Výroční zpráva 2013

Občanské sdružení

Pomoc
Těšínského
Slezska
(PTS)
v Českém Těšíně,
ul. Studentská 25

1.

Úvod
Milí přátelé,
s dalším rokem se opět setkáváme
na stránkách výroční zprávy, kterou
otvíráte. Tak, jako v minulých letech,
i nyní Vás mohu informovat o tom, co
jsme mohli s Boží i Vaší pomoci vykonat a prožít. Budeme rádi, když Vám
výroční zpráva poskytne příležitost
k získání povědomí o naší dobrovolnické činnosti a práci.
Rád bych tímto poděkoval všem
spolupracovníkům, sympatizantům,
dárcům, křesťanským společenstvím,

Obec Svoboda, dovoz dárků

partnerům a státní správě za Vaši obětavost, lásku a otevřené srdce.
Vše se nedá slovy vyjádřit a není to jen
výčet aktivit, čísel a seznamů misijní
nebo humanitární pomoci, ale vždy
nám šlo o naplnění potřeb bližního
a to v rozměru duchovním, duševním
i tělesném.
I v této naši společné službě častokrát
potřebujeme korekci směru. Mnohokrát si kladu otázky: „Pane Ježíši – tak
jak poskytujeme pomoc potřebným
– je to tak dobré, stačí to tak? Inves-

tovali jsme do bližních naši lásku, čas,
dovednosti, trpělivost, porozumění
i peníze, bylo to zhodnoceno a účelně využito? Přineslo to požehnání
potřebným? Dáváme hodně nebo
málo?“ Velmi mi pomáhají vzory z Bible. V 2 dopise Korintským 9 kapitole,
6 – 7 verši Pavel píše: Kdo rozsévá
skoupě, skoupě bude také sklízet,
a kdo rozsévá požehnaně, požehnaně bude taky sklízet. Každý ať jedná
podle toho, jak se sám u sebe rozhodl,
a ne s těžkým srdcem a proti své vůli,
protože Bůh má rád takového, který
dává s veselou tváří. Vdovy, starci,
sirotci, černobylské děti, invalidé, bezdomovci, mnohodětné a pěstounské
rodiny, ale také romské osady, dětské
domovy, sbor byly vděčné za projev
zájmu o ně s veselou tváří. Společně
jsme pomohli lidem v jejich tíživých
životních situacích, každý dle svého
rozhodnutí a možnosti.
Dovolte mi, abych Vás ubezpečil, že
naše společná snaha pomáhat, je stále
aktuální. Jsme vyzýváni našimi partnery na různých úrovních o pokračování spolupráce i v roce 2014.
Lumír Svoboda
Předseda

2.

Historie
V roce 1997 byli osloveni představitelé města Českého Těšína, Karviné, Třince, Bystřice, ADRY, Slezské diakonie,
Charity, Nehemie, Společnosti přátel
Podkarpatské Rusi, církví Apoštolské,
Adventní, Bratrské, Evangelické na
Těšínském Slezsku.
Skupinka dobrovolníků Ludvík Palarčík, Stanislav Heczko, Stanislav Borski,

Lumír Svoboda, Jiří Noga, Stanislav
Niemczyk, František Przeczek a jiní již
dříve pomáhali národům na východě.
Jejich touhou bylo informovat a přesvědčit výše uvedené představitele
o naléhavosti t.č. humanitární pomoci
ve státech bývalého Sovětského
svazu. Nejblíže k nám je Ukrajina a tak
jsme se nejvíce začali soustřeďovat na
ni. Po oddělení od Ruska tam začaly
velké ekonomické problémy a k tomu
Zakarpatskou Ukrajinu postihly tři zničující povodně. V letech 1995-8 jsme
dokonce byli požádáni i o dovážení
základních potravin.

Svaljava, pěstounské rodina Bulakových

3.

Poslání a cíle
Pomoc Těšínského Slezska (dále jen
PTS) je křesťanským občanským
sdružením, jehož posláním je pomoc
lidem, kteří se z různých důvodů ocitli
v krizové životní situaci nebo na okraji
společnosti.
Taktéž motivovat a podporovat místní
pastory, diakony, misionáře, starosty,
sociální pracovníky a dobrovolníky
k samaritánské službě.
V rámci dobrovolnické činnosti
pracujeme na poli misie, osvěty
i materiální pomoci.

