
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



SSlloovvoo  řřeeddiitteellkkyy  
 
Tak jako každý rok si vám dovoluji předložit tuto výroční zprávu, 
která stručně popisuje činnosti a aktivity Oblastní charity Třeboň.  

Mé poděkování patří všem pracovníkům, kteří svou práci vykonávají 
nejen jako zaměstnání, ale především jako poslání. Do práce vkládají 
kus svého srdce a své duše, neboť dnes a denně se setkávají se 
situacemi, které nejsou jednoduché a v každém z nich zanechávají 
určitou nesmazatelnou stopu. Bolest, osamocení, opuštění, bezmoc, 
ale také radost, úsměvy, poděkování, vděk, naděje a láska je denním 
chlebem našich pracovníků. Ale samozřejmě také dobrovolníci 
nezištně pomáhají, kde je pomoci zapotřebí a jim také patří můj dík, 
jako i sponzorům a dárcům, bez kterých bychom tuto práci nemohli 
vykonávat a kteří nám významně pomáhají a naši činnost finančně 
podporují. Ono totiž jen to srdce nestačí...  

Obstát v dnešní době je velmi náročné, finanční zdroje se zužují a já 
musím bohužel konstatovat, že právě v sociálních službách je to 
markantní a dotýká se to zejména těch, kteří si nemohou pomoci 
sami, nemají síly, možnosti či schopnosti. Říká se, že vyspělost 
společnosti se pozná podle toho, jak se dokáže postarat o své 
nejslabší. A já si velmi vážím všech, kteří se o ně starají a ohodnocení 
čerpají především z pocitu z dobře a smysluplně vykonané práce, 
neboť jejich finanční ohodnocení je skutečně neodpovídající. 

Právě nedostatek finančních prostředků nám v roce 2010 významně 
ovlivnil poskytování sociálních služeb v naší charitě, kdy došlo 
k situaci, že v září byla zrušena Odlehčovací služba Astra, o které se 
více dozvíte na následujících stránkách. V dalších službách  
a činnostech se daří pokračovat se snahou jejich kvalitu stále 
zvyšovat a služby rozšiřovat podle potřeb jejích zájemců a klientů. 

Ještě jednou děkuji všem, kteří nám pomáhají pomáhat a všem přeji, 
mnoho radosti, pohody a spokojenosti.   

 

Mgr. Lucie Bicková, ředitelka OCH Třeboň 

  

  



OObbččaannsskkáá  ppoorraaddnnaa    
Posláním Občanské poradny je 
podpora při zvládání a řešení  
obtížných životních situací člověka a 
pomoc při lepší orientaci ve svých 
právech, oprávněných zájmech a 
povinnostech. 

 

Činnosti: 
• poradenství – sociální problematika, domácí násilí, 

problematika rodiny pracovněprávní a mezilidské vztahy, 
zaměstnanost, předluženost, bydlení, lidská práva aj. 

• krizová intervence - první pomoc, zvládnutí akutního 
problému včetně dalších intervencí 

• psychoterapie 

• podpora zaměstnanosti - individuální výuka základů práce 
na počítači 

• pomoc při sestavování životopisů a žádostí o pracovní 
místo 

• veřejný internet 

• zprostředkování duchovní promluvy 

• další činnosti: hygienický servis – sprcha, praní prádla  

• materiální pomoc a jiné 
 

Služba: 
• je bezplatně určena osobám, které potřebují poradit a pomoci 

v obtížných životních situacích. 

• je poskytována nezávisle, nestranně a v případě potřeby i 
anonymně a se zásadou, že každý jedinec má právo utvářet svůj 
vlastní osud, každá osobní volba má sloužit jak jeho vlastním 
zájmům, tak zájmům společnosti, k níž náleží. 

 

V roce 2010 služeb Občanské poradny využilo celkem 210 osob, 
bylo uskutečněno 762 kontaktů, z toho 534 nad 30 minut. 

