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Úvodní slovo 
Vá z ení  á milí  c tená r i,  

je káz doroc ní  povinností  orgánizáce shrnout ve vy roc ní  zprá ve  rok minuly . Tento dokument 
je tedy retrospektivou c inností , poskytovány ch sluz eb, dosáz eny ch vy sledku  á dáls í ch 
ukázátelu  Oblástní  chárity Tr ebon  v roce 2016. Zá vy c tem fáktu  á státisticky mi u dáji se vs ák 
skry vá  káz dodenní  pilná  prá ce vs ech prácovní ku  nás í  Chárity á já  jsem velmi rá dá zá to, z e  
i pr es vzru stájí cí  tlák ná vy kon nechybí  v profesioná lní  á odborne  prá ci my ch kolegu  srdce, 
lidskost á pokorá. Káz doroc ní  zámys lení  nád uplynuly m rokem je pro me  pr í lez itostí  k hlubs í  
reflexi toho, ky m jáko Cháritá Tr ebon  jsme, kám jdeme á kám se ná nás í  ceste  chceme dostát. 
Troufá m si r í ct, z e rok 2016 byl pro ná s rokem rozvojovy m.  

V lednu jsme zác áli poskytovát novou sociá lní  sluz bu pro osoby se zdrávotní m postiz ení m 
(mentá lní m á kombinovány m) - Sociá lne  terápeutickou dí lnu Moty l. Vznik nove  sluz by 
s sebou nesl ná rok ná vytvor ení  stábilní ho prácovní ho ty mu, zájis te ní  fináncová ní , proná jem 
dáls í ch prostor, pr ijetí  uz ivátelu  do sluz by á dáls í  provozní  stárosti. Pr estoz e se te me r  vs e 
r es ilo „zá pochodu“ á bylo to ná roc ne , s odstupem vidí m velky  kus vykonáne  prá ce, která  má  
smysl, á sluz bu, která  je potr ebná .  

Od járá jsme zác áli prácovát ná pr í práve  projektu v C esky ch Velenicí ch, kde ve spoluprá ci 
s Agenturou pro sociá lní  zác len ová ní , me stem C eske  Velenice á ná zá kláde  vyjedná vá ní  
s Jihoc esky m krájem zác ály áktivity pro vy zvu Koordinovány  pr í stup k sociá lne  vylouc eny m 
lokálitá m, nábí rát konkre tní  podobu. A ták jsme ná podzim u spe s ne  podáli z á dost do 
Evropske ho sociá lní ho fondu – Sociá lní  zác len ová ní  ná reálizáci projektu Obc ánská  porádná 
á kurzy finánc ní  grámotnosti v C esky ch Velenicí ch. Jedná  se o tr í lety  „evropsky “ projekt á jeho 
ádministráce není  prochá zkou ru z ovy m sádem. O tom vs ák ví ce v dáls í  vy roc ní  zprá ve , 
protoz e projekt byl u spe s ne  záhá jen 1. 1. 2017. 

Nezápomí ná m vs ák áni ná to, z e jsme v pru be hu roku 2016 u spe s ne  pokrác ováli 
v poskytová ní  nás ich dáls í ch sociá lní ch sluz eb - Obc ánske  porádny á Pec ovátelske  sluz by 
Astrá. Pr estoz e jsou to sluz by jiz  závedene , jejich fungová ní  není  áutomáticke  á nebe z í  
„sámospá dem“, i jich se doty kájí  be z ne  personá lní  á provozní  proble my. Odme nou je pro ná s 
du ve rá uz ivátelu  (á jejich rodin), kter í  se pro pomoc ve svy ch obtí z ny ch situácí  ná nás e sluz by 
obrácejí .   

Vzpomenu-li jes te  dáls í  áktivity v pru be hu roku, jáko pu jc ová ní  kompenzác ní ch pomu cek, 
Tr í krá lovou sbí rku, cháritní  ples, sbe r s átstvá, koncert v C . Bude jovicí ch, ákci Strom splne ny ch 
pr á ní , S te drovec erní  vec er i á dáls í , rozhodne  jsme se v roce 2016 nenudili.  

