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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 2013 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 97 

 

Bankovní účet: 0200000056/7940 

Email: charita.trebon@seznam.cz 

Webové stránky: www.trebon.charita.cz

mailto:charita.trebon@seznam.cz


SSlloovvoo  řřeeddiitteellkkyy  
 

 

Vážení, 

 

opět se Vám dostává do ruky další výroční zpráva o činnosti Oblastní charity 

Třeboň, tentokrát za rok 2013.  

V uplynulém roce jsme navázali na naší předchozí práci a pokračovali tak ve 

všech započatých činnostech a sociálních službách. Nový rok 2013 jsme 

zahájili charitativním prodejem svařeného vína a čaje a z výtěžku byly 

pořízeny kompenzační pomůcky do naší půjčovny, jejíž sortiment slouží 

zdravotně znevýhodněným občanům Třeboňska. Úspěšně následovala známá 

Tříkrálová sbírka a v únoru již sedmý ročník Charitního plesu, který byl 

zpestřen půlnoční dražbou. Nejvíce aktivit však již tradičně probíhalo před 

koncem roku. V říjnu jsme se účastnili Veletrhu neziskového sektoru, kde 

jeho návštěvníci již čekali na naše napečené dobroty označené vlaječkou 

charity. Na začátku adventu jsme opět pořádali v Třeboňském Supermarketu 

Terno akci Strom splněných přání a získané vánoční dárky pak předali 

potřebným lidem na Štědrovečerním setkání u štědře prostřené tabule za 

doprovodu koled a duchovního slova.  

V průběhu roku byla otevřena Občanská poradna a zajišťována Pečovatelská 

služba Astra, o jejíž služby jsme zaznamenali zvyšující se zájem a tak došlo 

také k přijetí dalších pracovnic – pečovatelek. 

Více informací se dočtete na následujících stránkách. 

Závěrem mi dovolte na tomto místě také poděkovat všem pracovníkům, 

dobrovolníkům, dárcům, spolupracujícím subjektům, zástupcům obcí a všem, 

kteří nám pomáhají a podporují nás morálně i finančně. Budeme rádi, 

zachováte-li nám přízeň i v letech budoucích. 

 

Mgr. Lucie Bicková, ředitelka OCH Třeboň  

 

 

ZZaamměěssttnnaannccii  
   Ředitelka: Mgr. Lucie Bicková       

Účetní: Ludmila Votápková                                                                              

  Vedoucí Pečovatelské   

   služby Astra a sociální    

   pracovnice: Mgr. Dana     

   Zavadilová                                                 

                  

                                                    

                                                                                 

                                                                       

 

 Pečovatelky Pečovatelské služby Astra: 

               Eva Bečvářová                Ludmila Kolářová          Hana Puklová                         

 

                                          

    
                                                                                                                                                                            

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                   

        

            Hana Janochová               Lucie Šindelářová               Mgr. Alena Brožová  

                                                                                                 (rodičovská dovolená)   

 

                     

       

 

 

 

 

 

     Romana Koubová a Jana Dlouhá 

    

     DPP: Lucie Bicková, Martina Huleová, Monika Kohoutová,  

              Zdena Jiráková, Tereza Bílková, Lucie Vyslužilová 

  



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 

 

 

 

 

OObbččaannsskkáá  ppoorraaddnnaa    
 

 

Poslání: 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 pro 

osoby v krizi (sprcha, praní prádla, materiální pomoc) 

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 a další. 

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 2013 služeb Občanské poradny využilo celkem 166 osob, s nimiž bylo 

uskutečněno 577 kontaktů.    

