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ÚVODNÍ SLOVO

Vážení,

říká se, že hry vyhrávají hráči, kteří se zaměřují na hřiště – ne ti,

jejichž oči jsou přilepeny k výsledkové tabuli. 

I přesto každoroční příprava výroční zprávy je pro nás cennou

možností ohlédnout se za dílem dokonaným – uceleným obdobím

roku 2021. 

Posláním našich služeb je pomáhat potřebným a tímto udržet co

největší normalitu jejich života. V naší péči jsou senioři a jejich

blízcí, lidé se zdravotním omezením, samoživitelky, osoby bez

domova a s mnohačetnými dluhy. Loni, stejně jako v předloňském

roce, hlavní celosvětovou události bylo pokračování pandemie

Covid-19. Fungování organizace bylo s ohledem na četné restrikce 

 nadále v mnohém omezeno. Naše práce a rovněž Tříkrálová sbírka

nemohla probíhat v takovém rozsahu a takové formě, která je našim

srdcím nejbližší, tj. osobnímu setkávání tváři v tvář. Druhý rok

pandemie v mnohém přitížil životní situaci našich klientů a návrat

k předcovidovému „normálu“ přestal být očekávanou

samozřejmostí. 

Z tohoto důvodu bych chtěla velmi poděkovat všem

zaměstnancům, kteří dennodenně trpělivě a pečlivě vykonávali své

povinnosti, současně se rychle přizpůsobovali změnám a novým

pravidlům. 

Velké díky patří také našim příznivcům – dobrovolníkům,

partnerům, představitelům místních samospráv, dárcům a všem

lidem, kteří nám v tom nelehkém období pomáhali. 

Děkuji také za všechny modlitby, které nás provázely na cestě

pomoci lidem v nouzi.

S úctou

Ing. Monika Klimková
ředitelka
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Práci Charity Český Těšín sleduji již dlouhá léta. Ačkoliv se život ve spoustě oborů v minulých dvou letech

jakoby zastavil, v charitní práci tomu bylo přesně naopak. Péče a starost o klienty byla vždy na prvním místě v

naprosté profesionalitě i přes komplikace, které přinesla pandemická situace. Zvláště chci vyzdvihnout jejich

práci s důležitou skupinou našich spoluobčanů a tou jsou senioři. Ti jsou zvláště citliví na změny v běžném

životě. A v této době měla pro ně velký význam stabilita, zkušenosti a vstřícný přístup s velkým porozuměním

všech zaměstnanců Charity Český Těšín.

Chtěl bych jim poděkovat za nesmírně lidské a odborné nasazení při službě bližním.

Ing. Vít Slováček, místostarosta města Český Těšín

Charita Český Těšín prošla od svého počátku mnoha složitými obdobími. Je hodna obdivu odvaha a obětavost

jejich pracovníků i vedoucích, která se nedávno osvědčila také v období covidu. Unikátní je propojení

profesionální služby s pomocí dobrovolníků, spolupráce s farnostmi a podporou široké veřejnosti. Tím se její

služba vpravdě stává evangelizační. 

Moc děkujeme za vaše nasazení a to, že jste blízko nejpotřebnějším. 

S pozdravem

Mons. Jan Svoboda, Římskokatolická farnost Český Těšín
Mons. Mgr. Rudolf Sikora, Římskokatolická farnost Hnojník

Vážení příznivci charitního díla,

posláním Charity je být nablízku, ukázat cestu a pomoci lidem v obtížné situaci, kterou sami anebo s pomocí

svých blízkých nedovedou zvládnout. Hrozí jim společenské vyloučení, chudoba a beznaděj. Klienty našich

sociálních a zdravotních služeb jsou senioři, matky s dětmi v tísni, lidé s postižením nebo bez domova,

nemocní, vězni či cizinci. Právě je pracovníci Charity doprovázejí, ukazují cestu a nabízejí praktickou pomoc.

To celé by nebylo možné bez obětavých zaměstnanců, kterým děkuji za dobře odvedenou práci, mnohdy nad

rámec pracovního úvazku. A také jejich rodinám, často charitním dobrovolníkům. 

Můj upřímný vděk za podporu a odvedenou práci patří vám všem, kteří jste přispěli k budování díla milosrdné

lásky. Ať jsou následující stránky, které rekapitulují činnost Charity Český Těšín za rok 2021, svědectvím

konkrétní pomoci bližním v nouzi.

V úctě

Mgr. et Mgr. Lukáš Curylo, ředitel Diecézní charity ostravsko-opavské
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Pravomoce jednotlivých orgánů
Charita Český Těšín, jejíž zřizovatelem je Biskupství ostravsko-opavské,

patří mezi oblastní charity se samostatnou právní subjektivitou,

spadající do Diecézní charity ostravsko-opavské. Statutárním zástupcem

a ředitelem jednajícím samostatně a jménem organizace je Ing. Monika

Klimková. 

Diecézní charita ostravsko-opavská, jejíž ředitel jmenuje ředitele

Charity Český Těšín na funkční období 4 let, plní metodickou a také

kontrolní funkci v činnosti naší organizace. Základním dokumentem

pro činnost diecézní charity, oblastních a farních charit jsou Stanovy

DCHOO. 

Veškerá rozhodnutí ředitele musí být v souladu s rozhodnutími

vydanými diecézním biskupem a ředitelem Diecézní Charity ostravsko-

opavské  v rámci jejich pravomoci. Poradním orgánem ředitele Charity

Český Těšín v otázkách koncepce vedení a rozvoje organizace je

Charitní rada, která pomáhá nalézat řešení v konkrétních

problémových situacích. 

Historie
Charita Český Těšín byla zřízena diecézním biskupem Mons.

Františkem Václavem Lobkowiczem 28. dubna 1997 jako účelové

zařízení s vlastní právní subjektivitou a je nástupkyní Farní charity

Český Těšín, zřízené olomouckým arcibiskupem Janem Graubnerem

dne 21. března 1993. Jsme součástí Diecézní charity ostravsko-opavské.

Poslání
Jsme tady pro ty, kteří nás potřebují. Jsme organizace s jedinečným

přístupem vycházejícím z tradic charitní práce.

Hodnoty
*Kvalita *Vlídnost *Důvěra *Stabilita *Odvaha

Vize
Poskytujeme potřebné a kvalitní služby s dlouhou tradicí. Jsme silnou,

stabilní organizací, vnímanou veřejností jako služba na vysoké odborné

a lidské úrovni. Budovy vyhovují vybavením a prostorem klientům i

pracovníkům. Mezi spolupracovníky a dalšími lokálními partnery

podporujeme dialog o potřebách místní komunity, přizpůsobujeme

služby jejich měnícím se potřebám. Služby zajišťují proaktivní

pracovníci s náležitou kvalifikací, kterou zvyšují prostřednictvím

pravidelného sebehodnocení a souvislého dalšího vzdělávání. Jsme

organizace, která stojí za to!
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VÍCE NEŽ

28 LET PŮSOBENÍ

20 OBCÍ

11 SLUŽEB

1 600 KLIENTŮ ROČNĚ

150 ZAMĚSTNANCŮ

CHARITA ČESKÝ TĚŠÍN

Mírová 1684/8, 737 01 Český Těšín

IČ: 60337842

DIČ: CZ60337842

e-mail.: 
info@ceskytesin.charita.cz

web:
www.ceskytesin.charita.cz

statutární zástupce: 
Ing. Monika Klimková

konto: 
UniCredit Bank Ostrava
42355002/2700

ZÁKLADNÍ INFORMACE



Ing. Monika Klimková

ředitelka Charity Český Těšín

Ekonomický útvar
Personální útvar
Vztahy s veřejností a projekty
Metodik

Sekce pobytových služeb 
pro seniory 

Sekce prevence

Útvar doplňkových služeb

Sekce terénních a ambulantních 
služeb pro seniory

Diecézní charita ostravsko-opavská

ředitel Diecézní 

charity ostravsko-opavské

biskup Diecézní 

charity ostravsko-opavské

CHARITNÍ RADA 

Sekce zdravotních služeb

ORGANIZAČNÍ STRUKTURA K 31. 12. 2021

Mons. František Václav Lobkowicz Mgr. et Mgr. Lukáš Curylo

Ing. Vít Slováček
Mgr. Klaudie Dinelli
Mgr. Jan Svoboda
Mgr. Daniel Rychlík, MBA
Mons. Mgr. Rudolf Sikora

Registrace u Ministerstva Kultury ČR dle zákona č. 3/2002 Sb. zařazeno do rejstříku 
dne 30. 10. 1996, č. ev. 8/1-08-707/1996.
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Počet pracovníků
Počet hodin u klientů
Počet úkonů
Počet klientů

13
11 012
21 262

136

Charitní pečovatelská služba

Posláním Charitní pečovatelské služby je „Domov nadevše“. Poskytujeme pomoc klientům, aby mohli co nejdéle

setrvat ve svém domácím prostředí. Pečovatelská služba je určena seniorům starším 65 let, osobám s tělesným,

zrakovým nebo chronickým onemocněním starších 18 let, kteří se ocitli v nepříznivé sociální situaci a pomoc

nemůže zajistit jiná osoba. Jedná se o zpoplatněnou registrovanou sociální službu, která probíhá u klienta doma.

