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Sídlo: Opavská 16, 747 16 Bohuslavice 

Provozovna: Vlasty Vlasákové 2/966, 700 30 Ostrava 

E-mail: info@cpstrojlistek.cz 

http://www.cpstrojlistek.cz/ 

Zpracovala: Bc. Andrea Matýsková, ředitelka spolku  

mailto:info@cpstrojlistek.cz


  
 

 

Centrum pro seniory TROJLÍSTEK, z.s.  tel.:  + 420 727 933 093 

                                      email: info@cpstrojlistek.cz 
                                                   č.ú.: 2100955807/2010 
                                                                             transparentní účet: 2201066240/2010 

 

Úvodní slovo 

V novém roce jsme našli nové prostory, umožňující efektivnější práci s klienty a potřebný 

prostor pro kurzy. Naše nová provozovna se nachází na adrese Vlasty Vlasákové 2/966 

v Ostravě. Protože si uvědomujeme žádoucí propojení mezi generacemi, hlavně udržení tradic a 

předávání zkušeností, rozšířil TROJLÍSTEK činnost směrem k dětem, mládeži, rodinám s dětmi 

a handicapovaným.  

Abychom mohli i nadále prohlubovat tradice mezi mládím a stářím, budujeme „KOMUNITNÍ 

CENTRUM TROJLÍSTEK“, kde můžeme vše realizovat. 
 

Hlavní náplní činnosti organizace je: 

˗ organizování aktivit, programů a projektů k využití volného času dětí, rodin s dětmi, seniorů  

a sociálně slabých skupin; 

˗ spolupráce s úřady a institucemi za účelem získávání informací pro pomoc seniorům; 

˗ spolupráce s obecními úřady a ostatními neziskovými organizacemi; 

˗ vzdělávání a podpora dětí, rodin s dětmi, seniorů a sociálně slabých skupin; 

˗ organizace zájmových a mimoškolních aktivit dětí; 

˗ podpora a propagace volnočasových aktivit v přírodě, rozvoj sociálních dovedností, pohybových 

a vzdělávacích činností; 

˗ výchova, vzdělávání a podpora osob pro budoucí činnost spolku; 

˗ respektování práv a zájmů dětí, rodin s dětmi, seniorů a sociálně slabých skupin. 

 

Činnost v roce 2017 

V roce 2017 jsme pokračovali v našich aktivitách pro seniory a IT kurzech. Naše rozšíření působnosti  

o děti, rodiny s dětmi a další skupiny nás vedli k naplánování a realizaci dalších projektů. 

Na čistotě břehů vám záleží, senioři a mládeži? 

Realizací projektu dojde k vyčištění části řeky Opavy od odpadků vybranými účastníky ve věkové 

kategorii do 17 let. Jedná se o úsek řeky mezi Opavou a Hájem ve Slezsku v délce cca 16 km. Čištění 

řeky  probíhá současně se sjížděním řeky na kánoích, čímž je zajištěna nenásilná forma zapojení mládeže 

do úklidu břehů. Účastníci jsou rozdělení do týmů, jeden tým je složen z dětí a seniora, je posilována 

schopnost kooperace a týmového smýšlení u dětí. Každý tým se společně plaví na jedné lodi. 

Bezpečnost a ochrana seniorů 

Jedná se o semináře a přednášky, zaměřené na prevenci domácího násilí, způsoby zabezpečení majetku, 

skryté nebezpečí v oblasti rizikového chování na internetu, nekalé obchodní praktiky prodejců, bezpečí 

seniorů v silničním provozu (při cestování vozidly i hromadnými dopravními prostředky i při jiném 

využívání pozemních komunikací). 
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Jednotlivé části jsou zaměřeny na prevenci a tím i zajištění informovanosti seniorů.    

