řízení církve s vlastní právní subjektivitou a ná-

    stupkyně  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:

Charita Český Těšín je nestátní nezisková organizace, církevní právnická osoba. 

Jejím posláním je pomáhat lidem v hmotné, sociální a duševní tísni, a to zejména 

prostřednictvím realizace sociálních a sociálně-zdravotních služeb.

Cíl Charity Český Těšín:

Hlavním cílem Charity Český Těšín je pomoc a podpora osobám v tísni pro-

střednictvím 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:

Charita Český Těšín - profesionální a rozvíjející se organizace stojící na křesťan-

ských základech, poskytující kvalitní služby.

Charita Český Těšín se organizačně dělí na 14 středisek, která zajišťují realizaci 

jednotlivých služeb, Správní středisko pak zabezpečuje vedení a správu 

organizace.  

Statutárním zástupcem Charity Český Těšín je ředitel, který dle stanov jedná 

samostatně a jedná jménem organizace. Poradním orgánem ředitele je šestičlenná 

Rada.

Profil Charity Český Těšín

adresa: Charita Český Těšín

 Mírová 8

 737 01 Český Těšín

IČ: 60337842 

DiČ: CZ60337842

konto: Unicredit bank Ostrava  

 42355002/2700

tel.: 558 712 334

e-mail: info@ceskytesin.charita.cz

web:  www.ceskytesin.charita.cz

statutární zástupce: Mgr. Martin Hořínek, 

ředitel
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služby terénní péče

Charitní pečovatelská služba

Hrabinská 17, 737 01 Český Těšín

T: 731 520 068

E: chps@ceskytesin.charita.cz

Charitní asistence

Hrabinská 17, 737 01 Český Těšín

T: 731 520 068

E: chps@ceskytesin.charita.cz

Půjčovna pomůcek

Hrabinská 17, 737 01 Český Těšín

T: 731 520 068

E: chps@ceskytesin.charita.cz

pobytové a ambulantní služby pro 

seniory

Charitní dům pokojného stáří

Hrabinská 17, 737 01 Český Těšín

T: 558 736 910, 731 133 261

E: 

chdpshrabinska@ceskytesin.charita.cz

Charitní dům pro seniory 

Hnojník 2, 739 53 Hnojník

T.: 558 412 510, 603 287 142

E: chdpshnojnik@ceskytesin.charita.cz

Charitní centrum pro seniory 

Jablunkovská 84, 737 01 Český Těšín

T: 558 742 113, 603 287 959

E: seniorcentrum@ceskytesin.charita.cz

služby pro osoby v tíživé situaci

Charitní dům pro matky v tísni 

Třanovského 6, 737 01 Český Těšín

T: 558 711 704, 603 287 959

Střediska Charity Český Těšín

Charitní středisko sociální rehabilitace 

Jablunkovská 84, 737 01 Český Těšín

T: 739 247 747

E: rehabilitace@ceskytesin.charita.cz

Charitní poradna 

Jablunkovská 84, 737 01 Český Těšín

T: 739 247 747

E: poradna@ceskytesin.charita.cz

Charitní bazárek

Jablunkovská 8, 737 01 Český Těšín

T: 739 247 747

E: rehabilitace@ceskytesin.charita.cz

služby pro děti a mládež

Charitní středisko „Kometa“ 

Centrum 2296, 734 01 Karviná-Mizerov

T: 596 312 482, 603 287 666

E: kometa@ceskytesin.charita.cz

Charitní středisko „Maják“ 

Jablunkovská 84, 737 01 Český Těšín

T:  604 287 741

E: majak@ceskytesin.charita.cz

služby pro nemocné a osoby se 

sníženou soběstačností

Charitní ošetřovatelská služba 

Mírová 8, 737 01 Český Těšín

T: 603 287 700

E: chos@ceskytesin.charita.cz

Charitní služby pro domácnosti

Hrabinská 17, 737 01 Český Těšín

T: 731 520 068

E: chps@ceskytesin.charita.cz
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O CO SE JEDNÁ

Charitní pečovatelská služba pomáhá seniorům či lidem se 

sníženou soběstačností a umožňuje jim i přes nepříznivou 

zdravotní či sociální situaci setrvat co nejdéle ve vlastních 

domovech. Služba klienty podporuje v zachování samo-

statnosti a tak zároveň zajišťuje úlevu pečujícím rodinám 

nebo osobám blízkým. 

PRO KOHO

Služba je určena seniorům starším 65 let, osobám se zdravotním postižením nebo 

chronickým onemocněním starším 27 let z oblasti Těšínska, Karvinska a Havířov-

ska, které z důvodu vysokého věku nebo nepříznivého zdravotního stavu vyža-

dují pomoc a podporu při zajištění životních potřeb, péči o vlastní osobu a domá-

cnost 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 sou-

částí 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 2014

V roce 2014 došlo k personální stabilizaci 

střediska a zároveň k rozvoji pečovatelské 

služby. Úpravou prošel vozový park.

V roce 2014 poskytla Charitní pečovatelská 

služba 9 324 úkonů, u celkem 118 klientů 

strávily pečovatelky 5 636 hodin.

V průběhu roku 2014 jsme poskytovali 

služby nově také v Karviné, Havířově, Hnoj-

níku, Komorní Lhotce, Třanovicích. 

