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Úvodní slovo 

Vá z ení  á milí ,  

vypu jc í m si z dovolení m citá t L. A. Senecy „Není  má lo c ásu, ktery  má me, ále mnoho c ásu, ktery  
nevyuz ijeme.“ A vzpomenu si, z e velmi c ásto ná otá zku Ják se má m?, odpoví dá m, z e nestí há m, 
nemá m c ás, spe chá m, je to ho moc. Je to jenom mu j subjektivní  pocit, z e je dobá hektická   
á prácovní  ná roky jsou vysoke  nebo nedoká z eme sprá vne  c ás vyuz í t? Vy roc ní  zprá vá je 
pr í lez itostí  k ohle dnutí  se zá uplynuly m rokem á k zámys lení , ják jsme v tr ebon ske  Čhárite  
v roce 2017 c ás vyuz ili á zdá jej bylo má lo nebo dost pro smysluplnou prá ci v souládu 
s poslá ní m Čhárity, ktery m je pomoc potr ebny m.  

Od zác á tku ledná jsme v Č esky ch Velenicí ch zác áli reálizovát projekt, ná ktery  se se ná m 
podár ilo zí skát finánce z Evropske ho sociá lní ho fondu – Sociá lní  zác len ová ní  prostr ednictví m 
MPSV á ták bylá záhá jená reálizáce sociá lní  sluz by Obc ánská  porádná Č eske  Velenice  
á dopln kove  áktivity reálizáce kurzu  finánc ní  grámotnosti. Be hem roku se sluz bá ste hoválá 
z provizorní ch prostor blí z e k sociá lne  vylouc eny m lokálitá m v Č esky ch Velenicí ch á ták áni 
nebylá pr í lez itost trochu zpomálit. 

V Tr eboni jsme pokrác ováli v poskytová ní  nás ich dáls í ch sociá lní ch sluz eb – Pec ovátelske  
sluz by Astrá, Sociá lne  terápeuticke  dí lny Moty l á Obc ánske  porádny Tr ebon . Káz dá  ze sluz eb 
s sebou neslá nejen provozní  stárosti, ále i rádosti á to hlávne  v podobe  spokojenosti uz ivátelu  
á jejich du ve ry v nás í  prá ci. V pec ovátelske  sluz be  od druhe  poloviny roku záznámená vá me 
ve ts í  poptá vku po sluz be , nez  jsme schopni personá lne  zájistit. Podobne  jáko v jiny ch oborech 
i nás e Čháritá od lon ske ho roku pociťuje nedostátek prácovní ku , o to ve ts í  rádost jsme me li 
ze zí ská ní  finánc ní ch prostr edku  ze stá tní ho rozpoc tu ná návy s ení  mezd prácovní ku  
sociá lní ch sluz eb. Velmi si vá z í me podpory me stá Tr ebon , ktere  ná m finánc ní  i morá lní  
pomocí  vyjádr uje zá jem o pomoc potr ebny m obc ánu m. O fungová ní  jednotlivy ch sluz eb se 
doc tete podrobne ji ná dáls í ch stráná ch vy roc ní  zprá vy.  

Du lez itou c inností , která  dopln uje nás e sluz by, je provozová ní  pu jc ovny kompenzác ní ch 
pomu cek. Zvys ují cí  se poptá vká po zápu jc ení  pomu cek je pro ná s du kázem, z e je táto sluz bá 
potr ebná . Vzpomenu-li jes te  dáls í  áktivity v pru be hu roku, jáko Tr í krá lovou sbí rku, cháritní  
ples, sbe r s átstvá, koncert v Č . Bude jovicí ch, ákci Strom splne ny ch pr á ní , S te drovec erní  vec er i 
á dáls í , uve domí m si, ják rok 2017 rychle utekl.  

Zá vy c tem c inností , poskytovány ch sluz eb á vy sledku  je ukrytá káz dodenní  prá ce vs ech 
jednotlivy ch prácovní ku  Oblástní  chárity Tr ebon , ve ktere  je spojená profesionálitá s lidskostí , 
lá skou á pokorou. Zá to my m kolegu m velmi de kuji. Ve r í m, z e jsme spolec ne  c ás roku 2017 
vyuz ili smysluplne . 

Ná zá ve r pátr í  moje pode ková ní  spolu s pode ková ní m záme stnáncu m táke  dobrovolní ku m, 
dá rcu m, spoluprácují cí m subjektu m á orgánizácí m, zá stupcu m obcí  á vs em, kter í  ná m 
pomá hájí  á podporují  nás e cháritní  dí lo.   

