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ZALOŽENÍ ZAPSANÉHO ÚSTAVU 
 

Datum vzniku a zápisu:   24. října 2017  
Spisová značka:               U 261 vedená u Krajského soudu v Ostravě  
Obchodní firma:               Šance podaná ruka, z.ú.  
Sídlo:                                 Frýdecká 136, Staré Město, 739 61 Třinec  
Identifikační číslo:            06480357  
Právní forma:                    ústav  

 

ZAKLADATELÉ 
 

Zakladateli ústavu jsou:   

a. Slezská církev evangelická a. v., IČO: 00445312   

          Sídlo: Na Nivách 259/7, 737 01 Český Těšín 

b. Farní sbor Slezské církve evangelické a. v. v Třinci, IČO: 69609781      

Sídlo: Revoluční 609, 739 61 Třinec 

c. Křesťanské společenství, z. s., IČO: 44938144 

Sídlo: Na Nivách 259/7, 737 01 Český Těšín 
 

 

ÚČEL ÚSTAVU A PŘEDMĚT JEHO ČINNOSTI  
 

1) Účelem ústavu je pomáhat lidem v těžkých životních situacích. Pomoc je 

poskytována na základě křesťanské víry a biblických principů. Cílem této pomoci                  

a základním posláním ústavu je rozvoj celistvé osobnosti klienta. 
 

2) Cílovou skupinou jsou osoby starší 15 let. 

3) K naplnění svého účelu chce ústav spolupracovat s církvemi, městskými a krajskými 

samosprávami a ministerstvy a s podobně smýšlejícími partnery ze zahraničí. 

4) Předmětem činnosti je: 

a. poskytování aktivit ve sféře prevence, léčby, následné péče a duchovního 

poradenství v oblasti závislosti a spoluzávislosti 

b. pořádání přednášek, biblických a evangelizačních setkání 

c.  provozování zařízení a programů zejména v oblasti závislosti, což představuje 

zajistit pro klienty pracovní terapii pomocí provádění pomocných prací: 

1)    pomocné stavební práce a terénní úpravy 
2)    údržba zeleně 
3)    stěhovací práce 
4)    vyklízení bytových a nebytových prostor 

d.   následná péče pro osoby opouštějící nápravná zařízení a zařízení pro léčbu 
závislostí  

 

Následnou péčí se rozumí vytváření pracovní terapie spočívající v zajištění pracovních 
příležitostí pro uživatele programů. Jedná se zejména o pomocné stavební práce, terénní 
úpravy a údržbu zeleně, stěhovací práce, vyklízení bytových a nebytových prostor, likvidaci 
zbytkového materiálu a odvoz odpadů, drobné údržbářské práce. 
 

e.   poradenství v oblasti bydlení, dluhů, vzdělávacích kurzů apod. 

f.    odborné vzdělávání 
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DOZORČÍ RADA 
 

Předseda:  Arnold Macura   jednatel společnosti POLNACORP, s. r.o. 

Člen:   Ing. Jan Tomala   podnikatel  

Člen:   Vladislav Blahut   podnikatel 

 

 

SPRÁVNÍ RADA 
 

Předseda:  Ing. Bohdan Taska  Senior Slezské církve evangelické a. v. 

        Třinecký seniorát  

 2. pastor FS SCEAV v Třinci 

 

Člen:   Ing. Jiří Ziętek, MBA  jednatel společnosti Třinecké Gastroslužby 

Člen:  Mgr. Jaroslav Tomiczek  podnikatel 

Člen:  Zbyszek Niemiec   podnikatel 
 

 

ÚVODNÍK – ŠANCE ZNAMENÁ PŘÍLEŽITOST 
 

Byl jsem osloven, abych napsal tento úvodník. Říkal jsem si: „Skvělá příležitost. Napíšu něco, co 

bude číst mnoho lidí a může to pro ně být povzbuzením, poučením nebo vodítkem.“ Málem jsem 

však tuto příležitost promrhal, neboť jsem na úvodník zapomněl a termín odevzdání uplynul. Dostal 

jsem však druhou šanci a jsem za ni velmi vděčný. 

 

Takových propásnutých příležitostí, zmeškaných termínů a nevyužitých šancí bylo a je v mém životě 

mnoho. Některých je mi upřímně líto. Díky Bohu jsou však i takové, které jsem dokázal proměnit         

a zúročit. 