Proto ná zá ve r pátr í  moje pode ková ní  vs em záme stnáncu m, dobrovolní ku m, dá rcu m  
á spoluprácují cí m subjektu m á orgánizácí m, zá stupcu m obcí  á vs em, kter í  ná m pomá hájí   
á podporují  ná s morá lne  i finánc ne .   

 

 

Mgr. Dáná Závádilová  

r editelká Oblástní  chárity Tr ebon  
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Základní informace 
Název organizace: Oblástní  cháritá Tr ebon  

Sídlo: Chelc icke ho 2, 379 01 Tr ebon  

IČO: 265 20 991 

Právní forma: evidováná  prá vnická  osobá Ministerstvem kultury C R v Rejstr í ku evidovány ch 
prá vnicky ch, c í slo evidence 8/1-05-712/1998 

Datum evidence u Ministerstva kultury: 14.10.1998 

Datum vzniku organizace: 1.9.2001 

Zřizovatel: Biskupství  c eskobude jovicke , Biskupská  132/4, 370 01 C . Bude jovice 

Statutární zástupce: Mgr. Dáná Závádilová  

Číslo účtu: 0200000056/7940 

E-mail: cháritá.trebon@seznám.cz 

Webové stránky: www.trebon.cháritá.cz 

Telefon: sí dlo orgánizáce, tel.  384 72 14 27 

                  r editelká: 777 566 971 

                  sociá lní  prácovnice: 775 566 971  

Datová schránka: ivxw24g 

 

 

Poskytované sociální služby ná zá kláde  Pove r ení  Jihoc eske ho kráje k poskytová ní  sluz by 

obecne ho hospodá r ske ho zá jmu c . OSVZ/110/2016: 

 Pečovatelská služba Astra (dle § 40 Zá koná o sociá lní ch sluz bá ch c . 108/2006 Sb.) 

 Občanská poradna (dle § 37 Zá koná o sociá lní ch sluz bá ch c . 108/2006 Sb.) 

 Sociálně terapeutická dílna Motýl (dle § 67 Zá koná o sociá lní ch sluz bá ch c . 108/2006 

Sb.) 

 

Oblastní charita Třeboň je souc á stí  sdruz ení  Cháritá C eská  republiká á její m nádr í zeny m 
orgá nem je Diece zní  cháritá C eske  Bude jovice, která  v souc ásne  dobe  zás tiťuje celkem  
31 fární ch, me stsky ch á oblástní ch Chárit. Poslá ní m Chárity je sluz bá milosrdne  lá sky cí rkve 
lidem v ohroz ení  nebo nouzi bez ohledu ná jejich ve k, pohláví , politicke  smy s lení , rodinne  
uspor á dá ní , zdrávotní  stáv, sexuá lní  orientáci, sociá lní  á ekonomickou situáci  
á postávení , jejich pr í slus nost k etnicke  nebo ná rodnostní  mens ine , ví r e, ná boz enství   
á kultur e.                                                                                                                              

mailto:charita.trebon@seznam.cz
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Organizační struktura 
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ředitelka organizace 

OBČANSKÁ 

PORADNA           

PEČOVATELSKÁ 

SLUŽBA ASTRA 

SOCIÁLNĚ TERAPEUTICKÁ 

DÍLNA MOTÝL  

OBLASTNÍ CHARITA TŘEBOŇ 

SOCIÁLNÍ SLUŽBY OSTATNÍ ČINNOSTI 

Diecézní charita České Budějovice 

Charita Česká republika 

Caritas Europa Charita 

Caritas Internationalis 

PŮJČOVÁNÍ 

KOMPENZAČNÍCH 

POMŮCEK           

SKLAD ŠATSTVA           

OSTATNÍ – ples, 

koncert, 

Tříkrálová sbírka, 

Štědrovečerní 

večeře aj. 
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Sociální služby 

Občanská poradna 
Sídlo: Chelčického 2, 379 01 Třeboň 
Kontakt: charita.trebon@seznam.cz; 775 566 971 