V dnešním světě, kdy senioři mnohdy nedbají na výstrahy spojené s domácím násilím, 

jsou ukázány již prvotní náznaky vznikajícího násilí. Nebát se mluvit a ptát se otevřeně, neomlouvat své 

tzv. "blízké", že to mají těžké a nechat se takto týrat. Formy týrání mohou být různé a to jak fyzické, tak 

psychické. Další nedílnou součást tvoří i zabezpečení svého majetku - vhodnost výběru bezpečnostního 

kování, FAB, druhý zámek atd. Dále je tady moderní doma internetu, kdy i zde je mnoho nástrah např. 

falešné profily, lákavé nabídky na koupi různého zboží. Cílem takového semináře je upozornit na 

podvodné emaily, webové stránky, seznamky. Nekalé obchodní praktiky - pozor na podpis smlouvy 

(malá drobná písmena). Velmi dobré řečnické schopnosti prodejců, umění přesvědčit. Cestování seniorů 

v MHD, na co si dát pozor (kapsáři), proč přecházet po přechodu pro chodce a vyhrazených místech k 

tomu určených a ne po frekventované silnici. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Euroklíč 

V rámci svých služeb zajistíme zprostředkování k získání tohoto užitečného pomocníka. 

- zajistí dostupnost veřejných sociálních a technických zařízení (např. výtahů, svislých a schodišťových 

plošin apod.) osazených jednotným eurozámkem; 

- lze použít také v řadě zemí Evropy. V České republice je již osazeno cca 1500 míst (na úřadech, 

nádražích, čerpacích stanicích, v obchodních centrech apod.); 

-  je určen pro držitele průkazu TP, ZTP a ZTP/P a lidem s diagnózou diabetik, stomik, onkologický 

pacient, autista, pacient s roztroušenou sklerózou, Parkinsonovou chorobou, Crohnovou chorobou a 

ulcerózní kolitidou, močovými dysfunkcemi a dalšími omezujícími nemocemi; 

- euroklíč může získat také organizace (obec) poskytující služby handicapovaným, seniorům, aj., čímž 

dokáže, že jí záleží na svých klientech (občanech) a zároveň zvýší tím svou prestiž. 

Uvedené cílové skupiny potřebují ke své hygieně vybavené a čisté prostředí, což uzavřený prostor 

Eurozámkem lépe zajistí. Systém zpřístupňuje zařízení těm, pro něž jsou určena a brání jejich zneužívání 

nežádoucími skupinami. 
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Benefiční koncert 

Benefiční koncert byl první charitativní akcí, jejíž výtěžek byl věnován paní Marušce. Ta trpí 

oční vadou, která ji omezuje v aktivním způsobu života. Vybrané finanční prostředky pomohou seniorce 

při léčbě očí, k dřívějšímu a radostnějšímu pohledu na okolní svět. Centrum pro seniory TROJLÍSTEK 

děkuje všem, kteří přispěli na dobrou věc – především účinkujícím Slezskému kvartetu, zpěvákovi 

Petrovi Bendemu, pěveckému sboru Rozmar a Nezmar pod vedením paní Heleny Mižičové, kteří 

připravili nezapomenutelný zážitek. 

 

 

 

 

 

 

 

 

IT kurzy 

I letos jsme pokračovali v oblíbených IT kurzech. Kurzy jsou určeny pro seniory starších 60 let. Vzhledem 
k našemu individuálnímu přístupu ke klientům jsou kurzy  určeny pro začátečníky i pokročilé.  
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Propagace a marketing – Seniorcentrum Opava 

Se Seniorcentrem Opava jsme spolupracovali na projektu, jehož cílem bylo zvýšení 

povědomí jejich služeb. Společně jsme uspořádali v Seniorcentru Den otevřených dveří, posílili  

propagaci na sociálních sítích, vytvořili plakáty a letáčky, vytvořili jsme nové přehlednější webové 

stránky. Akce se povedla a Seniorcentru se zvýšila popularita a zájem o jejich služby. 

 

 

 

SeniorPoint 

Na podzim roku 2017 jsme začali spolupracovat na projektu provozování SeniorPointu v Opavě. 

