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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 

Již rok pracujeme v našich nových prostorech, kde se nám lépe daří plnit naše vytýčené cíle. Tak jako 
v předcházejících letech, naší hlavní myšlenkou a cílem propojení mezi generacemi, je jejich vzájemné 
soužití, předávání si navzájem zkušenosti a tím udržování tradic. Naší snahou je, jak co nejlépe využívat 
volný čas seniorů, aby se cítili ve společnosti potřební a neodstrkováni. 

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 2018 

Pokračovali jsme v našich vytýčených aktivitách - pořádání IT kurzů pro seniory, přednášky o bezpečnosti 

seniorů, úspěšně je provozován nový Senior point v Opavě a v neposlední řadě určitě jedna z hlavních 

akcí roku 2018 a to Benefiční koncert, který proběhl 31.5.2018  
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IT kurzy 

V roce 2018 jsme pokračovali v oblíbených IT kurzech. Ty jsou určeny pro seniory starších 
60 let. Vzhledem k našemu individuálnímu přístupu ke klientům jsou vhodné jak pro začátečníky, tak i 
pro pokročilé. Po ukončení jednotlivých kurzů jsou u seniorů viditelné pokroky ve znalostech 
informačních technologií. Podívají se na novinky, vyhledají si různé zajímavosti, jsou schopni přijímat a 
poslat emaily, fotografie či obrázky. Máme velice časté dotazy na pokračování kurzů. 
Ty v roce 2018 probíhaly v Seniorcentru v Opavě. Pro jejich oblíbenost budeme IT realizovat v roce 2019 
i v Ostravě.  
 

 

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). 

Přednášky jsou vedeny přátelskou 

formou, kde mezi lektorem a 

seniorem je vedený dialog a 

senioři se takovou formou dozví 

mnoho nového v této oblasti a 

mohou přispět také svými 

zkušenostmi. I když toto téma je 

velmi aktuální a je mu věnováno 

mnoho prostoru jak ve sdělovacích 

prostředcích, tak v tisku, jsme 

velmi potěšení, že jsou tyto 

přednášky hojně navštěvovány. 
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Benefiční koncert 

Letos jsme uspořádali druhý benefiční koncert. Na akci vystoupili -  
flétnový kvartet Čtyřflet, klarinetový soubor, pěvecký sbor žáků 
ZUŠ Krnov, pod vedením svých učitelů Kateřiny Vidličkové, Ilony 
Tiché a Pavlina Panayotova. Hlavní osobností večera byla Yvetta 
Blanarovičová. Koncert se uskutečnil 31. května v Poutním kostele 
Cvilín v Krnově. Byl to nepřekonatelný zážitek pro všechny 
zúčastněné. I v nadcházejících letech budeme pokračovat v této 
charitativní činnosti. Veliký dík všem, kteří nás přišli podpořit. 

 

 

 

Euroklíč 

 

 
V rámci svých služeb jsme zajišťovali 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.); 
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-  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.  

 

Seniorpoint  

Je v provozu Senior point Opava, kde úzce spolupracujeme se 

Seniorcentrem v Opavě, se kterým se podílíme na chodu tohoto 

kontaktního místa. Senioři zde můžou využít poradenství 

v různých oblastech běžného života, ve kterých se mnohdy 

nedovedou orientovat. Dozví se o akcích, které pořádáme. Vše je 

doplněno propagačním materiálem a letáčky. Je zde také 

k použití PC s internetem, který mohou senioři bezplatně užívat. 

 

 

 

 

 

 

Činnosti v roce 2019 

Tak jako v předcházejících letech budeme pokračovat v našich projektech, které se úspěšně rozvíjejí. 

Uskutečníme 3. benefiční koncert, který vyžaduje velké úsilí, ale výsledek za to určitě stojí. Budeme i 

nadále provozovat Senior Point v Opavě s větším využitím daných prostor. Všechny naše aktivity 

směřujeme k naší vizi – vybudování komunitního centra.  
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 Finanční zpráva  

 

• Hospodářský výsledek hospodaření z hlavní činnosti je - 113 Kč 

Z hospodářské činnosti je 0 Kč 

Z činnosti podléhající dani z příjmu je 0 Kč 

• Průměrný evidenční přepočtený počet zaměstnanců je: 1 

Počet členů předsednictva je: 3 

Počet členů předsednictva, kteří jsou zároveň zaměstnanci je: 1 

Osobní náklady činí: 318 483 Kč 

Ostatní sociální náklady činí: 649 Kč 

• Výše odměn a funkčních požitků členům statutárních a kontrolních orgánů z titulu jejich funkce 

činí: 0 Kč 

• Daňová povinnost za minulé účetní období činí 0 kč 

• Daňová povinnost za sledované účetní období činí 0 kč 

• Zaplacená daň za minulé účetní období činí 0 Kč 

• Zaplacená daň za sledované účetní období činí 0 Kč 

• Přijaté dary: 202 600 Kč 

• Přehled členských příspěvků: 0 Kč 

• Dotace ÚP: 295 788 Kč 
 

 

 

Poděkování 

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

Zvláštní poděkování patří firmám Czech Sampo Security s. r. o., Martin Volek DESIGN, Městu Ostrava, 

Moravskoslezskému kraji a Statutárnímu městu Opava za podporu.  

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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