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Úvodní slovo

Vážení a milí příznivci Charity Český Těšín,

rok se s rokem sešel a my opět vydáváme naši výroční zprávu, která je 

příležitostí k ohlédnutí zpět za uceleným obdobím roku 2016. O tom, co 

zásadního se stalo v jednotlivých střediscích Charity Český Těšín, se dočtete 

na následujících stránkách.

Charita Český Těšín je velkým, živým a pestrým společenstvím více než 130 

zaměstnanců, v rámci kterého lidé spolu komunikují, vzájemně se respektují 

a spolupracují při podpoře seniorů, rodin a všech dalších osob, které 

potřebují nějakou formu pomoci, ať už fyzickou, materiální, poradenskou 

nebo psychickou. Ráda bych jmenovala naši dlouholetou zaměstnankyni 

p. Alenu Onderkovou z Charitní pečovatelské služby, jejíž kvalitní práce pro 

seniory byla oceněna v celorepublikové soutěži Pečovatelka roku 2016 v 

podsekci Pracovník v sociálních službách – terénní služby. 

Motto Charity Český Těšín zní „Spolu to zvládneme“. Naplnit náročný úkol 

organizace pomáhající potřebným není snadné a je založen na systematické 

odborné práci zaměstnanců s vydatným přispěním desítek dobrovolníků, 

koledníků a dalších externích spolupracovníků. To vše by však nestačilo, 

pokud by v okolí našich služeb nežili další vnímaví a angažovaní lidé, kteří 

každým rokem přispívají na činnost naší organizace. Díky nim všem si 

uvědomujeme, že po cestě za svým posláním nekráčíme sami.

Přijměte tedy mé poděkování. Velmi děkuji všem, kteří se o fungování naší 

Charity zasloužili a kteří také svým přičiněním přispívají k tvorbě Charitního 

díla. Díky Vám a Pánu Bohu jsme tam, kde jsme a každým rokem se 

posouváme zase o kousek dál. 

         

          Ing. Monika Klimková

      ředitelka Charity Český Těšín
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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 zabezpečuje vedení a správu organizace, 

Středisko  stravování pak stravu klientům a zaměstnancům.

Statutárním zástupcem Charity Český Těšín je ředitelka, která dle stanov jedná 

samostatně a jedná jménem organizace. Poradním orgánem ředitelky je Rada 

Charity Český Těšín.

Profil Charity Český Těšín

adresa: Charita Český Těšín

 Mírová 1684/8

 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: Ing. Monika Klimková, 

ředitelka
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služby terénní péče

Charitní pečovatelská služba

Masarykovy sady 88/5, 737 01 Č. Těšín

T: 731 520 068

E: chps@ceskytesin.charita.cz

Charitní asistence

Masarykovy sady 88/5, 737 01 Č. Těšín

T: 731 520 068

E: chps@ceskytesin.charita.cz

Půjčovna pomůcek

Masarykovy sady 88/5, 737 01 Č. Těšín

T: 731 520 068

E: chps@ceskytesin.charita.cz

pobytové a ambulantní služby pro 

seniory

Charitní dům pokojného stáří

Hrabinská 17, 737 01 Č. 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 Č. Těšín

Lomená, 736 01 Havířov

T: 603 510 709

E: seniorcentrum@ceskytesin.charita.cz

služby pro osoby v tíživé situaci

Charitní dům pro matky v tísni 

Třanovského 6, 737 01 Č. Těšín

T: 558 711 704, 603 287 959

E: matky@ceskytesin.charita.cz

Střediska Charity Český Těšín

Charitní středisko sociální rehabilitace 

Jablunkovská 84, 737 01 Č. Těšín

T: 739 247 747

E: rehabilitace@ceskytesin.charita.cz

Charitní poradna 

Masarykovy sady 88/5, 737 01 Č. Těšín

T: 739 247 747

E: poradna@ceskytesin.charita.cz

Charitní bazárek

Masarykovy sady 88/5, 737 01 Č. 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“ 

Masarykovy sady 88/5, 737 01 Č. Těšín

T:  604 285 741

E: majak@ceskytesin.charita.cz

služby pro nemocné a osoby se sníženou 

soběstačností

Charitní ošetřovatelská služba 

Mírová 1684/8, 737 01 Č. Těšín

T: 603 287 700

E: chos@ceskytesin.charita.cz

Charitní služby pro domácnosti

Masarykovy sady 88/5, 737 01 Č. Těšín

T: 731 520 068

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

Posláním Charitní pečovatelské služby je terénní 

formou pomáhat osobám z cílové skupiny z oblasti 

Těšínska, Karvinska a Havířovska, které z důvodu 

vysokého věku nebo nepříznivého zdravotního stavu 

potřebují pomoc při péči o vlastní osobu, podporu 

v soběstačnosti a péči o domácnost. Poskytováním 

služby chceme umožnit klientům setrvání v jejich 

domácím prostředí a podporovat nebo zachovat jejich 

sociální kontakty. 

PRO KOHO

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

chronickým onemocněním starším 18 let z oblasti Těšínska, Karvinska a Havířov-

ska, které z důvodu vysokého věku nebo nepříznivého zdravotního stavu 

potřebují pomoc a podporu při zajištění životních potřeb, péči o vlastní osobu a 

domácnost a tuto pomoc nemůže zajistit jiná osoba.

JAKÝM ZPŮSOBEM

Charitní pečovatelská služba poskytuje pomoc při zvládání běžných úkonů péče o 

vlastní osobu, pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní 

hygienu, poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy, pomoc při zajištění 

chodu domácnosti, zprostředkování kontaktu se společenským prostředím. 

