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ÚVODNÍ SLOVO 
 

Vážení a milí, 

mám milou povinnost Vás v úvodu dokumentu, který shrnuje činnost Oblastní charity Třeboň v roce 2015, 
pozdravit a ohlédnout se spolu s Vámi za uplynulým obdobím.  

Začátek každého roku bývá rušný, nebylo tomu jinak ani v roce 2015 – tradiční akce jako Novoroční punč, 
Tříkrálová sbírka, charitní ples spojené s termíny uzávěrek a vyúčtováními. Milým překvapením na jaře 
proto byla nabídka oddílu házené TJ Jiskra Třeboň na darování výtěžku z dobrovolného vstupného při 
konání mezinárodního utkání v třeboňské sportovní hale. Pro poskytování našich sociálních služeb 
potřebným občanům je každý finanční příspěvek velkou pomocí vzhledem k dlouhodobé nejistotě 
v oblasti výše finanční podpory z veřejných zdrojů. 

Úspěšně jsme pokračovali v poskytování sociálních služeb Občanské poradny a Pečovatelské služby Astra. 
Jedním z hlavních témat poradenství v Občanské poradně je dluhová problematika, a proto jsme se 
v loňském roce zaměřili na osvětu v oblasti dluhů a propagaci služeb poradny, ve které mohou zadlužení 
klienti najít bezplatnou pomoc. Bohužel není výjimkou, že přicházejí pro pomoc až ve chvíli, kdy je jejich 
dluhová past tak velká, že ani případné soudní oddlužení již není reálné. Smyslem terénní Pečovatelské 
služby Astra je poskytnout osobám se sníženou soběstačností takovou podporu a pomoc, aby mohli co 
nejdéle zůstat doma ve svém prostředí. Pro naplnění smyslu této služby je zapotřebí nejen velká dávka 
trpělivosti, empatie, pochopení a tolerance ze strany pečovatelek, ale také jejich fyzická a psychická 
odolnost. Proto jim patří velké poděkování. A současně díky klientům a jejich rodinám, že mají důvěru ve 
všechny pracovnice služby.  
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Druhá polovina roku 2015 byla ve znamení příprav na registraci nové sociální služby – Sociálně 
terapeutické dílny pro osoby se zdravotním postižením (mentálním a kombinovaným). O tom, jak se to 
celé podařilo, zase až příští rok  

O akcích v podzimní a zimních měsících se dočtete na dalších stránkách výroční zprávy, stejně tak o 
statistických a ekonomických údajích.  

Než se rozloučím, ještě pár slov o půjčovně kompenzačních pomůcek, kterou jsme začali od dubna 2015 
poskytovat jako živnost, a tak můžeme tržby využít na potřebné dofinancování našich sociálních služeb. 
Byli jsme úspěšní při žádosti o podporu z Výboru dobré vůle – Nadace Olgy Havlové a mohli jsme tak 
sortiment pomůcek rozšířit o další elektrickou polohovací postel s příslušenstvím.    

Závěrem mi dovolte poděkovat všem našim zaměstnancům, dobrovolníkům, dárcům a sponzorům, 
spolupracujícím subjektům a organizacím, zástupcům obcí a všem, kteří nám pomáhají a podporují nás 
morálně i finančně.  