Působnost naší služby je v Českém Těšíně, ale také v okolních obcích na Karvinsku a Havířovsku. Pro Charitní

pečovatelskou službu rok 2021 byl rokem opět „covidovým“. Pečovatelská služba i přes různá opatření, která byla

vydána vládou, poskytovala službu neustále bez většího omezení. Museli jsme se více zaměřit na ochranu svého

zdraví a klientů, používat více ochranných pomůcek. 

Když 26. 2. 2021 vláda rozhodla o zákazu přejíždění mezi okresy, trochu nám tím zkomplikovala poskytování služby.

Museli jsme tedy všem pracovnicím Charitní pečovatelské služby vydat potvrzení o výkonu práce v jiném okrese, aby

bez problému mohly přejíždět a dojet ke všem našim klientům. 

Život paní A. nebyl lehký, jak nám mnohokrát vyprávěla
během poskytování služby. Musela překonat mnoho překážek
jak ve svém osobním životě, tak i v pracovním. S přibývajícím
věkem paní onemocněla těžkou chorobou. Nemoc ji pomáhají
zvládnout její blízcí, víra a Charitní pečovatelská služba.
Velkou oporu má ve svém synovi, se kterým bydlí a v celé své
rodině, která ji pravidelně navštěvuje. Pečovatelky ji
pomáhají s hygienou, která obvykle probíhá ve sprše. Jsou ale
i dny, kdy zdravotní stav toto nedovolí a hygiena probíhá na
lůžku. Paní A. sama říká, že je celý život obklopena dobrými
lidmi, proto vše tak dobře zvládá. Je smířena se svým
zdravotním stavem, i přes své strasti a bolesti je vždy milá,
laskavá, vděčná za naši pomoc. 

Paní A. je člověk, který si nikdy na nic nestěžuje, vše přijímá
tak jak to je a každý od ní odchází pozitivně naladěn.

Tyto dvě terénní služby byly podpořeny dotací 

z rozpočtů Moravskoslezského kraje, 

města Český Těšín a obcí: Chotěbuz, Těrlicko,

Soběšovice, Horní Bludovice, Ropice, 

Horní Suchá, Albrechtice, Dolní Domaslavice,

Horní Domaslavice, Třanovice

Kontakt:

Jablunkovská 997/84, 737 01, Český Těšín

tel.: +420 603 567 840

e-mail: dorota.waclawikova@ceskytesin.charita.cz
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V Charitní asistenci pomáháme zejména seniorům, kteří chtějí zůstat co nejdéle doma a nemohou se o sebe plně

postarat, cítí se osamoceni a potřebují společnost druhé osoby. Doprovázíme klienty na procházky, procvičujeme

paměť a pomáháme i s péčí o vlastní osobu (hygiena, příprava jídla, úklid domácnosti). Jedná se o zpoplatněnou

registrovanou sociální službu, která probíhá u klienta doma. Pro Charitní asistenci byl rok 2021 rokem změn.

Přestěhovali jsme se do nově zrekonstruované kanceláře. Oslavili jsme 10. výročí Charitní asistence. Máme nový

veřejný závazek s novým mottem Charitní asistence: „S námi můžete zůstat doma“. 

Pro naše klienty jsme částečně z darů a částečně z našich zdrojů nakoupili nové zajímavé aktivizační pomůcky.

Počátkem října nám odešla paní vedoucí Mgr. Aneta Benčáková na mateřskou a zastupuje jí Mgr. Kristina Lendlová

a na pozici sociálního pracovníka nastoupila Ing. Růžena Recmanová, DiS. 

Počet pracovníků
Počet hodin u klientů
Počet úkonů
Počet klientů

9
7 475

12 680
39

Charitní asistence

Pan Jan bydlí v rodinném domě s dcerou, která je pracovně
vytížená. Pan Jan je delší dobu upoután na lůžko, má také
omezení v komunikaci a po smrti ženy upadl do pasivity. 

U pana Jana jsme začali využívat k aktivizaci tablet. Velmi
nás všechny překvapilo, jak pan Jan pozitivně přijal tuto
pomůcku. Tablet mu totiž umožňuje prohlédnout si rodnou
vesnici. Může sledovat aktuální dění a změny, které tam
probíhají. 
Rád si poslechne lidové písně a dokonce si zazpívá s námi.
Pan Jan používáním tabletu velmi pookřál a my máme
radost, že jsme v něm vzbudily opravdový zájem.

Kontakt:

Jablunkovská 997/84, 737 01, Český Těšín

tel.: +420 735 792 271

e-mail: kristina.lendlova@ceskytesin.charita.cz
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Charitní ošetřovatelská
služba

Charitní ošetřovatelská služba nebo domácí péče znamená poskytování odborné zdravotní péče v domácnosti

pacienta. Zdravotní péči poskytujeme na základě ordinace praktických lékařů, lékařů nemocnic i lékařů odborných

ambulancí a je hrazena ze zdravotního pojištění.

Antigenní testy Covid-19
Celkem
Pacienti
Zaměstnanci
Veřejnost

Počet
12 365

1 329
3 168
7 868

Nejčastěji ošetřujeme různé rány, odebíráme krev, aplikujeme

injekce a infuze, provádíme ošetřovatelskou rehabilitaci, ošetřujeme

různé druhy katetrů, porty a stomie, učíme rodiny pečovat 

o nemohoucí, pomáháme s péči o umírající.

Zdravotní péči poskytovalo 6 všeobecných sester, nepřetržitý

provoz 24 hod denně i o víkendech a svátcích pomáhalo zajistit

několik sestřiček pracujících na DPP ve spolupráci s praktickými,

odbornými lékaři.

Pracovnice domácí péče se zapojily i do aktualizace „Příručky pro

pečující" a realizace pravidelných setkávání pečujících. 

S podporou VDV- Nadace Olgy Havlové  a Nadace Agrofert jsme

zakoupili 7 oxygenátorů a 6 oxymetrů. 

V roce 2021 jsme se při poskytování zdravotní péče v našich

domovech potýkaly hlavně s nedostatkem a častou obměnou

zdravotnického personálu. 

Pacienti
Ženy
Muži
Nejmladší pacient
Nejstarší pacient
Návštěvy
Zdravotní výkony
Čas u pacientů
Najeté km

448
302
146

3 roky
103 let
15 847
30 808

7 381 hodin
68 760 km

Počet pracovníků           7
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Zdravotní péče v domovech pro seniory
Charitní dům pro seniory v Hnojníku 
Počet ošetřených klientů                                      54
Počet zdravotních výkonů                            36 686

Charitní dům pokojného stáří
Počet ošetřených klientů                                       28
Počet zdravotních výkonů                              16 881

Vedoucí Charitní ošetřovatelské služby, Bc. Beáta Dulawová, byla oceněna biskupem Mons. Františkem. 