 

Když při hokeji pošle spoluhráč útočníkovi puk na hokejku přímo před branku, zbývá jediné: poslat 

ho plnou ranou do soupeřovy branky. Když to udělá, promění svoji příležitost na gól, když ne, má 

postaráno o špatný pocit. 

 

V životě dostáváme spoustu příležitostí, kterých je třeba využít. Příležitost je dar a záleží na nás, jak 

s ním naložíme. Největší příležitostí je sám život. Dokud žijeme, můžeme se sebou i se svým 

životem něco udělat. Další podobnou příležitostí je čas. Dostáváme jej zdarma, všichni spravedlivě 

24 hodin denně. Největší životní příležitostí je uvěřit Bohu a svěřit svůj život Ježíši Kristu. 

 

Boží Slovo nás povzbuzuje: „Dávejte si dobrý pozor na to, jak žijete, abyste si nepočínali jako 

nemoudří, ale jako moudří. Nepromarněte tento čas, neboť nastaly dny zlé. Proto nebuďte 

nemoudří, ale hleďte pochopit, co je vůle Páně.“   

Bible, List Efezským 5:15-17 
 

Zde je návod, jak využít svůj čas a příležitosti.  
 

Potřebujeme: 

1. Postřeh - rozeznání situací, které vytvářejí příležitost. Dávejte si dobrý pozor! 

2. Moudrost, která pochází z poznání Boží vůle. 
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V praxi to znamená následující: mít otevřené oči, otevřenou hlavu, otevřené srdce. Kdo má tyto věci, 

najde mnoho příležitostí, promění je v činy, bude konat dobro. Využívat svoje šance a příležitosti 

není luxus určený jenom pro některé z nás. Je to povinností každého člověka:  
 

„Kdo ví, co je činit dobré, a nečiní, má hřích.“   

Bible, List Jakubův 4:17b 
 

Někteří lidé si svůj život sami pokazili tím, jak naložili či nenaložili se svými příležitostmi. Sešli         

na scestí závislostí a dluhů. Jiní zase vlivem spletitých, těžkých životních a zvláště rodinných 

poměrů zvolili špatnou cestu a dostali se do stejných okovů. 

 

Zapsaný ústav Šance podaná ruka právě takovým lidem nabízí první, druhou i několikátou šanci 

vymanit se ze zajetí a najít svobodu a nový život v Bohu. Tak jako šance je třeba využít, tak               

i podané ruky se člověk musí chopit. To vyžaduje rozhodnutí, sílu vůle a odhodlání všech, kdo chtějí 

mít z nabízené šance užitek pro svůj život. 

 

Přeji všem, kdo přicházejí do Šance, aby přijali podanou ruku a využili této příležitosti 

k dobru pro časný i věčný život. Přeji všem, kteří ruku podávají, aby prožívali povzbuzení             

a alespoň občas i radost ze své služby. 
 

Ing. Bohdan Taska 

předseda Správní rady  

 

PROGRAM KONTAKTNÍ CENTRUM 

Kontaktní centrum v Třinci je styčným bodem pro pomoc osobám ohroženým závislostí                   

na návykových látkách.  Vyznačujeme se nízkoprahovostí a anonymitou. Nejsme registrovanou 

sociální službou a pracujeme na křesťanských principech. 
 

Cílem je  snižování  sociálních  a zdravotních 

rizik spojených s  životem v závislosti.  
 

Naše přátele vedeme k růstu a rozvoji celého 

člověka, k čemuž využíváme svoje 

programy. Celistvý člověk má víru, zdravou 

sebeúctu, budoucnost a naději. 
 

Nabízíme kontakt na odborné pracovníky, 

kteří pomohou v rámci svých projektů 

klientům  s vyřízením dávek sociální podpory 

a asistují jim při řešení osobních i úředních 

záležitostí. 
 

V rámci nabídky následných aktivit spolupracujeme s léčebnami, terapeutickými komunitami             

a zdravotnickými zařízeními.  
 

KC navštívilo týdně cca 27 osob, za rok celkem 1215 zájemců. 
 

Program Kontaktní centrum finančně podpořilo město Třinec, Farní sbor Slezské církve evangelické 

a. v. v Třinci a F-nadace. 



5 

PROGRAM SMÍŠENÁ PODPŮRNÁ SKUPINA TŘINEC 

Podpůrné skupiny patří mezi následnou péči, kterou poskytujeme ambulantní formou. 

Cílovou skupinou jsou osoby závislé na návykových látkách (především alkoholu, drogách, herních 

automatech apod.). Program je taktéž určen jak příbuzným a blízkým (spoluzávislým), tak i osobám, 

které již delší dobu abstinují.   
 