 

Dáná Závádilová  

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

Sídlo: Čhelc icke ho 2, 379 01 Tr ebon  

IČO: 265 20 991 

Právní forma: evidováná  prá vnická  osobá Ministerstvem kultury Č 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 Č . 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.) Třeboň a 

České Velenice 

 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  Čháritá Č eská  republiká á její m nádr í zeny m 
orgá nem je Diece zní  cháritá Č eske  Bude jovice, která  v souc ásne  dobe  zás tiťuje celkem  
19 profesioná lní ch Čhárit á dáls í  dobrovolne  Čhárity. Poslá ní m Čhárity 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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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           
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koncert, 

Tříkrálová sbírka, 
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   Třeboň 

České      
Velenice 
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Sociální služby 

Občanská poradna Třeboň 
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, mezilidsky ch vztáhu  áj.  

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

záležitostí 
 

Č 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 se zá sádámi individuá lní ho pr í stupu k uz iváteli, ánonymity, 

diskre tnosti, nestránnosti á bezplátnosti. 

Úhrada za službu: uz ivátelu m je sluz bá poskytová ná bezplátne . 

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

Rok 2017 v číslech: 

 počet uživatelů: 162 osob 

 počet kontaktů: 474 

mailto:charita.trebon@seznam.cz
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Občanská poradna České Velenice 
Sídlo: Revoluční 228, 378 10 České Velenice 1.1. – 30.6.2017 
           Jungmannova 20, 378 10 České Velenice od 1.10.2017 
Kontakt: poradna.velenice@seznam.cz; 732 895 809 

 

Poslání: Poslá ní m Obc ánske  porádny v Č esky ch Velenicí ch je poskytovát lidem podporu á 

pomoc pr i zvlá dá ní  á r es ení  obtí z ny ch z ivotní ch situácí  (nápr . formou rády, informáce vedoucí  

k porozume ní , k orientáci v  jejich prá vech, oprá vne ny ch zá jmech á povinnostech) zá u c elem 

podpory zác lene ní  do spolec enske ho fungová ní . Porádná podporuje rozvoj dovedností  á 

schopností  c love ká ták, áby co nejví ce sámostátne  doká zál r es it c i stábilizovát svoji sociá lní  

situáci. V rá mci porádenství  je poskytová no táke  dluhove ho porádenství . 

Služba je určena osobá m od 16 do 65 let z ijí cí  v Č esky ch Velenicí ch v sociá lne  vylouc eny ch 

lokálitá ch nebo sociá lní m vylouc ení m ohroz ene , ktere  se náchá zejí  v nepr í znive  sociá lní  

situáci, kterou nedoká z í  bez vne js í  pomoci pr ekonát - nezáme stnání , pr edluz ení , ohroz ení  

ztrá tou bydlení , ná rodnostní  mens iny, osoby v krizi, osoby, ktere  vedou rizikovy  zpu sob z ivotá 

nebo jsou jí m ohroz eny, imigránti á ázylánti, osoby bez pr í str es í , osoby se zdrávotní m 

postiz ení m, obe ti domá cí ho ná silí , obe ti trestne  c innosti, rodiny s de tmi. 

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, mezilidsky ch vztáhu  áj.  

 

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

záležitostí 
 

Č 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 se zá sádámi individuá lní ho pr í stupu k uz iváteli, ánonymity, 

diskre tnosti, nestránnosti á bezplátnosti. 

Forma poskytování služby: ámbulántní  á tere nní   

Kapacita služby: 1 uz ivátel v dány  okámz ik 

Úhrada za službu: uz ivátelu m je sluz bá poskytová ná bezplátne . 
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Konzultační hodiny ambulantní formy služby:                       
Ponde lí            8.30 – 12.30    13.00 – 16.00     
Str edá             8.30 – 16.00                                                       
Č tvrtek           8.30 – 12.30                                                       

Pá tek               8.30 – 14.00         

 
Konzultační hodiny terénní formy služby: 
Str edá       13.00 – 16.00 
Č tvrtek       13.00 – 16.00 
 
Rok 2017 v číslech: 

 počet uživatelů: 47 osob 

 počet kontaktů: 238 

 
Kurzy finanční gramotnosti v Českých Velenicích 
Ve spoluprá ci s Jihoc eskou rozvojovou, o.p.s. Č eske  Bude jovice byly reálizová ny dvá kurzy 

finánc ní  grámotnosti, jejichz  cí lem bylo zí ská ní  c i zvy s ení  kompetencí  u c ástní ku  v oblásti 

hospodár ení  se svy mi fináncemi á preventivní  opátr ení  pr ed dluhovou pástí . 