V. Lobkowiczem a apoštolským administrátorem Mons. Martinem Davidem za přínos ke službě Charity. 

My, jako sestřičky domácí péče, jsme zvyklé neustále se vzdělávat. Zvyšujeme své odborné znalosti i praktické
dovednosti s cílem poskytnout pacientům co nejkvalitnější péči. 
Při své práci denně sedáme do služebních aut a za každého počasí vyjíždíme ke svým pacientům. Protože chceme
zdokonalovat i své řidičské schopnosti, rozhodly jsme se absolvovat Školu bezpečné jízdy, tzv. „školu smyku“. 
V domluveném termínu jsme přijely každá ve svém služebním autě k motoristickému areálu Steel Ring v Třinci.
Nejdříve nás čekala asi dvouhodinová teoretická část, ve které jsme si zopakovaly, jak a proč správně sedět a držet
volant, aby bylo v případě nehody minimalizováno riziko zranění, proč jezdit v obci padesátkou, proč připoutat
nejen sebe, ale  také věci v autě a mnoho dalších užitečných informací. Pak jsme byly obeznámeny s obsahem
praktické části, která měla trvat asi 4 hodiny. Při výrazech „losí test“, „vyhýbací manévr“ , „smyk zadní nápravy“,
„zatáčka s kluznou plochou“, „krizové brzdění“ nám začaly blednout tváře a rychleji bušit srdce. Instruktor na nic
nečekal, každé vtisknul do ruky vysílačku a už jsme seděly v autech a pomalu ve „vláčku“ projely polygon, abychom
věděly, co nás čeká. Instruktor nám akci vždy ukázal a potom jelo jedno auto za druhým a provádělo dané cvičení.
Super bylo, že jsme přes vysílačku všechny slyšely všechno, co instruktor říkal. Řekl nám, kde děláme chybu a jak na
to jít lépe. Po počátečním jemném šlapání na brzdu a pomalém rozjíždění jsme získaly větší jistotu a s odvahou
zkoušely, jak prudce brzdit, jezdit po různém povrchu, vyhýbat se překážkám, ovládat vozidlo při smyku přední,
zadní nápravy, používat za jízdy ruční brzdu. Bylo zajímavé pozorovat, jak jsou pokusy kolegyň s ubíhajícím časem
lepší a odvážnější. Čas na polygonu rychle utíkal a najednou byl konec. S úsměvy na tvářích a s trochu roztřesenými
koleny jsme vystoupily z aut a konečně jsme mohly sdílet své pocity. To jediné nám asi během jízdy chybělo.
Nakonec jsme se setkaly v učebně ke krátkému zhodnocení a předání certifikátů. 

Děkuji lektorovi panu Daliboru Bednaříkovi za profesionální přístup a kolegyním za odvahu. 
Školu smyku jsme si moc užily a všem řidičům můžeme jenom doporučit. 

Kontakt:

Mírová 1684/8, 737 01, Český Těšín

tel.: +420 603 287 700

e-mail: beata.dulawova@ceskytesin.charita.cz

10



Charitní Taxík
Charitní Taxík Maxík
Charitní služby pro domácnost

Charitní Taxík Maxík 
Provozujeme přepravu seniorů ve věku 65+ a osob se ZTP nebo

ZTP/P. Služba je určena pro občany Českého Těšína a Chotěbuze.

Měli jsme 156 klientů a uskutečnili jsme 2 996 jízd, ať už místních,

či dálkových do nemocnic nebo jiných zdravotnických zařízení. Je

podpořena dotací z rozpočtů Moravskoslezského kraje, města

Český Těšín a obce Chotěbuz.

Charitní Taxík
Provozujeme přepravu seniorů ve věku 65+

a osob se ZTP nebo ZTP/P. Služba je určena

pro občany Těrlicka a Horních Bludovic.

Měli jsme 55 klientů a uskutečnili jsme 549

jízd. Tato přepravní služba  byla slavnostně

zahájena v březnu 2021 a je finančně

podpořena obcemi Těrlicko a Horní

Bludovice.

Charitní služby pro domácnost
Pomáháme seniorům nebo osobám zdravotně

znevýhodněným s drobnými manuálními

pracemi doma nebo na zahradě. 

Měli jsme 5 nových klientů, kterým jsme

poskytli pomoc v jejich domácnostech nebo

jsme kosili zahrádku.

Počet pracovníků         1
Počet klientů             156
Počet jízd                2 996

Počet pracovníků       1
Počet klientů             55
Počet jízd                 549

Charitní Taxík Maxík

Charitní Taxík

Kontakt:

Přepravní služby pro seniory a zdravotně znevýhodněné

Charitní služby pro domácnosti

Ostravská 285, 737 01, Český Těšín

tel.: +420 733 625 952

e-mail: danuta.juroszek@ceskytesin.charita.cz
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Posláním Charitního centra pro seniory je

umožnit klientům aktivní prožití života

prostřednictvím sociálně aktivizační služby

pro seniory a osoby se zdravotním

postižením. Službu poskytujeme v Českém

Těšíně a Havířově.  Jedná se o bezplatnou

registrovanou sociální službu.

Centrum klientům poskytuje aktivity, mezi

které patří kluby: filmový, dámský, net,

výtvarný, anglického a německého jazyka,

vařečka, zpívání s harmonikou a kytarou.

Dále činnosti jako: biblické okénko,

vzpomínání na minulost, pohybová cvičení,

ruční práce, trénink paměti, besedy anebo

přednášky.

Událo se v roce 2021:

- proběhla významná rekonstrukce,

- smažila se vaječina, 

- opékaly se špekáčky pod pergolou,

- prošli jsme se po Svibici a k šikmému kostelu v Karviné,

- výtvarný kurz se během roku zaměřil na malování sakrálních obrazů,

- díla klientů byla otištěna v nástěnném kalendáři,

- proběhly přednášky SOS a o zdraví, 

- konal se žolíkový turnaj mezi našimi středisky.

Charitní centrum pro seniory

Počet pracovníků
Kontakty
Intervence
Počet klientů

3
  3 504

834
97

Ze zápisků klientky p. Irmy vyplývá, že celý život
pracovala jako učitelka. Doprovázela děti v radostných,
ale i těžkých chvílích, např. když v rodině selhávali rodiče
nebo dokonce svým dětem ubližovali. V těchto situacích se
jim snažila být vždy oporou. Paní Irma měla celý život
kolem sebe plno lidí. Ztráta manžela a důchodový věk
přinesl do jejího života osamocení a v této době vyhledala
naši službu. Ve svých zápiscích píše: 
„Do seniorcentra se vždy těším, povídáme si, zpíváme,
říkáme si vtipy, vyrábíme dobrodárky, pečeme, máme
besedy o zdraví i o tom, jak se bránit proti podvodníkům,
soutěžíme, používáme počítače s internetem, trénujeme
paměť, učíme se anglicky".

Tato služba byla podpořena dotací z rozpočtů

Moravskoslezského kraje,

města Český Těšín a Statutárního města Havířov

Kontakt:

Jablunkovská 997/84, 737 01, Český Těšín

Lomená 11, 736 01 Havířov-Šumbark

tel.: +420 603 510 709

e-mail: stanislav.laza@ceskytesin.charita.cz
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Počet pracovníků                             1
Počet klientů                                129
Počet vyp. komp. pomůcek       158

Kompenzační pomůcky půjčujeme

osobám se zdravotním omezením.

Tímto způsobem se snažíme usnadnit

a výrazně zlepšit kvalitu běžného

života nejen nemocnému, ale také

rodině, která pečuje o své blízké.

Jedná se o zpoplatněnou doplňkovou

službu, tj. neregistrovanou sociální

službu. 

Díky Nadaci ČEZ a MONETA

Money Bank jsme zakoupili nové

kompenzační pomůcky a obnovili

vybavení půjčovny. Také jsme

vytvořili novou výukovou místnost

pro pečující. 