Viděli jsme potřebu vytvořit „Informační servis“ pro Těšínské Slezsko,
pro ty, kteří si nevěděli rady a chtěli
konkrétně pomáhat. Informační servis
byl realizován jako nezaregistrovaná
organizace. Činnost se dále rozšiřovala z vysílání humanitární pomoci
i na misijní a osvětovou činnost, proto
v roce 2003 většina členů rozhodla
o založení nezávislé, necírkevní organizace. Dnem 10. 2. 2003 byla organizace registrována jako občanské
sdružení s názvem Pomoc Těšínského
Slezska.

Dovoz maďar. bibli pro romy

A ) Misie

C ) Materiální pomoc

• pořádání přednášek pro skupiny
a sbory
• podpora misionářů a misijních
pracovníků
• zprostředkování krátkodobých
misijních výjezdů
• spolupráce a podpora místních
sborů
• nesení povzbuzení a útěchy
nemocným zdravotně i mentálně,
sociálně postiženým a jinak
dotčeným lidem včetně finančních
a materiálních darů

• rychlá materiální (humanitární)
pomoc při přírodních a jiných
katastrofách (např. povodně)
a následně pomoc při vybavení
a zařízení domů, bytů.
• výbava a zařízení sociálních ústavů,
škol, církevních objektů, ozdravoven,
romských táborů
• průběžná materiální pomoc sociálně
slabým občanům, darování potravin,
oděvů, obuvi, nábytků, praček
a jiných věcí.

B ) Osvěta
• podpora osvětové činnosti
k sociálnímu cítění ve výchově dětí
a mládeže
• podpora ve vzdělávání
• výchova k pracovním návykům
• zjemnění občanské nesnášenlivosti
• informační servis a poradenství

5.

Organizační
struktura
Správa organizace
Nejvyšším orgánem sdružení je konference. Je tvořena všemi členy PTS,
schází se k řádnému zasedání alespoň
jednou za rok. Rozhoduje o zásadních
organizačních a provozních záležitostech sdružení (např. změna stanov,
volby do rady, vize, finanční prostředky).

Rodniková Huta, centrum pro černobylské děti

Rada je výkonným orgánem sdružení
a je odpovědna konferenci. Tvoří ji pět
členů, kteří jsou voleni z řad členů PTS
na dobu tří let.
4.
Rodn. Huta, dostavba

Spolupracujeme
Města a obce
Český Těšín, Bystřice,
Komorní Lhotka

Církve a sbory

V čele rady stojí předseda a řídí radu
a činnost sdružení.
Kontrolní komise má dva zvolené
členy a vykonává dohled nad hospodařením. Vypracovává revizní zprávu,
kterou pak předkládá konferenci.

Apoštolská, Adventistů, Bratrská,
Evangelická, Křesťanské sbory.

Organizace
ADRA, Biblická a misijní společnost
v Polsku, Charita, Diakonie Broumov,
Nadační fond Nehemia, Křesťanské
společenství, Slezská diakonie.

Rodnikova Huta - otec a syn Czopikovi

Rodnik. Huta dostavba v centru pro
černobylské děti

Bývalý předseda Stanislav Borski, z leva

6.

Nejdůležitější
události a práce
Leden
• 1. ledna 2013 se vrací delegace ze
Zakarpatské Ukrajiny. Z přípravného
týmu byli delegování manželé
Ondřej a Marta Bezecní, Milan
Činčala, Natálie Fojciková a Lumír
Svoboda, aby byli osobně na
vybraných místech při rozdávání
dárků. V období vánoc jsme
připravili 1 556 dárků pro děti
a seniory v Mukačevském,
Svaljavském a Rachovském rajonu.
Přerozdělení provedli pastoři Ivan
Hnadkovič a Fedor Litvinov.
• 5. 1. Lumír Svoboda pozván na
sborový večer sboru Slezské
církve evangelické a.v. v Orlové
s přednáškou a prezentací na téma
„Jak se žije na Ukrajině“
• 6 - 8. 1. Stanislav, Kornel a Daniel
Borští odvezli vlakem zimní oblečení
pro romský tábor v Mukačevu.
• 22. 1. Slavnostní setkání Rady PTS
v Návsi u manželů Donových,
připravovala se výroční konference
PTS.

Únor
• 5. 2. Proběhlo vyhodnocení akce
„Dárky pro děti a seniory na
Ukrajinu“ ve středisku Charity
v Třinci – Kamionce. Tímto jsme
úspěšně zakončili další, již sedmý
ročník.
• 17. 2. V rámci křesťanského
shromáždění ve Smilovicích na
Karmelu představena prezentace
„Jak dárky putovaly a byly
rozdávané na Ukrajině“.