Termíny konání kurzů: 13. 6. - 14. 6. 2017       (poc et u c ástní ku  10 osob) 
                                                 22. 11. – 23. 11. 2017  (poc et u c ástní ku  8 osob) 
Rozsáh kurzu: 12 hodin 

Kurz je pro u c ástní ky bezplátny . 

 

Obsah a témata kurzu: 
 ják sprá vne  hospodár it se svy mi fináncemi  
 kdy hrozí  exekuce á ják probí há  
 rodinny  rozpoc et 
 vy hody á nevy hody ru zny ch druhu  u ve ru  á pu jc ek 
 finánc ní  á bánkovní  pojmy 
 vlástní  prákticke  pr í klády á zkus enosti 
 individuá lní  prá ce 
 ná cvik modelovy ch situácí  
 prá ce s reá lny mi dokumenty 

 

Projekt „Obc ánská  porádná á kurzy finánc ní  grámotnosti v Č esky ch Velenicí ch“, reg. c . 

ČZ.03.2.60/0.0/0.0/15_042/0006125, je spolufináncová n Evropsky m sociá lní m fondem  

á stá tní m rozpoc tem Č R. 
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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 2017 v číslech: 

 počet uživatelů: 49 osob 

 počet návštěv u uživatelů: 10 862  

 počet úkonů: 23 798 

 počet hodin péče: 4 460 hod 

 Počet donášek/dovážek obědů: 4 754 

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

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                         Vy robky uz ivátelu  z ná cviku prácovní ch dovedností  

 
 
 

mailto:std.motyl@seznam.cz
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Provozní doba služby:   
Ponde lí  áz  pá tek          7.30 – 16.00 hod

 

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

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

 
Rok 2017 v číslech: 

 počet uživatelů: 21 osob 

 počet kontaktů: 2 429 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Mikulá s sky  bázá rek Nádáce VIZE 97 v Práze 5.12.2017 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     Prodej vy robku  uz ivátelu  STD ná tr ebon ske m trhu. 
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Ostatní činnosti 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
Rok 2017 v číslech: 

 počet uzavřených smluv o zapůjčení pomůcky: 35 

 

mailto:charita.trebon@seznam.cz
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Tříkrálová sbírka 
 

Pr i Tr í krá love  sbí rce 2017 celkem 34 skupinek, ve 

ktery ch se vystr í dálo 154 de tí , pr ineslo koledu á 

poz ehná ní  do domovu  v Tr eboni á mí stní ch c á stech á do 

obcí  Domání n, Dunájovice, Májdálená, Luz nice, Lomnice 

n/Luz nicí , Novosedly n/Nez á rkou, Fráhelz , Spolí , Libí n, 

S te pá novice á Sviny. Obc áne  ve nováli do kásic ek 

kolední ku  179 309 Kč. Z celkove  vybráne  c á stky je 35 % 

urc eno ná Čháritu Č R (diece zní  chárity, humánitá rní  

pomoc áj.) á 65%  tr ebon ská  Čháritá vyuz ije ná pr edem 

urc eny  zá me r -  podporá reálizáce poskytovány ch 

sociá lní ch sluz eb urc eny ch pro seniory, chronicky nemocne , osoby se zdrávotní m postiz ení m 

á osoby v sociá lní  nouzi. Poslední  lednovou nede li se pák uskutec nilo setká ní  kolední ku  á 

vedoucí ch skupinek ná fár e, pr i ktere m dostály de ti diplomky á drobne  dá rky. Velke  

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

srdce.  
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Sběr šatstva 
V roce 2017 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  Čhárity á k humánitá rní m u c elu m v Č R i záhránic í . Dáls í , 

nevyuz ity  textil  byl prostr ednictví m firmy Dimátex ČS s.r.o. zprácová n v recyklác ní m procesu.  

 

Strom splněných přání 
 

V ádventní m c áse se konál jiz  sedmý ročník ákce 

tr ebon ske  Čhárity Strom splne ny ch pr á ní . Zápojili 

se zá kázní ci Supermarketu Terno á pr ispe li ták 

k rádostne js í mu proz ití  Vá noc te m, kter í  pomoc 

druhy ch potr ebují . Vá noc ní  strom byl umí ste n u 

vstupu do obchodu, ozdobeny  kártic kámi 

s pr á ní c ky pro klienty Čhárity. Zá kázní ci si vybráli 

kártic ku s dá rkem, ktery  by chte li zákoupit á 

dárovát. Prácovní ci Čhárity ná sledne  pr edáli 

zákoupene  dá rky potr ebny m osobá m, ktere  nemájí  

moz nost proz í t vá noc ní  svá tky v trádic ní m duchu. 