Půjčovna kompenzačních pomůcek

Mám skvělou maminku. Dlouhá léta pracovala jako staniční sestra v karvinské nemocnici. V důchodu pak
vypomáhala jako zdravotní sestra u praktického lékaře a starala se o mého nemocného tatínka. Vlastně ani neměla
kdy sledovat, jak čas běží. Avšak věk je neúprosný. Postupně se její pohybové možnosti stále více omezovaly. Ikdyž
chtěla být dále aktivní a navštěvovala kurzy pro seniory, s obavami jsem sledovala každý její návrat domů. A pak
přišly první pády. Zlomená ruka, pravá kyčel, levá kyčel…

Naše společné vycházky se staly minulostí. Zkoušely jsme to, ale trpěly jsme obě. Okolní svět se mamince smrsknul
na byt a s mou pomocí i na zahradu. Rozhodla jsem se jednat. Přeci svou úžasnou parťačku neodstavím na vedlejší
kolej. Začala jsem pátrat po možnostech zapůjčení invalidního vozíku. Nebylo to vůbec snadné. Vozíky byly
nekvalitní, či se na ně čekalo dlouhou dobu, půjčení bylo drahé, případně časově omezené. Už jsem to chtěla vzdát,
když mi známá poradila, ať se poptám v Charitě Český Těšín. Po pravdě jsem si od návštěvy tohoto zařízení příliš
neslibovala, avšak opak byl pravdou. Najednou to šlo tak hladce. Příjemní pracovníci, ochotní a empatičtí mi
dlouho sháněný invalidní vozík nabídli k okamžitému zapůjčení za téměř symbolický poplatek a na dobu neurčitou.
Dokonce mi po uvedení mých nároků, přichystali i speciálně upravenou verzi do terénu. Byla jsem nadšená. Zase
jsme s maminkou mohly vyrazit na výlet. Naše toulky byly stále smělejší a smělejší. K osmdesátým narozeninám mě
maminka zaskočila nečekaným přáním: „Chtěla bych s tebou objet Českou republiku.“ Koukala jsem na ni s
otevřenou pusou. To jako myslí vážně? Zvládneme to spolu? A proč vlastně ne! Auto máme, prázdniny před námi.
Jdeme do toho. A tak se moje maminka, díky zapůjčenému vozíku, podívala do Jeskyní Na Špičáku, po padesáti
letech se svezla na lanovce, vyjela na Stezku v oblacích, navštívila Babiččino údolí, absolvovala devíti kilometrovou
turistickou trasu Českým rájem, prohlídla si Relikviář Svatého Maura v Bečově, napila se z Císařského pramene v
přírodní rezervaci SOOS i z léčivého pramene ve Františkových lázních, viděla zámky Blatná, Hluboká a Červená
Lhota, prošla se kol Třeboňských rybníků. A to jmenuji jen střípky z našeho společného cestování. Byl to krásný
zážitek, který setřel veškeré rozdíly mezi námi. Zase jsme byly sehraný tým. Byly jsme HOLKY NA CESTÁCH.

Závěrem mi dovolte poděkovat. Poděkovat všem, kteří se obětavě podílejí na fungování organizace, jež vrací lidem
naději a radost ze života. Díky za ty handicapované i za nás, kteří se o ně staráme. 
Nebýt Vás, byl by náš život těžší.
L.

Kontakt:

Jablunkovská 997/84, 737 01, Český Těšín

tel.: +420 734 300 828 

e-mail:radka.heliosova@ceskytesin.charita.cz
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V Charitním domě pokojného stáří v Českém Těšíně se snažíme postupně vytvářet takový domov, kde bychom chtěli

sami žít. Zaměřujeme se na to, aby se u nás klienti cítili dobře, bezpečně a prožívali důstojně svůj podzim života. 

 Podporujeme jejich dosavadní schopnosti. Vytváříme zázemí klientům podporující kontakty s blízkými a známými,

s možností vytvořit si přátelství nová. Jedná se o zpoplatněnou registrovanou sociální službu.

Rok 2021 se nesl v duchu covidových opatření. 

Neustálé změny se podepisovaly na náladě klientů, a o to víc jsme se snažili, abychom jim pobyt v domově co nejvíce

zpříjemnili. Změny proběhly v personální oblasti a taktéž ve stravovacím provozu. Přivážené snídaně, svačiny, večeře

se změnily na domácí, chystanou přímo v domově. 

Kolektivní aktivity se lehce omezily, ale konec roku už byl v duchu očekávání, a to na projekt Ježíškova vnoučata,

který je již nedílnou součástí doby vánoční v našem domově.

Pana Jozefa si všichni pracovníci pamatují jako velice
aktivního seniora, který téměř každý den přijížděl na kole,
na návštěvu za svou manželkou. Poté, co se jeho celkový stav
zhoršil, byl přijat do našeho domova, kde mu bylo také
umožněno bydlet společně na pokoji se svou ženou. Tak
společně žili, jako ostatně celý život, ještě více než rok, než
manželka pana Jozefa v lednu tohoto roku zemřela. 

Je hezké, že tito manželé mohli být spolu až do posledního
dne. Tento manželský pár navíc nebyl prvním, ani jistě
posledním, který takto společně mohl dožít.   

Charitní dům pokojného stáří

Počet pracovníků                          18
Lůžkodny                                  7 831
Kapacita služby                             24
Průměrný počet klientů               21,4

Tato služba byla podpořena dotací 

z rozpočtů Moravskoslezského kraje,  

města Český Těšín, Statutarního města

Karviná, obce Chotěbuz a obce Albrechtice.

Kontakt:

Hrabinská 499/17, 737 01, Český Těšín

tel.:  +420 731 133 260

e-mail: lenka.zahradnikova@ceskytesin.charita.cz
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Když k nám před lety nastoupila paní Emílie, bylo to
zejména z toho důvodu, aby mohla být u nás se svým
manželem, který kvůli svému zdravotnímu stavu již
potřeboval péči. Když po nějaké době zemřel, rozhodla
se paní Emílie, že by se ještě na chvíli vrátila do svého
domu. Po pár letech se nám znovu ozvala, že by chtěla
nastoupit do domova, protože již cítí, že jí síly ubývají
a potřebuje pomoc. 
Nyní u nás žije ve svém pokoji, který si s pomocí dětí
velmi útulně zařídila. V domově si našla kamarádky a
společně tu tráví příjemné chvíle. 

Charitní dům pro seniory

V Charitním domě pro seniory v Hnojníku usilujeme o to, aby se u nás všichni cítili dobře, jak klienti, tak také

zaměstnanci. Řídíme se naším posláním: „Vytváříme domov, ve kterém bychom chtěli žít.“ Jedná se o zpoplatněnou

registrovanou sociální službu.

V roce 2021 se nám i přes stále přítomný Covid podařilo zorganizovat výlet s klienty do Rožnova, společné akce na

zahradě i s živou hudbou - vaječina, plackobraní. Tým posílila druhá aktivizační pracovnice. Pečovatelky díky

rozdělení na dva úseky mohou poskytovat klientům více individualizovanou péči.

Počet pracovníků                             35
Lůžkodny                                  17 207
Kapacita služby                               50
Průměrný počet klientů                47

Tato služba byla podpořena dotací 

z rozpočtů Moravskoslezského kraje,

Statutárního města Havířov 

a Statutárního města Karviná a obcí:

Řeka, Těrlicko, Návsí, Stonava,

Chotěbuz, Raškovice, Nošovice, Střítež,

Dolní Domaslavice, Stonava, Pražmo,

Ropice, Komorní Lhotka, Třanovice.

Kontakt:

Charitní dům pro seniory

Hnojník 2, 739 53, Hnojník

tel.: +420 731 520 068, +420 603 287 142

e-mail: lenka.zahradnikova@ceskytesin.charita.cz
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Charitní dům pro matky v tísni 
Charitní středisko „Klíč“ - sociálně aktivizační služba pro rodiny s dětmi
Charitní středisko „Kometa“ - nízkoprahové zařízení pro děti a mládež
Přímá hmotná pomoc
Charitní bazárek
Startovací byty

RODINY A DĚTI
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Charitní dům pro matky v tísni 

Charitní dům pro matky v tísni zajištuje ubytování pro těhotné ženy,

matky/ženy s dětmi svěřenými do péče, které se ocitly v nepříznivé

sociální situaci, která je spojena se ztrátou bydlení. Kapacita zařízení

je učena pro 9 matek a 19 dětí. Poskytujeme klientkám a jejich dětem

ubytování, možnost přípravy stravy, sociální poradenství. 

Jedná se o zpoplatněnou registrovanou sociální službu.

Klientkám je během pobytu k dispozici nepřetržitá služba personálu.

