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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 2014 podle zákona  
o sociálních službách č. 108/2006 Sb. zaregistrovány u 

Krajského úřadu Jihočeského kraje tyto sociální služby: 

- Pečovatelská služba (§ 40) 

- Sociální poradenství (§ 37) 
 

Vážení a milí, 

držíte v ruce dokument, který představuje činnost Oblastní 
charity Třeboň v roce 2014. Jsem hrdá, že mohu rekapitulovat 

naše služby a aktivity, kterým jsme se věnovali a ohlédnout se 
za uplynulým obdobím. Pokud je pro někoho naše Charita 

ještě nepoznanou organizací, budu ráda, pokud to informace 
na následujících stránkách trochu změní. Věřím, že tím co 
děláme, pro koho a jakým způsobem, přispíváme k vyšší 

kvalitě života lidí, kteří pomoc druhých potřebují. Za výčtem 
našich činností, statistickými a ekonomickými údaji se 

skrývají jedinečné lidské osudy, někdy samota, trápení, touha 
po kontaktu, lásce. Ale také odvaha, naděje, síla, úsměv či 
radost. Mnohdy je obtížné vyjádřit naši práci v číslech, 

nicméně chápu, že je to potřeba.  

V uplynulém roce jsme pokračovali v poskytování sociálních 

služeb Občanské poradny a Pečovatelské služby Astra. 
Průběžně jsme rozšiřovali sortiment půjčovny kompenzačních 
pomůcek tak, abychom byli co nejvíce schopni uspokojit 

rostoucí poptávku. Charitní akce a činnosti začaly novoročním 
punčem na třeboňském náměstí a vyvrcholily tradiční 

štědrovečerní večeří pro osamělé a sociálně slabé občany.  
O dalších aktivitách v mezidobí se dočtěte uvnitř výroční 
zprávy. Přestože rok 2014 přinesl řadu provozních obtíží od 

nepojízdných aut, dlouhodobých pracovních neschopností, 
nefungujících počítačů až po náročné situace s našimi 
uživateli, jsem ráda, že se nám jej podařilo zvládnout bez 

větších šrámů na srdcích.  

Změny a vývoj jsou přirozenou součástí života a světa, stejně 

je tomu tak i v naší třeboňské Charitě. Byli jste vždy zvyklí na 
úvodní slovo Mgr. Lucie Bickové, která se po mnoha letech 
práce pro Charitu rozhodla pro profesní změnu. Ráda bych 

využila příležitosti ji na tomto místě poděkovat za její obětavou 
a profesionální práci. Převzala jsem otěže organizace, která na 

své cestě směřuje k rozvoji poskytovaných služeb, a mám 
radost, že v tom mohu pokračovat.   

Rovněž děkuji uživatelům našich služeb za důvěru, kterou 

nám svým zájmem o pomoc projevují. S úctou děkuji našim 
zaměstnancům za jejich práci, za osobní nasazení, 
profesionalitu a lidskost. Děkuji dobrovolníkům, bez jejichž 

nezištné pomoci bychom nezvládli všechny aktivity. Děkuji 
dárcům a sponzorům, kteří nás finančně či materiálně 

podpořili, a věřím, že nám svou přízeň zachovají i v dalších 
letech. Poděkování patří také dalším subjektům a organizacím 
za spolupráci a odbornou pomoc. Velký dík za morální 

podporu všem, kteří nás povzbuzují a podporují naše charitní 
dílo.  

Mgr. Dana Zavadilová 

ředitelka Oblastní charity Třeboň 



 
    

    

 

 

 

 

   Ředitelka:                 Účetní:                  Vedoucí Pečovatelské                        

  Mgr. Lucie Bicková   Ludmila Votápková    sl. Astra a soc.prac: 
  do 31.12.2014                                        Mgr. Dana Zavadilová                                                             

  

                                                                         

    Pečovatelky Pečovatelské služby Astra: 
                                                                                                                  

                           

 

 

 

 

 

Eva Bečvářová              Ludmila Kolářová        Hana Puklová 
 

 

 

 

 

 
                                                        

 

 

Lucie Vyslužilová         Hana Janochová         Lucie Šindelářová                                                                                                                                                                                                                                     
        

                                                                                                          Mgr. Alena                  
       Bez foto:                                                                Brožová                                                                            

Lucie Bicková ml. (zaměstnanec,DPP)                                                                     
Jana Dlouhá (DPP)                                                   (rodičovská  
                                                                                     dovolená)  

                 

Dle Zákona a sociálních službách č. 108/2006 Sb.,  
§ 37 Sociální poradenství  
 

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, předluženost, pracovněprávní  
a mezilidské vztahy, domácí násilí, zaměstnanost, 

bydlení, lidská práva aj. 

 v rámci poradny byl provozován veřejný internet, 

hygienický servis pro osoby v krizi a 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 2014 služeb Občanské poradny využilo celkem  
168 osob, s nimiž bylo uskutečněno 582 kontaktů. 