 
Poslání: Obc ánská  porádná v Tr eboni je nezá visly m mí stem bezplátne , diskre tní  á nestránne  

pomoci. Nábí zí  podporu pr i zvlá dá ní  á r es ení  obtí z ny ch z ivotní ch situácí  c love ká á pomoc pr i 

leps í  orientáci v jeho prá vech, oprá vne ny ch zá jmech á povinnostech.  

Služba je určena osobá m, ktere  potr ebují  pro zvlá dnutí  sve  obtí z ne  z ivotní  situáce informáce 

o tom, jáke  májí  prá vá á povinnosti, o moz nostech r es ení  sve  situáce á o dostupny ch sluz bá ch. 

Sluz bá je urc ená zejme ná osobá m, ktere  jsou limitová ny v uplátne ní  ve spolec nosti pro svu j 

ve k, nepr í znivy  zdrávotní  stáv, sociá lní  situáci, sociá lne  znevy hodn ují cí  prostr edí , z ivotní  

ná vyky, zpu sob z ivotá. 

Porádná zájis ťuje porádenství  v oblástech prácovne prá vní ch vztáhu , májetkoprá vní ch 

vztáhu , r es ení  dluhu , sociá lní ch dá vek, bydlení , rodiny á mezilidsky ch vztáhu , domá cí ho ná silí  

áj.  

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

záležitostí 
 

C innosti jsou zájis ťová ny prostr ednictví m podá ní  informácí , rád, áktivní  pomocí , ásistencí . 

Zá kládní  metodou prá ce s uz iváteli je porádensky  rozhovor. 

Sluz bá je poskytová ná ná zá sádá ch individuá lní ho pr í stupu k uz iváteli, ánonymity, 

diskre tnosti, nestránnosti á bezplátnosti. 

 
Provozní doba:  
Ponde lí , str edá  9.00 – 11.30 hod, 12.00 – 16.00 hod 
C tvrtek                8.00 – 12.00 hod 
 
 

Rok 2016 v číslech: 

 počet uživatelů: 170 osob 

 počet kontaktů: 582 

mailto:charita.trebon@seznam.cz
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Pečovatelská služba Astra  
Sídlo: Chelčického 2, 379 01 Třeboň 
Kontakt: charita.trebon@seznam.cz; 777 566 971 
 

Posláním sluz by je umoz nit osobá m z Tr ebon ská se sní z enou sobe stác ností   

á sebeobsluhou z du vodu ve ku, nemoci c i zdrávotní ho stávu, zu stát co nejde le ve 

sve m domá cí m prostr edí  á necí tit se sámi. Pomoc á podporu pr i zvlá dá ní  káz dodenní ch 

c inností  uskutec n ujeme s du rázem ná du stojnost uz ivátelu  podle jejich individuá lní ch potr eb, 

nápr . v oblástech hygieny, dovozu obe du  ná kup, obstárá vá ní  domá cnosti, doprovodu . Rodine  

á pec ují cí m osobá m sluz bá umoz n uje u levu, odpoc inek á nác erpá ní  sil. 

Sluz bá je poskytová ná v domá cnostech uz ivátelu  v Tr eboni á pr ilehly ch obcí ch do 15 km, 

uz ivátele  si ná ni finánc ne  pr ispí vájí  dle zá koná o soc. sluz bá ch c . 108/2006 Sb. s moz ností  

vyuz í t pr í spe vek ná pe c i. 

Individuá lní  pr í stup pr i poskytová ní  sluz by podporuje nezá vislost uz ivátelu , jejich bezpec í , 

zodpove dnost, pártnerství , áktivní  zápojení  á to s du rázem ná respekt k jejich potr ebá m á ná 

du stojnost.   

