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Farní charita Třeboň (dále jen FCH) je účelové zařízení římskokatolické církve s vlastní právní 
subjektivitou od 4.9. 2001, zřízena Otcem biskupem ThDr. Antonínem Liškou. Je součástí Diecézní 
charity České Budějovice a členem Sdružení Česká katolická charita a Mezinárodní charity Caritas 
Internationalis.  
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Statutárním orgánem je ředitel. 
Od roku 2001 je výkonem této funkce pověřena Mgr. Lucie Bicková. 

 
 

 
Slovo ředitele: 

 
Vážení přátelé,  
předkládám Vám výroční zprávu, kterou bych chtěla poděkovat všem, 
kdo se podílí na naší práci a zároveň Vám předložit stručné shrnutí 
činnosti FCH. Rok 2002 byl pro nás zlomový, neboť Farní charita 
v Třeboni se stala organizací nejen dobrovolnou, ale i profesionální. 
Svou pomoc směřujeme zejména k občanům sociálně slabým, 
nepřizpůsobivým, osamělým, seniorům, zdravotně postiženým, 
neúplným rodinám apod.. Věříme, že tolerance není lhostejnost ke své 
víře, ale její hlubší pochopení, ryzejší láska. Charitní služba a závazek 
vůči potřebným je smyslem existence naší práce. Vždyť každá myšlenka 

a slovo musí být provázeno také dobrým skutkem. Velmi si ceníme pomoci a podpory od 
organizací, jednotlivců a dobrovolníků, kteří jsou ochotni i po malých částkách  a v rámci svých 
možností přispívat na charitní dílo.  
 
FCH v roce 2002 realizovala dva projekty: „Obecnou charitní poradnu“ a „Kontaktní a poradenské 
centrum Citadela“ a další níže jmenované aktivity. Podařilo se rozvinout také zahraniční spolupráci 
s katolickou organizací Renovabis v Německu a italskou Diecézní charitou v Alessandrii.  

                                                    Lucie Bicková 
 
OBECNÁ CHARITNÍ PORADNA - otevřena v roce 2002, poskytuje sociálně právní poradenství . 
Našich služeb nejvíce využívají sociálně slabí a nepřizpůsobiví občané, matky s dětmi, senioři a 
občané bez domova. Pomoc a podporu poskytujeme všem, kteří se dostali do tíživé či krizové 
životní situace nebo potřebují pouze radu a informaci. Za rok 2002 bylo uskutečněno celkem 449 
kontaktů.  
  
KONTAKTNÍ A PORADENSKÉ CENTRUM CITADELA – v roce 2002 byla realizátorem FCH, 
služby na tuto činnost však byly najímány od o.s. Open Chance. Projekt řeší drogovou problematiku 
na Třeboňsku a Jindřichohradecku - je založen na poradenství a terénní práci - dochází 
k podchycení drogové scény v oblasti, pravidelným testováním se snižují rizika nákazy infekčních 
chorob (HIV, HCV), dále  vzniká možnost práce s drogově závislými a možnost jejich motivování 
k nástupu do léčebného programu. Poradenská a konzultační činnost pak slouží především 
experimentátorům z řad mládeže, rodičům či pracovníkům s mládeží, kteří mají možnost získat 
informace o drogové problematice. Kontaktů bylo uskutečněno celkem 342. 
  
SBĚR ŠATSTVA - od jara do podzimu probíhal pravidelně 1x týdně a sloužil tradičně 
k humanitárním účelům (přímá pomoc potřebným, pomoc při povodních a do zahraniční). 



 
TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA - první týden v lednu 2002 proběhla Tříkrálová sbírka, jejíž celkový 
výtěžek byl 27.372,20 Kč, z čehož 70% zůstalo v Třeboni a bylo využito pro účely uspokojování 
základních životních potřeb našich spoluobčanů, kteří se dostali do stavu sociální nouze, na 
poskytování hygienického servisu (příspěvek na úhradu energií – praní, sprcha) v Obecné charitní 
poradně, na příspěvek na dopravu handicapovaných dětí do MŠ Sluníčko a část prostředků byla 
použita na štědrovečerní večeři pro sociálně slabé a opuštěné občany.  
POVODNĚ - charita v roce 2002 pomáhala zvládnout následky nečekaných katastrofálních 
povodních v několika rovinách: 

1) Akutní krizová pomoc – (distribuci pitné vody, potravin, dezinfekčních a hygienických 
prostředků, pomoc při evakuaci občanů a poskytnutí psychické podpory). Byl zřízen 
humanitární sklad, který je dodnes v provozu (příjem a výdej materiální pomoci)  

2) Zjišťování prvních dat z terénu a zprostředkování pomoci dobrovolníků a získávání 
mnohdy šokujících odhadů o počtech evakuovaných, o zatopených domech a předběžných 
demolicích. 

3) Monitoring  –  plošný monitoring postižených domácností v celé naší oblasti – od 
Ponědrážka až po České Velenice a Jindřichův Hradec.  