Charitní pečovatelská služba



O CO SE JEDNÁ

Charitní asistence pomáhá seniorům či lidem se sníženou 

soběstačností a umožňuje jim i přes nepříznivou zdravotní či 

sociální situaci setrvat co nejdéle ve vlastních domovech.  Služ-

ba klienty podporuje v zachování samostatnosti a tak zároveň 

zajišťuje úlevu pečujícím rodinám nebo osobám blízkým. 

PRO KOHO

Služba je určena seniorům starším 65 let, osobám se zdravotním postižením nebo 

chronickým onemocněním starším 27 let z oblasti Těšínska, Karvinska a Havířov-

ska, které z důvodu vysokého věku nebo nepříznivého zdravotního stavu vyža-

dují pomoc a podporu při zajištění životních potřeb, péči o vlastní osobu a domá-

cnost 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 za-

jištění chodu domácnosti, výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti, zprostřed-

kování kontaktu se společenským prostředím, pomoc při uplatňování práv, op-

rávněných 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 2014

Charitní asistence v loňském roce 

zaznamenala nárůst jak klientů, tak 

osobních asistentek. Asistenční služby by-

ly poskytnuty 23 klientům, u nichž osobní 

asistentky strávily celkem 6 453 hodin.

V průběhu roku 2014 jsme poskytovali 

služby nově také v Karviné, Havířově, 

Horní Suché a Chotěbuzi. 

Charitní asistence
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Půjčovna pomůcek 
   

O CO SE JEDNÁ

Půjčovna pomůcek pomáhá lidem se zdravotním omezením a 

jejich rodinným příslušníkům v péči o své blízké. Kompen-

zační 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 pomůcek nabízíme polohovací postele, antidekubitní vozíky a křesla, 

matrace, chodítka, židličky, sedátka, WC nástavce, oxygenátor, bioptronovou 

lampu a další. 

Pomůcky se půjčují na základně písemné smlouvy a ceny jsou stanoveny aktu-

álním platným ceníkem.

UDÁLO SE V ROCE 2014

V uplynulém roce jsme rozšířili nabídku kompenzačních pomůcek o mobilní 

nafukovací vanu a bazének na mytí hlavy pro imobilní klienty a zakoupili další 

elektricky polohovatelná lůžka a jídelní stolky. 

V roce 2014 bylo uzavřeno 143 smluv a největší zájem již tradičně byl o elektrická 

polohovací lůžka, velký zájem byl také o chodítka s opěrnou deskou a WC křesla. 

K dalším zapůjčeným pomůckám patřily invalidní vozíky, antidekubitní podlož-

ky, sedačky do vany, jídelní stolky, 

apod.
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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 nato-

lik, 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 a možností obohacení o vztahy nové a umožňujeme tak prožití stáří v 

bezpečném a příjemném prostředí.

UDÁLO SE V ROCE 2014

Rok 2014 byl pro nás v podstatě rokem klidným. Pro klienty jsme opět připravili 

novou nabídku aktivizačních činností, v pravidelných intervalech připravujeme 

přednášky se zdravotní tématikou. Dále jsme mohli našim klientům nově nabíd-

nout Canisterapii, která se v našem domo-

vě setkala s velkým ohlasem. V průběhu 

léta jsme pro klienty a jejich příbuzné 

zorganizovali opět několik akcí spojených 

s grilováním a kulturním programem. 

Také spolupráce s dětmi z Charitního 

domu pro matky v tísní se i nadále vyvíjela 

velmi hezky a klienti se na tato setkání 

velmi těšili. 

Charitní dům pokojného stáří
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O CO SE JEDNÁ

Charitní dům pro seniory je zařízení sociální péče, které poskytuje 

nepřetržitou podporu, pomoc a laskavou péči seniorům, kteří se 

dostali do nepříznivé sociální situace, kterou nejsou schopní řešit 

vlastními silami, nemají potřebné rodinné zázemí a nejsou nadále 

schopni žít ve svém přirozeném prostředí.  

PRO KOHO

Služba je určena pro mladší i starší seniory a osoby mladší 65 let se zdravotním 

postižením z Hnojníku a širokého okolí, kteří potřebují podporu v nepříznivé so-

ciální situaci, do níž se dostali pro ztrátu soběstačnosti, zdravotního postižení, 

neschopnosti zabezpečovat své životní potřeby a také pro osamělost. Kapacita 

domova je 50 lůžek.

JAKÝM ZPŮSOBEM

Klientům je poskytováno ubytování a nepřetržitá péče v příjemném prostředí 

zajištěná kvalifikovaným personálem. Aktivity a činnosti v domově se 

přizpůsobují stavu a schopnostem klientů a respektují v maximální možné míře 

jejich osobní zvyklosti, záliby a přání. Mezi základní služby patří ubytování a 

strava, pomoc při osobní hygieně a péči o sebe sama, zprostředkování pravidelné 

lékařské péče, donáška a podávání léků, apod. Velký důraz je kladen i na 

volnočasové aktivity.

UDÁLO SE V ROCE 2014

Zařízení má vlastní kuchyň a jídelnu. Vaří se zde pro ostatní charitní střediska, 

obědy se dovážejí denně do Českého 

Těšína, kromě víkendů a svátků. 

Nedílnou a důležitou součástí našich 

služeb jsou volnočasové a terapeutické 

aktivity, pořádání kulturních a spole-

čenských akcí a výstav, nejen pro klien-

ty našeho domova, ale i pro širokou 

veřejnost např. seniorské olympiády, 

stavění máje, kácení máje, smažení 

vaječiny, dožínky atd. 