Rozsah a frekvenci jednotlivých služeb si volí klient dle aktuální kapacity a je 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 2016

V roce 2016 došlo k personální stabilitě pečovatelské 

služby a k nárůstu klientů. Úpravou prošel vozový 

park, v současné době má Charitní pečovatelská 

služba k dispozici 8 služebních vozů. V roce 2016 

poskytla 16 671 úkonů, u celkem 178 klientů strávily 

pečovatelky 7 954,25 hodin. Velkým úspěchem bylo 

ocenění naší dlouholeté kolegyně p. Aleny 

Onderkové v rámci Národní ceny sociálních služeb 

Pečovatelka roku.

Charitní pečovatelská služba



O CO SE JEDNÁ

Posláním Charitní asistence je terénní poskytování 

individuální pomoci a podpory osobám z cílové 

skupiny z oblasti Těšínska, Karvinska a Havířovska. 

Klientům pomáháme překonávat jejich nepříznivou 

sociální situaci způsobenou změnou zdravotního stavu 

nebo vysokým věkem. Poskytováním služby chceme 

umožnit klientům setrvat v jejich domácím prostředí a 

podporovat nebo zachovat jejich sociální kontakty.

PRO KOHO

Služba je určena seniorům starším 65 let, osobám 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 zajištění chodu domácnosti, výchovné, 

v z d ě l á v a c í  a  a k t i v i z a č n í  č i n n o s t i , 

zprostředkování kontaktu se společenským 

prostředím, pomoc při uplatňování práv, 

oprávněných zájmů a při obstarávání osobních 

záležitostí. Rozsah a frekvenci jednotlivých služeb 

si volí klient dle aktuální kapacity a je součástí 

smlouvy o poskytování služby. Úhrada úkonů 

služby se řídí platným ceníkem, který je taktéž 

součástí smlouvy. Maximální výši úhrady stanoví 

vyhláška MPSV.

UDÁLO SE V ROCE 2016

V Charitní asistenci v loňském roce došlo k personální stabilitě a zabezpečení 

služby. Vzhledem k regionální rozptýlenosti klientů je využíváno v CHA služební 

vozidlo. Asistenční služby byly poskytnuty 33 klientům, u kterých osobní 

asistentky strávily celkem 7556 hodin.

Charitní asistence
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Půjčovna pomůcek 
   

O CO SE JEDNÁ

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.

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 aktuálním platným ceníkem.

UDÁLO SE V ROCE 2016

Pomůcky se půjčují na základě 

smlouvy,  v loňském roce bylo 

uzavřeno celkem 171 smluv. Ceny 

jsou stanoveny platným ceníkem. V 

uplynulém roce jsme díky několika 

projektům mohli dokoupit velice 

žádaná, elektricky polohovatelná 

lůžka a mechanické vozíky. V období 

celého roku 2016 byl největší zájem již 

tradičně o elektrická polohovací 

lůžka, chodítka s opěrnou deskou, 

mechanické vozíky a oxygenátory. 

K dalším zapůjčeným pomůckám 

patří antidekubitní podložky, WC 

křesla, sedačky do vany, jídelní stolky 

a další.
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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 natolik, že 

nemohou ani s pomocí terénní služby nebo příbuzných nadále setrvat ve svém 

dosavadním domově. Kapacita Charitního domu pokojného stáří je 24 lůžek. 

JAKÝM ZPŮSOBEM

Našim klientům poskytujeme sociální služby potřebné pro důstojné prožití stáří, 

nepřetržitě a s ohledem na individuální situaci každého z nich. Snažíme se o to, aby 

senioři mohli v domově prožít závěr svého života v prostředí co nejvíce podobném 

svému domovu, podporujeme zachování dosavadní sítě sociálních vztahů a 

možností obohacení o vztahy nové a umožňujeme tak prožití stáří v bezpečném a 

příjemném prostředí.

UDÁLO SE V ROCE 2016

Rok 2016 byl pro nás všechny v Domě pokojného stáří rokem relativně úspěšným. 

Pestrý program aktivit, který se v předchozích letech pro klienty nastavil, dál 

probíhal a navíc jsme jejich volné chvíle vyplňovali např. rehabilitačními cviky, 

vycházkou do zahrady či návštěvou dobrovolníků, kteří si zde našli již pevné místo 

a klienti si jejich návštěvy velmi pochvalují. Opět jsme uskutečnili naše již tradiční 

aktivity jako smažení vaječiny či grilování s rodinnými příslušníky a pravidelné 

návštěvy canisterapeutky s fenkou Beou. Rok 2016 přinesl spoustu vydařených 

projektů a spolupráci s různými nadacemi, které nám umožnili dokoupit chybějící 

kompenzační pomůcky či automobil pro potřeby domova. V neposlední řadě bych 

chtěla zmínit, že jsme do charitních řad přivítali novou zdravotní sestru a také další 

posily do přímé péče ke klientům. Doufáme, že i následujcí rok se k nám zachová 

takto štědře, naskytnou se možnosti spolupráce s nadacemi či úspěšné projekty a 

opět to bude úspěšný rok.

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 2016

Domov pro seniory má 30 bytových jednotek. Kapacita domova činí 50 klientů a 

převážnou část roku 2016 byla plně využita. V přízemí domova se nachází kaple, 

kde se pravidelně každé pondělí a každý první pátek v měsíci koná mše svatá. V 

zimním období se mše konají denně kromě neděle. Zařízení má vlastní  kuchyň a 

jídelnu, kde se vaří i pro ostatní charitní střediska. Zařízení zajišťuje fakultativní 

činnosti jako je holič, pedikúra apod. Nedílnou a důležitou součástí našich služeb 

jsou volnočasové a terapeutické aktivity, pořádání kulturních a společenských akcí 

a výstav, nejen pro klienty našeho domova, ale i pro širokou veřejnost. Novinkou v 

roce 2016 bylo zavedení pravidelné canisterapie, kterou si naši klienti velice oblíbili. 