Mgr. Dana Zavadilová 
ředitelka Oblastní charity Třeboň  
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ZÁKLADNÍ INFORMACE 
Oblastní charita Třeboň 
Oblastní charita Třeboň byla zřízena Biskupstvím českobudějovickým jako účelové zařízení římskokatolické církve 
s vlastní právní subjektivitou od 1.9.2001. Je součástí sdružení Charita Česká republika a jejím nadřízeným orgánem 
je Diecézní charita České Budějovice, která v současné době zastřešuje celkem 38 farních, městských a oblastních 
Charit. Statutárním zástupcem organizace je ředitelka.  
Oblastní charita Třeboň měla v roce 2015 podle zákona o sociálních službách č. 108/2006 Sb. zaregistrovány  
u Krajského úřadu Jihočeského kraje tyto sociální služby: Pečovatelská služba (§ 40) a Sociální poradenství (§ 37). 
Charita Česká republika 
Charita Česká republika vědomě navazuje na bohatou historii péče křesťanů a katolické církve o chudé a trpící  
a také na téměř stoletou historii svého působení v Čechách, na Moravě a ve Slezsku. Počátky katolické charity v 
českých zemích spadají až do roku 1919 a za první republiky zažívala velký rozvoj, pomáhala také na konci druhé 
světové války.  Po útlumu v období komunismu obnovila Česká katolická charita (dnes Charita ČR) svou činnost 
mimo jiné v souvislosti s amnestií Václava Havla či válkou v Jugoslávii. Od té doby se zprofesionalizovala, otevřela 
stovky sociálně-zdravotních služeb v ČR a rozšířila své projekty v zahraničí na desítky zemí. Pomáhala také při všech 
větších povodních na území Česka. 
Charita Česká republika: nabízí pomoc lidem v nouzi u nás i v zahraničí  

 provozuje širokou síť sociálních a zdravotních služeb  
 funguje jako sdružení více než 300 Charit  
 každoročně organizuje Tříkrálovou sbírku  
 je členem Caritas Internationalis a Caritas Europa   

Posláním Charity je služba milosrdné lásky církve lidem v ohrožení nebo nouzi bez ohledu na jejich věk, pohlaví, 
politické smýšlení, rodinné uspořádání, zdravotní stav, sexuální orientaci, sociální a ekonomickou situaci a 
postavení, jejich příslušnost k etnické nebo národnostní menšině, víře, náboženství a kultuře.                                                                                                                              
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http://www.charita.cz/o-charite/z-historie/clanky-o-historii-charity/z-historie-charity-na-morave-1-cast/
http://www.charita.cz/o-charite/z-historie/clanky-o-historii-charity/v-kvetnovych-dnech-1945-vyznamne-pomahala-katolicka-charita/
http://www.charita.cz/o-charite/z-historie/clanky-o-historii-charity/v-kvetnovych-dnech-1945-vyznamne-pomahala-katolicka-charita/
http://www.charita.cz/o-charite/z-historie/clanky-o-historii-charity/charita-zacatkem-90-let/
http://www.charita.cz/jak-pomahame/
http://www.charita.cz/jak-pomahame/zahranicni-projekty/
http://www.charita.cz/jak-pomahame/socialni-a-zdravotni-sluzby/
http://www.charita.cz/o-charite/organizacni-struktura/
http://www.trikralovasbirka.cz/
http://www.caritas.org/
http://www.caritas-europa.org/


OBČANSKÁ PORADNA 
Dle Zákona a sociálních službách č. 108/2006 Sb., § 37 Sociální poradenství. 
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.  
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. 
Poradna zajišťuje poradenství v oblasti sociální problematiky, bydlení, předluženosti, pracovněprávních a 
mezilidských vztahů, lidských a občanských práv aj. 
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, zprostředkováním kontaktu, Šindelářová krizovou intervencí a další. 
Služba je poskytována na zásadách individuálního přístupu k uživateli, anonymity, diskrétnosti, 
nestrannosti a bezplatnosti. 
V roce 2015 služeb Občanské poradny využilo celkem 164 osob, s nimiž bylo uskutečněno 575 kontaktů. 
Provozní doba:  
Pondělí, středa  9.00 – 11.30 hod, 12.00 – 16.00 hod 
Čtvrtek                8.00 – 12.00 hod 



PEČOVATELSKÁ SLUŽBA ASTRA 
 
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 zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu (např. pomoc při  
          oblékání, přesunu na lůžko/vozík, prostorové orientaci) 

 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, nákupy a pochůzky,  
          žehlení) 

 zprostředkování kontaktu se společenským prostředím (např. doprovod  
          k lékaři, na úřady) 
Fakultativní činnosti: např. odvoz vozidlem, aktivizační činnosti, dohled nad 
uživatelem, úklid společných prostor, zapůjčení jídlonosiče 
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Služba je poskytována v domácnostech uživatelů v Třeboni a 
přilehlých obcích do 15 km, uživatelé si na ni finančně 
přispívají dle zákona o soc. službách č. 108/2006 Sb. 
s možností využít příspěvek na péči. 