Podporujeme rozvoj potřebných dovedností a schopností, které

vedou k návratu do přirozeného prostředí a zajištění samostatného

bydlení. Matkám a jejich dětem nabízíme různé programy pro volný

čas a pro získání praktických návyků a dovedností. 

Událo se v roce 2021:

- proběhla celková rekonstrukce topení, střechy 

  a protipožárních dveří, včetně nové elektroinstalace  

  a nového vybavení kuchyní a pokojů.

- klientky s dětmi připravily „sousedské posezení“ 

   pro veřejnost,

- děti posílaly své příběhy do velikonoční sbírky 

   „Daránek dětem“. Jeden z nich vybrala  TV Noe 

   a natočila jej,

- 3 dobrovolníci během roku docházeli děti 

   doučovat matematiku, český a anglický jazyk,

- dne 10. 12. 2021 proběhlo slavnostní otevření 

   po rekonstrukci.

Počet pracovníků  7
Za rok 2021 službu využilo 19 matek a 40 dětí.

Jsem maminka dcery. S přítelem jsme žili v jeho
domku. Chodila jsem pracovat jako pomocná
kuchařka a během Covidu jsem přišla o práci.
Přítel přišel o práci také, doma se začaly
stupňovat neshody. Starší dcera je vdaná a chtěla,
abychom se k ní (já a dcera) nastěhovaly. Soužití
dvou rodin v třípokojovém bytě je velmi náročné.
Rozhodla jsem se z bytu odejít do Azylového
domu. Nejsem nejmladší, ale nemám se na koho
obrátit. 

Spolupráce se sociální pracovnicí v azylovém
domě mi pomohla. Mám vyřízené dávky na ÚP,
už hledám práci a podnájem. 

M.

Kontakt:

Třanovského 79/6, 737 01 Český Těšín

tel.: +420 558 711 704, +420 603 287 959

e-mail: katerina.hajduskova@ceskytesin.charita.cz
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Charitní středisko „Klíč“ začalo poskytovat sociálně

aktivizační služby pro rodiny s dětmi od ledna 2019.

Podporuje rodiny s dětmi, aby svou nepříznivou sociální

situaci stabilizovaly a zlepšily. Jedná se o bezplatnou

registrovanou sociální službu.

Rok 2021 se nesl ve znamení zkvalitňování poskytování

služeb prostřednictvím metodické podpory MSK včetně

čtyřdenního procesního auditu a evaluačního šetření. Doba

covidu přinesla rodinám zvýšenou potřebu doučování dětí.

Tuto oblast zajistili dobrovolníci z řad oslovených studentů.

Prostřednictvím finančního daru mohli pracovníci

nakoupit rozvojové, vzdělávací hry pro práci s dětmi a

rodiči v potřebných rodinách.

Charitní středisko „Klíč“ -
sociálně aktivizační služba pro rodiny s dětmi

Počet rodin     25

Jmenuji se Dagmara a můj příběh začal po rozchodu s přítelem, který
nás finančně zajišťoval. Zůstala jsem sama se svými dvěma dcerami.
Můj jediný příjem byl rodičovský příspěvek. Začala jsem se potýkat s
těžkými finančními problémy, nedokázala jsem zajistit svým dětem
veškeré potřeby. Obrátila jsem se na sociálně aktivizační službu pro
rodiny s dětmi. Pomohli mi a podpořili mě ve stabilizaci naší situace.
Seznámili mě s dávkami a formuláři, které potřebuji k vyřízení různých
příspěvků. Dále mi byla sociální pracovnice oporou při zvládání
výchovy a vzdělávání mých dcer, které se těžko vyrovnávaly s nastalou
situací. 

Děkuji za pomoc. 

Tato služba byla podpořena v rámci projektu Podpora služeb

sociální prevence 3, financovaného z Evropského sociálního

fondu prostřednictvím Operačního programu Zaměstnanost,

státního rozpočtu České republiky a rozpočtu

Moravskoslezského kraje.

Kontakt:

Ostravská 285, 737 01, Český Těšín

tel.: +420 703 842 051

e-mail: 

martina.krupova@ceskytesin.charita.cz

Počet pracovníků    3

Počet kontaktů do 30 min.          856
Počet intervencí nad 30 min.      871 
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Charitní středisko „Kometa“ je nízkoprahovým

zařízením pro děti a mládež od 6 do 21 let z města

Karviná. Zajišťuje klientům bezpečné prostředí,

podmínky k trávení volného času, podmínky a pomoc

s přípravou ke studiu, s výběrem školy a zaměstnání.

Nabízí odbornou pomoc, podporu a motivaci při

zvládání každodenních situací. 

Pro klienty je ve středisku na každý týden připraven

program, který nabízí herní a kreativní, tvůrčí činnosti,

besedy a preventivní aktivity. Kromě skupinových

aktivit mohou využívat klienti také individuálních

konzultací s pracovníky služby. Služba je poskytována

bezplatně a anonymně. 

Charitní středisko „Kometa“

Je mi 14 let. Jsem v 9. třídě a právě teď uvažuju, co bude dál. Občas mám nápad, na jakou školu bych mohl
jít a co bych mohl jednou dělat, ale pak si třeba řeknu, že na to nemám. Je to těžký vědět, co bych tak mohl
od života chtít. Žiju s mamkou a bráchou. Teď už je líp, ale dřív to bylo takové..drsné. Táta pil a bil nás.
Teda hlavně spíš mamku, ale nás taky někdy. Teď je ve vězení a já nevím, co si myslet. Nevím, jestli je mi
líp, když je tam, nebo jestli by mi bylo lépe, kdyby byl venku. Chtěl bych, aby se to prostě nějak všechno
samo vyřešilo. S mamkou si rozumíme, je moc fajn a mám ji rád. Jen si myslím, že není moc šťastná. Do
Komety chodím rád, nemyslím tady na to, co se děje. Můžu si tu vyzkoušet spoustu věcí, které bych si jinde
asi jen tak nevyzkoušel. Jsem domluvený, že sem přijdu pak s katalogem středních škol a že na to tady
společně kouknem.

Marek

Tato služba byla podpořena dotací z rozpočtů Moravskoslezského kraje a Statutarního města Karviná

 

Začátek roku 2021 byl ještě stále ovlivněn Covidem-19,

kdy byl omezen provoz střediska. V jarních měsících došlo

k obnovení provozu. V létě proběhlo Léto s Kometou,

během kterého klienti s pracovníky navštívili Šikmý

kostel, čističku odpadních vod v Karviné, podnikli jsme

pikniky v parku a procházky za poznáním historie města

Karviná. Na podzim v rámci Týdne nízkoprahových klubů

proběhla společná akce s dalšími nízkoprahovými

zařízeními pro děti a mládež z Karviné v parku Boženy

Němcové. V prosinci klienty navštívil Mikuláš a před

Vánoci díky „Zapal to Crew“ dokonce Santa Claus. 

Ve středisku byla namontována nová stropní světla,

pořídili jsme skříň pro klienty s uzamykatelnými boxy, 

 společně jsme vyzdobili zdi společenské místnosti.

Počet pracovníků                   3
Kontakty                            1649
Intervence                            844
Počet klientů                       154

Kontakt:

Centrum 2296, 734 01, Karviná-Mizerov

tel.: +420 603 287 666

e-mail: venka.pokorna@ceskytesin.charita.cz
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Počet pracovníků 1
Podpořeno více jak 1 000 osob

Počet pracovníků 1
Podpořených osob potravinami 2 614
Rozdáno bylo více než 10 tun potravin a drogerie
Rozdáno více než 5 000 ks oblečení a obuvi

Přímá hmotná pomoc
Charitní bazárek

Přímá hmotná pomoc
Poskytuje doporučeným osobám potravinové balíčky a také materiální

pomoc formou ošacení, a to právě z Charitního bazárku. Jedná se o

bezplatnou doplňkovou službu, tj. neregistrovanou sociální službu.

Charitní bazárek
Nabízíme zde oblečení, bytový textil,

hračky, knihy, obuv a další věci, a tím

se snažíme o jejich další využití. Jedná

se o doplňkovou službu.

Startovací byty
Pomáháme maminkám s dětmi, které

byly ubytovány v azylových domech

nebo ze sociálně aktivizačních služeb,

získat zkušenosti s vlastním bydlením

za zvýhodněných podmínek. Jedná se

o doplňkovou službu.