Pr edá ní  probe hlo ná S te drovec erní  vec er i, kterou 

pro ne  Čháritá káz doroc ne  ná S te dry  den por á dá , 

popr . pr i ná vs te ve  v jejich domovech. Pode ková ní  

jme nem nás ich klientu  pátr í  vs em, kter í  se k ákci 

pr ipojili. 
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Štědrovečerní večeře 
 

 Jiz  sedmná cty m rokem se ná S te dry  den u slávnostne  prostr ene ho stolu ses li senior i, osáme lí  

obc áne  c i sociá lne  potr ební  á v pr í jemne  vá noc ní  átmosfe r e strávili sváteční čas. K tomu 

pr ispe lo duchovní  slovo kostelní ká O. Pytelky, pomoc dobrovolní ku  á dáls í ch osob, ktery m 

není  pomoc potr ebny m lhostejná . Ke 

slávnostní  átmosfe r e pr ispe lá i 

ná vs te vá stárostky me stá Tr ebon , 

která  pr í tomne  obdároválá 

drobny mi dá rky á s káz dy m vr ele 

promluvilá. Vy borny  trádic ní  

s te drovec erní  pokrm pro vs echny 

pr í tomne  dárovály Bertiny lá zne  

Tr ebon . Ví ce nez  30 u 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  prákticke ho á 

potrávinove ho chárákteru. 

 

 

Nadace ČEZ – Pomáhej pohybem 

V sobotu 6. 5. 2017 v rámci Anifilmu proběhlá 

ná třeboňském náměstí cháritátivní ákce 

Nadace ČEZ Pomáhej pohybem – Oranžové 

kolo. Zájemci z řád veřejnosti šlápáním ná 

speciálně upráveném kole ták měli možnost 

podpořit činnost neziskových orgánizácí, 

jednou z nich bylá náše Oblástní cháritá 

Třeboň á to konkrétně Sociálně terápeutická 

dílná Motýl. Káždý účástník mohl šlápát jednu 

minutu ná rotopedu, vzdálenost á energie bylá 

převedená ná peníze á ták jsme si díky nádšení, 

soutěživosti á ochotě pomoci, odpoledne odnášeli šek ná 50 399 Kč! Velký dík pátří všem, 

kteří usedli ná speciální kolo, šlápli do pedálů á uděláli dobrý skutek. 
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Charitní akce 

Novoroční punč 
 Be hem novoroc ní ho ohn ostroje ná tr ebon ske m ná me stí  probe hl dáls í  roc ní k ákce Oblástní  

chárity Tr ebon  – 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 (pr ed vstupem do zá mecke ho párku) á v podloubí  u informác ní ho centrá. 

Vy te z ek z prodeje ve vy s i 21 482 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  Čháritá poskytuje. De kujeme 

dobrovolní ku m zá pomoc pr i orgánizová ní  ákce, restáuráci S upiná & 

S upinká zá profesionálitu á spoluprá ci, Zdráve mu me stu Tr ebon  zá finánc ní  

podporu, informác ní mu centru á zá mku zá poskytnutí  zá zemí  á zejme ná 

vs em, kter í  zákoupení m punc e podpor ili dobrou ve c.  

 

 

 

 

 

 

11. charitní ples 3. 2. 2017 
Kdyz  se v pá tek vec er 3. 2. 2017 rozezne lá tr ebon skou Besedou první  skládbá v podá ní  

hudební  skupiny Second service band, zápomne li jsme ná hekticke  období  pr í práv á te s ili se 

ze setká ní  s te mi, kter í  pr is li tr ebon skou Čháritu ná ples podpor it. I letos si ve sve m nábite m 

prográmu nás el c ás prográmovy  r editel Hitrádiá Fáktor David Hocke á cely  ples slovem 

prová zel. Protoz e je skve ly  r ec ní k, má  pr ehled á doká z e si v káz de  situáci porádit, jeho 

moderá torske  vstupy byly pro tánec ní ky ná záplne ne m párketu pr í jemny m osve z ení m. 

