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FARNÍ  CHARITA  TŘEBOŇ   
 
Farní charita Třeboň je účelové zařízení římskokatolické církve 
s vlastní právní subjektivitou od 4.9.2001, zřízena Otcem biskupem 
ThDr. Antonínem Liškou. Je součástí Diecézní charity Č. Budějovice a 
členem Sdružení Česká katolická charita a Mezinárodní charity Caritas 
Internationalis.  
 

Sídlo: Třeboň, Chelčického 2, PSČ 379 01 
tel. a fax.: 384 721 42, IČO: 26520991 

bankovní účet: Sparkasse Waldviertler 0200000056/7940 
E-mail: charita.trebon@seznam.cz 

www.trebon.charita.cz 
Statutárním orgánem je ředitel. 

Od roku 2001 je výkonem této funkce pověřena Mgr. Lucie Bicková. 
 

 
       SLOVO ŘEDITELE 

Vážení, 
v této výroční zprávě si dovoluji předložit vám 
informace o činnosti naší charity v roce 2003 a 
zároveň bych ráda poděkovala zaměstnancům i 
dobrovolníkům za jejich dobře odvedenou práci, 
ochotu a nadšení. Dík patří také všem, kteří naši 

činnost podporují finančně, materiálně či duchovně. Zvláště chci 
poděkovat všem institucím, nadacím, kraji, městům a obcím, které s námi 
spolupracují a naši činnost podporují.  
Rok 2003 hodnotím jako úspěšný, běžící projekty byly stabilizovány, 
počty klientů, kteří se na charitu obrací s prosbou o pomoc se stále 
zvyšují. Celý rok byla díky grantu z programu Phare EU úspěšně 
poskytována také odborná pomoc občanům postižených povodněmi nejen 
v regionu Jindřichohradecko, ale také Českobudějovicko a 
Českokrumlovsko.  
                                            S přáním všeho dobrého Mgr. Lucie Bicková 

MOTTO: 
„Pomáhat znamená pomoci potřebným, aby si dokázali pomoci sami.“ 

 
 

OBECNÁ CHARITNÍ PORADNA 
 

Cíl projektu – poskytování obecného poradenství na profesionální úrovni 
– otevřené přijetí všem lidem, plné respektování klienta, podpora a 
pomoc při prosazování jeho práv a zájmů, zajištění návazné péče, 
nabídka různých možností řešení obtížných životních situací klientů a 
pomoc tyto možnosti realizovat.  
 
V roce 2003 byly naplňovány tyto aktivity: 
• krizová intervence jako první pomoc 
• poskytnutí jednoduché informace 
• poskytnutí cílené rady 
• doprovod na úřady a instituce 
• aktivní pomoc v poradně (vyplnění dotazníků, odvolání, žádostí apod.) 
• poradenství v domácím prostředí klienta 
• vyjednávání mimo poradnu (bydlení, rodina, zaměstnání, škola) 
• zprostředkování odborných konzultací 
• přímá pomoc – nákup potravin, poskytnutí ošacení, praní prádla, 

hygienický servis 
 

počet klientů celkem 127  
počet kontaktů 542 z toho 218 nad 30 minut  
počet nových klientů celkem 33 
přímá pomoc – 152x 
 
Služby jsou poskytovány nezávisle, nestranně, bezplatně a v případě 
potřeby i anonymně a se zásadou, že každý jedinec má právo utvářet 
svůj vlastní osud, každá osobní volba má sloužit jak jeho vlastním 
zájmům, tak zájmům společnosti, k níž náleží. 