Snažíme se vytvářet prostředí skutečného domova tak, aby každý, kdo zde bydlí a 

pracuje, cítil, že porozumění, pohoda a péče nejsou jen pouhá slova…

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 společnosti. Snaží se vytvářet příznivé 

prostředí a podmínky k aktivizaci seniorů a osob se 

zdravotním postižením, usiluje, aby klienti nezůstali 

osamoceni. 

PRO KOHO

Cílovou skupinou centra jsou mladší i starší senioři a osoby se zdravotním 

postižením, které se nachází v nepříznivé situaci, jsou ohroženi sociálním 

vyloučením a chtějí se zapojit do některé z pravidelných klubových činností, nebo si 

jen tak přijít přečíst noviny, zahrát kulečník 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 ručních 

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

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

pohybová cvičení, cvičení Zumby Gold, návštěva bazénu a účastnit se různých 

besed a preventivních přednášek, stejně jako výletů.

UDÁLO SE V ROCE 2016

V roce 2016 centrum pro seniory začalo spolupracovat s dobrovolníky, což vedlo k 

rozšíření aktivit klientům. Nově se začaly organizovat kurzy pro neplavce, rozšířila 

se nabídka pohybových cvičení, proběhl kurz žonglování a byl posílen trénink 

paměti. Probíhal také výtvarný kurz s panem Drongem podpořený Ministerstvem 

kultury, který byl ke konci roku završen úspěšnou výstavou s vernisáží. Mezi další 

oblíbené akce patřily výjezdní venkovní aktivity do Zemského muzea v Opavě, na 

zámek do Kroměříže, do Archeoparku v Chotěbuzi a do stájí v Horní Suché. 

Udrželo se také tradiční smažení vaječiny a hraní bowlingu. V Havířově senioři 

docházeli do Kotulovy dřevěnky. Společná setkání proběhla na Motýlkovém plese 

a při Podzimní zábavě. Nechyběly ani přednášky o zdravém životním stylu, 

preventivní přednášky s Městskou policií a se Sdružením ochrany spotřebitelů. 

Služby centra využilo v Českém Těšíně celkem 97 klientů, z toho 91 ambulantně a 5 

terénně, v Havířově celkem 22 klientů, z toho 21 ambulantně a 1 terénně. 

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 či domácího násilí. Jeho 

kapacita je 24 osob – 9 matek a 15 dětí.

JAKÝM ZPŮSOBEM

Charitní dům poskytuje klientkám a jejich dětem ubytování, podmínky pro 

přípravu stravy, sociální a právní poradenství. Matkám a jejich dětem nabízíme 

řadu programů pro volný čas a pro získání praktických návyků a dovedností.  

Klientkám je během pobytu k dispozici nepřetržitá služba personálu. 

UDÁLO SE V ROCE 2016

V roce 2016 využilo služeb Charitního domu pro matky v tísni 26 matek a 33 dětí. Po 

celý rok mohly maminky využít aktivity, které pravidelně nabízíme, jako je: 

cvičení, kurzy tvoření, Dámský klub, kurzy vaření, floristika. Plně využívaly 

potravinové pomoci z projektu M P S V 

„FEAD“, kdy každý měsíc dostávaly balíky 

základních potravin a průběžně i potravinovou 

pomoc z celonárodní potravinové sbírky a 

potravinové banky. Z projektu nadace Olgy 

H a v l o v é  b y l y  m a m i n k y  s  d ě t m i  n a 

dvoudenním pobytu na chatě Hrádek, kde 

měly možnost výtvarně tvořit společně s dětmi 

a pracovníky, chodit na procházky, ale i také 

trochu zrelaxovat od každodenních starostí. 

Z Tříkrálové sbírky jsme opravili nefunkční 

kanalizaci. Do startovacího bytu přešla celkem 

1 klientka. Do městského bytu od města Český 

Těšín 2  klientky.

Charitní dům pro matky v tísni
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O CO SE JEDNÁ

Charitní středisko sociální rehabilitace je sociální služba 

nabízející podporu sociálního začlenění osob, které se 

nacházejí v nepříznivé sociální situaci a jsou vyčleněny 

mimo běžný život a nemohou se do něho zapojit. 

Poskytováním služby klientům zvyšujeme míru jejich 

samostatnosti a schopností se aktivně začlenit do 

běžného způsobu života. Zároveň nabízíme pomoc a 

společně hledáme možnosti řešení jejich situace.

PRO KOHO

Cílovou skupinou jsou osoby od 18 let, které se ocitly v krizi a rodiny s dětmi, které 

se nachází v nepříznivé sociální situaci, senioři a osoby se zdravotním postižením. 

Jde o osoby se sníženou soběstačností v základních životních dovednostech, 

dlouhodobě nezaměstnané, z nefunkčních rodin, ohrožené sociálním vyloučením, 

matky s dětmi na mateřské dovolené, seniory.

JAKÝM ZPŮSOBEM

Pracovnice sociální rehabilitace dochází za klienty přímo do místa jejich bydliště 

nebo sociální službu poskytují v místě jejího sídla. Sociální rehabilitace zároveň 

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

vlastních domácností a přispívá ke zkvalitnění jejich života. 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 např. kurzy „Základy práce na PC“, „Tvorba 

životopisů“. Je jim poskytována podpora při obstarávání osobních záležitostí a 

řešení individuálních problémů. Služba zajišťuje tzv. startovací byty.