Charitní dům pro seniory
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O CO SE JEDNÁ

Charitní centrum pro seniory si klade za cíl přispívat k 

udržení fyzické a psychické vitality klientů, podporuje je v 

řešení jejich problémů a integruje je do komunity a spo-

lečnosti. 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 s kombinovaným po-

stižením. V centru jsou vítáni všichni, kdo se chtějí zapojit do některé z pravi-

delných klubových činností, nebo si jen tak přijít přečíst noviny, zahrát kulečník či 

se jenom podívat. 

JAKÝM ZPŮSOBEM

Centrum v rámci své činnosti nabízí sociálně aktivizační služby, mezi které patří 

především organizace pravidelných klubových aktivit: Dámský klub, Klub Díl-

nička, Net klub, Kulečníkový klub, Klub anglického jazyka, Klub německého 

jazyka a Klub Vařečka. Klienti se mohou zúčastnit další nabídky činností, jako jsou 

pohybová cvičení, cvičení Zumby Gold, tanečních pro jednotlivce, návštěva bazé-

nu a účastnit se různých besed a preventivních přednášek, stejně jako výletů.

UDÁLO SE V ROCE 2014

 V roce 2014 jsme mimo jiné připravili tradiční smažení vaječiny Valentýnský ples 

a Listobraní, na výlet jsme se podívali  na Svatý Kopeček u Olomouce a do polské 

Wisly. 

Na jaře roku 2014 bylo Charitní centrum pro seniory v Českém Těšíně rozšířeno o 

detašované pracoviště v Havířově Šum-

barku. Klienti těchto obou center se setkali 

na společných výletech. V roce 2014 bylo 

evidováno 114 klientů v Českém Těšíně, z 

toho 5 klientů využívalo službu terénně, 

bylo provedeno 3 887 kontaktů a 67 inter-

vencí. V Havířově bylo evidováno 22 

klientů, 890 kontaktů a 67 intervencí. 

Charitní centrum pro seniory
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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, domácího násilí. Jeho 

kapacita je 24 osob – 9 matek a 15 dětí. 

JAKÝM ZPŮSOBEM

Charitní dům poskytuje klientkám a jejich dětem ubytování, možnost přípravy 

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 2014

Během roku 2014 využilo služeb zařízení celkem 21 matek a 43 dětí. Děti v roce 

2014 využily v plné míře nabídky připravených akcí, jako byly návštěvy dětských 

představení v kině, návštěvy knihovny s různým programem, spolupráce s 

Montessori centrem v Českém Těšíně. Uskutečnil se celodenní výlet do Komorní 

Lhotky, kde děti poznaly, jak se včelaří, jezdí na traktoru a hospodaří. S vlastním 

programem pak navštěvovaly Charitní 

dům pokojného stáří na Hrabinské ulici. 

Maminky mohly využít kurzy vaření, 

kurzy aerobiku, kurzy floristiky, Dám-

ský klub. Na zahradě jsme si vytvořily 

bylinkový záhonek. Na vánoční svátky 

si maminky s dětmi uvařily společný 

oběd a udělaly si bohatší vánoce. Pokra-

čovali jsme také v inovacích ve vybavení 

střediska. 

Charitní dům pro matky v tísni

Projekt je podpořen Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem ČR prostřednictvím projektu „Optimalizace sítě 
služeb sociální prevence v Moravskoslezském kraji“ realizovaném Moravskoslezským krajem v letech 2013–2014.



11

O CO SE JEDNÁ

Charitní středisko sociální rehabilitace zejména podporuje 

sociální začleňování osob, které se ocitly v nepříznivé sociální 

situaci. Patří sem především matky s dětmi, dlouhodobě 

nezaměstnaní, osoby ohrožené dluhovou problematikou, 

zdravotně postižení a senioři.

PRO KOHO

Cílovou skupinou jsou osoby v krizi starší 18 let a rodiny s dětmi, které se nachází 

v nepříznivé sociální situaci. Jde o osoby se sníženou soběstačností v základních 

životních dovednostech (především jde o uživatele služeb charitních a jiných 

sociálních zařízení), dlouhodobě nezaměstnané, z nefunkčních rodin, osoby 

ohrožené sociálním vyloučením, matky s dětmi na mateřské, senioři.

JAKÝM ZPŮSOBEM

Pracovnice sociální rehabilitace dochází za uživateli přímo do místa jejich 

bydliště, nebo své služby poskytují v místě svého sídla.  Služba zároveň funguje 

jako navazující služba pro klientky, které odchází z azylového zařízení do 

vlastních domácností a přispívá ke zkvalitnění jejich života. Středisko tak pomáhá 

i nadále při řešení jejich potíží a při zapojení do běžného života ve společnosti. 

Klienti získávají podporu při samostatném bydlení, v hospodaření s finančními 

prostředky. Účastní se i dalších činností, jako je nácvik dovedností, které vedou k 

sociálnímu začlenění, vzdělávacích a aktivizačních činnosti, je jim poskytována 

pomoc při obstarávání osobních záležitostí a řešení problémů. Zároveň služba 

zajišťuje tzv. startovací byty.