 
Dle Zákona a sociálních službách č. 108/2006 Sb.,  
§ 40 Pečovatelská služba  

 

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: 

 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/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 2014 Pečovatelskou službu Astra využilo 50 osob 
v Třeboni a místních částech, Domaníně, Dunajovicích, 

Majdaleně, Lužnici, Slověnicích, Petrovicích, kterým při 9 340 
kontaktech (návštěvách), bylo poskytnuto 17 515 úkonů. 

 
Během novoročního ohňostroje na 
Masarykově náměstí proběhla již 

potřetí charitativní akce prodej 
punče, jejíž výtěžek byl určen na 
nákup kompenzační pomůcky. Záštitu 

nad akcí převzalo Zdravé město 
Třeboň, které jej podpořilo finanční 

částkou, a hotel Zlatá hvězda punč 
uvařila.  
Se zajištěním akce pomohli 

dobrovolníci a občané zakoupením 
nápoje pomohli získat hrubý výtěžek 
ve výši 18 640 Kč. Z výtěžku byla 

zakoupena elektrická polohovací postel k zapůjčení lidem  
se zdravotním handicapem.  



 

 
Na počátku ledna 2014 koledníci 
Tříkrálové sbírky Oblastní charity Třeboň 

již počtrnácté zvěstovali radostnou zprávu 
o narození Ježíše Krista, nesli požehnání 
do domů a výtěžkem v částce 155 843 Kč 

tak pomohli zajistit služby seniorům, 
chronicky nemocným, osobám se 

zdravotním postižením a sociálně slabým 
občanům Třeboňska. 

 

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  

Celkem 24 skupinek koledníků navštívilo domácnosti  
v Třeboni, Břilicích, Přesece, Branné, Hlině, Holičkách, 
Lomnici nad Lužnicí, Domaníně, Lužnici, Novosedlech nad 

Lužnicí, Majdaleně, Dunajovicích.  
 

 
 
 
   

 
 

 

 

 

 

 
 

           autor: Tomáš Uhrinek - Agentura Duhovka 

 

V Besedě v Třeboni se 7.2.2014 uskutečnil 8. ročník 
charitního plesu, s předtančením vystoupila taneční skupina 

CETARE z Českých Budějovic, k tanci a poslechu zahrála 
kapela SECOND SERVICE BAND, v průběhu večera vystoupili 

FRASH GOLD JUMPERS z Lomnice nad Lužnicí  
a tradičně proběhla Půlnoční dražba, kde byl vydražen 
podepsaný dres hokejisty Aleše Kotalíka, mísa čerstvých řízků 

a fotoobraz od autora Tomáše 
Uhrinka z Agentury Duhovka. 

 
Vystupující se buď v plné, nebo 
částečné míře vzdali svého 

honoráře ve prospěch výtěžku 
plesu, ze kterého byla zakoupena 
elektrická polohovací postel do 

půjčovny kompenzačních 
pomůcek a podpořena realizace 

charitních sociálních služeb na Třeboňsku. Ples finančně 
podpořil také Jihočeský kraj. 

 

 
 
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 i k humanitárním 
účelům v ČR i zahraničí. Všem, kteří tímto způsobem pomohli, 
děkujeme. 

http://www.cetare.freepage.cz/
http://www.cetare.freepage.cz/
https://www.youtube.com/watch?v=xg0sgtmTOyI&feature=youtu.be%20
http://www.agenturaduhovka.cz/
http://www.agenturaduhovka.cz/


Oblastní charita Třeboň společně s pečovatelskou službou 
společnosti Ledax, o.p.s. realizovala v rámci grantového 

programu města Třeboň „Podpora sociálních aktivit“ projekt 
SPOLU. 

Smyslem projektu bylo zprostředkovat seniorům a osobám se 
zdravotním postižením zapojení do společenského života. 
Účastníci získali prostřednictvím konaných akcí možnost 

setkat se s přáteli či navázali nové kontakty a smysluplně 
využili svůj volný čas mimo svou domácnost.  

Oblastní charit Třeboň zajistila tyto akce: 
1. Přednáška na téma finanční gramotnost „Jak nenaletět 

šmejdům“ dne 26.9.2014 vedená poradcem z dluhové 

poradny v Č. Budějovicích. 
2. Mikulášské setkání dne 5.12.2014 bylo zahájeno 

vyprávěním kostelníka p. Otakara Pytelky o Svatém 

Mikuláši, následovalo zpívání vánočních koled dětí z MŠ 
Sluníčko a nechyběl ani Mikuláš a čert s nadílkou. 

Akce byly pro účastníky bezplatné a bylo zajištěno drobné 
občerstvení.  

Vlastnoručně připravené sladké  

a slané dobroty od pracovníků  
a dobrovolníků lákaly 18.10.2014 
návštěvníky 5. veletrhu neziskových 

organizací k prodejnímu stánku 
Oblastní charity Třeboň  na třeboňském 

náměstí. Podařilo se tak prezentovat 
činnost Charity na Třeboňsku  
a nabídnout návštěvníkům možnost 
naplnit výzvu „Kdo se u nás poměje, 
na dobrou věc přispěje!“, protože 

výtěžek z prodeje dobrot byl určen na 
podporu služeb poskytovaných 
Charitou potřebným občanům.  