UDÁLO SE V ROCE 2016

V roce 2016 službu využilo 24 klientů, proběhlo 1242 intervencí (setkání) a 103 

kontaktů. V rámci poskytování přímé hmotné pomoci byla v daném roce udělena 

pomoc 6 klientům ve formě asistovaného nákupu, 3 klientům ve formě materiální 

pomoci (oblečení) a 1 klientu ve formě uhrazení cestovného. V daném roce mělo 

středisko sociální rehabilitace v provozu pět startovacích bytů, z toho čtyři od 

společnosti Residomo a jeden od města Český Těšín. V bytech probíhá podpora 

samostatného bydlení poskytována rodinám s dětmi.

             

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 18 let věku. 

JAKÝM ZPŮSOBEM

Prostřednictvím odborného sociálního poradenství je pomoc poskytována 

bezplatně, důvěrně a nestranně. Charitní poradna usiluje o to, aby občané netrpěli 

neznalostí svých práv a povinností, neznalostí dostupných služeb nebo 

neschopností vyjádřit své potřeby či hájit své oprávněné zájmy. V rámci Charitní 

poradny poskytujeme klientům potřebné informace o možnostech řešení 

nepříznivé sociální situace nebo o způsobech jejich předcházení, podporu a pomoc 

při vyjadřování svých potřeb a obhajobě svých oprávněných zájmů, podporu při 

hledání možných alternativ řešení a jejich realizací, bezplatné odborné konzultace s 

externím spolupracovníkem,  právníkem.

UDÁLO SE V ROCE 2016

Charitní poradna je jedinou poradnou svého druhu v Českém Těšíně. Poradna se 

od svého vzniku v roce 2014 dostává do stále většího povědomí lidí, o čemž svědčí 

stoupající počet klientů, který v roce 2016 dosáhl téměř sta klientů, z toho více jak 

80% klientů spolupracovalo opakovaně. V rámci zkvalitňování svých služeb 

Charitní poradna od roku 2016 umožňuje klientům  bezplatné zpracování návrhů 

na povolení oddlužení (insolvenčních návrhů). Celkem proběhlo okolo 250 

návštěv, což představuje více jak čtvrtinový nárůst oproti roku 2015.
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Charitní bazárek

O CO SE JEDNÁ

Posláním Charitního bazárku je pomoci lidem v tísni, 

sociálně slabším občanům a rodinám a potřebným na 

území města Český Těšín, stejně tak i široké veřejnosti. 

Bazárek v přeneseném smyslu funguje na systému 

nabídky a poptávky zboží. Zařízení dále plní důležitou 

roli v oblasti pracovní terapie klientů z řad klientek 

Charitního domu pro matky v tísni.

PRO KOHO

Charitní bazárek je určený jak všem potřebným, tak i široké veřejnosti na území 

města Český Těšín. Chceme také umožnit lidem, aby své nepotřebné věci, které již 

nepoužívají, ale nechtějí je vyhodit, mohli prostřednictvím bazárku darovat těm, 

kteří je ještě využijí. 

JAKÝM ZPŮSOBEM

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

zpracování darů od veřejnosti v podobě oblečení, obuvi, hraček, knížek, textilu, 

nábytku a dalších věcí, které mohou ještě posloužit svému účelu. Věci, které již pro 

někoho nemají žádnou cenu, v bazárku změní, za drobný finanční dar, svého 

majitele a obšťastní tak dalšího člověka. Věci tak neskončí v popelnici či na skládce, 

ale dál plní svoji funkci. Systém třídění věcí v Charitním bazárku je takový, že část je 

ponechána pro potřeby bazárku, část třídíme pro Diakonii Broumov, která si poté 

provádí svoz šatstva vlastní dopravou. A část věcí třídíme pro středisko Bethel 

Slezské Diakonie. Dochází tedy k uplatnění víceméně všeho. V Charitním bazárku 

lze také dostat přímou hmotnou pomoc ve formě ošacení, obuvi, atd. pro potřebné, 

kteří si mohou o tuto pomoc zažádat prostřednictvím služby Charitního střediska 

sociální rehabilitace. Dalším uplatněním bazárku je pracovní terapie pro 

dobrovolnice z řad žen – klientek Charitního domu pro matky v tísni, nebo žen, 

které bydlí na startovacích bytech. V bazárku si poté obnovují pracovní návyky.

UDÁLO SE V ROCE 2016

Charitní bazárek je v provozu již od října 2014, kdy občané Českého Těšína a okolí  

přináší nejen oblečení a obuv, ale i různé, méně časté věci, např. houpacího koně, 

krmící židličky, dětské postýlky, kočárky apod. Bazárek se o prázdninách 2016 

přestěhoval do nových prostor a opět si našel svou klientelu, která se pomalu 

rozrůstá i díky jiným institucím města Český Těšín. Během roku byla poskytnuta 

třikrát přímá hmotná pomoc v podobě šatstva. V bazárku pracuje stabilně také 

jedna dobrovolnice. 
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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. Okamžitá 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 2016

Počet klientů v roce 2016 činil 179, bylo provedeno 4681 kontaktů a 525 intervencí. 

Za významné akce roku 2016 považujeme velikonoční besídku, Den dětí, Den 

otevřených dveří, sportovní aktivity v tělocvičně, vaření, Mikulášskou a vánoční 

besídku a v neposlední řadě prezentaci na Veletrhu sociálních služeb v Karviné. 

Součástí  aktivit pořádaných v Charitním středisku „Kometa” byly klubové 

preventivní aktivity zaměřené hlavně na posilování vrstevnických a rodinných 

vztahů, občanskou zodpovědnost, šikanu, agresivní chování, hygienu a zdraví, 

vzdělání a bezpečný internet. V roce 2016 se také Charitní středisko”Kometa” 

zapojilo do kampaně „Celé Česko čte dětem” a děti se věnují pravidelnému čtení. 
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Charitní středisko „Maják“

O CO SE JEDNÁ

Charitní středisko „Maják” - středisko primární 

prevence zajišťuje realizaci preventivních programů pro 

základních školy. Posláním střediska je účinné a 

systematické předcházení rizikovým projevům chování, 

podpora zdravého životního stylu, rozvoj prosociálního 

chování a posilování komunikačních dovedností mezi 

dětmi. Dílčím cílem je mimo jiné upevňování správných 

životních postojů a demokratických názorů. Charitní 

středisko „Maják“ se specializuje především na všeobecnou a selektivní primární 

prevenci.