Činnosti: 
 pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu (nápr . pomoc pr i oble ká ní , 

pr esunu ná lu z ko/vozí k, prostorove  orientáci) 
 pomoc při osobní hygieně  
 poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy (nápr . dovoz nebo doná s ká obe du , 

pomoc pr i podá ní  jí dlá) 
 pomoc při zajištění chodu domácnosti (nápr . u klid, ná kupy á pochu zky, z ehlení ) 
 zprostředkování kontaktu se společenským prostředím (nápr . doprovod k le kár i, ná 

u r ády) 

Fakultativní činnosti: nápr . odvoz vozidlem, áktivizác ní  c innosti, dohled nád uz ivátelem, 
u klid spolec ny ch prostor, zápu jc ení  jí dlonosic e. 

Provozní doba:  
Ponde lí  - pá tek                            7.30 – 16.00 hod á 17.30 – 20.30 hod 
Sobotá, nede le, svá tky               7.00 – 14.30 hod 
 
Rok 2016 v číslech: 

 počet uživatelů: 59 osob 

 počet návštěv u uživatelů: 11 010 

 počet úkonů: 22 826 

 počet hodin péče: 4356 hod 

 Počet donášek/dovážek obědů: 5938 

 Obce, ve kterých byla služba poskytnuta: Třeboň a místní části, Domanín, Majdalena,       
                                                            Lužnice, Dunajovice a Petrovice  

mailto:charita.trebon@seznam.cz
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Sociálně terapeutická dílna Motýl 
Sídlo: Chelčického 1, 379 01 Třeboň 
Kontakt: std.motyl@seznam.cz; FB: SocialneTerapeutickaDilnaMotyl  
               736 503 164, 775 566 971 

 
Poslání: Sociá lne  terápeutická  dí lná Moty l podporuje osoby s mentá lní m  

á kombinovány m postiz ení m, ktere  nemohou prácovát ná be z ne m trhu prá ce, v procesu 

zác len ová ní  se do be z ne ho z ivotá. Prostr ednictví m áktivní ho zápojení  do c inností  dí lny ták 

mohou smysluplne  vyuz í t volny  c ás á záz í vát pocit uz itec nosti, souná lez itosti  

á sebereálizáce. S ohledem ná individuá lní  dovednosti á potr eby podporujeme uz ivátele  

v zí ská ní  á upevn ová ní  prácovní ch ná vyku , v sobe stác nosti, návázová ní  á rozvoji sociá lní ch 

kontáktu . 

Služba je určena osobá m od 16 do 65 let s lehky m nebo str edne  te z ky m mentá lní m  

á kombinovány m postiz ení m (mentá lní m á te lesny m, popr . smyslovy m) z Tr ebon ská, 

Jindr ichohrádecká á C eskobude jovická, ktere  nemájí  v dobe  pr í chodu do sluz by z du vodu 

sní z ene  sobe stác nosti moz nost prácovát ná otevr ene m áni chrá ne ne m trhu prá ce.  

 

Činnosti:  

 pomoc při osobní hygieně  

 poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy 

 nácvik dovedností pro zvládání péče o vlastní osobu,  
     soběstačnosti a dalších činností vedoucích k sociálnímu        
     začleňování 

 podpora vytváření a zdokonalování základních pracovních  
     návyků a dovedností 

 

 
Provozní doba: 
Ponde lí  – pá tek          7.30 – 16.00 hod

 

 

Sluz bá je poskytová ná ná zá sádá ch individuá lní ho pr í stupu, respektová ní  potr eb, pártnerství , 

áktivizáce, du stojnosti, vzá jemne  toleránce á ohleduplnosti, integráce. 

Rok 2016 v číslech: 

 počet uživatelů: 23 osob 

 počet kontaktů: 2 532 

mailto:std.motyl@seznam.cz
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Slávnostní  otevr ení  sluz by á poz ehná ní  P. Dávidem Henzlem. 

