
 
  

 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  

SSlloovvoo  řřeeddiitteellkkyy  
 
Vážení, 
 
opět se Vám dostává do ruky výroční zpráva o činnosti Oblastní 
charity Třeboň, tentokrát za rok 2012.  

Uplynulý rok nám přinesl radosti, ale i starosti. Mezi naše úspěchy 
počítáme významné rozšíření sortimentu v půjčovně kompenzačních 
pomůcek a to díky jednotlivým akcích, jejichž výtěžek byl směřován 
právě na jejich zakoupení. Jednalo se o akce Novoroční prodej punče 
při ohňostroji dne 1.1.2012, dále pak 6. ročník charitního plesu a 
projekt Výboru dobré vůle Nadace Olgy Havlové. V současné době 
vlastní půjčovna více než 60 kompenzačních pomůcek, které jsou 
klienty průběžně zapůjčovány.  

V uplynulém roce však bohužel došlo k omezení chodu Občanské 
poradny a to z důvodu nedostatku finančních prostředků. 
Z původních pěti otevíracích dnů je od července 2012 provoz pouze 
2,5 dne v týdnu. Přesto věřím, že poradna svou činnost udrží, neboť 
je jedinou v regionu. 

Ráda bych na tomto místě také poděkovala všem pracovníkům, 
dárcům, dobrovolníkům, spolupracujícím subjektům, zástupcům obcí 
a všem, kteří nám pomáhají a podporují nás morálně i finančně.  
 
 

Mgr. Lucie Bicková, ředitelka OCH Třeboň 
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Sociální pracovnice a 
vedoucí Pečovatelské 
služby Astra:     

                                                     Mgr. Dana Zavadilová 
 
 
        
 
                                                                          

 
                             

Pečovatelky Pečovatelské služby Astra: 
 
           Eva Bečvářová 

                            Ludmila Kolářová                                                                                                                                                                                                     
        
                 
     
         
                                
   

 
         Hana Puklová 

  
                        Bc. Alena Brožová                                       

                         
 
 

  



FFiinnaannččnníí  zzpprráávvaa  
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
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 

  

Náklady a výnosy v tisících Kč 
Spotřeba materiálu a energie 199 

Náklady na služby 137 

Mzdové náklady 873 

Sociální a zdravotní pojištění 77 

Ostatní náklady 72 

Odpisy 59 

Náklady celkem 1 726 
Dotace MPSV 788  
Nadace O. Havlové,  Výbor 
dobré vůle 32 

Příspěvky obce  189 
Ostatní výnosy (ples,  
příspěvky klientů na služby) 346 

Dary 273 

Tříkrálová sbírka 98 

Výnosy celkem 1 726 
Hospodářský výsledek 0 



OObbččaannsskkáá  ppoorraaddnnaa    
Občanská poradna v Třeboni je nezávislým místem 
bezplatné, diskrétní a nestranné pomoci. Nabízí podporu 
při zvládání a řešení obtížných životních situací člověka 
a pomoc při lepší orientaci v jeho právech, oprávněných 
zájmech a povinnostech.  
 

Oblasti řešené v poradně: 
• sociální problematika, domácí násilí, problematika rodiny, 

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

• v rámci poradny je provozován veřejný internet, hygienický servis 
(sprcha, praní prádla, materiální pomoc), duchovní promluva 

 
Činnosti: 
• zprostředkování kontaktu se společenským prostředím  
• sociálně terapeutické činnosti 
• pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání 

osobních záležitostí 
   
Činnosti jsou zajišťovány prostřednictvím podání informací, rad, 
psychosociálním poradenským rozhovorem, krizovou intervencí, 
psychoterapií apod. 
 
Služba je určena osobám, které potřebují pro zvládnutí své obtížné 
životní situace informace o tom, jaké mají práva a povinnosti, o 
možnostech řešení své situace a o dostupných  službách. Služba je 
určena zejména osobám, které jsou limitovány v uplatnění ve 
společnosti pro svůj věk, nepříznivý zdravotní stav, sociální situaci, 
sociálně znevýhodňující prostředí, životní návyky, způsob života. 
 
Služba je poskytována na zásadách individuálního přístupu k uživateli, 
anonymity, diskrétnosti, nestrannosti a bezplatnosti. 
 