PRO KOHO

Primárně je Charitní středisko „Maják“ zaměřeno na děti školního věku. Pro školní 

rok 2017/2018 jsou nově připraveny preventivní programy i pro 2. stupeň ZŠ. 

Veškeré aktivity programů primární prevence jsou modifikovány tak, aby 

vyhovovaly dětem této věkové kategorie.

JAKÝM ZPŮSOBEM

Veškeré preventivní programy organizované Charitním střediskem „Maják“ se 

uskutečňují přímo ve školních třídách, tedy v prostředí, které děti dobře znají a 

odpadá tak i komplikovaný přesun třídy mimo školní prostory. Programy jsou 

uskutečňovány zábavnou formou, ale zároveň pomáhají dětem utvořit si pozitivní 

vztah ke svému okolí, formovat vlastní postoje a názory na rizika, s nimiž se během 

svého života pravděpodobně setkají. Tato vzájemná spolupráce by měla přispět ke 

snížení kriminality a sociálně-patologických jevů u žáků.

UDÁLO SE V ROCE 2016

Charitní středisko Maják během roku 

2016 poskytovalo své preventivní 

programy Českém Těšíně, Karviné, 

Třinci, Albrechticích, Stonavě, Doubravě, 

Nošovicích a  Mil íkově.  Bylo tak 

uskutečněno 76 preventivních programů 

pro 1297 žáků 1. stupně ZŠ. O letních 

prázdninách byly za podpory Nadačního 

fondu Albert realizovány 2 příměstské 

tábory s tématikou zdravý životní styl a 

sport.
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O CO SE JEDNÁ

Charitní ošetřovatelská služba poskytuje lidem 

chronicky a akutně nemocným zdravotní péči, kdy 

není nezbytně nutná je j ich hospital izace ve 

zdravotnickém zařízení. Tato péče zmírňuje jejich 

těžkosti, usnadňuje přechod do domácího prostředí, 

podporuje soběstačnost, navrácení zdraví a pomáhá 

zajišťovat důstojné stáří a umírání v domácím 

prostředí.

PRO KOHO

Služba je určena pro osoby s akutním nebo chronickým onemocněním, se 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 nemocnicí.

JAKÝM ZPŮSOBEM

Zdravotní péče je poskytovaná nepřetržitě 24 hodin denně ve spolupráci s 

ošetřujícím lékařem a rodinou klientů. Poskytovaná péče vychází z individuálních 

potřeb klienta, v případě doporučení praktickým lékařem nebo lékařem nemocnice 

je plně hrazena příslušnou zdravotní pojišťovnou. 

UDÁLO SE V ROCE 2016

V domácí péči v roce 2016 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. Naše sestry vykonaly v roce 

2016 11 000 návštěv u 321 klientů a 

provedly 20 053 výkonů.

Také se zúčastnily několika odborných 

kurzů a seminářů, které jim zajišťují 

vysokou profesionalitu.

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 

služeb pro seniory. 

PRO KOHO

Služba je určena pro seniory, osoby s dočasným či trvalým postižením a osoby se 

sníženou soběstačností.

JAKÝM ZPŮSOBEM

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

smlouva. Klient služby si jednotlivé úkony/práce objednává minimálně s 

dvoudenním předstihem. Měsíčně je pak prováděno vyúčtování služeb. Služba 

se řídí platným ceníkem. Nabízí drobné práce a pomoc s údržbou domácnosti      

a domova, např. sečení trávy, pokos dřevin, hrabání listí, drobné domácí práce     

a opravy. Součástí služby je také přeprava seniorů a osob se sníženou 

soběstačností, a jejich doprovod na instituce.

UDÁLO SE V ROCE 2016

Charitní služby pro domácnosti vznikly v květnu 2014. V roce 2016 bylo uzavřeno 

celkem 53 smluv, počet klientů se navýšil na 173. Nejčastěji využívanou formou 

byla přeprava a doprovod k 

lékaři. V roce 2016 využilo 

tuto službu průměrně 41 

klientů (  občanů města 

Český Těšín ) měsíčně. Pro 

snadnější vystupování a 

nastupování byla do auta 

n a m o n t o v á n a  o t o č n á 

sedačka. Z domácích prací 

bylo nejvíce využito sekání 

trávy.
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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. 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 2016 koledníky získána do 192 pokladniček 

částka ve výši 984.058,- Kč. Tato suma je o 5% vyšší než v předchozím roce a jedná se 

o nejvyšší výnos koledování v rámci Charity Český Těšín od roku 2007. Jako 

poděkování všem koledníkům 

bylo dne 6. 2. 2016 zorganizováno 

tradiční kolednické filmové 

představení v kinech v Českém 

Těšíně,  Karviné a Těrlicku. 

Součástí této formy poděkování 

bylo i předání dárků z vylosované 

tomboly. Ke dni dětí bylo pro malé 

koledníčky uspořádáno loutkové 

představení v Těšínském divadle. 