 
VÝSTAVA – v měsíci červenci proběhla v prostorách obřadní síně výstava fotografií pracovníků 
charit pořízených z pracovních humanitárních misí v Čečensku, Kosovu, Ingušsku a Srbsku v letech 
1999 – 2002 na téma uprchlíci. Vernisáž zahájila hudebním doprovodem zpěvačka Pavlína Jíšová. 
Výstavu během jejího týdenního trvání navštívilo desítky zájemců, mezi nimi byl i zmocněnec 
Rady vlády pro lidská práva.  
 
ŠTĚDROVEČERNÍ VEČEŘE -  pro sociálně slabé, osamělé občany a seniory proběhla již 
tradičně 24.12. v prostorách Klubu důchodců v DPS v Třeboni.           
 
VZDĚLÁVÁNÍ  - kurzy Krizové intervence, Pomoc obětem domácího násilí v azylových domech, 
odborné stáže, Gerontologické dny Ostrava, setkávání jihočeských streetworkerů. Jsou vedeni 
odborně pod supervizí. 
 
SPOLUPRÁCE- spolupracujícími institucemi jsou především sociální odbor při MěÚ Třeboň, 
Úřady práce, lékaři,  právník, Cizinecká, městská policie, PČR, azylové domy, poradna pro ženy a 
dívky Eva v Č. Budějovicích, úřady podle trvalého pobytu klientů, Člověk v tísni, ČČK, K centra, 
Podané ruce Brno, TK Kostelní Vydří – Podcestný mlýn, okresní a krajský protidrogový 
koordinátor, OHS, místní komunita ECM (Teen Challenge),  PL Červený Dvůr, PL Jihlava, 
nemocnice České Budějovice – psychiatrické odd., lékárny v regionu, ZŠ, SŠ, učiliště v regionu, 
organizace „Jihočeský Streetwork“ Prachatice, O.S. ASSISI J.Hradec, Vulkán, a.s., Hrádek nad 
Nisou. Pravidelně spolupracujeme s regionálními médii, např. Třeboňský svět, Listy 
Jindřichohradecka, ale také s Českou televizí (Mezi proudy), CRO, Rádio Faktor, MF Dnes                                                                                                                                     
 
FINANCOVÁNÍ  – naše činnost je financována vícezdrojově a to dotacemi z MPSV, z RVKPP 
(Rada vlády pro koordinaci protidrogové politiky) – v maximální výši 70% celkových nákladů 
projektů a ze sponzorství (viz. níže). 
 
DOBROVOLNÍCI - p. Bednářová, p. Melicharová, p. Nováková, Ing. Košinová, M. Košinová, M. 
Pumprová, L. Němcová, G. Pumprová, p. Louvarová, Pechovi, Posíkovi, Ettlerovi, J. Trnečková, P. 
Makovičková, p. Železná, ing. J. Ciglbauerová, ing. P. Loskot, Jiří Hrdina – voda, topení, studenti 
Gymnázia Třeboň, skautský oddíl.                                                                                                                     
 
AKTUÁLNĚ:  
Na rok 2003 byl podpořen projekt z Nadace pro rozvoj občanské společnosti(EU)  „Terénní pomoc 
při obnově životních podmínek po povodních v regionu Třeboňsko a Českokrumlovsko“, 
jedná se o  finanční, materiální a psychosociální pomoc, krizovou intervenci, poskytnutí rady a 



informace, doprovod a zastupování na úřadech a institucích občanům postižených povodněmi.  
Pomoc je směrována především těm skupinám obyvatel, které tuto zatěžující situaci dokáží sami jen 
těžko řešit.  
 
Finanční zpráva: 
 
Výsledovka k 31.12.2002 
Název Náklady v Kč Název Výnosy v Kč 
Spotřeba materiálu 278 428,20 Úroky 1 297,05 
Spotřeba energie 58 063,00 Přijaté příspěvky a 

dary 
659 600,77 

Opravy a udržování 3 612,00 Provozní dotace 509 057,00 
Cestovné 8 393,00   
Náklady na reprezentaci 86,10   
Ostatní služby 466 004,76   
Mzdové náklady 226 194,00   
Zákonné sociální pojištění 74 968,00   
Ost. nepřímé daně a popl. 1 567,06   
Dary 50 736,20   
Ostatní provozní náklady 102,50   
Poskytnuté příspěvky 1 800,00   
Náklady celkem  1 169 954,82 Výnosy celkem  1 169 954,82 
 
 
Sponzoři a dárci: R.A.B, Agrico-SF, Město Třeboň, Waldviertler Sparkasse, Lázně Aurora, Bertiny 
lázně, Diecézní charita Alessandrie (Itálie), Renovabis (Německo), Lesostavby Třeboň, obec 
Domanín, Váňovi, Disper, Argon systems, lékárna U růže, pekárna U Adolfa, Bistro U kapra, 
Hadrava J., pivovar Regent, a další anonymní dárci. 
 
 
 