 



PPeeččoovvaatteellsskkáá  sslluužžbbaa  AAssttrraa  
Posláním je umožnit osobám z Třeboňska se sníženou 
soběstačností a sebeobsluhou z důvodu věku, nemoci či zdravotního 
stavu, zůstat co nejdéle ve svém domácím prostředí a necítit se sami. 
Pomoc a podporu při zvládání každodenních činností uskutečňujeme 
s důrazem na důstojnost uživatelů podle jejich individuálních 
potřeb, např. v oblastech hygieny, dovozu obědů, nákupů, 
obstarávání domácnosti, doprovodů. Rodině a pečujícím osobám 
služba umožňuje úlevu, odpočinek a načerpání sil. 
 

Činnosti:     
• pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu (např. 

pomoc při oblékání, přesunu na lůžko či vozík) 

• pomoc při osobní hygieně  

• poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy (např. dovoz 
nebo donáška obědů, pomoc při podání jídla) 

• pomoc při zajištění chodu domácnosti (např. úklid, běžné nákupy 
a pochůzky, žehlení) 

• zprostředkování kontaktu se společenským prostředím (např. 
doprovod k lékaři, na úřady) 

• fakultativní (další možné) - odvoz vozidlem s doprovodem 
pracovníka, aktivizační činnosti, dohled nad uživatelem, zapůjčení 
jídlonosiče, péče o domácí zvíře, úklid společných prostor aj. 

 
Služba je poskytována v domácnostech uživatelů a uživatel si na ni 
finančně přispívá dle zákona o soc. službách č. 108/2006 Sb. s možností 
využít příspěvek na péči. 

Bezplatná nabídka v rámci služby: 
• zprostředkování duchovní podpory knězem v domácnosti 

• uzavření smlouvy o poskytnutí pečovatelské služby včetně 
administrativních nákladů s tím spojených 

• pomoc s vyřízením žádosti Příspěvku na péči  

• sociální poradenství např. v oblasti Vašich práv, oprávněných zájmů a 
povinností 

 
 V roce 2010 Pečovatelskou službu Astra využilo 38 osob v Třeboni a 
místních částech, Domaníně, Majdaleně, Lužnici, Libíně, Spolí, Hamru, 
kterým při 3 154 kontaktech (návštěvách), bylo poskytnuto 6 373 
úkonů. 



OOddlleehhččoovvaaccíí  sslluužžbbaa  AAssttrraa  
Poslání služby: pomoc a podpora pečujícím osobám v každodenní 
péči o osoby se sníženou soběstačností. Dočasným převzetím péče je 
poskytnuta možnost pro načerpání nových sil a vyřízení osobních 
záležitostí. 

Činnosti: 
• pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu 

(např. pomoc při oblékání, přesunu na lůžko či vozík) 

• pomoc při osobní hygieně  

• poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy  

• zprostředkování kontaktu se společenským prostředím 
(např. doprovod k lékaři, na úřady) 

• sociálně terapeutické činnosti (zvyšování dovedností) 

• pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při 
obstarávání osobních záležitostí 

• výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti 

• fakultativní - odvoz vozidlem s doprovodem pracovníka, 
donáška a dovoz oběda 

 
Služba je poskytována v domácnostech uživatelů a uživatel si na 
ni finančně přispíval dle zákona o soc. službách č. 108/2006 Sb. 
s možností využít příspěvek na péči. 

Bezplatná nabídka v rámci služby: 
• zprostředkování duchovní podpory knězem v domácnosti 

• uzavření smlouvy o poskytnutí pečovatelské služby včetně 
administrativních nákladů s tím spojených 

• pomoc s vyřízením žádosti Příspěvku na péči  

• sociální poradenství např. v oblasti práv, oprávněných zájmů a 
povinností 

 

V roce 2010 Odlehčovací službu Astra využily 3 osoby z Třeboně a 
jejích místních částí, kterým při 401 kontaktech (návštěvách) bylo 
poskytnuto ve 692 hodinách celkem 1 293 úkonů.  

Služba svou činnost ukončila k 30.9.2010 z důvodu nedostatečného 
financování této služby. 



PPůůjjččoovvnnaa  kkoommppeennzzaaččnníícchh  
ppoommůůcceekk  

Občané Třeboňska po celý rok využívali možnosti zapůjčení 
kompenzačních pomůcek, jejichž sortiment je neustále rozšiřován na 
základě požadavků a potřeb občanů. Z výtěžku 4. charitního plesu 
byla zakoupena antidekubitní matrace.  