 

 

 

 

Ná cvik prácovní ch dovedností  á 

prodej vy robku  ná trhu. 
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Ostatní činnosti 

Půjčování kompenzačních pomůcek 
Sídlo: Chelčického 2, 379 01 Třeboň 
Kontakt: charita.trebon@seznam.cz; 777 566 971; 775 566 971 

 

Půjčovna kompenzačních pomůcek dopln uje nábí zene  sluz by senioru m, osobá m se 

zdrávotní m postiz ení m, lidem po u rázech, dlouhodobe  c i chronicky nemocny m  

á pec ují cí m osobá m k usnadnění péče o jejich blí zke  v domácím prostředí. Pomu cky 

umoz n ují  kompenzovát doc ásny  i trvály  zdrávotní  hándicáp, zkválitn ují  z ivot lidem 

upoutány m ná lu z ko á nápomá hájí  zájistit bezpec ny  z ivot domá.  

Pro kválitní  sluz by pu jc ovny je zápotr ebí  stá vájí cí  sortiment soustávne  rozs ir ovát o nove  

pomu cky, po ktery ch je poptá vká á ktere  odpoví dájí  moderní m trendu m ná trhu (nápr . 

pouz í vá ní  odlehc eny ch máteriá lu ) á poskytovát porádenství  pro vy be r ádekvá tní  pomu cky  

á pro sprá vne  pouz í vá ní  pomu cky.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V roce 2016 se ná m podár ilo zí skát finánc ní  dár od Nadace Agrofert k zákoupení  dáls í  

elektrické polohovací postele á tí m se sortiment rozs í r il ná ví ce nez  90 kusů jednotlivých 

druhů pomůcek. 

 

Rok 2016 v číslech: 

 počet uzavřených smluv o zapůjčení pomůcky: 31 

 

mailto:charita.trebon@seznam.cz
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Tříkrálová sbírka 
K u spe chu celostá tní  Tr í krá love  sbí rky pr ispe lá i v roce 2016 nás e 

Cháritá, která  trádic ne  ná Tr ebon sku sbí rku orgánizuje. Po slávnostní m 

pru vodu á poz ehná ní  sbí rce P. Dávidem Henzlem se jiz  v první ch 

lednovy ch dnech vydály skupinky 

kolední ku  do jednotlivy ch domá cností , áby jim pr inesly 

poselství  Boz í  lá sky, dobrá á klidu, pr edály drobne  

dá rky á nábí dly moz nost vloz it do cháritní ch kásic ek 

pr í spe vek ná podporu cháritní ho dí lá.   

 

Výtěžek sbírky je urc en ná pomoc te m, kter í  pomoc 
potr ebují  nejví ce -  senioru m, chronicky nemocny m, 

osobá m se zdrávotní m postiz ení m c i te m, kter í  se ocitli v máteriá lní  c i sociá lní  nouzi. 
 
Do celkem 30 u r edne  zápec ete ny ch kásic ek ták obc áne  v Tr eboni á mí stní ch c á stech, 
Domání ne , Dunájovicí ch, Májdálene , Luz nici, Lomnici n/Luz nicí , Novosedlech n/Nez á rkou, 
Fráhelz i, Spolí , Libí ne  á ve Svinech vloz ili celkem 184 593 Kč. 

Velke  pode ková ní  pátr í  vs em kolední ku m á 
jejich vedoucí m zá obe távost á vs em dá rcu m 
zá otevr ená  srdce.  

 

 

 

 

 
Sběr šatstva 
V roce 2016 ope t dí ky dobrovolní ku m probí hál od járá do podzimu káz de  u tery  sběr šatstva 

od veřejnosti á to v bezplátne  pronájáte  dvougárá z i od me stá Tr ebon  v Novohradské ulici.  