UDÁLO SE V ROCE 2014

V roce 2014 službu využilo 47 klientů, z 

toho 5 mužů a 42 žen. Proběhlo 407 inter-

vencí a 263 kontaktů. V druhé polovině 

roku byla služba doplněna o další návazné 

aktivity - Charitní poradnu a Charitní 

bazárek. V roce 2014 byla rovněž uvedena 

v život metodika pro poskytování přímé 

materiální pomoci.

Charitní středisko sociální rehabilitace



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 etnické menšiny, osoby bez přístřeší, osoby, které vedou rizikový způsob 

života nebo jsou tímto způsobem života ohroženy, rodiny s dítětem/dětmi, 

seniory. Služby poskytujeme osobám od 19 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 uživatelům 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 2014

Charitní poradna vznikla k 1. 10. 2014. V 

prvních třech měsících fungování této 

nové služby ji již využilo 22 klientů a 

proběhlo 55 intervencí. 
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Charitní bazárek

O CO SE JEDNÁ

Posláním Charitního bazárku je pomoci lidem v tísni, sociál-

ně slabším občanům a rodinám a potřebným na území města 

Český Těšín, stejně tak i široké veřejnosti. Bazárek v přene-

seném smyslu funguje na systému nabídky a poptávky 

zboží. Zařízení dále plní důležitou roli v oblasti pracovní 

terapie klientů. 

PRO KOHO

Charitní bazárek je určený všem potřebným, stejně jako široké veřejnosti na úze-

mí města Český Těšín, kteří zde mohou naleznout věci, které potřebují. Chceme 

také umožnit lidem, aby své nepotřebné věci, které již nepoužívají, ale nechtějí je 

vyhodit, mohli takto dát k užívání těm, kteří je ještě využití. 

JAKÝM ZPŮSOBEM

Jedná se o dobrovolnický projekt, jehož provoz je založen na přijímání a zpraco-

vání darů od veřejnosti v podobě oblečení, nábytku, hraček, knížek, textilu, 

nádobí a dalších věcí, které lze  ještě použít a které mohou ještě sloužit svému 

účelu. Věci, které pro někoho již nemají cenu, či ztratily pro něj svoji funkčnost, 

věnuje do bazárku, kde za drobný finanční dar věc změní majitele a někoho 

obšťastní. Věci tak neskončí někde v popelnici či na skládce, ale dál plní svoji 

funkci. 

V bazárku našly své uplatnění i dobrovolnice z řad žen, bydlících v Charitním 

domě pro matky v tísni, ale i ženy, 

které bydlí na startovacích bytech.

UDÁLO SE V ROCE 2014

Charitní bazárek vznikl v říjnu 

2014. V prvních třech měsících fun-

gování této nové služby ji využilo 

několik desítek lidí, do bazárku 

jsme přijali 3 970 ks darů a své nové 

majitele našlo 1 103 ks věcí. 
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Charitní středisko „Kometa“

O CO SE JEDNÁ

Posláním Charitního střediska „Kometa“ je pomoc při 

začleňování dětí a mladých lidí, jež se ocitli nebo se mohou 

ocitnout v nepříznivé životní situaci, do společnosti. Cílem 

služby je provázet děti a mladé lidi v dospívání, navazovat s 

nimi důvěru a být jim nablízku při řešení jejich složitých 

situací. Nabídka vhodného a bezpečného prostředí pomáhá 

při posilování vrstevnických vztahů a ke smysluplnému trávení volného času.  

PRO KOHO

Cílovou skupinou „Komety” jsou děti a mládež od 6 do 21 let ze sociálně znevý-

hodňujícího prostředí, které jsou ohrožené delikvencí, násilím, drogovou 

závislostí. Zařízení získalo v roce 2007 pověření k výkonu sociálně-právní 

ochrany dětí. Kapacita střediska je 25 osob v jeden okamžik.

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, výtvar-

nou dílničku, fotbálek, přístup na PC, vzdělávací programy na PC, deskové hry a 

pomoc při přípravě do školy. Připraveny jsou také  turnaje, výlety a tělocvična.

UDÁLO SE V ROCE 2014

Počet klientů v roce 2014 činil 201, bylo provedeno 4 920 kontaktů a 305 intervencí. 

Mezi významné akce tohoto roku 

patřil Den dětí, Den otevřených dveří, 

Týden pro nízkoprahy, Mikulášská a 

vánoční besídka. Nedílnou součástí 

aktivit pořádaných ve středisku byly 

preventivní programy zaměřené 

hlavně na posilování vrstevnických a 

rodinných vztahů, občanskou zodpo-

vědnost, šikanu, kyberšikanu, domácí 

násilí a návykové látky.
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Charitní středisko „Maják“

O CO SE JEDNÁ

Charitní středisko "Maják" - středisko primární prevence 

zajišťuje zejména realizaci preventivních programů pro 1. 

stupně základních škol. Posláním střediska je podpora výchovy 

dětí ke zdravému způsobu života, kladení důrazu na kvalitu 

postojů a v neposlední řadě také ke zlepšení sociální komu-

nikace. Vést děti k přijímání vlastní zodpovědnosti, poukázat, že 

každý problém může mít konstruktivní řešení je další prioritou střediska. 

PRO KOHO

Preventivní programy „Majáku” jsou určeny pro děti 1. - 5. tříd základních škol, 

případně pro děti z mateřských škol. Lektoři střediska také poskytují konzultace 

pedagogům.