Březen
• 6 – 8. 3. Stanislav Borski odváží
humanitární pomoc pro romský
tábor v Mukačevu.
• 14 – 17. 3. Milan Činčala, Lumír
Svoboda a studentka sociální
školy Markéta Tvrdá odjeli na
jednání do Mukačevské internátní
školy. V Jasini a Rachově proběhla
exkurze v sociálních zařízeních
a byly vedeny diskuse a návrhy, jak
zaměřit budoucí pomoc. Řediteli
Ozdravného centra v Rodnikové

Hutě jsme předali finanční hotovost
na zaplacení prací pro vytvoření
hygienického zázemí (WC, sprcha)
pro personál a naplánovali další
stavební práce.
• 19. 3. se konala členská výroční
a volební konference v Českém
Těšíně, Na Nivách 7. V rámci
programu měl hlavní biblické
slovo kazatel Církve bratrské (CB)
v Hrádku, bratr Miroslav Kulec.
Do nové Rady PTS byli vybrání na
dobu tří let Činčala Milan, Czyžová
Marta, Dona Hynek, Kantor Gustav,
Svoboda Lumír a jejich zástupci
Borski Daniel a Hrachovec Václav.
Rovněž byly schváleny projekty na
rok 2013.
• 24. 3. Sbor CB v Hrádku nás pozval
na instalaci (uvedení na pozici
vedoucího sboru - pastora) br.
Miroslava Kulce. Za PTS se zúčastnili
Stanislav Borski, Marta Czyžová,
Lumír Svoboda, Václav Hrachovec
a Jurek a Asia Marcolovi.

Duben
• 9. 4. V centru Hutník Slezské
církve evangelické a.v. v Třinci
se schází skupina seniorů pod
názvem „Ochotné ruce“. Mimo jiné
vyrábějí tkané deky a ponožky,
které PTS vyváží na Ukrajinu. Byli
jsme požádáni o prezentaci „Jak se
pomáhá na Ukrajině“.
• 10. 4. Je svolána nová Rada PTS
do Komorní Lhotky. Na programu
je exkurze po střediscích Slezské
diakonie - domovech Betezda
a Betania a volba nového vedení
PTS.
Za předsedu byl vybrán Lumír
Svoboda, jeho zástupcem Hynek
Dona a tajemníkem Gustav
Kantor. Nový předseda poděkoval
přítomnému Stanislavu Borskému
za jeho desetileté vedení PTS, na
to Stanislav Borski prosil o Boží
požehnání pro nové vedení.

Květen
• 8. – 11. 5. Odjeli na Ukrajinu Lumír
Svoboda, Milan Činčala a Stanislav
Borski. Rada PTS rozhodla o nákupu
100 ks Biblí v maďarském jazyce
pro romský sbor v Mukačevu.
Nakonec jsme je dostali zadarmo
a dovezli z reformované církve
v Baťově. Předány byly v Mukačevu
dlouholetému spolupracovníku

a diakonu v romském táboře Josefu
Viragovi k další distribuci.
Následně odjíždíme do Rodnikové
Huty, Centra pro černobylské děti.
Zde pracujeme na zapojování
vodovodních a kanalizačních
rozvodů.
• 28. 5. Jednání Rady PTS v Návsi
u Hynka a Nadi Donových.

Červen
• 13 – 15. 6. Odváží Stanislav Borski
a Jiří Kufa oděvy pro romský tábor
v Mukačevu.

Červenec
• 3. – 7. 7. Konečně jsme se dočkali. Do
Ozdravného centra pro černobylské
děti v Rodnikové Huty na Zakarpatí
přijíždí na pobyt první skupina
z České republiky a to senioři ze
sboru Církve adventistů sedmého
dne v Bystřici. K nim se přidávají
Gustav s Vlastou Kantorovi a Lumír
Svoboda.
Hned na to 8. 7. dostal Lumír
Svoboda pověření od ředitele
Ivana Hnadkoviče přivítat a zahájit
biblickým slovem a modlitbou
letošní ozdravný pobyt první
skupiny černobylských dětí
z Kijevské oblasti. Měli jsme
možnost, alespoň krátce, sdílet
s nimi radost a nadšení z horského
prostředí, jaké zde je.
• 21. 7. Ve Smilovicích na Karmelu
v rámci „Ukrajinského dne“
mládežového tábora X – CamP, jsme
byli požádáni o představení naší
práce na Ukrajině. Máme možnost
před cca 1 000 lidmi prezentovat
činnost PTS.