Individuální přístup při poskytování služby podporuje 
nezávislost uživatelů, jejich bezpečí, zodpovědnost, 
partnerství, aktivní zapojení a to s důrazem na respekt k jejich 
potřebám a na důstojnost.   

Bezplatná nabídka v rámci služby: 

 zprostředkování duchovní podpory knězem v domácnosti 

 základní sociální poradenství v oblasti práv, oprávněných zájmů a povinností 

 uzavření smlouvy o poskytnutí pečovatelské služby  

 pomoc s vyřízením žádosti Příspěvku na péči  
V roce 2015 Pečovatelskou službu Astra využilo 55 osob v Třeboni a místních částech, Domaníně, 
Majdaleně, Lužnici, Slověnicích a Petrovicích.  

Počet kontaktů (návštěv) 9 970 Počet hodin péče 5 168,5 hod 

Počet úkonů 21 002 Počet donášek/dovážek obědů 5 692 

 
Provozní doba:  
Pondělí - pátek                            7.30 – 16.00 hod a 17.30 – 20.30 hod 
Sobota, neděle, svátky               7.00 – 14.30 hod 
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PŮJČOVÁNÍ KOMPENZAČNÍCH POMŮCEK 
 

Půjčovna kompenzačních pomůcek svými službami již několik let napomáhá zajistit bezpečný život doma 
a předcházet zdravotním komplikacím. Poradenství při výběru, krátkodobé i dlouhodobé zapůjčování dnes 
již více než 80 kusů jednotlivých druhů pomůcek využívá mnoho osob a pečujících rodin nejen z regionu 
Třeboňska. Díky výtěžkům charitativních akcí a dárcům se nám daří průběžně 
rozšiřovat sortiment např. o pomůcky určené osobám imobilním dlouhodobě 
upoutaným na lůžko s vysokou mírou závislosti na pomoci pečujících osob. V roce 2015 
se nám podařilo získat nadační příspěvek z programu Senior Výboru dobré vůle – 
Nadace Olgy Havlové ve výši 25 000 Kč, ze kterého bylo zakoupeno několik dalších 
pomůcek odpovídající moderním trendům na trhu.                                                                        
 
 

Mezi nejvíce žádané pomůcky k zapůjčení 
patří elektrické polohovací postele, 
antidekubitní matrace, vozíky, chodítka, 
toaletní křesla, sprchové židle, sedačky 
do vany, nástavce na WC. Často půjčovna 
pomáhá vyřešit otázku okamžité potřeby 
kompenzačních pomůcek - při náhlém 
zhoršení zdraví nebo období po úrazech. 
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NOVOROČNÍ PUNČ 
 

Mezi další naše charitativní akce, které se postupně stávají tradicí, začíná patřit prodej punče během 
novoročního ohňostroje na třeboňském náměstí. V první podvečer roku 2015 návštěvníci ohňostroje 
zakoupením nápojů na zahřátí pomohli získat výtěžek 19 784 Kč, který jsme využili na podporu sociálních 
služeb pro seniory, osoby se zdravotním postižením a osoby v krizi, které Oblastní charita Třeboň 
poskytuje. Záštitu nad akcí převzalo Zdravé město Třeboň, které ji také finančně 
podpořilo.  Alkoholický i nealkoholický punč dle vlastní originální receptury připravila 
restaurace Šupina & Šupinka a na stáncích jej prodávali dobrovolníci a pracovníci 
třeboňské Charity. 
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TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA 
První dva lednové týdny každého roku patří již neodmyslitelně Tříkrálové sbírce. Do 
třeboňských ulic a do přilehlých obcí se vydali charitní koledníci, aby u prahů domácností, 
na chodnících, náměstích a návsích předali poselství o narození 
Božího syna. Lidem popřáli šťastný nový rok, zazpívali koledu, 
věnovali drobný dárek a při tom poprosili o příspěvek do 