Účelem pořádání skupin je zůstat střízlivý a pomáhat 

ostatním střízlivosti dosahovat.  

 

Podpůrné skupiny jsou tematicky zaměřené               

na odborné a biblické vzdělávání, modlitební chvíle, 

pastorační rozhovory a duchovní poradenství.  

 

Motivujeme účastníky k nezávislosti na návykových 

látkách a procesech. Pomáháme jim udržet si 

samostatnost pomocí skupinové terapie založené       

na biblických principech. 

 

Program probíhal pravidelně každé úterý od 16:00       

do 18:00 h v prostorách Šance podaná ruka, z.ú.        

na Revoluční 609 v Třinci. 

 

Průměrná účast na úterní skupině byla 34 osob,   

za rok jsme se potkali se 1768 přáteli. 
 

 

 

PROGRAM PODPŮRNÁ SKUPINA ŽEN TŘINEC 

Jsme ženy, kterým se právě nevede dobře, 

nefungují nám vztahy v rodině, naši blízcí propadli 

závislosti nebo jsou zraněni životními okolnostmi.  

 

Naše jednání mnohdy charakterizuje hořkost, které 

se potřebujeme zbavit. Očekáváme, že nám někdo 

pomůže vyřešit náš problém, bude se nám věnovat, 

vyslechne nás a navrhne východisko. 
 

Co nabízíme: 
 

Vzájemnou podporu, nasměrování na Krista, 

odvrácení se od hříšného jednání a postojů, 

přímluvnou modlitbu za sílu k odpuštění sobě              

i druhým lidem a  povzbuzení   k žehnání nepřátelům.  

 

V Kristu také nalézáme plné uzdravení z našich 

zranění. Takto se zbavujeme hořkosti a náš pracovní, 

rodinný, duchovní i společenský život je najednou         

o něčem jiném, byť okolnosti zůstávají často stejné 

nebo se mění pomaleji, než bychom si v hloubi srdce 

přály. 
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Často zjistíme, že se potřebujeme změnit my samy, nikoli naše životní okolnosti. Sílu ke změně 

našich postojů nám dává náš nebeský Otec Bůh v Kristu Ježíši, náš Spasitel a Král. Duch Svatý nás 

uvádí do pravdy o nás samotných a zároveň vede ke změně naší často pokřivené identity a pomáhá 

v nás budovat Boží charakter.  
 

Setkání se účastnilo v průměru 9 žen, za rok celkem 423 osob. 

 

PROGRAM SMÍŠENÁ PODPŮRNÁ SKUPINA ČESKÝ TĚŠÍN 

Podpůrná skupina je společenství osob, které 

hledají pomoc v těžkých životních situacích. 

Skupina je určena závislým a spoluzávislým 

osobám. Je zde možnost sdílet společně své 

zkušenosti, navzájem si naslouchat  a poskytnout 

si zpětnou vazbu.  

 

Děkujeme všem podporovatelům, že jsme se 

v roce 2018 mohli scházet na podpůrných 

skupinách v Nízkoprahovém denním centru 

BETHEL v Českém Těšíně.  

 

 

Podpůrné skupiny se coby dobrovolnická aktivita konají pravidelně každou středu v 16:30 – 

18:00 h, sejde se průměrně 11 osob – za rok celkem 462 osob. 

                     

PROGRAM DOPISNÍ SLUŽBA 

Dopisní služba našim přátelům probíhala pravidelně po celý rok. Listovní konverzace 

probíhala se třemi odcestovanými známými, pěti lidmi v léčebných zařízeních a sedmnácti 

osobami ve výkonu trestu. Oproti roku 2016, kdy na zakládání dopisů stačilo půl šanonu, 

v roce 2018 bylo potřeba dva celé šanony.  

 

Na úterní podpůrné skupině dávám kolovat čistý list se jmenovkou adresáta a každý z přítomných 

může napsat své povzbuzení nebo osobní vzkaz. Každý adresát dostane do velké poštovní obálky 

jednu zpracovanou kapitolu z knížky „Proč jsme vůbec tady“ s mým povzbuzením, letáček nebo 

křesťanskou pohlednici a výše zmíněný list od přátel z podpůrné skupiny.  