Za poplatek bylo zapůjčováno:  
• invalidní mechanické vozíky 

• polohovací postele včetně stolků a hrazdiček 

• antidekubitní matrace a podložky 

• toaletní křesla 

• chodítka 

• tříbodové hole 

• sedačky do vany a další 
 

  

  

SSeettkkáánníí  ssee  sseessttrraammii    
zz  AAffrriikkyy    

Dne 30.5.2010 proběhlo v zimní kapli kostela sv. Jiljí v Třeboni v rámci 
projektu „Adopce na dálku“ setkání pracovníků charity a veřejnosti se 
sestrami z Afriky, které pečují o sirotky v dětském domově Mary Ward 
v Zimbabwe..    

 

 

 

 



TTřřííkkrráálloovváá  ssbbíírrkkaa  22001100  
proběhla v Třeboni již desátým 
rokem a její výtěžek činil  
131 381 Kč. 

Z celkové vybrané částky bylo 
rozděleno 35% na Charitu ČR 
(z toho 10% na humanitární pomoc) 
a 65% bylo použito na Třeboňsku, 
konkrétně na:  

1. Odlehčovací službu Astra a 
Pečovatelskou službu Astra  

2. Přímou pomoc pro občany v sociální nouzi (základní potraviny a 
věci osobní potřeby apod.)  

3. Zajištění hygienického servisu pro sociálně slabé občany (sprcha, 
WC, praní prádla)  

 
Koledníci navštívili domácnosti v Třeboni, Břilicích, Přesece, 
Branné, Domaníně, Lužnici, Majdaleně i ve Stráži n. Nežárkou a 
Jindřichově Hradci. Dvacet jedna skupinek  s úsměvy na tvářích 
přinášeli do třeboňských domovů koledu a požehnání. 

 

 

ŠŠttěěddrroovveeččeerrnníí  vveeččeeřřee  
Opět jsme pozvali na Štědrý den 
k slavnostně prostřenému stolu 
osamělé občany, seniory a 
sociálně slabé (účast 25 osob, 
z toho dvěma donáška domů). Za 
doprovodu duchovního slova a 
vánočních koled byli přítomní 
obdarováni drobnými dárky a 
společně prožili sváteční čas.   

 

 

 



SSbběěrr  ššaattssttvvaa  
Charita provozuje v Třeboni sběrné místo, kam mohou občané 
jedenkrát týdně od jara do podzimu přinést oblečení, které je 
tradičně využito pro potřeby sociálně slabých klientů charity a dále 
prostřednictvím Diakonie Broumov distribuováno k humanitárním 
účelům v ČR i zahraničí. 

  

  

44..  cchhaarriittnníí  pplleess 

Ples představoval významnou společenskou událost, při které jsme 
měli možnost poděkovat sponzorům, dárcům, dobrovolníkům a 
všem spřízněným duším a současně prezentovat činnost třeboňské 
charity. Záštitu nad plesem převzali hejtman Jihočeského kraje Mgr. 
Jiří Zimola, hejtman Libereckého kraje Bc. S. Eichler a starosta 
města Třeboně PaedDr. J. Váňa.  

Převážná část účinkujících 
vystoupila bez nároku na finanční 
odměnu (hudební skupina Face, 
programový ředitel Rádia Faktor 
David Hocke jako moderátor, 
taneční skupina Klika z 
Jindřichova Hradce a Trnky 
Brnky). Nechyběla ani bohatá 
tombola.  

Z výtěžku plesu byla zakoupena 
antidekubitní matrace do naší 
půjčovny kompenzačních pomůcek 
a zbývající část byla využita na 
sociální služby poskytované 
charitou. 

 

  

  



BBeenneeffiiččnníí  kkoonncceerrtt    
V kostele Panny Marie královny a sv. Jiljí v Třeboni byl 
22.8.2010 ve spolupráci s Diecézní charitou České Budějovice 
uspořádán benefiční koncert sólistů operních a koncertních 
scén Aleny Žákové a Miloše Ježila. Výtěžek koncertu byl 
věnován do oblastí zasažených povodní v severních a 
východních Čechách. 
 