JAKÝM ZPŮSOBEM

Prevence v našem podání vychází ze širšího kontextu pojetí zdraví. Dětem se 

nejdříve přibližuje tento pojem jako souhrn fyzické, ale i duševní a sociální 

pohody, od toho se následně odvozuje i chápání nemoci, poškozování zdraví a 

naopak, jeho podpora a rozvíjení. S dětmi je možno takto pracovat dlouhodobě až 

do 5. tř. ZŠ.

Program probíhá prožitkovou formou. Setkání probíhá převážně formou hry a 

prožitku, pod vedením odborného lektora, který v práci s dětmi využívá např. 

maňásky, příběhy a hry. Preventivní programy probíhajíí přímo ve třídách, aby 

děti nemusely nikam cestovat a byly v prostředí, ve kterém se cítí dobře. 

UDÁLO SE V ROCE 2014

Charitní středisko Maják během roku 2014 poskytovalo své preventivní 

programy na 10 základních školách v 

Českém Těšíně, Karviné a Stonavě. 

Největší zájem měly školy o témata: 

pozitivní třídní klima, problémy 

třídního kolektivu, zásady slušného 

chování, volný čas a jeho rizika, 

návykové látky a zdravý životní styl. 

Celkem bylo uskutečněno 111 pre-

ventivních programů pro  2 087 dětí. 
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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 pro-

středí, 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 stabili-

zovaným zdravotním stavem v Českém Těšíně a jeho okolí cca do 10km.  Zdra-

votní péče je předepisována ošetřujícím lékařem nebo na dobu 2 týdnů nemoc-

nicí.

JAKÝM ZPŮSOBEM

Zdravotní péče je poskytovaná nepřetržitě 24hod denně ve spolupráci s ošetřují-

cím lékařem a rodinou klientů. Poskytovaná péče vychází z individuálních po-

třeb klienta, v případě doporučení praktickým lékařem nebo lékařem nemocnice 

je plně hrazena příslušnou zdravotní pojišťovnou. 

UDÁLO SE V ROCE 2014

V domácí péči v roce 2014 pracovaly 4 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. Samozřejmostí je jejich účast na odbor-

ných kurzech a školeních. Naše sestry vykonaly 

8 276 návštěv u 230 klientů a provedly 15 084 

výkonů.

Díky dotacím MSK se nám v loňském roce 

povedlo uspořádat několik bezplatných kurzů 

pro veřejnost „Péče o nemocného v domácím 

prostředí.“

Charitní ošetřovatelská služba
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Charitní služby pro domácnosti

O CO SE JEDNÁ

Charitní pomoc při péči o dům a domácnost. Nejedná se o 

registrovanou sociální službu dle zákona o sociálních 

službách, ale nádstavbu, doprovodnou službu terénních slu-

žeb pro seniory. 

PRO KOHO

Služba je určena pro seniory a osoby se sníženou soběstačností, klienty jiných 

terénních služeb Charity Český Těšín.

JAKÝM ZPŮSOBEM

U zájemce o službu je provedeno šetření v domácnosti a následně pak podepsána 

smlouva. Uživatel 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 2014

Charitní služby pro domácnosti 

vznikly v květnu 2014. V tomto 

roce ji využilo  celkem 57 klientů, 

nejčastěji využívanou formou byla 

přeprava a doprovod k lékaři, z 

domácích prací pak sečení trávy. 
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Tříkrálová sbírka je největší sbírkovou akcí v České 

republice a v celostátním měřítku probíhá od roku 2001. 

Výtěžek sbírky je určen na pomoc nemocným, handicapo-

vaným, seniorům, matkám s dětmi v tísni a jiným 

potřebným skupinám lidí, a to především v regionech, 

kde sbírka probíhá. Osobité kouzlo této sbírky a to, co ji 

odlišuje od jiných sbírek, je způsob získávání prostředků, tedy koledování v 

duchu motta sbírky: „Pomozme lidem v nouzi.“

V rámci Charity Český Těšín byla v roce 2014 koledníky získána do 192 

pokladniček částka 900.079,- Kč. Tato suma je o 11% vyšší než v roce 2013, jedná se 

tak o nejvyšší výnos koledování v rámci Charity Český Těšín za posledních 7 let. 

Nárůst vykoledované částky, přesahující 20 %, zaznamenali v Dolních 

Tošanovicích, Hnojníku, Horní Suché, Karviné, Loukách a Soběšovicích. Jako již 

tradičně se charitním koledníkům dařilo také v Českém Těšíně, Havířově, 

Komorní Lhotce, Petrovicích a Těrlicku.

Vybrané finanční prostředky byly použity na výměnu starého plynového kotle v 

Charitním domě pro matky v tísni, obnovu vybavení Charitní ošetřovatelské 

služby, podporu terénních služeb pro seniory a osoby se sníženou soběstačností,  

vybudování nových skladovacích prostor v Charitním domě pokojného stáří, 

dovybavení zázemí Charitního střediska sociální rehabilitace a podporu 

startovacích bytů, obměnu vybavení Cha-

ritního centra pro seniory a volnočasové 

aktivity pro klienty, budování zázemí a na-

startování nové aktivity pro klienty v Cha-

ritním středisku „Kometa”, podporu reali-

zace preventivních programů pro děti na 1 

stupni ZŠ a MŠ, vybavení domova kom-

penzačními pomůckami a vybudování 

bezbariérové koupelny v Charitním domě 

pro seniory, podporu navýšení kapacit po-

bytových zařízení pro seniory a zvyšování 

kvality poskytovaných služeb Charity 

Český Těšín.