Počet pracovníků 1
Podpořeno 5 maminek a 11 dětí

Kontakt:

Přímá hmotná pomoc,

Charitní bazárek,

Startovací byty,

Ostravská 285, 737 01, Český Těšín

tel.: +420 733 625 952

e-mail: danuta.juroszek@ceskytesin.charita.cz
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Charitní poradna pro rodiny - seniory a pečující
Charitní poradna pro finanční a právní tíseň

PORADENSTVÍ

V poradně pro rodiny – seniory a pečující provázíme a podporujeme

rodinu, respektive pečující osobu, při péči o svého blízkého. Nabízíme

jim možnost se v bezpečí poradny podělit o své pocity a trápení, které

mohou při péči o blízkého pociťovat. Zároveň poskytujeme odborné

informace, rady a praktickou pomoc v oblasti péče o osobu blízkou,

kompenzačních pomůcek, příspěvku na péči aj. Jedná se o bezplatnou

registrovanou sociální službu. 

V poradně pro rodiny - seniory a pečující jsme dovybavili výukovou

místnost dalšími kompenzačními pomůckami. V rámci projektu

„Pomáháme pečujícím“ spolufinancovaného Moravskoslezským krajem

jsme zrealizovali setkání pečujících v Českém Těšíně a Těrlicku, ke konci

roku jsme vydali vydána Příručku pro pečující.  

31. 5. 2021 jsme rozšířili působnost poradny na území 5 obcí:

Soběšovice, Horní Bludovice, Komorní Lhotka, Těrlicko a Horní Suchá.

Kontakt:

Charitní poradna pro rodinu - seniory a pečující

Jablunkovská 997/84, 737 01, Český Těšín

tel.: +420 734 300 828

e-mail: radka.heliosova@ceskytesin.charita.cz

Charitní poradna pro finanční a právní tíseň

Ostravská 285, 737 01, Český Těšín

tel.: +420 603 287 231 

e-mail: jana.turonova@ceskytesin.charita.cz

Tyto služby byly podpořeny dotací z rozpočtů 

Moravskoslezského kraje, města Český Těšín 

a obce Dolní Tošanovice.
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Od roku 2014 nabízí Charitní poradna pro

finanční a právní tíseň odborně a důvěrně

pomoc lidem, kteří tápou a hledají

východisko při řešení jejich obtížné situace.

 

V roce 2021 pracovníci poradny absolvovali

workshopy zaměřené na zvyšování

odbornosti v oblasti standardů kvality

sociálních služeb a v rámci projektu

„Optimalizace odborného sociálního

poradenství“ došlo k úpravě metodik práce

s klienty řešící oddlužení. 

Shodou nešťastných okolností jsem se ocitl bez přístřeší a po
nějakou dobu jsem přespával v noclehárně. Charitní
poradnu jsem navštívil z důvodu pomoci při hledání práce
a následně řešení mé finanční situace.
 
Pracovníkovi jsem sdělil, o jakou práci bych měl zájem, co
je v mých možnostech z hlediska věku, vzdělání, pracovních
zkušeností apod. Pracovník byl velmi příjemný, pomohl mi
se sepsáním životopisu, vyhledal mi vhodné nabídky práce,
pomohl s přípravou na pohovor. 

Dnes jsem již půl roku zaměstnán a díky tomu jsem již
schopen si hradit vlastní nájemní bydlení. Jsem tak
připraven řešit i dluhy, které vznikly v době, kdy jsem
neměl střechu nad hlavou. 

Jsem vděčný za tuto bezplatnou službu, která mi pomohla
překonat mé těžké životní období.

Pavel

Počet pracovníků                                                            4
Počet klientů                                                               282
Kontakty                                                                      371
Intervence                                                                 1037
Počet podaných insolvenčních návrhů                    21
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ROK 2021 Z POHLEDU 
MANAGEMENTU

Celkový obrat organizace dosáhl v roce 2021 téměř

85 miliónů Kč, hospodářský výsledek skončil ve

ztrátě 45 tisíc Kč (v hlavní činnosti mínus 74 tisíc Kč,

ve vedlejší činnosti plus 29 tisíc Kč).

Celkové náklady vzrostly meziročně o 14 147 tis. Kč 

 (z toho nárůst osobních nákladů o 10 949 tis. Kč).

Celkové výnosy byly vyšší o 14 116 tisíc Kč. Hodnota

odpisů roku 2021 nekrytých zúčtováním investičních

dotací a darů činila 566 tisíc Kč. 

S ohledem na pokračování pandemie nebylo z kraje

roku zřejmé, jakým způsobem se nám podaří

dofinancovat zvýšené požadavky na zdravotní

ochranné pomůcky potřebné ke zvládnutí provozu

všech služeb. Naštěstí během roku jsme obdrželi

dotace na pokrytí těchto nákladů a také na

mimořádné odměny pro všechny zaměstnance. 

Díky zvýšené aktivitě zdravotnické služby (provoz

testovacího centra pro veřejnost) se nám podařilo

vytvořit rezervu pro nezbytné opravy vlastních

budov.

Ing. Monika Klimková, ředitelka 

Ohlédnutí za rokem 2021 a co se událo v oblasti kvality.

Důležitým faktorem pro zvyšování kvality nejen v roce

2021 je sledování novinek a spolupráce s dalšími

organizacemi, a proto Charita Český Těšín je členem

Asociace poskytovatelů sociálních služeb, nízkoprahové

středisko pro děti a mládež je členem České asociace

streetwork, terénní zdravotní služba je členem Qualitas

Optima 2Q20, tj. profesní odborné společnosti

nelékařských zdravotních pracovníků Charity Česká

republika. V rámci organizace se nám podařilo

uskutečnit interní vzdělávání pro naše pracovníky.

Témata byla různorodá a hlavně vycházela z praxe.

Pracovníci absolvovali nácvik polohování nebo

trénování paměti. 

Co se týče dlouhodobějšího vzdělávání mimo

organizaci, od roku 2021 ve svých řadách máme

certifikovanou trenérku paměti. 

Zároveň ve vybraných sociálních službách proběhly

konzultace s externím pracovníkem a audit. Všechny

tyto kroky směřovaly k jednomu hlavnímu cíli, a to

abychom mohli lépe poskytovat naše služby. 

Mgr. Anna Fejfarová, metodik
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Epidemie Covid-19 se nám snažila vzájemné setkávání v

roce 2021 neustále kazit. Nicméně i tak se podařilo

zorganizovat několik akcí pro zaměstnance. 

Byly to tři infosemináře pro nové zaměstnance, úspěšný

poznávací výlet k Šikmému kostelu v Karviné,

Duchovní obnova a premiérový Charitní piknik pro

zaměstnance s rodinami. Došlo ke změně významného

benefitu pro zaměstnance, a to k přechodu ze stravenek

na stravenkový paušál. Rovněž jsme začali naplno

využívat program Cygnus2 a to nejen jako docházkový

systém, ale i k evidenci lékařských prohlídek, evidenci

vzdělávání či jako podklady pro OK systém.

Tři zaměstnankyně odešly na mateřskou dovolenou.

Fluktuace v roce 2021 byla 23,8%, což je meziroční

stagnace.

Bc. Petra Kalužová, personalista

Personalistika

Kromě dotací provozních, které jsou nezbytné pro

financování výdajů přímo spojených s poskytováním

našich služeb, jsme získali řadu dotací na projekty. Díky

nim můžeme klientům našich služeb nabídnout aktivity

a vybavení, které jsou svým způsobem nadstandardní a

které dále rozvíjejí námi poskytované služby či odborné

vzdělání našich zaměstnanců. Celkem jsme tak v roce

2021 na projekty získali prostředky přesahující

celkovou částku 2 000 000 Kč. Největšími z nich byla

projektová dokumentace pro Charitní dům pokojného

stáří, který čeká na svou rekonstrukci. 