V roce 2012 služeb Občanské poradny využilo celkem 210 osob, 
s nimiž bylo uskutečněno 659 kontaktů, z toho 478 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 (např. odvoz vozidlem, aktivizační činnosti, dohled nad 

uživatelem, zapůjčení jídlonosiče, 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  
• pomoc s vyřízením žádosti Příspěvku na péči  
• sociální poradenství v oblasti práv, oprávněných zájmů a povinností 
 

V roce 2012 Pečovatelskou službu Astra využilo 53 osob v Třeboni a 
místních částech, Domaníně, Dunajovicích, Majdaleně, Lužnici, Cepu, 
Spolí, Petrovicích, kterým při 6 296 kontaktech (návštěvách), bylo 
poskytnuto 8 634 úkonů. 



SSbběěrr  ššaattssttvvaa  
Stejně jako každý rok probíhal za pomoci dobrovolníků každé úterý od 
dubna do září sběr šatstva. Darované oblečení, boty, ložní prádlo, 
bytový textil aj. bylo využito pro potřeby sociálně slabých klientů 
třeboňské Charity a zbývající odváženo firmou RE-CO CZECH, která 
za šatstvo darovala Charitě finanční příspěvek. Všem, kteří tímto 
způsobem pomohli, děkujeme. 

  

66..  cchhaarriittnníí  pplleess 
 

Ples se již tradičně konal v třeboňské 
Besedě dne 27.1.2012 a jeho výtěžek byl 
využit na zakoupení 2 antidekubitních 
matrací do půjčovny kompenzačních 
pomůcek a na realizaci sociálních služeb 
poskytovaných Charitou.  

 

Záštitu nad plesem převzali hejtman 
Jihočeského kraje Mgr. Jiří Zimola a 
starosta města Třeboně Ing. Jiří Houdek.  

 

Převážná část účinkujících vystoupila bez nároku na finanční odměnu: 
  

-  programový ředitel Rádia Faktor        
     David Hocke jako moderátor 
-  kejklíř Vítek se světelnou show  
- taneční akrobacie Na dotek  
- DdoubleG  - show dance 
-  hudební skupina Second Service   
     band.  

 

Nechyběla ani půlnoční dražba a bohatá tombola. 



TTřřííkkrráálloovváá  ssbbíírrkkaa  22001122  
proběhla v Třeboni již dvanáctým rokem s 
výtěžkem 149 623 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. Pečovatelskou službu Astra  
2. Občanskou poradnu 
3. Přímou pomoc - zajištění hygienického servisu pro sociálně slabé 

občany (sprcha, WC, praní prádla), nákup potravin, štědrovečerní 
večeře  

Koledníci navštívili domácnosti v Třeboni, Břilicích, Přesece, Branné, 
Hlině, Holičkách, Lomnici n. Luž., Domaníně, Lužnici, Majdaleně, 
Spolí, Dunajovicích a Štěpánovicích. Dvacettři skupinek  s úsměvy na 
tvářích přinášelo do třeboňských domovů koledu a požehnání. 

 

BBeenneeffiiččnníí  aakkccee  

NNoovvoorrooččnníí  pprrooddeejj  ppuunnččee 

 

Akce proběhla již druhým rokem ve spolupráci Oblastní charity Třeboň 
s Městem Třeboň a hotelem Zlatá Hvězda při příležitosti Novoročního 
ohňostroje dne 1.1.2012.         

 

Občané zakoupením  novoročního punče 
pomohli zajistit výtěžek této benefiční 
akce. Částka 8 000 Kč pomohla 
spolufinancovat zakoupení elektrické 
polohovací postele do půjčovny 
kompenzačních pomůcek. 

  



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 6. charitního plesu byly zakoupeny 2 antidekubitní 
matrace. V současné době půjčovna nabízí více než 60 kusů kompenzačních 
pomůcek. Půjčovna pomůcek je součástí Občanské poradny. 

 
Zapůjčované pomůcky, např.:  
• invalidní mechanické vozíky 

• polohovací postele včetně stolků a hrazdiček  

• antidekubitní matrace a podložky 

• toaletní křesla  

• chodítka 

• tříbodové hole 

• sedačky do vany a další 
 

  

SSttrroomm  ssppllnněěnnýýcchh  ppřřáánníí  
 
 Zákazníci třeboňského supermarketu Terno měli možnost se 
v adventním čase zapojit  do akce Strom splněných přání.  
 