  

Náklady a výnosy v tisících Kč 

Spotřeba materiálu a energie 329 

Náklady na služby 158 

Mzdové náklady 1 182 

Sociální a zdravotní pojištění 352 

Ostatní náklady 65 

Náklady celkem 2 806 

  

Dotace MPSV 826 

Příspěvky obce 310 

Úřad práce 126 

Dotace Jihočeský kraj 119 

Úhrady od klientů na služby 659 

Ostatní výnosy 77 

Dary 140 

Tříkrálová sbírka 100 

Výnosy celkem 2 357 

Hospodářský výsledek 271 



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 nákup,  

obstarávání domácnosti, doprovodů. Rodině a pečujícím osobám služba 

umožňuje úlevu, odpočinek a načerpání sil. 

Činnosti: 

4. Veletrh neziskových organizací 
 

  

 

 

 
 

 

 

 pomoc při osobní hygieně  

 poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy (např. dovoz nebo 

donáška obědů, pomoc při podání jídla) 
 pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu (např. pomoc 

při oblékání, přesunu na lůžko či vozík 

 pomoc při zajištění chodu domácnosti (např. úklid, nákupy  

a pochůzky, žehlení) 

 sociální poradenství v oblasti práv, oprávněných zájmů a povinností 

 zprostředkování kontaktu se společenským prostředím (např. 

doprovod k lékaři, na úřady) 

 fakultativní činnosti:     
(např. odvoz vozidlem, aktivizační činnosti, dohled nad uživatelem, 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  
 
V roce 2013 Pečovatelskou službu Astra využilo 58 osob v Třeboni  

a místních částech, Domaníně, Dunajovicích, Majdaleně, Lužnici, Cepu, 

Spolí, Petrovicích, kterým při 9 468 kontaktech (návštěvách), bylo 

poskytnuto 16 928 úkonů. 

 

 

 
 

Oblastní charita se dne 19.10.2013 opět prezentovala svou činnost na  

4. veletrhu neziskových organizací. Dobrovolníci a zaměstnanci pro charitu 

upekli spoustu dobrot, na které mottem „Když si u nás zamlsáte, na charitu 

něco dáte“ lákali návštěvníky ke svému výstavnímu stánku na třeboňském 

náměstí. Návštěvníci zakoupením sladkých a slaných dobrot tak činnost 

charity podpořili.  

  

Přátelské setkání seniorů  
  

Akce proběhla dne 7.10.2013 v Domově 

pro seniory v Třeboni. Jejím smyslem 

bylo uskutečnit setkání klientů z různých 

sociálních služeb se svými známými, 

přáteli a učinit prostor pro navázání 

nových vztahů, podělit se o své zážitky, 

životní zkušenosti a vzpomínky.  

Klientům Pečovatelské služby Astra byl 

na setkání zajištěn odvoz a doprovod  

 

 



PPůůjjččoovvnnaa  kkoommppeennzzaaččnníícchh  
ppoommůůcceekk  

Půjčovna kompenzačních pomůcek slouží občanům Třeboňska a její sortiment je 

neustále rozšiřován na základě požadavků a potřeb občanů. Z výtěžku 7. charitního 

plesu byl zakoupen invalidní vozík. V současné době půjčovna nabízí cca 70 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  
Již potřetí zákazníci v Supermarketu Terno v Třeboni při akci Strom 

splněných přání vybírali z ozdobeného vánočního stromku kartičky 

s přáníčky, dárek v obchodě zakoupili a pracovníci Terna jej pak předali 

Charitě. Jejím prostřednictvím byly dárky předány klientům při slavnostním 

setkání u prostřeného stolu na Štědrý den či v jejich domácnostech. Akce 

přispěla k radostnějšímu prožití Vánoc těm, kteří pomoc druhých potřebují. 

  
  

  

  

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. 

  

  

77..  cchhaarriittnníí  pplleess  ––  pplleess,,  kktteerrýý  
ppoommááhháá 

Již sedmý ročník plesu se konal dne 8.2.2013 

v třeboňské Besedě a jeho výtěžek byl využit na 

zakoupení invalidního vozíku 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 

- taneční studio Danceline, Č. Budějovice 

- barmanská show Baru Žlutá ponorka 

- hudební skupina Second Service band  

 

 

Nechyběla ani půlnoční dražba dortu  

a uměleckých děl a bohatá tombola. 