Srpen
• 28. – 30. 8. odjíždí na Ukrajinu Lumír
Svoboda. V Rodnikové Hutě je skoro
ukončen letní provoz Ozdravného
centra a bylo potřebné provézt
statistiku a kalkulaci provozních
nákladů. Další úkol byl přivést
tři dobrovolníky z měst Svaljava
a Lvov do Slezské diakonie. Zde se
budou učit a pracovat celý rok, jak
poskytovat sociální služby. Jeden
z těchto dobrovolníků, Roman Bulak
ze Svaljavy, pochází z pěstounské
rodiny, se kterou PTS dlouhodobě
spolupracuje.

Září
• Rada PTS jednala 4. 9. na Ústředí
Slezské diakonie v Českém Těšíně,
Dukelská 5.
• 17. 9. na faře Slezské církve
evangelické a.v. v Komorní Lhotce
proběhlo první setkání týmu pro
přípravu dárků dětem a seniorům
na Zakarpatské Ukrajině. Už víme,
že 8 ročník proběhne podle jiných
pravidel. Dárky nemůžeme přivézt
od nás z ČR z důvodu zákazu
dovozu humanitární pomoci na
Ukrajinu. Prosíme o moudrost
jak dál. Přichází odpověď, pokud
nemůžete připravit dárky v ČR, tak je
připravte na Ukrajině. Nikdy jsme to
takto nedělali. Kde nakoupit věci do
dárků, kde balit, jak provést rozvoz
připravených dárků? Tento ročník
je jak nový začátek se spoustou
neznámého. Prosili jsme Pána Ježíše,
aby nám i v tomto pro nás nově
pojatém ročníku pomohl a akci i přes
vyskytnuté problémy požehnal.

Říjen
• 12. - 14. 10. Delegace ve složení Milan
a Jaroslav Činčalové a Lumír Svoboda
odjeli na Ukrajinu. Mimo jiné úkoly
proběhlo jednání s hejtmanem
Svaljavského rajonu, nabídli jsme
mu spolupráci nejen na projektu
„Dárky pro děti a seniory“ v jejich
domovech, ale i v programech pro
poskytování sociálních služeb, např.
pro pěstounské rodiny, terénní služby,
sociálně slabé rodiny, humanitární
pomoc.
Pak jsme odjeli do sboru v Rodnikové
Huty, kde se konalo poděkování za

úrody.
7.
• 22. 10. proběhlo druhé setkání
Plán aktivit PTS
týmu pro přípravu dárků pro děti
a seniory na Zakarpatí ve sboru Církve na rok 2014
adventistů sedmého dne v Bystřici.
Navrhuje se plakát, leták, byly
• 9-tý ročník akce „Dárky pro děti
osloveny s nabídkou připojení se do
a seniory na Zakarpatské Ukrajině“
akce církve a organizace, dojednaly
• Pomoc romským sborům a rodinám
se spolupracující subjekty k vytvoření v Mukačevským a Svaljavským
sběrných míst.
rajonu.
• Zřízení izolačního pokoje
v Ozdravném centru v Rodnikové
Listopad
Hutě.
• 26. 11. Pokračujeme v přípravě akce
• Humanitární pomoc.
„Dárky pro děti a seniory na Ukrajinu“. • Pomoc se zprostředkováním stáží
Schází se pracovní tým a připravuje
v České republice pro mládež
z dobrovolníků tři skupiny po dvou
z Ukrajiny.
osobních automobilech. Ukrajinské
• Poradenství, prezentace, přednášky
zákony dovolují v celním bezplatném
na téma „Naše pomoc bližním“.
režimu převoz 50 kg věcí do 200
EUR na osobu v autě. Toho chceme
plně využít a převést některé věci do
dárků, případně již vytvořené dárky
8.
v průběhu roku na Ukrajinu.