 

Zakoupením dárku podle vybraného 
přání z vánočního stromu přispěli k 
radostnějšímu prožití Vánoc těm, kteří 
pomoc druhých potřebují. Dárky jsme 
předali našim klientům, kteří nemají 
dostatek sil či prostředků na prožití 
vánočních chvil v tradičním svátečním 
duchu.  

  



3. Veletrh neziskových 
organizací 

 
Oblastní charita se dne 20.10.2012 opět zúčastnila akce 3. veletrh 
neziskových organizací. Mottem "Když se u nás namlsáte, na charitu 
něco dáte" lákala návštěvníky ke svému výstavnímu stánku na 
třeboňském náměstí. Cílem akce bylo 
připomenout činnost charity a 
současně umožnit návštěvníkům 
zakoupením sladkých a slaných dobrot 
napečených dobrovolnicemi  její 
činnost podpořit.  
Koláče, buchty, sladké i slané záviny, 
tyčinky, kremrole, muffiny, linecké 
koláčky a další dobroty pod vlaječkou 
charity všem moc chutnaly.  

 

Setkání s Mons. biskupem 
Dne 23.5.2012 proběhlo v Českých Budějovicích setkání ředitelů charit 
s Mons. Pavlem Posádem, světícím biskupem se sídlem v Českých 
Budějovicích. Setkání bylo zahájeno mší svatou a následovaly 
rozhovory všech přítomných na různá zajímavá témata. 

 

 



ŠŠttěěddrroovveeččeerrnníí  vveeččeeřřee  
 Na Štědrý den byli opět pozváni k slavnostně 
prostřenému stolu sociálně slabí a osamělí občané, 
lidé bez domova, kteří by jinak v tento slavnostní 
den zůstali sami. Za doprovodu duchovního slova a 
vánočních koled byli přítomní obdarováni drobnými 
dárky a společně prožili sváteční čas.  

  

DDoobbrroovvoollnnííccii    
Naši činnost v roce 2012 pomáhali zajišťovat dobrovolníci: 
L. Votápková, L. Bednářová, R. Melicharová, M. Pumprová,  
E. Pechová, L. Němcová,  B. Ettlerová, P. Nováková, D. Válková,  
M. Fürstová, manželé Papáčkovi, K. Lišková, A. Vrublová, T. Bílková, 
V. Chaloupková, K. Horvátová, MUDr. Zezulková, J. Šefčíková,  
M. Kotrbová, A. Rosenkrancová, Z. Orlová, M. Košina, E. Pospíšilová, 
V. Chaloupková, J. Rajnochová, L. Bicková ml., L. Schreibová,  
I. Vithová, koledníci Tříkrálové sbírky a další. 
  

Sponzoři a dárci 
Proact Czech republic, s.r.o., Ing. M. 
Skalík, Waldviertler Sparkasse, Čipos, 
s.r.o., Ing. Petr Sedláček, obce Majdalena, 
Lužnice, Domanín, městys Chlum u 
Třeboně, Ježek software s.r.o., Bohemia 
Constructiva - Graf, s.r.o., Tomáš 
Uhrinek, Supermarket Terno, Stavcent, 
a.s., hudební skupina Second service 
Band, D. Hocke, Cestovní kancelář Bolero Tours, firma Disper, kejklíř 
Vítek, taneční akrobacie Na dotek, Rio – grafické studio, Santal s.r.o., 
LD Invest a.s., Aqua servis KZ, MUDr. Herdová, Autoškola Martínek, 
Lázně Aurora, Bertiny lázně Třeboň, Fruko-Schulz, s.r.o., p. Peřková, 
H. Benešová – Pelhřimov, MUDr. Herdová, Rybářství Třeboň, a.s. a 
další dárci anonymní dárci  



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) 
- Sociální poradenství (§ 37) 

 

 

Telefonní čísla:  

• kancelář: 384 72 14 27 

• ředitelka: 777 566 971 

• sociální pracovnice: 775 566 971 

• vedoucí pečovatelské služby: 775 566 971 

Bankovní účet: 0200000056/7940 

Email: charita.trebon@seznam.cz 

Webové stránky: www.trebon.charita.cz 

 