 

 

V jihočeské metropoli třeboňská Charita 8.11.2014 spolu 
s dobrovolníky Tomášem Steinem a Jaroslavem Zábranským 
uspořádala charitativní koncert na podporu služeb pro 

seniory a osoby se zdravotním postižením. V Highway 61 Jazz 
& Blues Club celou akci odstartoval českobudějovický 
písničkář Láďa Baďa Latka, dále vystoupili Kill The 

Dandies! z Prahy a Houpací koně z Ústí nad Labem. 
Organizátorům – dobrovolníkům se pro zajištění akce podařilo 
sehnat sponzory, návštěvníci si tak mohli vychutnat nevšední 

hudební zážitek spojený s dobrou věcí.  



  

Vánoční čas byl příležitostí pro zákazníky 
Supermarketu Terno, aby se zapojili do  

4. ročníku 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.  

 

 

 
Na Štědrý den byli již počtrnácté 
pozváni k slavnostně prostřenému 

stolu osamělí občané, senioři  
a sociálně potřební z regionu 

Třeboňska, kteří nemají možnost trávit 
svátky jako většina lidí, či by zůstali 
sami. Za doprovodu duchovního slova 

a vánočních koled byli přítomní 
obdarováni dárky získanými z akce Strom splněných přání  
a společně tak prožili sváteční čas. Kapry dostala Charita 

darem od Rybářství, a.s. a výborný pokrm bezplatně uvařila 
restaurace Lexa & synové. Slavnostní setkání se uskutečnilo 

za pomoci dobrovolníků a dalších dárců, akci podpořila svou 
účastí starostka města Třeboň a další osoby, kterým není 
lhostejná pomoc potřebným spoluobčanům. 

 

 
Půjčovna kompenzačních pomůcek se stává stále častěji 

vyhledávanou činností Oblastní charity Třeboň. Je určena 
všem, kteří potřebují nějakou pomůcku využít, rodinným 
příslušníkům k usnadnění péče o jejich blízké  

v domácím prostředí, seniorům, osobám se zdravotním 
postižením, lidem po úrazech. Vhodné pomůcky přispívají ke 

zvládání běžných úkonů každodenního života a ke kvalitní 
péči v domácím prostředí. 

 

Díky výtěžkům charitativních akcí a dárcům se nám daří 
sortiment pomůcek významně rozšiřovat a reagovat tak na 

požadavky a potřeby občanů – máme k dispozici více než 80 
kusů pomůcek. 

 

Půjčujeme např.: 
 

 polohovací postele elektrické i 

mechanické 

 antidekubitní matrace 

 invalidní mechanické vozíky 

 toaletní křesla 

 chodítka 

 polohovací křesla 

 sedačky do vany 

 antidekubitní podložky aj. 

 

 

 

 



 
L. Votápková, L. Bednářová, R. Melicharová, M. Pumprová, 
L. Němcová, p. Makasová, M. 

Nováková, M. Košinová,  
B. Ettlerová, J. Mikešová, M. 

Fürstová, manželé Papáčkovi,  
K. Lišková, K. Horvátová, T. 
Bílková, L. Votápek, MUDr. 

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

A. Baštýřová, E. Pospíšilová,  
A. Hamrová, L. Rajnochová,  
J. Rajnochová, L. Vejběrová,  

L. Bicková, B. Bicková,  
L. Schreibová, I. Vithová, T. Stein, 
J. Zábranský, koledníci Tříkrálové 

sbírky a další. 

 

 
 
Obce: Majdalena, Lužnice, Domanín, Mladošovice, České 

Velenice; Waldviertler Sparkasse, Ing. Petr Sedláček, Ježek 
software s.r.o., Tichý a spol., RE_CO CZECH, s.r.o., Tomáš 

Uhrinek, Supermarket Terno,  D. Hocke, Cestovní kancelář 
Máj, 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, Jan Svoboda, Petr Míšek, Kříž Josef, 
Pavel Košina, MUDr. Herdová, MUDr. Doležal, restaurace 

Lexa & synové, Rybářství Třeboň, a.s., Auto Meškan SH, s.r.o., 
Hydrokov s.r.o. Šupina & Šupinka, s.r.o., WESPO BOHEMIA, 

Agromont Vimperk, s.r.o., Auspi Europe, s.r.o., EXVO, s.r.o., 
TCF Vzduchotechnika, s.r.o. a další anonymní dárci.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

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 264 

Náklady na služby 203 

Mzdové náklady 1 299 

Sociální a zdravotní pojištění 415 

Ostatní náklady 34 

Náklady celkem 2 215 

  

Dotace MPSV 854 

Příspěvky obce 392 

Úřad práce 86 

Dotace Jihočeský kraj 80 

Úhrady od klientů na služby 760 

Ostatní výnosy 15 

Dary 65 

Tříkrálová sbírka 101 

Výnosy celkem 2 353 

Hospodářský výsledek 138 