 

Každý, kdo odepíše zpět, dostane navíc obálku s čistým dopisním papírem a známkou, aby 

mohl odpovědět. Dopisy posílám pravidelně každé tři – čtyři týdny. Během této doby zase zpětně 

přicházejí odpovědi na adresu Kontaktního centra a já je předčítám přátelům na podpůrné skupině.  

 

Dopisy jsem posílal i našim přátelům, kteří souhlasili s léčením a odjeli do některé z léčeben, nebo 

odjeli za prací a chtěli s námi i nadále udržovat kontakt. 

 

Spolupracuji s vězeňskými kaplany (například Ing. Jan Kočnar pracuje v Ostravě - 

Heřmanicích). Kaplani mohou upozornit lidi ve výkonu trestu na naši dopisní službu. Od těch, kteří 

ve vězení uvěřili nebo alespoň spolupracují s kaplanem, přichází první dopis. Kromě dopisů 

posílám povzbuzení emailovou poštou našim spolupracovníkům z Podpůrných skupin v Třinci          

a v Českém Těšíně.  
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V jednom dopise stálo: „Než napíšu pár řádků a vyplním testy, chci moc poděkovat za dopis. Moc 

mě překvapil, tak ještě jednou děkuji. Modlíme se i s Honzou Kočnarem, ať Vaší práci a Vašim 

životům Bůh mocně žehná. Chci bydlet u Vás, a když Bůh dá, dopracuji se k vlastnímu bytu u Vás 

v Třinci. Věřím plně Bohu, že má pro mě plán. Těším se moc, opravdu hodně.“ 

 

V jednom odeslaném dopise zasílá náš přítel svému kamarádovi toto povzbuzení do 

léčebny: „Přeji Ti, aby jsi se setkal s Kristem ve svém životě, a nenechej ho dlouho stát u svých 

dveří.“ Jiný přítel nám psal: „Mrzí mě, že jsem Vás neposlechl a takto jsem teď skončil. Když mi to 

dovolíte, rád bych se přišel omluvit za všechny těžkosti, které jsem Vám způsobil.“  

 

Další zájemce napsal: „Ahoj Miroslave, děkuji za Tvůj dopis a vše, co jsi mi poslal. Chci Ti říct, že si 

moc vážím toho, co pro mě děláš, zejména času, který věnuješ tomu, že se mnou komunikuješ. 

Dopisy od Vaší organizace mi umožňují kontakt s lidmi, kteří mají smysl života. Každý Tvůj dopis je 

pro mě jako spojení se životem. Je světem, kde je ještě láska a porozumění. Pro člověka ve vězení, 

kde jsem, jsou vztahy mezi lidmi sice fajn, ale chybí vstřícnost, nesobeckost, upřímné přátelství.“ 

(PN) 

 

Hodnota dopisu nebo povzbuzení zaslaného v pravý čas určitému člověku mnohonásobně 

přesahuje hodnotu času stráveného jeho přípravou. Proto je i tato služba potřebná. 

 

Mgr. Miroslav Sikora 

pastor 
 

PROGRAM DUCHOVNÍ ZAJIŠTĚNÍ PRO POTŘEBNÉ 

V tomto roce byly 4 osoby připraveny ke konfirmaci, 2 páry se účastnily příprav pro vstup     

do manželství a proběhla 1 svatba. 

 

V průběhu celého roku probíhaly individuální pastorační konzultace, jednalo se o 22 až 30 osob 

měsíčně. 
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PROGRAM POSLEDNÍ KAPKA 

 

Po celý rok 2018 nás programem provázel tento verš z Bible: 
 

…a apoštolové se shromáždili u Ježíše, i řekli mu všechny věci, co a jak vykonali druhým i jak je 

taky vyučovali.    

    Markovo evangelium 6:30 

                   

 
                                                  

   Celodenní program je primárně určen lidem, kteří prožívají problémy se závislostí v různých 

oblastech a taktéž jedincům na okraji společnosti. Je nabízen i partnerům, příbuzným a blízkým 

těchto lidí.  

 

Program nabízí setkávání osob, které hledají naplnění a smysl života. Program je biblicky 

koncipován pro změnu, jít do sebe, prožít moment zlomu, dojít k bodu obratu. 
 

Naše práce je zaměřena na snižování zdravotních rizik a sociálních důsledků u osob se zkušeností 

s návykovými látkami, závislým chováním nebo ohrožujícími procesy.  