Tříkrálová sbírka



Koncem léta 2014 uvedla Charita Český Těšín projekt s názvem 

„Grandík“. Jedná se o systém malých grantů na pomoc osobám 

s fyzickým či mentálním omezením žijících v obcích působnosti 

Charity Český Těšín. Na podporu těchto osob byla pro rok 2014 

vyčleněna částka 80 000 Kč. Maximální výše příspěvku 

jednomu žadateli byla stanovena na 10 000 Kč, a to výhradně 

jako spolufinancování nákupu materiálu nebo služeb 

usnadňující překonávání bariér v jejich každodenním životě. 

Do 10. listopadu byly zájemci o „Grandíka“ zasílány žádosti, které byly na 

základě sociálního šetření a posouzení potřebnosti 1. prosince vyhodnoceny 

odbornou komisí. Následně byly s příjemci darů podepsány smlouvy.

Grandík v roce 2014 přispěl na:

- postel se zdravotní matrací pro dívku s centrálním hypotonickým syndromem a 

mentálním postižením,

- sluchadlo pro chlapce s oboustranně středně těžkým sluchovým postižením,

-koupací polohovací lehátko pro imobilní dívku trpící spasmy, epilepsií a dalšími 

onemocněními,

-operaci speciální metodou ULZIBAT k 

odstranění napětí svalů pro dívku s těžkými 

spasmy,

-speciální zádržný systém – autosedačku pro 

mladého muže s kvadruplastickým 

syndromem,

-měsíční rehabilitační pobyt pro chlapce se 

vzácným Costello syndromem,

-pobyt v nemocnici doprovodu chlapci s 

ulcerózní kolitidou,

-domácí rehabilitaci fyzioterapeutem pro 

dívku s Rettovým syndromem,

- domácí fyzioterapii pro dívku s dětskou 

mozkovou obrnou a epilepsií.

Grandík Charity Český Těšín
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Realizované projekty

Mimo kontinuální činnost a poskytování sociálních, zdravotních a preventivních 

služeb realizovala Charita Český Těšín v roce 2013 také některé projekty, které 

byly uskutečněny za finanční podpory nadací, grantů a veřejných zdrojů.

"Bydlíme v pěkném prostředí", tak se jmeno-

val projekt, podpořený Moravskoslezským 

krajem. V rámci projektu došlo k obměně části 

postelí (9 postelí a 18 pěnových matrací) v Cha-

ritním domě pro matky v tísni, čímž se zvedla 

nejen kvalita a komfort poskytovaných služeb, 

ale „Domeček“ se díky uvolnění prostoru na 

pokojích také trochu prosvětlil.

V roce 2014 se nám podařilo uspět s řadou projektových žádostí, a to nejen v 

sociální oblasti. Na své si přišly i zdravotní sestry, Charitní ošetřovatelská služba 

totiž s podporou Moravskoslezského kraje realizovala projekt „Podpora 

zdravotní a paliativní péče Charity Český Těšín“. Jeho cílem bylo podpořit růst 

kvality ošetřovatelské a zdravotní péče a rozšířit odborný růst zdravotních sester. 

V rámci projektu bylo také doplněno materiální vybavení služby a nakoupeny 

zdravotnické pomůcky. Jednou z aktivit projektu bylo také pořádání kurzů pro 

veřejnost na téma péče o nemocného v domácím prostředí. 

Od května roku 2014 probíhal další z projektů podpořených z rozpočtu 

Moravskoslezského kraje, a to  projekt „Aktivitou k prevenci III“ zaměřený na 

trávení volného času dětí a mládeže formou výletů. Cílem tohoto projektu 

Charitního střediska „Kometa“ byla realizace outdoorových aktivit. Jednalo se o 

tři jednodenní a dva dvoudenní výlety určené pro skupinu 10 - 15 dětí. Programy 

byly zaměřené na prevenci rizikového 

chování u dětí a mladých lidí, na prevenci 

sociálně patologických jevů.  Do května 

2014 jsme ještě v "Kometě" dokončovali 

realizaci projektu s názvem "Do Komety 

za sportem", která začala v druhé polovině 

předcházejícího roku. Tento projekt byl 

podpořen Nadací OKD a v jeho rámci jsme 

mimo jiné zakoupili sportovní potřeby a 

herní zařízení. 
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„Maják v Českém Těšíně“ byl název projektu podpořeného městem Český Těšín 

v rámci programu prevence pro rok 2014. Projekt umožnil další rozvoj preven-

tivních programů Charitního střediska „Maják“ na území města a vzdělání pra-

covníků střediska. 

Na podporu Půjčovny pomůcek se nám v roce 2014 

sešlo více aktivit Díky projektu „Zkvalitnění 

života seniorů v jejich přirozeném prostředí” 

podpořenému Nadací jistota Komerční banky, 

může být naše půjčovna o trochu více nápomocna 

lidem s různými zdravotními omezeními. Z po-

skytnutého finančního příspěvku byly nakoupeny 

servírovací stolky, bazénky na mytí hlavy, mobilní 

vany, paropropustné potahy na matrace, sedáky do 

vozíků a elektricky polohovatelné postele.  "Pod-

pora vybavení půjčovny kompenzačních 

pomůcek Charity Český Těšín" byl další projekt, 

který napomohl zvýšení možností naší půjčovny. 