Ú vodní  pr edtánc ení  multiz á nrove  dí vc í  tánec ní  skupiny Juicy Divas  záujálo pr í tomne  svou 

novou choreográfií  "Pin-up ármy" ve stylu ámericky ch 40. á 50. let. Čháritní  ples se zá dobu 
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sve ho koná ní  stál mí stem pr í jemne ho spolec enske ho setká ní  prácovní ku , dobrovolní ku , 

pr í znivcu , zná my ch á zná my ch nás ich zná my ch, dá rcu , sponzoru  á spoluprácovní ku  z jiny ch 

orgánizácí . Proto v pru be hu vec erá ná nec inne  posezení  u stolu ve ts inou nebyl c ás, neboť 

tánec ní  ví r ení  str í dálo vesele  poví dá ní  u báru nebo utuz ová ní  pr á telsky ch vztáhu  c i 

návázová ní  novy ch kontáktu . Mezi ná vs te vní ky plesu byli i klienti Čhrá ne ne ho bydlení  

Náplno, kter í  svojí  bezprostr edností  á náds ení m vy známne  pr ispe li k druz ne  á rádostne  

átmosfe r e plesu. Do zábavné půlnoční dražby ve noválá dvá obrázy Sociá lne  terápeutická  

dí lná Moty l á pro pr í znivce kuliná r sky ch dobrot pr iprávili r í zkovy  tá c Mártin á Ján Jez kovi 

z Besedy. Vy te z ek z dráz by spolu s vy te z kem cele ho plesu jsme vyuz ili jáko pr í spe vek ná 

zákoupení  áutá pro nás i Pec ovátelskou sluz bu Astrá.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nad plesem převzálá záštitu stárostká městá Třeboně á hejtmanka Jihočeského kráje, která 

ákci podpořila i finánčním příspěvkem. Velké poděkování pátří účinkujícím, kteří ná plese 

vystoupili zcelá nebo částečně bez honoráře, všem sponzorům, dárcům, dobrovolníkům á 

dálším osobám, které se podíleli ná orgánizáci celé ákce. A hlávně upřímně děkuji Vám všem, 

kteří jste se přišli pobávit á svou účástí ták podpořili smysluplnou věc.  

 

Jihočeský festival zdraví 
V sobotu 14.9.2017 se ná náměstí T.G. Másáryká v Třeboni uskutečnilá akce Zdravého 

města Třeboň Jihočeský festival zdraví, v rámci kterého Oblástní cháritá Třeboň 

předstávilá svoji činnost á ná prodejním stánku nábídlá návštěvníkům ákce sládké á sláné 

dobroty nápečené nášimi prácovníky, rodinnými příslušníky, dobrovolníky á příznivci, kteří 

je Čháritě pro tento účel dárováli. Smyslem bylo nejenom připomenout činnost Charity na 

Třeboňsku, ále součásně nábídnout možnost prostřednictvím zákoupení dobrot finánčně 

podpořit náši činnost á tím spolu s námi pomáhát potřebným občánům. Návštěvníci si chválili 
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hlávně kynuté buchty, záviny, rolády, koláče, linecké pečivo i sláné dobroty. Z výtěžku 

z prodeje ve výši 8 404 Kč byly podpořeny služby, které poskytujeme potřebným občánům.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hudební festival v Č. Budějovicích 

 

 

Hudební  ákce ná podporu tr ebon ske  Čhárity probe hlá 

v klubu Velbloud v Č . Bude jovicí ch ve dnech 20. a 21. 10. 

2017. 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 osm vystupují cí ch kápel pote s it 

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

dofináncováli zákoupení  sluz ební ho vozidlá pro nás i 

Pec ovátelskou sluz bu Astrá.   
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Personální zajištění  

Ředitelka Oblastní charity Třeboň – Mgr. Dáná Závádilová  

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

Občanská poradna České Velenice – Bc. Anná Mrá zová , Bc. Pável Hrábe , DiS. 

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

Jánochová , Káter iná Wegschmí dová  (do 16.2.-2017), Veroniká Más ková , Son á Hájná  (2.2.2017 

– 30.11.2017), Dágmár Kr epelková  (od 1.11.2017)  

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

Má rzová , Helená Kr epelová  (rodic ovská  dovolená ), Evá Kutis ová  (do 30.6.2017), Veroniká 

S vecová  (DPP 1.6. – 30.9.2017), Son á Máleninská  (od 15.6.2017), Mgr. Káter iná Mixánová  

(od 2.10.2017) 

Účetní, ekonom – Ing. Evá Kubes ová                        

 

Dobrovolníci 
L. Votá pková , R. Melichárová , p. Mákásová , B. Ettlerová , J. Hádrává, M. Fu rstová ,  K. Lis ková , L. 

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

Petrá sková , D. Brom, L. Bicková , H. Hinteholzingerová , M. Č í z ková , P. Rádová , F. Rádá, D. 

Vlá s ková , L. S indelá r ová , K. Joná c ková  á skáuti, J. S te rbová , S . S imková , M. Fischerová , A. 