Darované oblečení, boty, ložní prádlo, bytový textil aj. bylo využito pro potřeby sociá lne  

potr ebny ch klientu  tr ebon ske  Chárity á k humánitá rní m u c elu m v C R i záhránic í . Dáls í , 

nevyuz ity  textil (2 870 kg) byl prostr ednictví m firmy Dimátex CS s.r.o. zprácová n 

v recyklác ní m procesu.  
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Strom splněných přání 
 

Adventní  c ás roku 2016 byl pr í lez itostí  pro zápojení  se do jiz  trádic ní  

ákce, pr i ktere  nákupují cí  v supermarketu Terno me li moz nost vybrát 

si z ozdobene ho vá noc ní ho stromu pr á ní c ko, zboz í  v obchode  zákoupit 

á prostr ednictví m tr ebon ske  Chárity ták pote s it dá rkem ty, kter í  nemájí  

moz nost proz í t svá tky v trádic ní m vá noc ní m duchu. Velky  dí k pátr í  

prácovní ku m supermárketu pr i zájis te ní  ákce á vs em zá kázní ku m, kter í  

koupí  dá rku  vyjá dr ili, z e jim 

není  pomoc potr ebny m 

lhostejná . 

 

 

 

 
 

Štědrovečerní večeře 
 

Zá pomoci dobrovolní ku  á dá rcu  se mohli ná S te dry  den sejí t u 

slávnostne  prostr ene ho stolu senior i, osáme lí  obc áne  c i sociá lne  

potr ební  á v pr í jemne  vá noc ní  átmosfe r e strávit sváteční čas.  

 

Kápry dároválo Rybá r ství  Tr ebon , dáls í  suroviny  

á pr í právu trádic ní ho vá noc ní ho pokrmu sponzorsky zájistil 

Pizzá Restáuránt á Penzion Oregáno Tr ebon , vystoupily de ti 

s vá noc ní mi pí snic kámi á duchovní  slovo pronesl P. ThMgr. 

Mártin Be tun á k. Ke slávnostní  átmosfe r e pr ispe lá i ná vs te vá 

stárostky me stá Tr ebon .  Ú c ástní ku m setká ní  jsme pr edáli dá rky 

zí skáne  z ákce Strom splne ny ch pr á ní  á dáls í  dá rky pr evá z ne  

potrávinove ho á hygienicke ho chárákteru.                                                                   

 

 

 



 

12 

 

Charitní akce 

Novoroční punč 
Be hem  novoročního ohňostroje 1.1.2016 ná tr ebon ske m ná me stí  probe hl jiz  s esty m 

rokem charitativní prodej punče. Zá s titu nád ákcí  pr evzálo Zdráve  me sto Tr ebon , ktere  ji 

táke  finánc ne  podpor ilo. Alkoholicky  i neálkoholicky  punc  dle vlástní  originá lní  receptury 

pr iprávilá restáuráce S upiná & S upinká á 

dobrovolní ci jej prodá váli ná dvou stá ncí ch - u 

Lipovky á v podloubí  u informác ní ho centrá. 

Vy te z ek z prodeje ve vy s i 19 676 Kč je urc en ná 

podporu sociá lní ch sluz eb pro seniory, osoby 

se zdrávotní m postiz ení m á 

osoby v krizi, ktere  tr ebon ská  

Cháritá poskytuje.  

 

 

10. charitní ples 5.2.2016 
Vy roc ní  10. charitní ples byl ope t mily m setká ní m prácovní ku , dobrovolní ku   

á pr í znivcu  tr ebon ske  Chárity.  Nád ákcí  pr evzálá zá s titu stárostká me stá Tr ebone  á hejtmán 

Jihoc eske ho kráje. Vec erem prová zel prográmovy  r editel Hitrádiá Fáktor David Hocke, k 

tánci á poslechu záhrá lá skupiná Second Service band, s pr edtánc ení m vystoupilá tánec ní  

skupiná Juicy Divas á s efektní  sve telnou show skupiná Chůdadlo Ví tká Prochá zky. Do 

zá bávne  „půlnoční dražby“ ve noválá ágenturá Duhovká - Tomá s  Úhrinek átelie rove  

fotográfová ní , slec ná Lucie Jí lková  obráz á Ján Svobodá – sle vá renství  Ráps ách lávic ku.  