Prosinec
• 5. - 7. 12. Stanislav a Kornel Borský, Jiří
Kufa odvezli zimní oděvy pro romský
sbor v městě Mukačevu.
• První skupina ve složení Hynek
a Naďa Donovi, Kateřina Klodová
a Jaroslav Kiša odjíždějí 8. - 11. 12. na
Ukrajinu. Jejich úkolem je nakoupení
věcí do dárků pro děti a seniory
a zabalení dárků.
• 17. – 19. 12. odjíždí druhá skupina
ve složení Adam a Irena Cieślarovi,
Marta Czyžová a v druhém autě
Lumír Svoboda a Roman Bulak. Jejich
úkolem je převoz připravených dárků
ze Svaljavského do Rachovského
rajonu. Osobně jsme měli možnost
rozdávání 60 dárků v Jasiňském
centru pro lidi s kombinovaným
postižením.

Bratr Štěpán ze Svaljavy

Postřehy, svědectví,
fakta, zázraky
Humanitární pomoc
obyvatelům romského
tábora v Mukačevě
Jednou z činností, kterou je dáno
vyvíjet členům PTS, je pomoc obyvatelům romské osady ve městě
Mukačevo na Zakarpatské Ukrajině.
Jejich obyvatelé jej nazývají „tábor“.
Podmínky, v jakých žijí zdejší lidé,
jsou pro naše občany stěží představitelné. Tábor připomíná indické slumy
nebo jihoamerické favellas. V tomto
táboře nebydlí pouze etničtí Cikáni,
ale i Ukrajinci a Rusové. V minulosti
se toto místo vyznačovalo vysokou
kriminalitou a nezaměstnaností. Před
více jak dvaceti lety začalo v tomto
táboře křesťanské probuzení, které
nezměnilo vzhled tábora, ale změnilo
jeho atmosféru a ducha. V současné
době je v táboře, dle informací místních, asi čtvrtina dospělých obyvatel
věřících. Přesto svým příkladným
životem a motlitbou ovlivňují dění
v celém táboře. Podle dostupných
informací nedošlo v roce 2013 k žádnému kriminálnímu činu, který by
řešila ukrajinská policie.
Obecně je celková situace na Ukrajině
neradostná a každý den je dnem boje
o přežití a tak život etnických Romů je
poznamenán vysokou nezaměstna-

ností a s tím spojenou chudobou, která je zvláště umocňována skutečností,
že vzhledem ke své křesťanské víře se
nevěnují krádežím a jiným nelegálním
způsobům obživy. Přesto svůj úděl
snášejí s radostí z vykoupení a jejich
bohoslužby jsou oslavou živého Boha.
Vnímáme jako velmi důležité nepřestávat v pomoci těmto lidem. Poskytování humanitární pomoci probíhá
již více jak deset let a za tu dobu bylo
dovezeno mimo jiné velké množství
oděvů, bot, vánočních dárků a Biblí
apod. Dovoz větších zásilek humanitární pomoci byl z rozhodnutí
ukrajinských úřadů v minulém roce
(v r. 2013) omezen a nakonec pozastaven. Proto byla zintenzívněna činnost
dovozu oblečení vlakem v příručních
zavazadlech. Tato aktivita probíhala
souběžně s dovozem nákladními vozidly oblečení a jiných potřebných věcí
již dříve, avšak s ohledem na restrikce
ukrajinské strany dostala v minulém roce nový význam. Jedná se
o dvoudenní až třídenní cesty vlakem
s dvěmi tornami a batohem plným
oblečení. Dle ukrajinských zákonů
lze převést na osobu 50 kg oblečení
v hodnotě do 200 EUR. Nezřídka se
hmotnost zavazadel blížila povolenému limitu. Nejedná se tedy o výlet,
ale skutečně namáhavou aktivitu, kdy
je nutno strávit více jak 10 hodin ve
vlaku a na nádraží a zvládat několikeré přestupy s těžkými a objemnými
zavazadly.
Ubytování takovýchto „kurýrů“ je
zajištěno u bratra Josefa Viraga,
který bydlí přímo v romském táboře a zajišťuje spolu se svou ženou
Agou distribuci oblečení. Tito lidé
jsou znalí místních poměrů, těší se
dobré reputaci a naší důvěře. V roce
2013 absolvoval Stanislav Borski
šest takovýchto cest vlakem. Někdy
sám, někdy v doprovodu dalších
ochotných dobrovolníků. Mimo tuto
službu bylo v květnu 2013 dovezeno
osobním vozidlem pro romský tábor
v Mukačevě 100 ks maďarských biblí
z Baťova. Na přelomu června a července 2013 bylo v rámci pracovní cesty
do Rodnikové Huty v Karpatech taktéž
dovezena humanitární pomoc do
romského tábora v Mukačevě.
V závěru roku 2013, kdy již bylo
zřejmé, že na Ukrajinu nepojede
vzhledem k omezením žádné nákladní vozidlo s humanitární pomocí,
Stanislav Borski zorganizoval přepravu zimního oblečení osobním