Vrchotvá , E. Grulichová , V. Petrová , skáuti, M. Fu rstová , L. Mrác ková , 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 

PŘÍLOHA K ÚČETNÍ ZÁVĚRCE 

 

sestavená k 31.12.2017 

 

 

Oblastní charita Třeboň 

 

Chelčického 2, 379 01 Třeboň, IČO 26520991I. Zá kládní  u dáje 

 

 

Účetní období:  1.1.2017 – 31.12.201 

 

Název:  Oblastní charita Třeboň 

Sídlo organizace:  Chelčického 2, 379 01 Třeboň 

Právní forma:  evidovaná církevní právnická osoba 

Statutární orgán: Mgr. Dana Zavadilová, ředitelka 

 

Datum vzniku: 1.9.2001 

IČO: 26520991 

Účel (poslání): provozování sociálních služeb, humanitární pomoc 

 

Hlavní činnost: provozování sociálních služeb 

 

Vedlejší (hospodářská) činnost: půjčování věcí movitých 

 

Zakladatel (zřizovatel): Biskupství českobudějovické 
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II. Obecné účetní zásady 
 

II.1. Dlouhodobý majetek 
Organizace neeviduje v dlouhodobém majetku žádné stavby a jejich technické zhodnocení.  
Organizace eviduje v dlouhodobém hmotném majetku hmotný majetek s dobou použitelnosti vyšší než 1 rok a s 
pořizovací cenou vyšší než 40.000 Kč, účtuje o něm na účtech dlouhodobého majetku a vykazuje ho v rozvaze.  
Hmotný majetek v pořizovací ceně nižší než 40.000 Kč účtuje organizace do nákladů. Hmotný majetek s dobou 
použitelnosti delší než 1 rok eviduje organizace v operativní evidenci.   
Úroky nejsou součástí pořizovací ceny dlouhodobého majetku.  
Samostatné hmotné movité věci (dopravní prostředky) organizace odepisuje po dobu 5 let. 
II.2. Cenné papíry a podíly 

Není obsahová náplň. 

II.3. Zásoby 

Organizace eviduje v zásobách pouze balíčky potravinové výpomoci, které jsou v rámci Operačního programu 
potravinové a materiální pomoci MPSV, distribuovány prostřednictvím charit a anonymně vydávány potřebným 
II.4. Pohledávky 

Pohledávky se oceňují při svém vzniku jmenovitou hodnotou. Organizace běžně netvoří opravné položky. O 

případně tvorbě opravné položky může rozhodnout ředitel organizace. Všechny evidované pohledávky jsou ve 

splatnosti. 

II.5. Cizoměnové transakce 

Organizace neúčtuje v cizí měně. 

II.6. Časové rozlišení 
Organizace účtuje o nákladech příštích období. Prostřednictvím nákladů příštích období časově rozlišuje náklady, 
které souvisí s dalšími či dalšími obdobími. Organizace účtuje také o výnosech příštích období, a to v případě již 
příjatých, ale zatím nepoužitých dotací.  
 
Přijaté dotace 
Přijaté dotace jsou prostředky poskytnuté z veřejných zdrojů, tedy zejména ze zdrojů státního rozpočtu, z rozpočtů 
územně samosprávných celků, ze zdrojů státních rozpočtů cizích států apod.  
O těchto prostředcích účtuje organizace při přijetí na závazkových účtech skupiny 34, popřípadě rovnou ve výnosech 
na účtu 691 – Dotace. V případě, že není celé přijatá částka dotace do konce roku utracena, je zbylá částka vykázána 
jako závazek na účtu skupiny 34 nebo jako výnos příštích období na účtech skupiny 38. V případě, že je utraceno v 
rámci dotovaného projektu více než bylo zatím v rámci dotace přijato, účtuje organizace na vrub účtu skupiny 385 – 
příjmy příštích období ve prospěch účtu 691 – Dotace, tak aby výsledek hospodaření z dotace byl vždy nulový.  
 
II.7. Daň z příjmů 
Organizace je veřejně prospěšným poplatníkem v souladu s §17a zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve 
znění pozdějších předpisů (dále jen ZDP).  
Organizace uplatňuje osvobození darů podle §19b odst. 2 b) ZDP vždy, když je to možné.  

 

III. Doplňující údaje k výkazům 

III.1. Dlouhodobý majetek 
Organizace eviduje v dlouhodobém majetku dopravní prostředky, které jsou zcela odepsány. 
V roce 2017 byl dlouhodobý majetek zvýšen o nově pořízený automobil Dacia Dokker, který byl částečně 
financován z darů, v roce 2017 nebylo zahájeno odepisování. 
III.2. Podíly, podílové listy, dluhopisy, akcie 

 Není obsahová náplň 
III.3. Dluhy po splatnosti z titulu daní, sociálního či zdravotního pojištění 

Organizace žádné takové dluhy neeviduje.  