zapečetěné pokladničky s logem Charity ČR. 
Výtěžek sbírky je určen na pomoc těm, kteří pomoc potřebují nejvíce -  
seniorům, chronicky nemocným, osobám se zdravotním postižením či těm, kteří 
se ocitli v materiální či sociální nouzi. 
V roce 2015 celkem 24 skupinek přineslo koledu a požehnání do domovů 
v Třeboni a místních částech a do obcí Domanín, Dunajovice, Majdalena, Lužnice, 

Lomnice n/Lužnicí, Novosedly 
n/Nežárkou. Občané věnovali 
do úředně zapečetěných 
kasiček koledníků 161 187 Kč. 

Velké poděkování patří všem koledníkům a jejich 
vedoucím za obětavost a všem dárcům za otevřená 
srdce.  
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9. CHARITNÍ PLES 
V pátek 30. 1. 2015 se uskutečnil 9. ročník plesu Oblastní charity Třeboň, 
který byl opět milým setkáním pracovníků, dobrovolníků a příznivců 
třeboňské Charity. Současně byl ples příležitostí pro veřejné poděkování 
všem, kteří nám pomáhají pomáhat. Nad akcí převzala záštitu starostka 
města Třeboně a hejtman Jihočeského kraje. Večerem provázela Jitka 
Bednářová, k tanci a poslechu zahrála skupina Second Service band, 

předtančení v orientálních rytmech skupiny Red Rose Tribe z Třeboně a sólové 
tanečnice Hayet z Českého Krumlova zaujalo přítomné svým originálním stylem. 
V průběhu večera vystoupila vokální skupina 7krásky - studentky třeboňského 
gymnázia. Velký zájem vzbudila „půlnoční dražba“, do které věnoval uměleckou 
fotografii s tématem výlov Tomáš Uhrinek - Agentura Duhovka.cz, zabijačkovou mísu 
bratři Ježkové z Besedy a zahradní stolek Jan 
Svoboda – slévárna Rapšach. Bohatou tombolu 
pomohli zajistit dárci a sponzoři z Třeboňska. Spolu 
s tím, že účinkující na plese vystoupili zcela nebo 
částečně bez nároku na honorář, bylo možné 

věnovat výtěžek celé akce na zakoupení kompenzačních pomůcek 
(antidekubitní matrace a toaletní křeslo) a na podporu realizace 
charitních sociálních služeb na Třeboňsku. Ples finančně podpořil také 
Jihočeský kraj.  
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HÁZENÁ PRO CHARITU  
Sportovní hala v Třeboni ožila 22. 3. 2015 atraktivní sportovní událostí – konalo se zde mezinárodní utkání 
v házené žen do 21 let ČR – Švýcarsko, které si nenechalo ujít mnoho 
sportovních fanoušků. Oddíl házené TJ Jiskra Třeboň zajistil propagaci a 
organizaci dobrovolného vstupného ve prospěch Oblastní charity 
Třeboň. Sportovní příznivci věnovali do kasičky 5 648 Kč.  

SBĚR ŠATSTVA 

Od jara do podzimu opět probíhal za pomoci dobrovolníků každé úterý sběr šatstva. Darované oblečení, 
boty, ložní prádlo, bytový textil aj. bylo využito pro potřeby sociálně potřebných klientů třeboňské 
Charity i k humanitárním účelům v ČR i zahraničí. Všem, kteří tímto způsobem pomohli potřebným lidem, 
děkujeme. 
Nově od roku 2016 dochází ke změně sběrného místa - bude otevřeno na Novohradské ulici (těsně za 
bývalým areálem Technických služeb) a to díky bezplatnému zapůjčení od města Třeboň.  
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JIHOČESKÝ FESTIVAL ZDRAVÍ 2015 
Bohatý program festivalu s podtitulem Zdravá rodina doplnila naše Charita 19. 9. 2015 na Masarykově 
náměstí svým prodejním stánkem plným dobrot ze samých zdravých potravin. Pod heslem „Cukety  
a dýně, ocení i tchýně“ jsme z těchto surovin nabízeli dýňovou polévku, chléb, koláče, buchty, slané 
dobroty i marmelády. Akce měla velký úspěch a tak mohlo být naplněno 
i druhé heslo „Kdo se u nás poměje, na Charitu přispěje“, protože 
veškerý výtěžek z prodeje byl určen na podporu realizace našich služeb 
poskytovaných potřebným.   
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KONCERT V Č. BUDĚJOVICÍCH 
 