Bohátou tombolu pomohli zájistit dá rci á sponzor i 

z Tr ebon ská. Spolu s tí m, z e účinkující na plese 

vystoupili zcela nebo částečně bez nároku na 

honorář, bylo moz ne  ve novát výtěžek celé akce 

ná podporu reálizáce nás ich sociá lní ch sluz eb. 

Ples finánc ne  podpor il táke  Jihoc esky  kráj. 
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Jihočeský festival zdraví 
Ani des tive  poc ásí , ktere  v u vodu prová zelo Festival zdraví dne 17. 9. 2016 ná tr ebon ske m 

ná me stí , nemohlo nárus it pr á telskou átmosfe ru ákce á ohrozit její  boháty  prográm. Prodejní  

stá nek nás í  Chárity plny  sládky ch á slány ch dobrot me l u ná vs te vní ku  ákce velky  u spe ch. Jedly  

sortiment vhodne  dopln ovály vy robky klientu  nás í  Sociá lne  terápeuticke  dí lny Moty l á ták 

dí ky tomu mohl by t vy te z ek z cele ho prodeje vyuz it ná finánc ní  podporu reálizáce nás ich 

sluz eb potr ebny m obc ánu m.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hudební festival v Č. Budějovicích 
 

 

Hudební  ákce ná podporu tr ebon ske  Chárity probe hlá 

v klubu Velbloud v C . Bude jovicí ch ve dnech 10. - 12. 11. 

2016. Orgánizá tor i ákce 3ImaginaryBoys pr iprávili 

ná vs te vní ku m skve ly  hudební  zá z itek á ták ve spoluprá ci se 

sponzory ákce mohlo deve t vystupují cí ch kápel pote s it 

hudební  fánous ky svojí  muzikou. Z vy te z ku festiválu jsme 

por í dili c á st vybávení  do Sociá lne  terápeuticke  dí lny Moty l  

á spolufináncováli provozní  ná klády dáls í ch sluz eb.   
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Eaton Elektrotechnika s.r.o. pomáhá 
Podporá Oblástní  chárity Tr ebon  od Eáton Elektrotechniká s.r.o. Suchdol n/Luz nicí  

pokrác oválá i v roce 2016 á to v březnu předáním dárkového šeku v hodnotě 5 060 Kč 

(ve novál prostr ednictví m svy ch jí delní ch kupo nu  r editel spolec nosti Robert Kubálá). Zá 

kupo ny jsme nákoupili potráviny pro pr í mou pomoc lidem v sociá lní  nouzi, kter í  se ná 

Oblástní  cháritu obrá tili pro pomoc pr i r es ení  sve  ákutní  situáce á dá le suroviny pro prácovní  

terápii v Sociá lne  terápeuticke  dí lne  Moty l vyuz ite  pr i ná cviku vár ení  á pec ení .    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A v listopádu 2016 jsme od Eáton Elektotechniká s.r.o. zá symbolickou cenu 1 Kc  slávnostne  

pr evzáli vozidlo Fabia Combi, ktere  nyní  vyuz í vá me zejme ná pro Pec ovátelskou sluz bu. 
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Personální zajištění  

Ředitelka Oblastní charity Třeboň – Mgr. Dáná Závádilová  

Občanská poradna  -  Mgr. Alená Broz ová , Mgr. Dáná Závádilová   

Pečovatelská služba Astra – Evá Bec vá r ová , Ludmilá Kolá r ová ,  Lucie Vysluz ilová , DiS., Háná 

Jánochová , Káter iná Wegschmí dová , Háná Puklová  (do 31.3.2016), Románá Kidová  (6.6. – 

30.9.2016), Veroniká Más ková  (od 8.11.2016), Bc. Lucie Bicková  (DPP). 