 

Pomoc, podporu, provázení nabízíme: 

 

 Lidem bojujícím se závislostí 

 Sporadickým uživatelům 

 Experimentátorům 

 Abstinujícím osobám 

 Spoluzávislým lidem 

 Příbuzným a přátelům lidí  

bojujících s návykovým chováním

 

 

Setkání se uskutečňují v sobotu od 9:00 do 15:00 hodin ve středisku Karmel ve Smilovicích.  

 

Fotografie včetně audio záznamů můžete najít na našich webových stránkách 

www.sancepodanaruka.cz.  

http://www.sancepodanaruka.cz/
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Průměrná účast na tomto celodenním programu byla 112 osob. 

 

PROGRAM ŠANCE – NOVÝ START 

Někteří lidé po absolvování léčebného programu nebo ukončení terapeutické komunity či 

propuštění z výkonu trestu potřebují další podporu a pomoc. Jde zejména o období prvních třech 

měsíců, kdy je nebezpečí relapsu největší. Z tohoto důvodu nabízíme těmto lidem program Šance 

– Nový START.  

 

Jedná se o službu následné péče, která nabízí pomoc abstinujícím lidem (mužům i 

ženám) od 18 let věku, kteří absolvovali léčbu různých typů závislostí. Délka pobytu v programu je 

9 měsíců, tato doba by účastníkům měla postačit k tomu, aby si našli práci a vlastní bydlení. 
 

Uživatelům programu pomáháme získat praktické dovednosti, které jsou nezbytné k životu 

v oblasti bydlení, abstinence, práce a náplně volného času. Zapojujeme je do povinné pracovní 

terapie do doby, než si najdou stálé zaměstnání. Pomáháme jim tak získat znovu pracovní návyky 

a sebevědomí. Naše nabídka také zahrnuje pomoc při řešení dluhů. Nedílnou součástí je duchovní 

péče postavená na biblických principech.  
 

Cílem programu je celková stabilizace, podpora v abstinenci a posílení samostatnosti                      

a soběstačnosti. 
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Díky finanční podpoře F-nadace jsme mohli v roce 2018 dále rozvíjet středisko i pracovní terapii.  
 

Do programu Šance - Nový START bylo zapojeno 18 osob. 

 

PROGRAM PRACOVNÍ TERAPIE 

Přátelé Kontaktního centra a programu Šance - Nový START se zapojují do pracovní 

terapie, která zahrnuje pomocné stavební a úklidové práce, udržování zeleně, stěhování, malířské 

práce nebo jiné činnosti. 
 

Lidem, kteří mají zájem, pomáháme obnovit pracovní návyky a připravujeme je pod vedením 

koordinátora pracovní terapie na nástup do zaměstnání. 

 

 
 

Do pracovní terapie se zapojilo 16 lidí. 

 
 

SPOLUPRÁCE S PROBAČNÍ A MEDIAČNÍ SLUŽBOU ČR 

Řadu let spolupracujeme s Probační a mediační službou ČR, a to v oblasti výkonu 

alternativních trestů obecně prospěšných prací pro dospělé, mladistvé a nezletilé.   
 

 

Cílem alternativních trestů je, aby si takto odsouzený uvědomil vlastní chybu a napříště se 

stejného jednání vyvaroval. Je mu nabídnuta možnost provinění odčinit vlastní prací.  

 

Tito klienti jsou povinni docházet na pracoviště ve svém volném čase a plnit svěřené úkoly bez 

nároku na odměnu.  



11 

PROGRAM KAŽDÝ ZAKOPNE 

Mladiství delikventi se často setkávají s manuální prací poprvé a zažívají, jak pracné je 

vytvářet hodnoty. Častou náplní práce mladistvých je vysávání koberců, vytírání podlah, mytí oken, 

sekání trávy, úklid prostranství kolem budovy a další jednoduché údržbářské práce. Tato aktivita je 

prováděna pod dohledem vyškolené dospělé osoby. 
 

Nezletilým a mladistvým odsouzeným nabízíme setkání dorostu a mládeže. V období prázdnin 

nabízíme možnost strávit volný čas na táborech.  
 

Tento projekt byl realizován za finanční podpory města Třinec.  

 
 

PROGRAM POTRAVINY POMÁHAJÍ 

Pomáháme prakticky a přistupujeme k potřebným z čistě lidské stránky. Najíst se potřebuje 

každý a pomoc v situaci, kdy chybí peníze na základní potraviny a do výplaty sociálních dávek 

zbývá ještě několik dnů, je k nezaplacení. Tady platí ono příslovečné „V nouzi poznáš přítele.“ 

 

 

POTRAVINOVÁ A MATERIÁLNÍ POMOC NEJCHUDŠÍM OSOBÁM   

(POMPO II) 
 

 
 

 

           Pracovníci Kontaktního centra klientům bezprostředně ohroženým chudobou rozdělovali 

v roce 2018 potraviny, drogerii a hygienické potřeby. Tyto zdroje pocházejí z Fondu evropské 

pomoci nejchudším osobám a jsou dotovány za státního rozpočtu ČR. 