III.4. Dlouhodobé závazky 

Organizace neeviduje žádné dlouhodobé závazky se splatností delší než 5 let od rozvahového dne.  

III.5. Majetek neuvedený v rozvaze 

Organizace eviduje v podrozvaze drobný majetek v celkové hodnotě 687 tis. Kč. 
III.6. Závazky nevykázané v rozvaze 

Organizace neeviduje žádné závazky, které by k rozvahovému dni nebyly vykázány v rozvaze.  
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III.7. Osobní náklady 

Průměrný počet zaměstnanců  

Průměrný počet zaměstnanců v roce 2017 : 13 Průměrný počet zaměstnanců v roce 2016 : 10 

z toho členů řídících orgánů 

Prům. počet řídících pracovníků v roce 2017:1 Prům. počet řídících pracovníků v roce 2016: 1 

 
Osobní náklady na zaměstnance, z toho na členy řídících orgánů 

 2017 v tis. Kč 2016 v tis. Kč 

 Osobní náklady 
na zaměstnance  

Osobní náklady na 
členy řídících 
orgánů 

Osobní náklady 
na 
zaměstnance  

Osobní náklady 
na členy řídících 
orgánů 

Mzdové náklady 2858 379 2117 289 

Zákonné sociální pojištění 900 129 675 98 

Ostatní sociální pojištění 0 0 0 0 

Zákonné sociální náklady 86 12 10 1 

Ostatní sociální náklady 0 0 0 0 

Členům orgánů v roce 2017 nebyly poskytnuty žádné  půjčky, úvěry, záruky či jiná plnění. 

III.8. Odměna přijatá statutárním auditorem 

Organizace povinnosti auditu účetní závěrky nepodléhá. 

 
III.9. Náklady a výnosy mimořádné svým objemem nebo původem 

V roce 2017 nevykazuje organizace žádné náklady nebo výnosy, které by byly mimořádné svým původem nebo 

objemem. 

III.10. Zástavy a ručení 

Majetek organizace není zatížen žádným zástavním právem. 

Organizace neposkytla ani nepřijala žádná ručení. 

III.11. Přijaté dotace a dary 

V roce 2017 byly přijaty následující dotace: 

Poskytovatel Částka 

ESF prostřednictvím MPSV ČR 743 122,50 

JČK účelová dotace Občanská poradna 251 000 

JČK účelová dotace PS Astra  1 110 000 

JČK účelová dotace 2. kolo na navýšení mezd Občanská poradna 25 000 

JČK účelová dotace 2. kolo na navýšení mezd  
STD Motýl 

52 974 

JČK účelová dotace 2. kolo na navýšení mezd 
Pečovatelská služba 

165 551 

JČK krajský dotační program Pečovatelská služba 210 000 

Individuální dotace Město Třeboň STD Motýl 80 000 

Individuální dotace Město Třeboň Občanská poradna 40 000 

Individuální dotace Město Třeboň Občanská poradna 30 000 

Individuální dotace Města Třeboň – čtvrtletní příspěvky na pečovatelskou službu 256 792 

JČK – Podpora sociálních služeb v Jihočeském kraji IV. – STD Motýl ze zdrojů ESF 703 199,98 

Celkem 3 667 639,48 
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Účelová dotace od JČK 2. kolo na navýšení mezd pro STD Motýl byla poskytnuta ve výši 56 000,- Kč, vyčerpána 
pouze ve výši 52 974,- Kč, nevyčerpaná část dotace v částce 3 026,- Kč byla na začátku roku 2018 vrácena zpět na 
účet krajského úřadu.  

Účelová dotace od JČK 2. kolo na navýšení mezd pro pečovatelskou službu byla poskytnuta ve výši 180000,- Kč, 
vyčerpána pouze ve výši 165 551,- Kč, nevyčerpaná část dotace v částce 14 449,- Kč byla na začátku roku 2018 
vrácena zpět na účet krajského úřadu.  

Ostatní výše uvedené dotace byly plně vyčerpány. 