 



TERÉNNÍ POMOC PŘI OBNOVĚ ŽIVOTNÍCH PODMÍNEK PO 
POVODNÍCH V REGIONECH TŘEBOŇSKO A 

ČESKOKRUMLOVSKO 
 
- projekt podpořený a financovaný rozpočtovou linií    
  Phare Nadace rozvoje občanské společnosti z EU 
 

- cílem a účelem projektu byla pomoc, podpora a  obnovení životních 
podmínek občanů  postižených při srpnových katastrofálních povodních.  
- projekt byl zaměřen zejména na seniory, neúplné rodiny s dětmi, 
vícečetné rodiny, zdravotně postižené a občany sociálně slabé nebo 
společensky nepřizpůsobivé, jejichž majetek byl úplně zničen nebo silně 
poškozen a u kterých hrozilo sociální vyloučení 
- na základě monitoringu (sociálních šetření) byla těmto občanům 
poskytována okamžitá pomoc - řešení  problémů přímo v jejich domácím 
prostředí:  
- akutní pomoc (materiální a finanční pomoc)  
- poradenství v terénu (poskytování odborného sociálního, právního, 
psychologického poradenství)  
- zajištění a organizování pomoci dobrovolníků 
- součinnost se státní správou a samosprávou a ostatními 
organizacemi při řešení konkrétních problémů postižených povodněmi 
v daném regionu 
 
V rámci realizace projektu bylo:  
- celkem kontaktováno - 239 domácností ze 30 postižených obcí.  
- dlouhodobější spolupráce navázána se 176 domácnostmi  
- osobních kontaktů celkem - 646  
- telefonických kontaktů - 489 
- do 130 domácností vydáno finančních prostředků - 2 794 500 Kč  
- materiální pomoc vydána do 97 domácností  
- zapůjčeno 40 vysoušečů - 66 klientům 
 
Humanitární akce – „I JEDNA LÁHEV PITNÉ VODY OD VÁS 
POMŮŽE“. Sbírka byla zaměřená na rodiny postižené loňskými 
záplavami, které byly dosud bez zdroje pitné vody. Vybráno bylo 3 177  
l pitné vody. 

KONTAKTNÍ A PORADENSKÉ CENTRUM CITADELA 

Centrum Citadela je v současné době v lokalitě Třeboňska a 
Jindřichohradecka jediným zařízením tohoto typu a funkčně vyplňuje 
mezeru v síti sociálních služeb. 

Centrum poskytuje poradenské služby v kontaktní místnosti, 
pravidelně mapuje drogovou scénu v oblasti v rámci terénního programu, 
navazuje kontakty s klienty, podchycuje experimentátory, seznamuje se 
službami potencionální klienty.  
 

Cílová skupina: osoby experimentující; problémoví uživatelé návykových 
látek; závislí uživatelé, kteří nejsou motivováni k abstinenci; 
bezproblémoví a motivovaní uživatelé; závislí při prvním kontaktu 
s odbornou institucí; rodinní příslušníci, partneři; pedagogové, výchovní 
poradci – z regionu Třeboňska 
 
Základní poskytované služby:  

- výměnný program ( v terénu i v centru ) 
- poradenství (individuální, sociálně právní, bezpečný sex, 

bezpečné braní) 
- poradenství pro rodiče, které 1x za 14 dní zajišťuje externí 

spolupracovník 
- testování HIV/HCV 
- asistenční služba 
- krizová a včasná  intervence  
- hygienický servis  
- potravinový servis  
 

Počet klientů – 37 
Průměrný věk klientů – 23,5 let 
Nejčastěji užívaná droga – pervitin 
Počet kontaktů – 214 
Počet vydaných injekčních jehel – 888 ks 
Počet přednášek na školách od září 2003 v rámci primární prevence ve 
spolupráci s o.s. Podané ruce – 15 

 
 



VZDĚLÁVÁNÍ – kurzy a výcviky 
 

• Komunikace poradenské dovednosti  
• Stáž v Psychiatrické léčebně Červený Dvůr  
• Public relation neziskové organizace - základy práce s novináři a 

médii  
• Motivační rozhovory a práce s klienty - probíhá  
• Prevence syndromu vyhoření 
• Pětiletý psychoterapeutický výcvik (integrovaná psychoterapie) 

- probíhá 
• setkávání Jihočeských streetworkerů 
• Testovaní HIV a VHC v podmínkách nízkoprahových center 

(Národní monitorovací středisko pro drogy a drogové závislosti)  
• Zdravotní a právní minimum pro pracovníka K-centra  
• Letní škola pro pracovníky K-center (PHARE - IES)  
• Krizová intervence 

 
TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA 2003 

 
Sbírka probíhala již třetím rokem, výtěžek činil 45 505 Kč, ze kterých 
v Třeboni zůstalo 65% a použity na předem určený záměr: 

- uspokojování základních životních potřeb občanů, kteří se 
dostali do stavu sociální    

      nouze - především zakoupení základních potravin, Štědrovečerní 
večeře pro osamělé  
- zajištění hygienického servisu pro soc. slabé občany (sprcha, 

WC, praní prádla) 
- příspěvek na dopravu handicapovaných dětí do speciální třídy 

v Třeboni a J. Hradci  
 
 

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). 