DDoobbrroovvoollnnííccii    
Naši činnost pomáhají zajišťovat dobrovolníci: 
P. Nováková, L. Votápková, L. Bednářová, R. Melicharová,  
M. Pumprová,  E. Pechová, L. Němcová,  B. Matuška, L. Mráčková, 
B. Ettlerová, D. Válková, M. Fürstová, Mgr. Kajanová, manželé 
Papáčkovi, P. Radová, Mgr. Havránková, MUDr. Zezulková,  
J. Šefčíková, M. Kotrbová, T. Bílková, L. Klabouchová,  
V. Chaloupková, J. Rajnochová, koledníci Tříkrálové sbírky a další. 

  
Způsob financování 

Naše činnost je financována vícezdrojově:  

1. dotace, granty a příspěvky:  
Ministerstvo práce a sociálních věcí, Jihočeský kraj, Město Třeboň, 
Úřad práce J. Hradec  

2. sponzoři a dárci:  
Petr Ježek, J. Hitzger, Waldviertler Sparkasse, obce Majdalena, 
Lužnice, Domanín a Libín, Ježek software s.r.o., bažantnice Prátr a 
Chlum u Tř., Albert Hypermarket J. Hradec, hudební skupina Face, 
D. Hocke, Cestovní kancelář Bolero Tours, firma Disper, taneční 
skupina Klika a Trnky brnky, Rio – grafické studio, Santal s.r.o., LD 
Invest a.s., Aqua servis KZ, MUDr. Herdová, manželé Váňovi, 
autoškola Martínek, AutoMeškan SH s.r.o., Lázně Aurora, Lázně 
Berta a další dárci 

  

  



FFiinnaannččnníí  zzpprráávvaa  
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

  

  

  

Náklady a výnosy V tisících Kč 

Spotřeba materiálu a energie 140 

Náklady na služby 114 

Mzdové náklady 986 

Sociální a zdravotní pojištění 347 

Ostatní náklady 73 

Odpisy 59 

Náklady celkem 1719 

Dotace MPSV 782 

Příspěvek Jihočeský kraj 209 

Dotace, příspěvky obce  109 

Ostatní výnosy (z toho): 373 

   - ples 29 

   - příspěvky klientů na služby 344 

Dary tuzemské - příspěvky 152 

Sbírky (Tříkrálová sbírka) 85 

Výnosy celkem 1710 

Hospodářský výsledek - 9 



ZZaamměěssttnnaannccii  
Ředitelka: Mgr. Lucie Bicková    

   
 Účetní: Ludmila Votápková 

 
   Sociální pracovnice     
   Mgr. Dana Hrdinová  

 
 
        
 
                                                                          

 
                             
Pracovnice Pečovatelské a Odlehčovací služby Astra: 

 
Vedoucí: Eva Bečvářová 

                                                                                                                                                                                
   Ludmila Kolářová                   

                                  
 
     
    Alena Kačenová              

                                
Hana Puklová 

   
 
 Michaela Kocandová 

                                        
                                                  
 
 
 

  



OOBBLLAASSTTNNÍÍ  CCHHAARRIITTAA  
TTŘŘEEBBOOŇŇ  

CCHHEELLČČIICCKKÉÉHHOO  22  

337799  0011  TTŘŘEEBBOOŇŇ  
 

Oblastní charita Třeboň byla zřízena jako účelové zařízení 
římskokatolické církve s vlastní právní subjektivitou od 1.9.2001. Je 
součástí Diecézní charity České Budějovice, členem Charity Česká 
republika a Mezinárodní charity Caritas Internationalis. Statutárním 
zástupcem organizace je ředitelka.  
 
Oblastní charita Třeboň měla v roce 2010 podle zákona o sociálních 
službách č. 108/2006 Sb. zaregistrovány u Krajského úřadu 
Jihočeského kraje tyto sociální služby: 

- Pečovatelská služba (§ 40) 
- Odlehčovací služby (§ 44) 
- Sociální poradenství (§ 37) 

 

 

Telefonní čísla:  

• kancelář 384 72 14 27 

• ředitelka 777 566 971 

• sociální pracovnice 775 566 971 

• vedoucí pečovatelské služby: 773 566 971 

Bankovní účet: 0200000056/7940 

Email: charita.trebon@seznam.cz 

Webové stránky: www.trebon.charita.cz 

 