 

 
 

V roce 2018 jsme díky POMPO II každý měsíc průměrně podpořili 50 osob, se kterými dále 

pracujeme. 

 

SPOLUPRÁCE S POTRAVINOVOU BANKOU V  OSTRAVĚ, Z. S. 
 

Od roku 2018 jsme členy Potravinové banky. Díky této spolupráci zdarma získáváme           

od okolních hypermarketů téměř každý den pečivo, zeleninu, ovoce a výrobky s blížící se lhůtou 

spotřeby. V roce 2018 jsme obdrželi potraviny o celkové hmotnosti 42 163 kg. 
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Potraviny na vlastní náklady dovážíme do Kontaktního centra a tam je rozdáváme sociálně slabým 

přátelům, matkám s dětmi i osamělým lidem v nouzi. Denně takto podpoříme průměrně 45 

osob.  
 

Každoročně se účastníme potravinových sbírek. V září se konala sbírka „Potraviny pomáhají“ v OD 

Kaufland Třinec.  
 

V říjnu proběhla Krajská potravinová sbírka, do které se zapojily příspěvkové organizace 

Moravskoslezského kraje.  

 

Národní potravinová sbírka proběhla 10. 11. 2018. Naši dobrovolníci v hypermarketu TESCO 

Třinec a v supermarketu TESCO Bystřice vybrali necelé 2 tuny potravin. 

 

V roce 2018 jsme začali spolupracovat s Azylovým domem pro rodiče s dětmi v Třinci, Odborem 

sociálních věcí - oddělením sociální pomoci magistrátu města Třinec a Odborem hmotné nouze 

SSZ v Třinci. Na základě této spolupráce poskytujeme doporučeným lidem potraviny oproti 

poukázce.  

 

PROGRAM TEPLÁ POLÉVKA 

Společný program Šance podaná ruka, z. ú. a Charity Třinec se na začátku roku 2018 opět 

za spolupráce s dobrovolníky podařilo uskutečnit.  

 

 
 

 

V zimních měsících, kdy se venkovní teploty pohybovaly pod nulou, jsme vydávali v Kontaktním 

centru 3 x týdně bezplatně teplou polévku, kávu a čaj: v pondělí, středy a pátky od 10:00        

do 11:30 hod.  
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Cílem bylo nejen řešení hmotné nouze a osobní krize formou nabídky teplého jídla, ale také 

zvěstování Božího slova, které jediné vede ke skutečné proměně života. Klienti vyslechli biblické 

zamyšlení a následovalo osobní svědectví o tom, že je možné začít znovu a jinak.  

 

Zúčastnění měli po ukončení programu možnost osobního rozhovoru s pracovníky a dobrovolníky. 

V příjemném prostředí u kávy a čaje řešili své problémy.  
 

Kolem stolu se scházelo od 17. 1. 2018 do 9. 3. 2018 průměrně 38 osob. Uvařili jsme 23 

chutných polévek a jedlo celkem 874 lidí. Každý měl možnost si přidat. 
 

Projekt Teplá polévka finančně podpořili:  
 

Farní sbor Slezské církve evangelické a. v. v Třinci, Charita Třinec, město Třinec, Křesťanské 

společenství, z. s. a Římskokatolická farnost Třinec. 

 

SPOLEČNĚ U VÁNOČNÍHO STOLU 
 

Čtvrtý ročník této akce proběhl 18. 12. 2018 v 16 hodin ve velkém sále Sborového centra 

Hutník. Sešlo se 140 přátel, kteří chtěli strávit společný večer.  
 

Prožili jsme příjemné chvíle u koled i vánočního slova biskupa SCEAV Tomáše Tyrlíka.