SeniorPoint je kontaktní místo pro seniory a je otevřen každý čtvrtek od 7:30 do 16:00 hodin. Seniorům 

zde vyřídíme slevovou kartu Senior Pas, poskytujeme přístup k počítači s internetem, 

zprostředkováváme právní poradnu a pořádáme různé volnočasové aktivity v podobě přednášek, kurzů a 

seminářů z oblasti zdraví, bezpečnosti a jiné. Dále poskytujeme IT kurzy a kreativní tvořivé dílny 

s tematickými výrobky.  
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Činnosti v roce 2018 

V roce 2018 budeme pokračovat s našimi rozjetými projekty, jako je Senior v bezpečí, IT 
kurzy, spolupráce se SeniorPointem a jiné. Dále plánujeme 2. benefiční koncert, který, doufáme, bude 
alespoň tak úspěšný, jako náš 1. benefiční koncert. 
 
Centrum pro seniory TROJLÍSTEK má velké plány - vytvoření kulturně komunitního centra - prostoru pro 
pořádání celého spektra sociálních, kulturních a pohybových aktivit, jejichž cílem je posilování místní 
sociální soudržnosti a sociálního začleňování. Součástí komunitního centra je taktéž vybudování kreativní 
kavárny. Jedná se o vytvoření volnočasového centra, s příjemným domácím prostředím, s kavárnou, 
přednáškovým a tanečním sálem, keramickou dílnou i dětským koutkem. I s možností venkovních aktivit 
(např. různé druhy pecí, dětské pískoviště, venkovní posezení). Cílem je propojení práce dětí, mládeže, 
matek s dětmi, seniorů. Kdy dojde k provázání generací prostřednictvím volnočasových aktivit. K tomu 
budou sloužit zejména různé kurzy a aktivity zaměřené na tvořivost či vzdělávání. U mládeže je žádoucí 
podporovat aktivity, které vedou k posílení vzájemné mezigenerační komunikaci, odpoutání od IT 
techniky, či předávání tradic. Možnost využití kavárny k obchodním jednáním v domácím prostředí, a to 
díky tradičním recepturám „našich babiček“.   
 
 

Finanční zpráva  

  Název položky 
(v celých 

tis.) 

A. Náklady 668 

A.I. Spotřebované nákupy a nakupované služby 229 

A.II. Změna stavu zásob vlastní činnosti a aktivace   

A.III. Osobní náklady 436 

A.IV. Daně a poplatky 1 

A.V. Ostatní náklady 2 

A.VI. Odpisy, prodaný majetek, tvorba a použití rezerv a opravných položek   

A.VII. Poskytnuté příspěvky   

A.VIII. Daň z příjmů   

  Náklady celkem 668 

B. Výnosy 659 

B.I. Provozní dotace 421 

B.II. Přijaté příspěvky 192 

B.III. Tržby za vlastní výkony a za zboží 18 

B.IV. Ostatní výnosy 28 

B.V. Tržby z prodeje majetku   

  Výnosy celkem 659 

C. Výsledek hospodaření před zdaněním -9 

D. Výsledek hospodaření po zdanění -9 
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Poděkování 

Poděkování patří všem našim příznivcům, přispěvatelům, dárcům a všem, kteří přispěli vlastními silami. 

Zvláštní poděkování patří firmám Czech Sampo Security s. r. o., PROFiber Networking s. r. o., Volek 

DESIGN, TTC MARCONI s. r. o., Moravskoslezskému kraji za podporu.  

Obzvláště děkujeme za vstřícný přístup a  spolupráci Seniorcentru v Opavě.  

 

Náš tým 

Bc. Andrea Matýsková, tel.: +420 727 933 093, andrea.matyskova@cpstrojlistek.cz 

ředitelka organizace, statutární zástupce, fundraiser 

 

Bc. Darina Míková, tel.: +420 725 828 376, darina.mikova@cpstrojlistek.cz 

granty, projekty 

 

Ema Řehová, tel.: +420 775 802 717, ema.rehova@cpstrojlistek.cz 

kreativní dílny 
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