Vybrané finanční prostředky byly 

použity na doplnění vybavení 

Charitního bazárku, zakoupení vybavení k rozvozu obědů a přepravě klientů 

Charitního domu pro seniory, zakoupení osobního automobilu pro potřeby 

Charitního domu pokojného stáří, zakoupení vybavení sloužícího k provozu 

služeb Charitního centra pro seniory a Charitního střediska sociální rehabilitace, 

doplnění vybavení Charitní poradny, zakoupení automobilu a PC  nutných k 

fungování Charitní ošetřovatelské služby, výroba kuchyňské linky pro klienty 

Charitního střediska „Kometa“, podporu realizace preventivních programů pro 

děti Charitního střediska „Maják“, opravu kanalizace Charitního domu pro matky 

v tísni, rozšíření nabídky Půjčovny pomůcek, podporu provozu a rozvoje 

Charitních služeb pro domácnosti, zakoupení vybavení pro potřeby terénních 

služeb a zkvalitnění stravovacího provozu Střediska stravování.

Tříkrálová sbírka



Stejně jako jsou pro naše služby důležití jejich klienti, 

jsou pro Charitu Český Těšín důležití její zaměstnanci. 

Spokojenost našich pracovníků je klíčovým faktorem pro 

stabilitu a rozvoj organizace, a proto má péče o 

zaměstnance v Charitě Český Těšín svou nezastupitelnou 

roli. 

V roce 2016 bylo pro zaměstnance uspořádáno několik  

společných akcí.

V měsíci květnu 2016 se konal pro zaměstnance výlet do Ostravy, konkrétně do 

oblasti Dolních Vítkovic, kde navštívili expozici Velkého světa techniky.

Další akce byly kulturního charakteru, a to - loutkové divadelní představení pro 

zaměstnance s dětmi a dětské koledníky jako poděkování za jejich obětavost  při 

koledování. Druhé divadelní představení v září 2016 bylo určeno nejen 

zaměstnancům, ale i dárcům, zástupcům obcí a měst, spolupracujících charit a 

dalších organizací, představitelů farností v působnosti Charity Český Těšín, 

dobrovolníků a dalších příznivců charitního díla. Obě představení se jako již 

tradičně uskutečnila v českotěšínském  divadle.

V předvánoční době byla věnována pozornost duchovní stránce a pod vedením 

O. Jana Larische  absolvovali  zaměstnanci duchovní obnovu na faře v Českém 

Těšíně, kde se věnovali tématům „Tři králové” a  „Život a dílo Matky Terezy z 

Kalkaty”.

Na společném předvánočním posezení uspořádali zaměstnanci prodej svých darů, 

které přinesli. Vzhledem k tomu, že výsledná 

částka byla určena na podporu rodiny se 

zdravotně postiženými dětmi, podařilo se 

vybrat krásných 3 500,- Kč, které byly mamince 

dětí  předány před Vánoci  společně s 

potravinovými balíčky a plenami pro děti.

Byla také jako každoročně udělena cena sv. 

Michaela nejlepšímu a nejobětavějšímu 

zaměstnanci, kterého volí vedoucí všech 

středisek a služeb. Jednohlasnou volbou bylo 

rozhodnuto, že v roce 2016 toto ocenění získá  

p. Lenka Skuřoková, která pracuje jako 

údržbářka Charity.

Péče o zaměstnace 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 2016 také některé projekty, které 

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

„Víkend s maminkou II .”, tak se jmenoval 

projekt, podpořený Výborem dobré vůle - 

Nadace Olgy Havlové. V rámci projektu 

byl realizován víkendový pobyt na chatě 

Hrádek. Celý pobyt byl zaměřený na 

p o s i l o v á n í  e m o č n í c h  va z e b  m e z i  

maminkami a dětmi. Díky Dobročinnému 

fondu TŽ  v rámci projektu „Cítíme se 

bezpečně” byla v Charitním domě pro 

m a t k y  v  t í s n i  p o ř í z e n a  b r a n k a  s 

elektrickým otvíráním a stínící textilie na plot pro větší soukromí klientek a dětí.

Díky podpoře Nadace GCP  byly zakoupeny kompenzační pomůcky pro seniory 

v Charitním domě pokojného stáří a v Charitním domě pro seniory v Hnojníku. 

Část pomůcek byla umístěna do Půjčovny pomůcek. 

Klienti Charitního domu pro seniory v Hnojníku se nyní díky podpoře Nadace 

Agel mohou cítit bezpečněji při pohybu v areálu domova, protože mají k 

dispozici signalizační pásky na přivolání pomoci. Naše organizace se také v roce 

2016 zapojila do akce Nadace ČEZ  a pomocí aplikace EPP nasbírala potřebný 

počet bodů na podporu projektu „ Pevná střecha, pevné zdraví”. Tento projekt 

nám umožnil realizaci opravy střechy v Charitním domě pokojného stáří v 

Hnojníku.

Pro seniory v Charitním domě pokojného stáří v Českém Těšíně se díky akci 

pořádané Tescem „Vy rozhodujete, my pomáháme” pořídily 3 polohovatelné 

elektrické postele a díky Kontu Bariéry byl zakoupen nový elektrický zvedák, 

kterým lze lépe přesunout imobilního klienta na vozík.



Realizované projekty
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Konto Bariéry nám také umožnilo pořízení výsuvného 

sedadla spolujezdce do osobního automobilu, který 

slouží k přepravě seniorů a osob se zdravotním 

postižením. Sedák umožňuje snadnější nástup a výstup 

převážených osob.

Díky podpoře Výboru dobré vůle - Nadace Olgy 

Havlové byla částečně pokryta platba za osobní 

automobil, který je využíván v Charitním domě 

pokojného stáří v Českém Těšíně k nákupům pro klienty.

V létě 2016 proběhly 2 příměstské tábory pro děti, 

zaměřené na zdravou výživu a optimalizaci pohybové 

aktivity. Tyto tábory byly realizovány za podpory Nadačního fondu Albert v rámci 

projektu „Zdravě a hravě s Majákem“. Preventivní programy pro děti na 

základních školách  byly realizovány v rámci projektu „Maják českotěšínským 

dětem“ podpořený Městem Český Těšín a Městskou Policií Český Těšín, v rámci 

projektu „Maják dětem na vesnici” podpořeného Nadací OKD  a v neposlední 

řadě také v rámci projektu „ Preventivní programy pro 1. stupeň ZŠ s Majákem” 

podpořeným Moravskoslezským krajem. 