Díky podpoře Moravskoslezského kraje jsme nakoupili elektricky polohovatelné 

postele, antidekubitní matrace s kompresorem, vysoká chodítka, pojízdná 

toaletní křesla a pojízdné jídelní stolky.  Půjčovnu podpořil také Výbor dobré vůle 

– Nadace Olgy Havlové, a to prostřednictvím projektu „Kvalitní život v při-

rozeném (domácím) prostředí“. Projekt umožnil nákup kompenzačních 

pomůcek, které buďto nejsou v našem sortimentu anebo jejich počet a kvalita 

neodpovídá potřebám klientů. 

Důležitou roli v pomáhajících profesích hraje také podpora pracovníků. Jedním z 

vhodných nástrojů jsou tzv. supervize. Supervize jsou významným prvkem pro 

podporu pracovních týmů a také pro kvalitu poskytovaných sociálních služeb. 

Působí nejen jako prevence negativních tenzí v pracovních týmech, ale přináší 

pozitivní prvky pro samotnou realizaci služeb. Projekt „Supervize pro Charitu 

Český Těšín“ byl podpořen Siemens fondem pomoci.

Na provozu našich služeb se svými dotacemi a dary podílely obce a města: Český 

Těšín, Dolní Domaslavice, Hnojník, Chotěbuz, Karviná, Nošovice, Ropice, Řeka, 

Soběsovice, Střítěž; Těrlicko, Třanovice a  Vratimov.
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Úplný objem nákladů organizace v roce 2014 v členění podle druhů 

(v tis. Kč)

Ekonomická část

5 350 - spotřebované nákupy

3 390 - služby

17 396 - osobní náklady

3 183 - ostatní náklady

1 007 - odpisy

29 335 - celkem

9 - dary

druh správa 

organizace

vlastní 

činnost

hospodářská 

činnost

celkem

náklady 981 27 624 730 29 335

Úplný objem nákladů organizace v roce 2014 v členění podle činností 

(v tis. Kč)



název fondu Počáteční stav  

k 1.1.2014

Příjmy Výdaje Konečný zůstatek 

k 31.12.2014

Správa 109 600 0 23 500 86 100

Ze zisku 5 228 211 1 065 982 419 270 5 874 923

MM reality 55 730 0 55 730 0

Veřejná sbírka 5 094 2 759 7 853 0

Fond pomoci 0 100 000 60 186 39 814

Nadace pro radost 1 000 0 1 000 0

Přehled o fondech organizace

Správní středisko - 1 042

Charitní dům pro matky v tísni - 2 646

Charitní pečovatelská služba - 2 629

Charitní ošetřovatelská služba - 2 083

Charitní asistence - 1 157

Charitní dům pokojného stáří - 5 030

Charitní centrum pro seniory - 1 402

Charitní středisko sociální rehabilitace - 919

Charitní středisko „Kometa” - 1 353

Charitní středisko „Maják” - 431

Charitní bazárek - 48

Charitní poradna - 56

Charitní dům pro seniory - 10 137

Charitní služby pro domácnosti - 187

Půjčovna pomůcek - 215

Úplný objem nákladů organizace v roce 2014 v členění podle 

středisek (v tis. Kč)

Ekonomická část

23



24

Přehled výnosů organizace v roce 2014 v členění podle zdrojů (v tis. Kč)

2 438 - tržby od pojišťovny

16 591 - tržby za služby

3 261 - ostatní výnosy

998 - přijaté dary

8 104 - provozní dotace

31 392 - celkem

Ministerstvo práce a soc. věcí 5 990 700 Obec Dolní Domaslavice 10 000

Moravskoslezský kraj 221 460 Obec Vratimov 10 000

Město Český Těšín 1 230 000 Obec Hnojník 90 000

Obec Chotěbuz 25 000 Obec Ropice 40 000

Statutární město Karviná 230 000 Obec Řeka 10 000

Obec Třanovice 40 000 Obec Těrlicko 120 000

Obec Soběšovice 70 000 Obec Střítež 7 000

Obec Nošovice 10 000

Přehled provozních dotací organizace v roce 2014 v členění podle zdrojů

Ekonomická část
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Stav a pohyb majetku Charity Český Těšín v roce 2014 (v tis. Kč)

Přehled o peněžních příjmech a výdajích (v tis. Kč)

Aktiva Druh aktiv Počáteční 

stav  k 

1.1.2014

Přírůstek (+) / 

úbytek (-) 

majetku

Konečný 

zůstatek k 

31.12.2014

A Dlouhodobý majetek celkem 25 605 1 866 27 471

I. Dlouhodobý nehmotný majetek celkem 0 0 0

II. Dlouhodobý hmotný majetek celkem 31 556 2 339 33 895

III. Dlouhodobý finanční majetek celkem 0 0 0

IV. Oprávky k dlouhodobému majetku celkem -5 951 -473 -6 424

B Krátkodobý majetek celkem 8 182 177 8 359

I. Zásoby 57 28 85

II. Pohledávky celkem 3 050 -673 2 377

III. Krátkodobý finanční majetek celkem 4 366 1 049 5 415

IV. Jiná aktiva celkem 709 -227 482

Majetek celkem 33 787 2 043 35 830

druh Počáteční 

stav  k 

1.1.2014

Příjmy Výdaje Konečný 

zůstatek k 

31.12.2014

Pokladna 179 14 806 14 754 231

Bankovní účty 4 185 29 329 28 335 5 179

Celkem 4 364 44 135 43 089 5 410

Ekonomická část
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Rozvaha Charity Český Těšín pro rok 2014 (v tis. Kč)

