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Důvod vzniku spolku
Důvodem vzniku byla reakce na nevýhodné a dehonestující postavení starých a starších lidí
ve společnosti. Chybějící efektivní nástroje současné legislativy, napomáhající k začleňování seniorů do
společnosti, opomíjí tuto velkou a důležitou skupinu lidí v neproduktivním věku. Hlavním cílem
veškerých aktivit spolku je podpora seniorů při nejrůznějších vzdělávacích a volnočasových aktivitách.
Centrum pro seniory Trojlístek, z. s. bylo zapsáno do spolkového rejstříku, vedeného Krajským soudem
v Ostravě, oddíl L, vložka 14775 dne 05. 02. 2016. Nejvyšším orgánem je předsednictvo spolku. Spolek
je samosprávným, dobrovolným a neziskovým svazkem členů se zájmem o organizaci volnočasových
aktivit pro seniory.

Hlavní náplní činnosti organizace je:
˗
˗
˗
˗
˗
˗
˗
˗

organizování aktivit, programů a projektů k využití volného času seniorů;
spolupráce s úřady a institucemi za účelem získávání informací pro pomoc seniorům;
spolupráce s obecními úřady a ostatními neziskovými organizacemi;
vzdělávání a podpora seniorů;
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 seniorů.

Činnost v roce 2016
Přestože jsme nově založený spolek, realizovali jsme několik IT kurzů pro seniory, zajímavé besedy
a další aktivity.
Besedy
V Komunitním centru Archa a Seniorcentru Opava proběhla přednáška na téma "Voda v našem životě".
Přednáškou nás provedl p. Michal Matouš, který se o tuto problematiku zajímá již několik let.
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IT kurzy
IT kurzy jsou určeny skupině osob starších šedesáti let, především úplným začátečníkům, i
těm, kteří s počítačem nikdy nepracovali. Bez jakýchkoliv vstupních dovedností získají účastníci kurzu
základní znalosti práce s počítačem nebo tabletem.

Křížovkářská liga
Se spolkem Počteníčko jsme spolupracovali na Křížovkářské lize. Považujeme za velmi důležité, aby lidé
v důchodovém věku byli aktivní a nezůstali bez společenské interakce. Křížovkářská liga jim v tom
rozhodně pomůže. Senioři luští rádi, zároveň tak pravidelně trénují paměť, což má velký význam
pro duševní zdraví. Jde nejen o zábavu a využití volného času, ale také o zvýšení zájmu seniorů o dění
kolem sebe.
Poradenská činnost
Navrhli jsme řešení neuspokojivého stavu v domově pro seniory na Hlučínsku. Pomoc spočívala
v poskytnutí poradenství konzultace s právním poradcem, sestavení nájemních smluv, domovního řádu
atd. Dále jsme připravili volnočasové aktivity, které pomohou k lepšímu soužití tamních nájemníků.

Činnosti v roce 2017
V roce 2017 budeme naši činnost rozvíjet a rozšiřovat o zkušenosti, které nabydeme realizací dalších
projektů. Jako je např. bezpečnost seniorů, projekt na podporu životního prostředí a Benefiční koncert.
Výtěžek z koncertu jsme se rozhodli věnovat paní Marušce, kterou omezuje zhoršený zdravotní stav.
Paní Maruška má nemocnou duhovku, doprovázenou šedým zákalem. Vynaložené prostředky jí umožní
udržet a vnímat okolní svět samostatně a nebýt závislá na pomoci svého okolí.
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Doposud jsme se věnovali především seniorům, a to pořádáním různých
volnočasových aktivit. Protože si uvědomujeme žádoucí propojení mezi generacemi,
hlavně udržení tradic a předávání zkušeností, máme v plánu rozšířit činnost TROJLÍSTKU směrem
k dětem, mládeži, rodinám s dětmi a handicapovaným.
Finanční zpráva
 Hospodářský výsledek hospodaření z hlavní činnosti je 33 558 Kč
Z hospodářské činnosti je 0 Kč
Z činnosti podléhající dani z příjmu je 0 Kč
 Průměrný evidenční přepočtený počet zaměstnanců je: 2
Počet členů předsednictva je: 3
Počet členů předsednictva, kteří jsou zároveň zaměstnanci je: 0
Osobní náklady činí: 65 998 Kč
Ostatní sociální náklady činí: 0 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: 50 000 Kč
 Přehled členských příspěvků: 13 000 Kč
 Dotace ÚP: 65 956 Kč
Poděkování
Rádi bychom poděkovali všem našim příznivcům, pomocníkům, přispěvatelům, dárcům a všem, kteří
přispěli vlastními silami.
Zvláštní poděkování patří firmám PROFiber Networking s. r. o., Volek DESIGN, TTC MARCONI s. r. o. za
podporu, dále děkujeme za spolupráci Seniorcentru v Opavě.
DĚKUJEME!
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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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