PRACOVNÍCI A DOBROVOLNÍCI 
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Ředitel        Pastor     

                          

Rudolf Marosz          Mgr. Miroslav Sikora       

Tel.: +420 608 613 411         Tel.: +420 737 007 071       

marosz@sancepodanaruka.cz             sikora@sancepodanaruka.cz 

 
 

Referent Šance – Nový START     Koordinátor pracovní terapie 

                          

Ing. Věslava Štéblová         Petr Lipowski      

Tel.: +420 730 188 791         Tel.: +420 734 642 633       

steblova@sancepodanaruka.cz             prace@sancepodanaruka.cz 
 

 

Referentka potravinové pomoci    Asistentka        

                     

Lenka Mražiková          Věra Morcinková, DiS.       

Tel.: +420 730 188 791         Tel.: +420 730 188 791       

mrazikova@sancepodanaruka.cz             morcinkova@sancepodanaruka.cz 

 

 
 

Dobrovolníků v roce 2018 bylo kolem dvaceti. Děkujeme všem dobrovolníkům i jejich 

rodinám za obětavou pomoc a všechen čas, který nám během roku věnovali. 

 

Těšíme se na další spolupráci! 

 

Povzbuzujeme Vás, abyste se i nadále modlili za všechny pracovníky na plný 

úvazek, jejich rodiny a také za všechny dobrovolníky. Děkujeme za Vaši pomoc! 

 

mailto:marosz@sancepodanaruka.cz
mailto:sikora@sancepodanaruka.cz
mailto:steblova@sancepodanaruka.cz
mailto:mrazikova@sancepodanaruka.cz
mailto:morcinkova@sancepodanaruka.cz
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ROZBOR NÁKLADŮ A VÝNOSŮ K 31. 12. 2018 
 

 

                              NÁKLADY 
 
 
 

Účet Název účtu Plnění 

501 Spotřeba materiálu 112,956.96 

 
Potraviny 8,149.00 

 
Všeobecný materiál 70,155.96 

 
Drobný majetek  24,714.00 

 
Materiál - pracovní skupina 9,029.00 

 
Knihy, publikace, tiskopisy 909.00 

   502 Spotřeba energie 208,118.00 

 
Elektrická energie 80,943.00 

 
Plyn 95,654.00 

 
Vodné, stočné 10,761.00 

 
Teplo 20,760.00 

   503 Pohonné hmoty 113,965.61 

 
Pohonné hmoty 113,965.61 

   511 Opravy a udržování 20,418.00 

 
Opravy a udržování 20,418.00 

   512 Cestovné 565.00 

 
Cestovné 565.00 

   513 Náklady na reprezentaci 5,253.00 

 
Náklady na reprezentaci 5,253.00 

   518 Ostatní služby 631,776.02 

 
Poštovné 9,749.00 

 
Pronájmy, občerstvení 48,360.00 

 
Ostatní služby   389,128.00 

 
Vzdělávání, semináře 58,500.00 

 
Poplatky za telefony 8,106.02 

 
Nájemné 116,129.00 

 
Dopravné 1,804.00 

   521 Mzdové náklady 1,286,071.00 

 
Mzdové náklady - kontaktní centrum 707,960.00 

 
Mzdové náklady - pracovní skupina 572,168.00 

 
Náhrady - nemoc 5,943.00 

   524 Zákonné sociální pojištění 391,330.00 

 
Sociální pojištění - kontaktní centrum 114,083.00 

 
Sociální pojištění - pracovní skupina 123,384.00 

 
Zdravotní pojištění - kontaktní centrum 96,442.00 

 
Zdravotní pojištění - pracovní skupina 57,421.00 
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525 Jiné sociální pojištění 5,008.00 

 
Zákonné pojištění zaměstnanců 5,008.00 

   527 Ostatní sociální náklady 996.00 

 
Ostatní sociální náklady 996.00 

   538 Ostatní daně a poplatky 4,990.00 

 
Ostatní daně a poplatky 4,990.00 

   549 Ostatní náklady z činnosti 1,756.00 

 
Jiné ostatní náklady 1,756.00 

   
551 

Odpisy dlouhodobého 
majetku 

50,000.00 

 
Odpisy 50,000.00 

   

 

Náklady celkem 2,833,203.59 
 

 

VÝNOSY 
 
 

Účet Název účtu Plnění 

602 Výnosy z prodeje služeb 1,077,184.00 

 
Nájemné klientských bytů 429,669.00 

 
Tržby - pracovní skupina 543,335.00 

 
Ostatní služby 104,180.00 

   