Ministerstvo kultury podpořilo náš projekt pro seniory „ Poznáním ke kultuře”, 

který umožnil klientům Charitního centra pro seniory absolvování výtvarných 

kurzů pod vedením malíře Josefa  Dronga zakončených slavnostní vernisáží.

V rámci projektu „ Bazální stimulace v sociálních službách” podpořeným 

Výborem dobré vůle - Nadace Olgy Havlové  se uskutečnil kurz pro naše 

pracovnice, který umožnil zlepšení péče o klienty v rámci pečovatelské služby.

Provoz Charitní pečovatelské služby výrazně podpořila nadace Agrofert v rámci 

grantového řízení „Podpora péče o seniory v domácím prostředí”.

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

Český Těšín, Dolní Domaslavice, Havířov, Horní Suchá, Chotěbuz, Karviná, 

Ropice, Soběšovice, Střítež, Těrlicko, Třanovice, Vratimov.
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Přehled nákladů organizace v roce 2016 v členění podle zdrojů (v tis. 

Kč)

Ekonomická část

Druh Správa 

organizace

Vlastní 

činnost

Hospodářská 

činnost

Celkem

Náklady 362 35 101 876 36 339

Úplný objem nákladů organizace v roce 2016 v členění podle činností 

(v tis. Kč)



Přehled o fondech organizace

Správní středisko - 362

Charitní dům pro matky v tísni - 2 802

Charitní pečovatelská služba - 4 501

Charitní ošetřovatelská služba - 1 864

Charitní asistence - 2 572

Charitní dům pokojného stáří - 5 576

Charitní centrum pro seniory - 1 597

Charitní středisko sociální rehabilitace - 647

Charitní středisko „Kometa” - 1 257

Charitní středisko „Maják” - 654

Charitní bazárek - 165

Charitní poradna - 547

Charitní dům pro seniory - 10 286

Charitní služby pro domácnosti - 428

Půjčovna pomůcek - 178

Úplný objem nákladů organizace v roce 2016 v členění podle 

středisek (v tis. Kč)

Ekonomická část

23

 Strava - 2 632

název fondu Počáteční stav  k 

1.1.2016

Výdaje Příjmy Konečný zůstatek k 

31.12.2016

Správa 72 100 16 000 0 56 100

Ze zisku 7 652 368,41 0,00 2 335 678 9 988 046,60

Fond pomoci 70 024 49 970 0 20 054

Fond na podporu dětí 174 438,5 30 500 0 143 938,50

Tříkrálová sbírka 0 655 636 655 636 0

Nadace Agrofert 0 0 200 000 200 000

Nadace  NROS 0 0 4  650 4  650

Tříkrálová  sbírka  TKS  -  převod 0 0 170  000 170  000
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Přehled výnosů organizace v roce 2016 v členění podle zdrojů (v tis. Kč)

Přehled provozních dotací organizace v roce 2016 v členění podle zdrojů

Ekonomická část

Moravskoslezský kraj, kap. 313 MPSV 8 709 670 Obec Horní Suchá 60 000

Město Český Těšín 1 230 000 Město Český Těšín - Policie ČT 31 000

Moravskoslezský kraj 1 541 572 Obec Chotěbuz 30 000

Statutární město Karviná 170 000 Statutární město Havířov 10 000

Obec Těrlicko 140 000 Obec Baška 10 000

Ministerstvo kultury 26 000 Obec Vratimov 10 000

Ministerstvo školství, tělovýchovy a 
mládeže

194 800 FEAD 2 024

Obec Soběšovice 70 000 Obec Střítež 7 000

Obec  Ropice 50  000 Obec  Dolní  Domaslavice 10  000

Úřad  práce 43  680 Celkem 12  345  746
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Stav a pohyb majetku Charity Český Těšín v roce 2016 (v tis. Kč)

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

Aktiva Druh aktiv Počáteční 

stav  k 

1.1.2016

Přírůstek (+) / 

úbytek (-) 

majetku

Konečný 

zůstatek k 

31.12.2016

A Dlouhodobý majetek celkem 28 278 - 958 27 320

I. Dlouhodobý nehmotný majetek celkem 0 0 0

II. Dlouhodobý hmotný majetek celkem 35 749 156 35 905

III. Dlouhodobý finanční majetek celkem 0 0 0

IV. Oprávky k dlouhodobému majetku celkem -7 471 -1 114 -8 585

B Krátkodobý majetek celkem 5 840 1 965 7 805

I. Zásoby 94 -9 85

II. Pohledávky celkem 3 736 -743 2 993

III. Krátkodobý finanční majetek celkem 1 583 2 902 4 485

IV. Jiná aktiva celkem 427 -185 242

Majetek celkem 34 118 1 007 35 125

Ekonomická část

druh Počáteční 

stav  k 

1.1.2016

Příjmy Výdaje Konečný 

zůstatek k 

31.12.2016

Pokladna 241 15 334 15 324 241

Bankovní účtyBankovní účty 5 179 31 660 35 501 1 338

Ceniny 4 0 4 0

Celkem 1 583 46 887 43 985 4 485
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Rozvaha Charity Český Těšín pro rok 2016 (v tis. Kč)