označení Aktiva Počáteční stav  k 

1.1.2014

Konečný zůstatek 

k 31.12.2014

A Dlouhodobý majetek celkem 25 605 27 471

I. Dlouhodobý nehmotný majetek celkem 0 0

II. Dlouhodobý hmotný majetek celkem 31 556 33 895

III. Dlouhodobý finanční majetek celkem 0 0

IV. Oprávky k dlouhodobému majetku celkem -5 951 -6 424

B Krátkodobý majetek celkem 8 182 8 359

I. Zásoby 57 85

II. Pohledávky celkem 3 050 2 377

III. Krátkodobý finanční majetek celkem 4 366 5 415

IV. Jiná aktiva celkem 709 482

Aktiva celkem 33 787 35 830

Ekonomická část

označení Pasiva Počáteční stav  k 

1.1.2014

Konečný zůstatek 

k 31.12.2014

A Vlastní zdroje celkem 24 474 28 223

I. Jmění celkem 23 408 26 166

II. Výsledek hospodaření celkem 1 066 2 057

B Cizí zdroje celkem 9 313 7 607

I. Rezervy celkem 0 0

II. Dlouhodobé závazky celkem 4 983 2 583

III. Krátkodobé závazky celkem 4 278 5 021

IV. Jiná pasiva celkem 52 3

Pasiva celkem 33 787 35 830
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Označení Název ukazatele Celkem

A. Náklady

I. Spotřebované nákupy celkem 5 351

Spotřeba materiálu 3 619

Spotřeba energie 1 313

Spotřeba ostatních neskladovaných dodávek 419

II. Služby celkem 2 386

Opravy a udržování 698

Cestovné 42

Náklady na reprezentaci 154

Ostatní služby 1 492

III. Osobní náklady celkem 17 398

Mzdové náklady 12 935

Zákonné sociální pojištění 4 149

Zákonné sociální náklady 266

Ostatní sociální pojištění 48

IV. Daně a poplatky 75

Daň silniční 32

Daň z nemovitostí 3

Ostatní daně a poplatky 40

V. Ostatní náklady celkem 2 608

Smluvní pokuty a úroky z prodlení 6

Ostatní  pokuty  a  penále 4

Odpis  nedobytné  pohledávky 109

Úroky 131

Dary 9

Jiné  ostatní  náklady 2  349

VI. Odpisy 1 013

Odpisy  d louhodobého  hmot.  a  nehmot.  majetku 1  005

Tvorba  opravných  položek 8

VII. Daň  z  příjmu  celkem -37

Dodatečné  odvody  daně  z  příjmu -37

Náklady celkem 28 794

Výkaz zisku a ztrát Charity Český Těšín pro rok 2014 (v tis. Kč)

Ekonomická část
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Ekonomická část

Označení Název ukazatele Celkem

B. Výnosy

I. Tržby za vlastní výkony 19 029

Tržby z prodeje služeb 19 029

II. Ostatní výnosy celkem 3 657

Úroky 29

Zúčtování fondů 544

Jiné ostatní výnosy 3 084

III. Tržby z prodeje majetku celkem 144

Tržby z prodeje dlouhod. hmot. a nehmot. majetku 142

Tržby z prodeje materiálu 2

IV. Přijaté příspěvky celkem 458

Přijaté příspěvky (dary) 458

V. Přijaté dotace celkem 8 104

Přijaté dotace 8 104

Výnosy  celkem 31  392

C. Výsledek  hospodaření  před  zdaněním 2  598

Daň  z  příjmu 541

D. Výsledek  hospodaření  po  zdanění 2  057
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Spolu to zvládneme!



Naše poděkování patří všem, kteří podporují naši činnost, a to nejen 

finančně a materiálně, ale také osobní podporou, příkladem                     a 

modlitbou

Ministerstvo práce a sociálních věcí, Ministerstvo zdravotnictví, 

Moravskoslezský kraj

 Město Český Těšín, Město Havířov, Město Karviná, Město Vratimov,     

Obec Baška, Obec Dolní Domaslavice, Obec Hnojník, Obec Horní Suchá, 

Obec Chotěbuz, Obec Komorní Lhotka, Obec Nošovice, Obec Ropice,    

Obec Řeka, Obec Střítěž, Obec Soběšovice, Obec Těrlicko, Obec Třanovice

Diecézní charita ostravsko-opavská

Římskokatolická farnost Český Těšín, Římskokatolická farnost Těrlicko, 

Římskokatolická farnost Hnojník, Římskokatolická farnost Havířov - 

Šumbark

 Aditus CZ, Autocentrum pod Zelenou, Automarket Český Těšín, Bikos CZ, 

Bronislav Tesař, C&A móda, Comfor Stores, Hajduk a partneři, Jan Heczko, 

Koeximpo, Kovona Systém, Libor Zielonka, Martin Kohut, Martek Medical, 

Profilic, Ritex, Rova podlahy, SCA Hygiene

Nadační fond Albert, Nadace sv. Františka z Assisi, Konto Bariéry, Nadace 

Jistota Komerční banky, Siemens fond pomoci, Výbor dobré vůle - Nadace 

Olgy Havlové 
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