 

 

 

 
Foto: T. Uhrinek 



TTřřííkkrráálloovváá  ssbbíírrkkaa  22001133  
 

Na počátku ledna již třináctým rokem koledníci zvěstovali radostnou zprávu 

o narození Ježíše Krista, nesli požehnání do domů a zajistili také výtěžek  

153 162 Kč.  

Z 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  

                                                                                              

BBeenneeffiiččnníí  aakkccee  NNoovvoorrooččnníí  pprrooddeejj  
ssvvaařřáákkuu 

Již třetím rokem proběhla dne 1.1.2013 při novoročním ohňostroji 

charitativní akce prodej svařeného vína a čaje, která byla organizována 

společně s Městem Třeboň a hotelem Zlatá hvězda. Občané zakoupením 

nápojů pomohli získat výtěžek ve výši 18 323 Kč. Náklady uhradilo město 

Třeboň formou daru pro Charitu. Z výtěžku byly zakoupeny kompenzační 

pomůcky k zapůjčení lidem se zdravotním handicapem. Děkujeme všem, 

kteří podpořili dobrou věc. 

  

  

DDoobbrroovvoollnnííccii 

Celkem 22 skupinek koledníků 

navštívilo domácnosti v Třeboni, 

Břilicích, Přesece, Branné, Hlině, 

Holičkách, Spolí, Lomnici n. Luž., 

Domaníně, Lužnici, Majdaleně, 

Štěpánovicích, Dunajovicích.  

.                                                                                                                                    Foto: T. Uhrinek 

  

ŠŠttěěddrroovveeččeerrnníí  vveeččeeřřee  
Již tradiční Štědrovečerní večeře se za pomoci 

dobrovolníků konala na Štědrý den pro osoby bez 

domova či sociálně slabé. Setkání u slavnostní tabule 

bylo spojené s duchovním slovem, vánočním pokrmem – 

rybí polévkou, bramborovým salátem, kaprem, ovocem, 

cukrovím s nápoji a také s koledami. Účastníci obdrželi 

dárky získané z akce Strom splněných přání. Kapry 

dostala Charita darem od Rybářství, a.s. a výborný pokrm 

zcela bezplatně uvařila restaurace Lexa & synové. Další 

sponzoři a Tříkrálová sbírka pomohla zajistit zbývající pohoštění.  

  
L. Votápková, L. Bednářová, R. Melicharová, M. Pumprová, E. Pechová, L. 

Němcová, p. Markesová, B. Ettlerová, D. Válková, J. Mikešová, M. Fürstová, 

manželé Papáčkovi, K. Lišková, M. Košina, T. Bílková, K. Horvátová, A. 

Vrublová, MUDr. Zezulková, J. Šefčíková, M. Kotrbová, A. Rosenkrancová, 

Z. Orlová, I. Šedivá, E. Pospíšilová, A. Hamrová, J. Rajnochová, L. Bicková, 

B. Bicková, L. Schreibová, I. Vithová, koledníci Tříkrálové sbírky a další. 

 
Sponzoři a dárci 

Obce: Majdalena, Lužnice, Domanín, Mladošovice, České Velenice, městys 

Chlum u Třeboně, Waldviertler Sparkasse, Čipos, s.r.o., Ing. Petr Sedláček, 

Ježek software s.r.o., RE_CO CZECH, s.r.o., Tomáš Uhrinek, Supermarket 

Terno, modelingová Agentura Verona, D. Hocke, Cestovní kancelář Bolero 

Tours, firma Disper, 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., Markéta Šírková, manželé Žampachovi, 

MUDr. Herdová, MUDr. Doležal, restaurace Lexa & synové, Rybářství 

Třeboň, a.s. a další dárci anonymní dárci   

                 