Vyhotovení projektové dokumentace bylo podpořeno

částkou 950 tis. Kč. Dále proběhla rekonstrukce

Charitního domu pro matky v tísni, která byla

podpořena částkou 555 tis. Kč. Obě z dotace

Moravskoslezského kraje, zbytek výdajů byl

dofinancován z prostředků získaných díky štědrým

dárcům Tříkrálové sbírky. Další naše projekty jsme

realizovali díky Výboru dobré vůle – Nadace Olgy

Havlové, Nadací ČEZ, Nadací rozvoje občanské

společnosti, Nadačním fondem Albert a dalšími.

Zakoupili jsme další zdravotní vybavení pro klienty

Charitní ošetřovatelské služby, edukační hry včetně

pomůcek pro klienty Charitního střediska Klíč a zajistili

odborné vzdělávání pro zaměstnance napříč službami,

podporu pro neformální pečující a mnoho dalšího.

PR a projekty

V oblasti PR jsme většinu roku byli odkázáni na

sociální sítě a oblastní periodika. Uspořádali jsme

online jarní Sbírku potravin. Online se v květnu

účastnili Diecézní poutě charit. Online se potkávali. 

A když jsme se mohli po prázdninách 2021 začít vídat,

hned jsme uspořádali vernisáž výstavy vítězných

fotografií fotosoutěže MŮJ SVĚT, která zachycuje

neopakovatelné okamžiky a události v životě Charit.

Fotosoutěž vyhlašuje každoročně Charita Opava ve

spolupráci se Slezským muzeem v Opavě, a Institutem

tvůrčí fotografie FPF SU. Výstava proběhla v rámci

Týdne sociálních služeb. 

V rámci benefičního koncertu Pod těšínským nebem

jsme přijali od vedení města finanční dar, který byl

použit pro seniory v Charitním domě pokojného stáří.

Stihli jsme také účast na Veletrhu poskytovatelů

sociálních služeb v Havířově, v říjnu uspořádali Den

otevřených dveří a v Karviné se účastnili Miniveletrhu

sociálních služeb. 

A podzimní Sbírka potravin proběhla již v tradiční

formě. Rok 2021 nás opět postavil před nové výzvy,

ukázal, co je opravdu důležité lidsky i profesně. 

Ing. Vladimíra Gajdaczová, 
projektový a PR manager
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Pobytové služby pro seniory v roce 2021 navázaly na

nepříliš šťastné covidové období 2020. 

Pokračovali jsme dále v poskytování kvalitní péče

seniorům za dodržování přísných hygienických

opatření. Život v domovech se ale nezastavil, probíhaly

opravy i rekonstrukce – pro klienty Hnojníka jsme

zútulnili prostory pro společná setkávání a do jídelny

pořídili pianino. Charitní dům pokojného stáří se začal

připravovat projektovou dokumentací na kompletní

rekonstrukci. Ukončili jsme vaření obědů ve vlastní

kuchyni a začali spolupracovat s externím

dodavatelem stravy. Celkově hodnotíme rok 2021

pozitivně s očekáváním mnoho dobrého v roce 2022. 

Mgr. Lenka Zahradníková, vedoucí sekce pobytových
služeb pro seniory

Celý rok 2021 se nesl pro všechny služby v sekci

terénních a ambulantních služeb ve znamení

pandemie. Týkalo se to nejen klientů, ale také

samotných pracovníků, kdy bylo někdy obtížné

zajistit personální kapacity služby. Vše jsme ale

úspěšně zvládli, přeci jen nás do jisté míry vycvičil již

rok minulý. 

Slavnostně jsme otevřeli zrekonstruované prostory

Charitního centra pro seniory. Podařilo se vytvořit

výukovou místnost pro pečující, vymalovat prostory,

zrekonstruovat schodiště. Díky Nadaci ČEZ a Nadaci

MONETA Money Bank jsme mohli zakoupit nové

kompenzační pomůcky a obnovit tak vybavení

půjčovny. Služba Charitní asistence se může

pochlubit vyškoleným odborníkem na trénink

paměti. Město Český Těšín také ocenilo dvě terénní

pracovnice za obětavý a lidský přístup ke klientům. 

Bc. Radka Heliošová, DiS., vedoucí  sekce terénních
a ambulantních služeb pro seniory

Pobytové služby pro seniory

Terénní a ambulantní služby pro seniory
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Sekce zdravotních služeb zahrnuje zdravotní péči

poskytovanou ve dvou Charitních domovech pro

seniory a Charitní ošetřovatelskou službu (domácí

zdravotní péče). 

V naší sekci bylo oproti minulým rokům největší

změnou zajištění povinného a pravidelného

antigenního testování klientů domovů i všech

zaměstnanců Charity Český Těšín dle platných

vládních nařízení. Zareagovali jsme také na poptávku

veřejnosti a zřídili 2 nová testovací místa pro veřejnost:

v Domově pro seniory v Hnojníku a v prostorách

Charitní ošetřovatelské služby, která byla v provozu

několikrát týdně od března do listopadu 2021.

Bc. Beáta Dulawová, vedoucí zdravotní sekce

Provoz Doplňkových služeb v roce 2021 začal

stěhováním kanceláře do nových prostor – na ulici

Ostravskou 285.

V březnu 2021 jsme začali provozovat novou

specializovanou přepravní službu Charitní Taxík, a to

pro občany Těrlicka a Horních Bludovic. Službu bylo

možné využít pro jízdy do registrovaných

zdravotnických zařízení a lékáren v Těrlicku, Horních

Bludovicích, Českém Těšíně, Havířově, Karviné,

Třinci. Potýkali jsme se také s personálními problémy

– přesun a nábor nových zaměstnanců, bohužel i úmrtí

zaměstnance. Náš tým tvořilo 6 zaměstnanců: vedoucí,

administrativní pracovnice, řidiči taxíků a údržbáři,

kteří také pečovali o zeleň a pomáhali ve správě budov. 

Danuta Juroszek, vedoucí Doplňkových služeb

Rok 2021 se nesl ve znamení změn, jednak v oblasti

personální, tak v oblasti materiálně-technického

zajištění. 

Velkou výzvou byla rekonstrukce Charitního domu pro

matky v tísni v Českém Těšíně, která začala

rekonstrukcí elektřiny v celém objektu a skončila

výměnou topení a rekonstrukcí střechy.

V nízkoprahovém zařízení pro děti a mládež „Kometa“

došlo k obměně pracovního týmu. A služby se díky

interním aktivitám i dlouhodobé podpoře z kraje

posunuly zase o kus dál v oblasti kvality poskytovaných

služeb. I přes trvající pandemickou situaci pracovníci

vše s úsměvem zvládli, za což si zaslouží velké

poděkování. 

Mgr. Jana Turoňová, vedoucí sekce prevence

Preventivní služby

Zdravotní služby
Doplňkové služby
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zpráva auditora
rozvaha

HOSPODAŘENÍ CHARITY
ČESKÝ TĚŠÍN
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Tržby                                                                              31 660              37% 

Ostatní výnosy                                                                3 245                4%

Přijaté příspěvky (dary)                                                 1 564                2% 

Provozní dotace                                                            48 368              57%

CELKEM                                                                       84 837            100%

Přehled výnosů organizace v roce 2021 v členění dle zdrojů (v tis. Kč)

 

MPSV ČR

MSK, FEAD

Český Těšín

Těrlicko

Karviná

projekt DCHOO

Soběšovice

Dolní Domaslavice

Horní Bludovice

Ropice

Střítež

Havířov

Albrechtice

Pražmo

Horní Domaslavice

36 333

9 034

1 950

364

178

125

100

100

49

44

30

25

20

10

6

Provozní dotace podrobně (v tis. Kč)

Struktura nákladů v r. 2021 (v tis. Kč)

Osobní náklady

Spotřeba materiálu, energie a neskl. dod.

Služby

Ostatní

CELKEM

62 465

10 184

6 088

6 144

84 881
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Přehled výnosů organizace v roce 2021 v členění dle zdrojů

Struktura nákladů v r. 2021 



Pokladna

Bankovní účty

Celkem

Přehled o peněžních příjmech a výdajích v r. 2021 (v tis. Kč.)