Označení Aktiva Počáteční stav  k 

1.1.2016

Konečný zůstatek 

k 31.12.2016

A Dlouhodobý majetek celkem 28 278 27 320

I. Dlouhodobý nehmotný majetek celkem 0 0

II. Dlouhodobý hmotný majetek celkem 35 749 35 905

III. Dlouhodobý finanční majetek celkem 0 0

IV. Oprávky k dlouhodobému majetku celkem -7 471 -8 585

B Krátkodobý majetek celkem 5 840 7 805

I. Zásoby 94 85

II. Pohledávky celkem 3 736 2 993

III. Krátkodobý finanční majetek celkem 1 583 4 485

IV. Jiná aktiva celkem 427 242

Aktiva celkem 34 118 35 125

Ekonomická část

označení Pasiva Počáteční stav  k 

1.1.2016

Konečný zůstatek 

k 31.12.2016

A Vlastní zdroje celkem 30 837 30 970

I. Jmění celkem 28 501 30 633

II. Výsledek hospodaření celkem 2 336 337

B Cizí zdroje celkem 3 281 4 155

I. Rezervy celkem 0 0

II. Dlouhodobé závazky celkem 0 0

III. Krátkodobé závazky celkem 3 281 3 288

IV. Jiná pasiva celkem 0 867

Pasiva celkem 34 118 35 125
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Označení Název ukazatele Celkem

A. Náklady

I. Spotřebované nákupy celkem 5 195

Spotřeba materiálu 3 455

Spotřeba energie 1 280

Spotřeba ostatních neskladovaných dodávek 460

II. Služby celkem 3 924

Opravy a udržování 1 968

Cestovné 49

Náklady na reprezentaci 96

Ostatní služby 1 811

III. Osobní náklady celkem 22 648

Mzdové náklady 16 940

Zákonné sociální pojištění 5 453

Zákonné sociální náklady 189

Ostatní sociální pojištění 66

IV. Daně a poplatky celkem 70

Daň silniční 44

Daň z nemovitostí 3

Ostatní daně a poplatky 23

V. Ostatní náklady celkem 3 273

Smluvní pokuty a úroky z prodlení 3

Ostatní  pokuty  a  penále 4

Odpis  nedobytné  pohledávky 225

Úroky 3

Dary 11

Jiné  ostatní  náklady 3  027

VI. Odpisy 1  133

Odpisy  d louhodobého  hmot.  a  nehmot.  majetku 1  114

Zůstatková  cena  prodaného  dl.  nehm.  a  hm.  maj. 19

VII. Poskytnu té  příspěvky  celkem 15

Poskytnuté  členské  příspěvky 15

VIII. Daň  z  příjmu  celkem 81

Dodatečné  odvody  daně  z  příjmu 81

Náklady  celkem 36  339 

Výkaz zisku a ztrát Charity Český Těšín pro rok 2016 (v tis. Kč)

Ekonomická část
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Ekonomická část

Označení Název ukazatele Celkem

B. Výnosy

I. Tržby za vlastní výkony a zboží celkem 18 973

Tržby z prodeje služeb 18 973

II. Změna stavu vnitroorganizačních zásob celkem 0

III. Aktivace celkem 0

IV. Ostatní výnosy celkem 4 292

Úroky 4

Zúčtování fondů 468

Jiné ostatní výnosy 3 820

V. Tržby z prodeje majetku, zúčtování rezerv a 
opravných položek celkem

6

Tržby z prodeje dl. nehmot. a hmot. majetku 5

Tržby z prodeje materiálu 1

VI. Přijaté příspěvky celkem 1 059

Přijaté příspěvky (dary) 1 059

VII. Provozní  dotace  celkem 12  346

Provozní  dotace 12  346

Výnosy  celkem 36  676

C. Výsledek  hospodaření  před  zdaněním 418

Daň  z  příjmu 81

D. Výsledek  hospodaření  po  zdanění 337
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Naše poděkování patří všem, kteří podporují naši činnost, a to nejen 

finančně a materiálně, ale také osobní podporou, příkladem                     

a modlitbou

Ministerstvo kultury, Moravskoslezský kraj, Moravskoslezský kraj, 313 

kapitola MPSV, Úřad práce ČR - Krajská pobočka v Ostravě, Ministerstvo 

školství, mládeže a tělovýchovy, Městská Policie Český Těšín

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

Obec Albrechtice, Obec Baška, Obec Dolní Domaslavice, Obec Dolní 

Tošanovice, Obec Hnojník, Obec Horní Bludovice, Obec Horní 

Domaslavice, Obec Horní Suchá, Obec Horní Tošanovice, Obec Chotěbuz, 

Obec Komorní Lhotka, Obec Petrovice u Karviné, Obec Ropice, Obec 

Soběšovice, Obec Stonava, Obec Střítěž, Obec Těrlicko, Obec Třanovice, 

Obec Vělopolí

Diecézní charita ostravsko-opavská

Římskokatolická farnost Albrechtice u Českého Těšína, Římskokatolická 

farnost Český Těšín, Římskokatolická farnost Domaslavice, 

Římskokatolická farnost Havířov - Bludovice, Římskokatolická farnost 

Havířov - Prostřední Suchá, Římskokatolická farnost Havířov - Šumbark, 

Římskokatolická farnost Hnojník, Římskokatolická farnost Petrovice u 

Karviné, Římskokatolická farnost Stonava, Římskokatolická farnost 

Těrlicko

 Koeximpo, s.r.o., Kohut Trade Company, s.r.o., Petarda production, a.s., 

SCA Hygiene Products, s.r.o., Střední odborné učeliště DAKOL, s.r.o., 

Třinecké železárny, a.s., UniCredit Bank

Konto Bariéry - Nadace Charty 77, Nadační fond Albert, Výbor dobré vůle - 

Nadace Olgy Havlové, Nadace GCP, Nadace Agel, Dobročinný fond TŽ, 

Nadace OKD, Nadace ČEZ, Nadace Agrofert, Pomozte dětem - společný 

projekt NROS a ČT, Tesco, Národní institut pro další vzdělávání