 
V jihočeské metropoli třeboňská Charita 17.10.2015 spolu 
s dobrovolníky Tomášem Steinem, Jaroslavem Zábranským a Láďou B. 
Latkou uspořádala charitativní koncert. V Jazz club Highway 61 a Café 
klubu Slavie vystoupily hudební skupiny Nauzea Orchestra, VEES, 
Houpací koně, Adrian T. Bell a Kill the Dandies! Organizátorům – 
dobrovolníkům se pro zajištění akce podařilo zajistit sponzory a tak 
jsme z výtěžku koncertu mohli pořídit část vybavení do sociálně 
terapeutické dílny a poskytli finanční příspěvek rodině, která se 
nacházela ve velmi obtížné situaci. Skvělý hudební zážitek tak byl spojený s dobrou věcí.  
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STROM SPLNĚNÝCH PŘÁNÍ 
 
 

V adventním čase se zákazníci supermarketu Terno zapojili do 5. ročníku 
akce Strom splněných přání a zakoupením zboží podle přáníčka  
z ozdobeného vánočního stromu potěšili mnohé potřebné spoluobčany.  
Prostřednictvím naší Charity se dárky dostali k těm, kteří nemají možnost 
prožít svátky v tradičním vánočním duchu. Velké množství dárků, které 
jsme tentokrát z obchodu převzali, vnímáme jako vyjádření zájmu 
třeboňáků a dalších nakupujících o pomoc těm, kteří pomoc druhých 
potřebují. A velmi si toho vážíme a děkujeme za to!  
 

 

ŠTĚDROVEČERNÍ VEČEŘE 
Již patnáctým rokem se na Štědrý den u slavnostně prostřeného stolu sešli senioři, osamělí občané či 
sociálně potřební a v příjemné vánoční atmosféře strávili sváteční čas. K tomu přispělo vystoupení dětí 

s vánoční písničkou, duchovní slovo kaplana P. Jiří Kalaše, tradiční 
štědrovečerní pokrm, přítomnost starostky města Třeboň, pomoc 
dobrovolníků a dalších osob, kterým není pomoc potřebným lhostejná. 
Účastníkům setkání jsme předali dárky získané z akce Strom splněných přání  
a další dárky převážně praktického a potravinového charakteru. 
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PERSONÁLNÍ ZAJIŠTĚNÍ 
Ředitelka a statutární zástupce:   
Mgr. Dana Zavadilová                                                                    Účetní: Ludmila Votápková 
 
                            Sociální pracovnice:                           
                             Mgr. Alena Brožová                                                                                                                

 

 

Pečovatelská služba Astra:                         
Eva Bečvářová                                                Hana Janochová             Hana Puklová                Kateřina Wegschmídová 

                                                                                                                                                                               

 Ludmila Kolářová 

 
 
                  

                                                                            
                                         

                                                           
                                 
                                                                                                                             
 
                                                                                                                                            
                                                Lucie Vyslužilová               Helena Křepelová (DPP)         Lucie Šindelářová do30.6.2015 



DOBROVOLNÍCI 

                                                                                      
L. Votápková, R. Melicharová, p. Makasová, L. Bednářová, M. Pumprová, S. Louvarová, L. Němcová,  
M. Nováková, M. Košinová, B. Ettlerová, M. Fürstová, manželé Papáčkovi, K. Lišková, K. Horvátová,  
L. Votápek, J. Šefčíková, M. Kotrbová,  A. Rosenkrancová, L. Rajnochová,  J. Rajnochová, L. Vejběrová,  
Mgr. Bicková, B. a L. Bicková, F. Rada, D. Válková, H. Hinteholzingerová, K. Jonáčková a skauti, J. Štěrbová,  
V. Bartuška, Š. Šimková, L. Schreibová, I. Vithová, M. Tůmová, L. Zemanová, T. Stein, J. Zábranský, L. B. 
Latka, koledníci Tříkrálové sbírky a další. 