   604 Tržby za prodané zboží 500.00 

 
Tržby za prodané zboží 500.00 

   649 Ostatní výnosy 21,290.00 

 
Prodej šrotu 21,290.00 

   652 Tržby za prodej majetku 22,000.00 

 
Prodej majetku 22,000.00 

   680 Přijaté příspěvky 405,745.00 

 
Příspěvky na činnost 405,745.00 

   682 Přijaté dary 218,247.00 

 
Přijaté dary 218,247.00 

   691 Přijaté dotace 1,354,939.00 

 
Dotace na bydlení 180,320.00 

 
Provozní dotace 691,226.00 

 
Dotace na mzdy 483,393.00 

   

 
Výnosy celkem 3,099,905.00 
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PODĚKOVÁNÍ SPOLUPRACUJÍCÍM ORGANIZACÍM 
 

Vážení přátelé, kolegové, sponzoři, donátoři, rádi bychom Vám poděkovali za Vaši přízeň      

a spolupráci při naší činnosti zaměřené na pomoc závislým jedincům a lidem na okraji 

společnosti. 

 

Poděkování patří všem, kteří jste na nás pamatovali a jakýmkoliv způsobem nás 

podporovali v roce 2018.  

 

 

 
 

 

 

Rovněž děkujeme všem ostatním drobným dárcům, které jsme zde nevyjmenovali a kterých 

bylo opravdu mnoho.  

 

Bez Vaší pomoci bychom stěží mohli fungovat.  

 

Dík patří také těm, kteří nás podporovali materiálně, věcně nebo dobrovolnou pomocí.  

 

Za Vaše dary a čas děkujeme!  

 

Zároveň se na Vás obracíme s prosbou, abyste s námi zůstali i v roce 2019. 
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JAK NÁS MŮŽETE PODPOŘIT? 
 

Předem Vám děkujeme za modlitby a Vaši štědrost. Děkujeme všem dárcům, kteří již 

přispěli v minulosti nebo průběžně přispívají.  

 

Finanční podporu můžete zaslat na účet vedený u FIO Banky, č. ú. 2501321530/2010.  

 

Variabilní symboly:   110   Kontaktní centrum 

            121   Šance – Nový START 

            130   Podpůrné skupiny, Poslední kapka, Spolu u vánočního stolu 

            140   Každý zakopne 

            150   Potraviny pomáhají 

          160   Mzdové náklady   

 

 

ZÁVĚR 
 

V první řadě si uvědomujeme, že všechno, čeho jsme dosáhli, jsme dokázali z Boží milosti    

a díky podpoře okolních církví, sponzorů, dárců i úsilí jednotlivých věřících bratří a sester, kteří 

obětovali svůj čas, své schopnosti, svou energii a své peníze.  

 

Nejednou čelíme nadlidským výzvám, protože jsme se rozhodli pomáhat těm, kteří se ocitli         

na okraji společnosti a často se potácejí mezi životem a smrtí.  

 

Pozitivním výsledkem naší práce je trvale abstinující uživatel, který je schopen vést 

plnohodnotný život ve svém přirozeném prostředí.  

 

Nasazení pracovníků a dobrovolníků Šance podaná ruka, z.ú., jejich snaha vnímat potřebu 

společnosti a neustálé přizpůsobování se novým podmínkám, které se ve společnosti mění, je 

pro nás projevem víry a zároveň důkazem, že zapojení je pro mnohé z nich praktickým 

příkladem osobní zodpovědnosti a naplnění poslání církve.  

 

Máme radost z toho, že někteří naši přátelé dokázali svůj život s Boží pomocí změnit     

a vydat se jiným směrem. Abstinují, mají práci, splácejí své dluhy, pracují na zlepšování 

vztahů s rodinou a svými nejbližšími či dokonce uzavírají sňatky.  

 

Díky Bohu jsme mohli v průběhu roku vidět zachráněné a změněné životy mužů a žen           

a jejich úspěšný návrat do společnosti a do běžného života. 

 

Co k tomu dodat?  

 

„Je-li Bůh s námi, kdo proti nám? On neušetřil svého vlastního syna, ale za nás za 

všecky jej vydal; jak by nám spolu s ním nedaroval všecko?“ 

Bible, List Římanům 8:31-32 
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Výroční zpráva za rok 2018 

 

   
 

 

 

 

 

KONTAKT 

 

Šance podaná ruka, z.ú. 

Frýdecká 136, Staré Město 

739 61 Třinec 

 

Telefon:  +420 608 613 411  

               +420 730 188 791 

 

info@sancepodanaruka.cz 

 

www.sancepodanaruka.cz 

mailto:info@sancepodanaruka.cz
http://www.sancepodanaruka.cz/