Sociálně terapeutická dílna Motýl  – Mgr. Alená Broz ová , Mgr. Jáná Bus tová , Mártiná 

Má rzová , Helená Kr epelová , Alená Hámrová  (do 13.5.2016), Evá Kutis ová  (od 1.6.2016). 

Účetní, ekonom – Ing. Evá Kubes ová                        

 

 

 

Dobrovolníci 
L. Votá pková , R. Melichárová , p. Mákásová , B. Ettlerová ,  M. Fu rstová , mánz ele  Pápá c kovi, K. 

Lis ková , K. Horvá tová , L. Votá pek, J. S efc í ková , M. Kotrbová ,  A. Rosenkráncová , L. Rájnochová ,  

J. Rájnochová , L. Vejbe rová , L. Bicková , B. Bicková , F. Rádá, D. Vá lková , H. Hinteholzingerová , 

K. Joná c ková  á skáuti, J. S te rbová , V. Bártus ká, S . S imková , L. Schreibová , I. Vithová , M. Tu mová , 

L. Zemánová , T. Stein, J. Zá bránsky , L. B. Látká, kolední ci Tr í krá love  sbí rky á dáls í . 
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Finanční zpráva     Rozvaha 
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Výkaz zisku a ztráty 
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Příloha k účetní závěrce 
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Poděkování 
Oblástní  cháritá Tr ebon  de kuje vs em doná toru m á lidem dobre  vu le, kter í  ná m pomá hájí  

v nás em u silí , á není  jim lhostejny  osud lidí  v te z ky ch z ivotní ch situácí .  

 

 

Poskytovatelé dotací:  

 
 
 
 

Nadace: 

Nádáce Agrofert 

 

Příspěvky, dary obcí a měst:  

Tr ebon , Májdálená, Luz nice, Domání n, Mládos ovice 

 

Právnické a fyzické osoby: 

Eáton Elektrotechniká s.r.o., Jez ek softwáre s.r.o., Tichy  á spol., Tomá s  Úhrinek Agenturá 

Duhovká, Juicy Divás, Chu dádlo Ví tek Prochá zká, Second Service bánd, Sántál s.r.o., Dimátex 

CS, s.r.o., Supermárket Terno, D. Hocke, Cestovní  káncelá r  Má j, Disper s.r.o., Aquá servis KZ, 

Rio –gráficke  studio, Ing. Petr Sedlá c ek,  LD Invest á.s., MÚDr. Dolez ál, Autos kolá Mártí nek, 

Lá zne  Aurorá, Bertiny lá zne  Tr ebon , Fruko-Schulz, s.r.o., Márke tá S í rková , Ján Svobodá, J. 

Kálmová , MÚDr. Vá lek, restáuránt Oregáno Tr ebon , Rybá r ství  Tr ebon , á.s., Auto Mes kán SH, 

s.r.o., S upiná & S upinká, s.r.o., WESPO BOHEMIA, Agromont Vimperk, s.r.o., Bohemiá Tráde C B, 

RF Tráns C B, Stárnet s.r.o., Prostor – design, s.r.o., Bohemiá Stone Spedition s. r. o., obec 

Doubrávice, EXVO s.r.o., Tránsbozen s.r.o., TCF Vzduchotechniká á dáls í  ánonymní  dá rci.  

 

 

 

 

https://www.google.cz/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiTvob80-DUAhVmD5oKHSf_DYYQjRwIBw&url=https://portal.mpsv.cz/sz/download/logo&psig=AFQjCNFE1FAgjXhmiJoyRoIjikwa29juIA&ust=1498743289018676
http://www.nadace-agrofert.cz/data/userfiles/nadace-agrofert-logo-claim.zip
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Oblastní charita Třeboň, Výroční zpráva 2016 