Mukačevo romský tábor - dovoz biblí

velkoprostorovým vozidlem Ford
Galaxy a těchto cest se také zúčastnil.
V rámci této humanitární pomoci pro
romský tábor v Mukačevě bylo při
každé jednotlivé cestě přepraveno
150 kg oděvů. Převoz humanitární
pomoci pomocí probíhá i v roce 2014.
Popis a výsledky těchto cest budou
představeny ve Výroční zprávě za
aktuální rok. Celá akce byla provedena ve spolupráci s Charitou Třinec za
mimořádného zaangažování manželů
Marty a Andrzeje Bezecných, kteří
zajistili dostatek oděvů a dalších
potřebných věcí a tyto věci byly
vzorně zabaleny a zaevidovány. Taktéž
je nutno vzpomenout pomoc přítele
Jiřího Kufy, který doplňoval osádku
z důvodu limitu 50 Kg/oděvů a řidiče
a majitele vozidla, Kornela Borského,
který také absolvoval tuto cestu. Všem
patří vřelý dík.
Nutnost zajistit obyvatelům tábora
v Mukačevě teplé oblečení nebylo dáno pouze blížícím se zimním
obdobím, ale i politickou situací, která
měla a má nepříznivý vliv na každodenní život prostých lidí. Blokádou
parlamentu v Kyjově a s tím spojeným nepřijímáním legislativních aktů
docházelo k výpadkům v platbách
sociálních podpor mj. i pro nezaměstnané obyvatele tábora, kteří jsou na
těchto dávkách existenčně závislí.
S ohledem na stávající vývoj situace (březen 2014) nelze očekávat
zlepšení životní situace nejen Romů
v Mukačevě, ale i dalších obyvatel
Ukrajiny. S množícími se informacemi
o národnostní rozpolcenosti, politické
nestabilitě a ekonomické situaci země
narůstají obavy obyvatelstva z prosté
budoucnosti. Pro nás, členy Pomoci
Těšínského Slezska, tímto vznikají
další možnosti pomoci těm nejslab-

ším: Izajáš: 58, 7-10: (7) Cožpak nemáš
lámat svůj chléb hladovému, přijímat
do domu utištěné, ty, kdo jsou bez
přístřeší? Vidíš-li nahého, obléknout ho,
nebýt netečný k vlastní krvi? (8) Tehdy
vyrazí jak jitřenka tvé světlo a rychle
se zhojí tvá rána. Před tebou půjde tvá
spravedlnost, za tebou se bude ubírat
Hospodinova sláva. (9) Tehdy zavoláš
a Hospodin odpoví, vykřikneš o pomoc
a on se ozve: ‚Tu jsem!‘ Odstraníš-li ze
svého středu jho, hrozící prst a ničemná
slova, (10) budeš-li štědrý k hladovému a nasytíš-li ztrápeného, vzejde ti
v temnotě světlo a tvůj soumrak bude
jak poledne.“
Zapsal: Daniel a Stanislav Borski

9.

Závěr
Na závěr chci Bohu vyjádřit poděkování a vděčnost za nás všechny.
Zařadil nás do jednoho týmu v nesení pomoci potřebným. Lidi z různých
sborů, církví a společenství povolal
k různorodé činnosti a svědectví
o Jeho záměrech. Společně jsme
mohli pomoci dětem z černobylské
oblasti nebo dětem z mnohočetných
rodin, sociálně slabým rodinám,
invalidům, vdovám, sirotkům, dětem
v dětských domovech i sociálních
centrech pro kombinované postižení.
To vše jsme mohli vykonat z lásky
k bližnímu.

Ať nám Bůh všem nadále žehná.

Rada PTS od 2013

občanské sdružení

Pomoc Těšínského Slezska (PTS)
v Českém Těšíně, ul. Studentská 25

Předseda
Lumír Svoboda

Místopředseda
Hynek Dona

Tajemník
Gustav Kantor

Člen rady
Marta Czyžová

Člen rady
Milan Činčala

Zástupce člena rady
Daniel Borski

Zástupce člena rady
Václac Hrachovec

Telefony
kancelář 558 745 077
předseda 558 369 092
místopředseda 558 696 086

Č. účtu:
183 153 869/0300
IČO: 266 181 92

www.pomoctesinskehoslezska.cz