 
ŠTĚDROVEČERNÍ VEČEŘE 

Pro sociálně slabé, osamělé občany a seniory proběhla již tradičně 
24.12. v prostorách Klubu důchodců v DPS v Třeboni.  Tradiční 
štědrovečerní pokrm s vánočním cukrovím a ovocem byl připraven pro 
35 občanů.        

 
 

DOBROVOLNÍCI 
p. Bednářová, p. Melicharová, p. Nováková, M. Košinová, M. Pumprová, L. 
Němcová, p. Louvarová, Pechovi, Posíkovi, Ettlerovi, J. Trnečková,, p. 
Železná, skautský oddíl 
 - pomoc po povodních 69 dobrovolníků (20 studentů z regionů a 49 
italských dobrovolníků) 
 
 
 

SPOLUPRÁCE 
Spolupracujícími institucemi jsou především sociální odbor při MěÚ 
Třeboň, Úřady práce, lékaři, Adra, Člověk v tísni, ČČK, Cizinecká a 
městská policie, PČR, azylové domy, poradna pro ženy a dívky Eva v Č. 
Budějovicích, úřady podle trvalého pobytu klientů, K - centra, Podané 
ruce Brno, krajský protidrogový koordinátor, OHS, PL Červený Dvůr, 
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, MF Dnes, Česká televize, Rádio Faktor, 
Kiss, Eldorádio, Český rozhlas  

 

 

 



FINANČNÍ ZPRÁVA: 

Výsledovka k 31.12.2003 
Název Náklady v Kč Název Výnosy v Kč 

Spotřeba materiálu 350 218 Úroky 6 468 

Spotřeba energie 47 740 Přijaté příspěvky a 
dary 

1 568 010 

Opravy a udržování 6 412 Provozní dotace 504 000 

Cestovné 28 914   

Náklady na 
reprezentaci 

602   

Ostatní služby 329 077   

Mzdové náklady 872 019   

Zákonné sociální 
pojištění 

300 589   

Ost. nepřímé daně a 
popl. 

3 099   

Dary 51 452   

Ostatní provozní 
náklady 

32 242   

Poskytnuté 
příspěvky 

56 000   

Náklady celkem  
 
2 078 364 

 
Výnosy celkem  

 
2 078 478 

 
 

 

 

 

 
 

 
ZPŮSOB FINANCOVÁNÍ 

Naše činnost je financována vícezdrojově z dotací, grantů a příspěvků: 
MPSV, RVKPP, NROS, Jihočeský kraj, Město Třeboň, Město Jindřichův 
Hradec, Diecézní charita České Budějovice  
dále od sponzorů a dárců: Waldviertler Sparkasse, Lázně Aurora, 
Bertiny lázně,  Renovabis (Německo),  obec Domanín, obec Chlum u Tř., 
Rybářství Třeboň a.s., firma Ježek Česká Lípa, Dr. ing. Jiří Fajtl, 
Váňovi, Disper, Argon systems, lékárna U růže, Hadrava J., pivovar 
Regent, Fontea a.s.,  a další anonymní dárci. 
                                                                                                      

 
 

ZÁMĚR PRO ROK 2004 

Prioritou je zachování a rozšíření dosud poskytovaných služeb charity. 
Výstupem z posouzení výsledků činnosti charity je zjištění potřeby 
vybudovat v Třeboni noclehárnu, protože zajištění krizového ubytování 
pro klienty je službou, která v současné době není zajištěna, ale je 
požadovaná a potřebná. 
 
 
 
 
 
  

 

 

 

 

 

 