V roce 2017 byly přijaty následující dary (jednotlivě uvedeny dary nad 10 000 Kč a dary od obcí, ostatní souhrnně): 

Poskytovatel Částka Komentář 

Nadace Agrofert 150 000,- Dar na pořízení automobilu v roce 2018 

Nadace ČEZ Oranžové kolo 50 399,- Částka 30 883,- Kč převedena do roku 2018 

Prostor –design 10 000,-  

Transbozen s.r.o. 10 000,-  

Obec Lužnice 5 000,-  

Obec Doubravice  5 000,-  

Obec Domanín 6 000,-  

Obec Majdalena 5 000,-  

Tříkrálová sbírka 128 250,85 Dar z veřejné sbírky Charity ČR 

Ostatní dárci souhrnně 176 754,11  

Celkem 546 403,96  Celková výše darů 

Z výše uvedených darů organizace v roce 2017 využila dary ve výši 349 521,- Kč, z toho část darů ve výši 65 461,- 
Kč byla využita na pořízení osobního automobilu pro pečovatelskou službu. 

Dar od Nadace Agrofertu ve výši 150 000,- Kč bude použit v roce 2018 na pořízení osobního automobilu pro 
pečovatelskou službu.  

Dar od Nadace ČEZ Oranžové kolo je v souladu se smlouvou umožňující čerpání do března 2018 ve výši 30 883,- 
Kč přesunut na rok 2018. 

 Z Tříkrálové sbírky je částka 16 000,- Kč převedena na čerpání do roku 2018. 

III.12. Výsledek hospodaření a daň z příjmu 

Výsledek hospodaření za rok 2016 byl převeden do nerozděleného zisku minulých let. 
Za rok 2017 organizace vykazuje zisk ve výši 114 186,- Kč. Základ daně z příjmu ve výši 134 472,- Kč byl zjištěn 
následovně: 
- Od výsledku hospodaření byly odečteny příjmy, které nejsou předmětem daně (dotace JČK, MPSV, ESF a 

příspěvky na činnost z rozpočtů ÚSC, příspěvky uživatelů v rámci hlavní činnosti do výše vynaložených nákladů, 
bezúplatné příjmy, úroky z běžného účtu) – celková částka 4630470,- Kč 

- K výsledku hospodaření byly přičteny nedaňové náklady (nedaňové náklady podle ZDP a náklady související 
s příjmy, které nejsou předmětem daně nebo jsou od daně osvobozeny – celková částka 4 650 756,- Kč 

Základ daně byl zaokrouhlen a snížen na 0 Kč uplatněním snížení základu daně v souladu s §20 odst. 7 ZDP. 

Daňová úspora získaná v minulých letech byla v roce 2017 použita následovně: 
Daňová úspora roku 2013 – částka 41 800,- Kč –byla vyčerpána v roce 2016 
Daňová úspora roku 2014 – částka 19 380,- Kč – byla vyčerpána v roce 2017 
Daňová úspora roku 2015 – částka  33 630,- Kč – dosud nečerpána 
Daňová úspora roku 2016 – částka  49 590,- Kč – dosud nečerpána 

Daňová úspora roku 2017 – částka 25 460,- Kč – dosud nečerpána  

III.13. Významné události mezi rozvahovým dnem a okamžikem sestavení účetní závěrky 
Mezi rozvahovým dnem a okamžikem sestavení účetní závěrky nenastaly žádné významné události. 

 

 

V Třeboni, dne  18.3.2018 
Sestavil: Ing. Eva Kubešová   
Statutární orgán: Mgr. Dana Zavadilová  



 

31 

 

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 

 

Nádáce Č EZ  

 

Příspěvky, dary obcí a měst:  

Májdálená, Luz nice, Domání n 

 

Právnické a fyzické osoby: 

Jez ek softwáre s.r.o., Tichy  á spol., Juicy Divás, Second Service bánd, Sántál s.r.o., Dimátex ČS, 

s.r.o., Supermárket Terno, D. Hocke, Čestovní  káncelá r  Má j, Disper s.r.o., Aquá servis KZ, Rio –

gráficke  studio, Ing. Petr Sedlá c ek, MÚDr. Dolez ál, Technicke  sluz by Tr ebon , Autos kolá 

Mártí nek, Bohemiá Regent, Lá zne  Aurorá, Bertiny lá zne  Tr ebon , Fruko-Schulz, s.r.o., J. 

Kálmová , 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., Velimpex s.r.o. Veles í n, obec Doubrávice, Tránsbozen s.r.o., TČF 

Vzduchotechniká, Agromont Vimperk, s.r.o., WESPO BOHEMIA, EXVO s.r.o., RF Tráns Č B, Auspi 

Europe, s.r.o., Bohemiá Stone Spedition s. r. o., PKD s.r.o. Dác ice, Prostor – design, s.r.o., 

Interie ry J. S está k, Eáton Elektrotechniká s.r.o., á dáls í  ánonymní  dá rci. 

  

Oblastní charita Třeboň, Výroční zpráva 2017 

http://www.nadace-agrofert.cz/data/userfiles/nadace-agrofert-logo-claim.zip