       Počáteční stav k 1.1.2021 Příjmy   Výdaje         Konečný zůstatek k 31.12.2021

                                            220     6 967       6 983                                                        204

                                         8 942   88 806     84 710                                                  13 038   

                                         9 162   95 773     91 693                                                  13 242

Stav a pohyb majetku v r. 2021 (v tis. Kč)

Vývoj a konečný stav fondů organizace v r. 2021 (v tis. Kč)

    Stav k 1.1.2021    Stav k 31.12.2021

                        602                            768

                     1 699                         1 686

                          15                              15

                          49                              29

                            4                                5

                          15                              45

                        491                            550

                        348                            407

                        293                            354

                          25                              60

                          70                              70

                          12                              17

                          10                              17

                        214                            214

                            0                            327

                        950                                0

                     4 797                         4 564

Fond - účet

911101

911201

911106

911107

911108

911201

911204

911208

911209  

911210

911211

911213

911501

911300

911302

911313

CELKEM

Středisko

Fond - Správa

Fond - Ze zisku

Fond - Fond Pomoci

Fond - Fond na podporu dětí

Fond - Charitní prádelna

Fond - Charitní dům pro matky v tísni

Fond - Charitní dům pro seniory 

Fond - Char.dům pokojného stáří 

Fond - Char. pečovatelská služba

Fond - Char.ošetřovatelská služba

Fond - Charitní asistence

Fond - Char. Centrum pro seniory

Fond - Charitní poradna

Fond - Tříkrálová sbírka 

Fond - Tříkrálová sbírka 2021

Fond - MSK investiční projekty

CELKEM
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Aktiva
A
I.

II.

III.

IV.

B.
I.

II.

III.

IV.

Druhy aktiv
Dlouhodobý majetek
Dlouhodobý nehmotný majetek celkem

Dlouhodobý hmotný majetek celkem

Dlouhodobý finanční majetek celkem

Oprávky k dlouhodobému majetku celkem

Krátkodobý majetek celkem
Zásoby

Pohledávky celkem

Pohledávky celkem

Krátkodobý finanční majetek celkem

Majetek celkem

Počateční stav 
k 1. 1. 2021

Přírustek(+)/
úbytek (-)
majetku

Konečný
zůstatek 
k 31. 12. 2021

27 489
0

40 934

0

-13 445

19 930
97

10 140

9 332

360

47 419

-1 579
0

-357

0

-1 222

-2 523
-52

-6 319

3918

- 69

-4 102

25 910
0

 40 577

0 

-14 667

17 407
45

3 821

13 250

291

43 317



Na provoz našich služeb získáváme finance z několika různých zdrojů tak, abychom je mohli poskytovat v

požadované kvalitě a rozsahu. Rozpočet naší organizace je postaven na vícezdrojovém financování. Zahrnuje dotace

a granty z veřejných zdrojů, finanční prostředky od nadací, nadačních fondů, individuálních a firemních dárců. Řadí

se zde i Tříkrálová sbírka, největší dobročinná sbírková akce v České republice, jejíž průběh Charita Český Těšín

každoročně zajišťuje. Naše koledníky můžete potkat v téměř 20 obcích Těšínska. 

V roce 2021 ale žádný koledník k lidem nedorazil. Sbírku jsme zajišťovali formou statických pokladniček

umístěných na obcích, v prodejnách a farách. Všem moc děkujeme za vstřícnost. Sbírka také probíhala online, tam

lidé přispívali na transparentní účet Tříkrálové sbírky. Díky štědrosti dárců se podařilo vybrat kolem půl milionu Kč.

Část výtěžku byla použita na dofinancování oprav azylového domu a jeho střechy. Zbytek převeden do dalšího roku

na plánované záměry, které nemohly být realizovány z důvodu pandemických omezení. Ze stejných důvodů

neproběhly ani tradiční akce pro koledníky, jako je kino pro děti a divadlo.

Ing. Vladimíra Gajdaczová, projektový a PR manager

FUNDRAISING

Výtěžek on-line pokladničky                 
                                              173 992 Kč

Výtěžky z pokladniček v roce 2021

Albrechtice                         

Český Těšín                      

Český Těšín - valuty                      

Chotěbuz                               

Dolní Domaslavice              

Dolní Tošanovice              

Havířov                                  

Hnojník                                

Horní Bludovice                

Horní Domaslavice          

Horní Suchá                                 

Horní Tošanovice                

Karviná                               

Komorní Lhotka               

Petrovice u Karviné            

Ropice                                            

Soběšovice                           

Stonava                                  

Těrlicko                               

Třanovice                            

Vělopolí                                      

Celkem                          

                    

                  23 305 Kč

                       113 213 Kč

                       0 Kč

                              7 380 Kč

               5 662 Kč

               1 430 Kč

                                  31 282 Kč

                                40 330 Kč

                12 765 Kč

          16 482 Kč

                                 0 Kč

                6 703 Kč

                              2 974 Kč

             25 396 Kč

              9 580 Kč

                                             0 Kč

                          11 965 Kč

                                  3 873 Kč

                               30 053 Kč

                           29 464 Kč

                                 0 Kč 

 

384 536 Kč

Počet zapečetěných pokladniček  174
Počet zúčastněných obcí  17

Vykoledováno celkem 558 528 Kč

TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA 2021
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DOBROVOLNICTVÍ

Dobrovolnictví v roce 2021 pokračovalo v utlumené podobě kvůli pandemickým opatřením. 

Po znovuotevření středisek pro veřejnost chvíli trvalo, než se dobrovolníci začali vracet zpět. Roli hrály

obavy o vlastní zdraví a hlavně o zdraví klientů. 

Přesto zůstávali klienti v kontaktu s dobrovolníky prostřednictvím telefonátů. Během pandemie vznikla

velká potřeba pomoci pro děti, které díky uzavření školských zařízení začaly mít problémy s učivem.

Přirozeně tak vznikla další oblast dobrovolnické činnosti, a to doučování. To probíhalo na středisku

Charitní poradny, kde dobrovolníci docházeli ve smluvený čas za klienty. 

Doučovalo se také v Charitním domě pro matky v tísni. Největší zájem byl o český jazyk, matematiku,

angličtinu.

Chceme velice poděkovat všem našim dobrovolníkům za jejich ochotu pomáhat a za to, že neztratili

chuť a v dobrovolnické činnosti i nadále pokračují.

Veronika Motičková, koordinátor dobrovolníků Charity Český Těšín

Počet dobrovolníků              28
Počet hodin                             770
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DĚKUJEME ZA PODPORU!

Každý dar, finanční nebo materiální, popř. osobní pomoc, má pro nás velký
význam a přijímáme jej s vděčností. Tato podpora je pro nás důležitým
ukazatelem toho, že naše práce má smysl a velice si ji vážíme. I díky Vaší
pomoci pokračujeme ve zkvalitňování a rozvoji námi poskytovaných služeb,
a tím i nadále pomáháme těm, kteří to potřebují. 

Děkujeme!

DÁRCI

Miroslava Chrobočková, Nemocnice Sosna Třinec, Roman Poledník, Jiří Ručka,

Nadační fond Albert, Radim Pala, Kooperativa pojišťovna, a.s., Česká lékárna Holding,

a.s., OlzaDent, s.r.o., Marie Pohludková, Foretag servis s.r.o., Věra Jurošová,

UNTRACO v.o.s, Jaroslava Němčíková, KOVONA SYSTÉM, a.s., Farnost Český Těšín.

FARNOSTI

Biskupství ostravsko-opavské , Římskokatolická farnost Český Těšín, Římskokatolická

farnost Albrechtice u Českého Těšína, Římskokatolická farnost Domaslavice,

Římskokatolická farnost sv. Markéty Havířov – Bludovice, Římskokatolická farnost

Havířov – Prostřední Suchá, Římskokatolická farnost Havířov – Šumbark,

Římskokatolická farnost Hnojník, Římskokatolická farnost Karviná Římskokatolická

farnost Petrovice u Karviné, Římskokatolická farnost Stonava, Římskokatolická farnost

Těrlicko.

MĚSTA A OBCE

Český Těšín, Statutární město Havířov, Statutární město Karviná, Těrlicko, Chotěbuz,

Střítež, Dolní Domaslavice, Horní Domaslavice, Nošovice, Soběšovice, Komorní

Lhotka, Albrechtice u Českého Těšína, Řeka, Třanovice, Hnojník, Horní Suchá,

Vělopolí, Stonava, Ropice.
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