EATON ELEKTROTECHIKA S.R.O. POMÁHÁ 
V listopadu 2015 čtyři pracovníci Základní organizace EATON Elektrotechnika  s.r.o. Suchdol nad Lužnicí 
odložili svoji profesi a stali se dobrovolnými malíři - díky jejich práci a 
zakoupenému materiálu dostaly prostory Občanské poradny nový 
„kabát“, ze kterého se těší pracovníci i klienti služby. Díky za to! 

 

 

 

 

 

 

- 17 – 



FINANČNÍ ZPRÁVA 
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Náklady a výnosy v tisících Kč 

Spotřeba materiálu, zboží a energie 325 

Oprava a udržování 57 

Náklady na služby 194 

Mzdové náklady 1418 

Sociální a zdravotní pojištění 444 

Ostatní náklady 52 

Náklady celkem 2490 

  

Dotace MPSV (prostřednictvím JčK) 1021 

Dotace kraje 135 

Dotace obce 30 

Tržby z půjčování komp. pomůcek 115 

Úhrady klientů Pečovatelská služba 739 

Ostatní výnosy 58 

Příspěvky a dary  481 

Tříkrálová sbírka 110 

Výnosy celkem 2689 

Hospodářský výsledek 199 



FINANCOVÁNÍ, SPONZOŘI A DÁRCI
Poskytovatelé dotací a grantů:  
Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR prostřednictvím Jč kraje 
Jihočeský kraj 
Město Třeboň 
Výbor dobré vůle   
 

Příspěvky, dary obcí a měst:  
Třeboň 
Majdalena, Lužnice, Domanín, Mladošovice, Rudolfov 
 

Právnické a fyzické osoby: 
Waldviertler Sparkasse, Santal s.r.o., Ježek software s.r.o., Tichý a spol., Tomáš Uhrinek, 
Supermarket Terno,  D. Hocke, Cestovní kancelář Máj, Disper s.r.o., Aqua servis KZ, Rio –grafické 
studio, Ing. Petr Sedláček,  LD Invest a.s., MUDr. Herdová, Autoškola Martínek, Lázně Aurora, 
Bertiny lázně Třeboň, Fruko-Schulz, s.r.o., Markéta Šírková, Jan Svoboda, Red Rose Tribe Třeboň, 
Hayet Č. Krumlov, 7krásky Třeboň, Pavel Košina, J. Kalmová, MUDr. Doležal,  
J. Hitzger, 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., EXVO, s.r.o., Bohemia Trade 
ČB, RF Trans ČB, Transbozen SP s.r.o., TCF Vzduchotechnika, s.r.o. Fontea a.s., Employment Service, 
a.s., Raiffeisenbank a.s. Dobrá koruna, TJ Jiskra Třeboň, EATON Elektrotechnika s.r.o. a další 
anonymní dárci.                                            - 19 - 



KONTAKTY A ÚDAJE 
 

OBLASTNÍ CHARITA TŘEBOŇ 
Sídlo: Chelčického 2, 379 01 Třeboň 
IČ: 265 20 991 
Bankovní účet: 0200000056/7940 
E-mail: charita.trebon@seznam.cz 
Webové stránky: www.trebon.charita.cz 
 

TELEFONNÍ ČÍSLA: 
kancelář: 384 72 14 27 
ředitelka: 777 566 971 
sociální pracovnice: 775 566 971  

 

DĚKUJEME, ŽE NÁM POMÁHÁTE 
POMÁHAT 
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