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FARNÍ  CHARITA  TŘEBOŇ   

 
Farní charita Třeboň byla zřízena Otcem biskupem ThDr. 

Antonínem Liškou jako účelové zařízení římskokatolické církve 
s vlastní právní subjektivitou od 1.9.2001. 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, 
uplynulý rok 2004 byl zpočátku ovlivněný změnami 
souvisejícími s financováním neziskového sektoru v ČR, 

přesto služby charity byly zachovány v plném rozsahu a od druhé poloviny 
roku rozšířeny o služby pro seniory v obcích a samotách v regionu 
Třeboňska. Ráda bych touto cestou 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.  
 
                                                 S přáním všeho dobrého Mgr. Lucie Bicková 

Motto: Být nechtěný je nejhorší nemoc, jaká může člověka potkat. 
Jedinou možnou léčbou jsou ochotné, sloužící ruce a srdce, 

jež nepřestávají milovat. 
 

OBČANSKÁ PORADNA 
 

Poskytuje nezávislé sociální poradenství, komplexní péči o klienta – 
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.  
  
Služby jsou určeny především osobám v krizi, seniorům, rodinám s dětmi, 
zdravotně postiženým, uprchlíkům, osobám bez přístřeší aj.            
 
Aktivity: 
• krizová intervence  
• poskytnutí jednoduché informace  
• poskytnutí cílené rady  
• doprovod na úřady a instituce  
• aktivní pomoc v poradně (vyplnění dotazníků, odvolání, žádostí aj.) 
• poradenství v domácím prostředí klienta  
• vyjednávání mimo poradnu  
• zprostředkování odborných konzultací  
• přímá pomoc  
•••• zprostředkování duchovní promluvy s knězem 
 
Počet klientů: 140  
- z toho nových: 32  
Počet kontaktů: 481  
- z toho: 239 nad 30 minut 
  
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. 



ASTRA – PLNOHODNOTNÝ PODZIM ŽIVOTA 
SENIORŮ NA VENKOVĚ 

 
Astra pomáhá od září 2004 seniorům z malých obcí na Třeboňsku v oblasti 

osobní péče a péče o domácnost. 
 
Služby Astry jsou určeny pro všechny, kteří: 
• jsou ve stáří osamělí, bezradní a ne zcela soběstační 
• potřebují odvézt a doprovodit k lékaři, na nákup, úřady či jen na 

procházku 
• již bez pomoci nevstoupí do vany, potřebují dohled a pomoc při užívání 

léků a při cvičení 
• potřebují pomoc při zajištění každodenního chodu domácnosti 
• si potřebují jen popovídat 
 
Astra nabízí  služby seniorům v obcích a samotách v regionu Třeboňsko 
• dopravu a doprovod k lékaři, na vyšetření 
• dopravu a doprovod při nákupu mimo obec 
• dovoz nákupu, donáška léků       
• dovoz, donáška obědů, pomoc při podávání jídla a pití 
• pomoc při běžných úkonech denní hygieny, pomoc při koupání 
• asistenci při vycházkách, pomoc při cvičení 
• respitní péči – zástup za pečující rodinu v péči o seniora (úleva pro 

rodinu s možností vyřídit si své záležitosti a načerpat nových sil) 
• zprostředkování duchovní promluvy s knězem  
 
Počet klientů: 10 
Počet kontaktů: 144   
 

Astra je službou, na kterou senioři částečně finančně přispívají. 
 
 

Projekt podpořený z programu Rozvoje občanské společnosti -  Podpora aktivního 
života seniorů, z rozpočtové linie Phare. 
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 KONTAKTNÍ  A  PORADENSKÉ  CENTRUM  CITADELA 
 

Centrum poskytuje poradenské služby v oblasti závislostí na návykových 
látkách v kontaktní místnosti, navazuje kontakty s klienty, podchycuje 
experimentátory, seznamuje se službami potencionální klienty, pravidelně 
mapuje drogovou scénu v oblasti v rámci terénního programu v Jindřichově 
Hradci a Českých Velenicích (distribuce náčiní pro méně rizikovou aplikaci 
a kondomů, vitamínů, sběr pohozeného injekčního materiálu, základní 
zdravotní ošetření) 
Služby jsou určeny: osobám experimentujícím; problémovým uživatelům 
návykových látek; závislým uživatelům, kteří nejsou motivováni 
k abstinenci; bezproblémovým a motivovaným uživatelům; závislým při 
prvním kontaktu s odbornou institucí; rodinným příslušníkům, partnerům; 
pedagogům, výchovným poradcům 
 
Základní poskytované služby:  
•••• výměnný program (v terénu i v centru ) 
•••• poradenství (individuální, soc. právní, bezpečný sex, bezpečné braní) 
•••• poradenství pro rodiče – intervence pro blízké a rodinné příslušníky, 

práce s rodinným systémem, párové poradenství 
•••• testy HIV/HCV, těhotenské 
•••• asistenční služba 
•••• krizová a včasná  intervence  
•••• hygienický, potravinový, vitaminový servis  
•••• sociální práce, asistenční služba 
 
Počet klientů: 38 
Průměrný věk klientů: 25 let 
Počet kontaktů: 161 
Nejčastěji užívaná droga: pervitin 
Počet vydaných injekčních jehel: 878 
Počet přednášek na školách v rámci primární prevence ve spolupráci s o.s. 
Podané ruce: 9  
 

Služby jsou poskytovány bezplatně všem bez ohledu na pohlaví, věk, rasu, 
náboženské vyznání či sexuální orientaci a řídí se kodexem práv klientů i 
pracovníků poradenského a kontaktního centra.          



TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA 2004 
 

Sbírka probíhala již třetím rokem, výtěžek činil 61 458,60 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 provoz projektu „ASTRA – plnohodnotný podzim 
života seniorů na venkově“. 

 

 
 
 

ŠTĚDROVEČERNÍ VEČEŘE 
 

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

PŘEDNÁŠKY uskutečněné ve spolupráci se Zdravým městem Třeboň: 
 

1. Čečensko, život na Kavkaze 
2. Zdravý spánek, poruchy spánku a možnosti léčby 
3. Pravoslaví v Čechách, historie a současnost 
4. Drogová problematika v regionu  
5. Násilí páchané na novorozencích z pohledu policie 
6.  Problematika nezaměstnanosti 
7. Prevence úrazů, bezpečná komunita 
 

VZDĚLÁVÁNÍ – kurzy a výcviky 
  
• Motivační rozhovory a práce s klienty   
• Psychoterapeutický výcvik (integrovaná psychoterapie) 
• Spolupráce s dobrovolníky v organizaci I – Jak s nimi začít? 
• Komunikace jako nástroj zlepšení kvality péče o osoby s demencí 
• Taneční drogy 
• Zdravotní a právní minimum pro pracovníky nízkoprahových center 
• První pomoc 
• Rozhovor – nástroj pomoci 
• setkávání Jihočeských streetworkerů 
• Primární prevence (Skálův institut) 
• Testovaní HIV a VHC v podmínkách nízkoprahových center 

(Národní monitorovací středisko pro drogy a drogové závislosti)  
 

SBĚR ŠATSTVA 
 

Od jara do podzimu probíhal pravidelně 1x týdně a sloužil tradičně 
k humanitárním účelům (přímá pomoc potřebným a do zahraniční). 
 

DOBROVOLNÍCI 
 

p. Bednářová, p. Melicharová, p. Nováková, M. Košinová, M. Pumprová, 
p. Votápková, p. Matuška, p. Posík L. Němcová, p. Louvarová, Pechovi, 

Ettlerovi, J. Trnečková,, p. Železná, skautský oddíl 



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, JčK, 
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.  

Pravidelně spolupracujeme s regionálními médii, např. Třeboňský 
svět, Listy Jindřichohradecka, MF Dnes, Česká televize, Rádio Faktor, 
Kiss, Eldorádio, Český rozhlas.  

 
 

ZPŮSOB FINANCOVÁNÍ 
 

Naše činnost je financována vícezdrojově z dotací, grantů a příspěvků: 
NROS, Jihočeský kraj, MPSV, RVKPP, Města: Třeboň, J. Hradec a Č. 

Velenice, Úřad práce J. Hradec, VZP J. Hradec, 
dále od sponzorů a dárců: Waldviertler Sparkasse, Lázně Aurora, 
Rybářství Třeboň a.s., Váňovi, Disper, Argon systems – K. Vávře, J. 

Hadrava, obec Majdalena, obec Lužnice, obec Domanín, bažantnice Prátr a 
Chlum u Tř., Městská charita Č. Budějovice,firma Ježek software, D. 

Korčák, P. Bicek, p. Čechová a další anonymní dárci. 
 

 
ZÁMĚR PRO ROK 2005 

 
Od 1.1.2005 došlo ke změně v názvu na Oblastní charitu z důvodu rozšíření 
oblasti působnosti charity, které již přesahuje území třeboňské farnosti. 
Pro rok 2005 se stala Oblastní charita partnerem Města Třeboň 
v projektu Blíže k internetu v Třeboni. 
Prioritou je zachování a rozšíření dosud poskytovaných služeb charity se 
zaměřením na pomoc občanům v tíživé sociální situaci spojené s obtížným 
uplatněním na trhu práce.  

FINANČNÍ ZPRÁVA 
 
Výsledovka k 31.12.2004 
 
 
Název Náklady v Kč Název Výnosy v Kč 

Spotřeba materiálu 154 888  Úroky  4 543 

Spotřeba energie 71 110 Kurzové zisky 28 713 

Opravy a udržování 17 151 Přijaté příspěvky a 
dary 

647 663 

Cestovné 12 457 Provozní dotace 630 992 

Náklady na 
reprezentaci 

488   

Ostatní služby 126 959   

Mzdové náklady 600 819   

Zákonné sociální 
pojištění 

209 411   

Ost. nepřímé daně a 
popl. 

4 382   

Dary 42 056   

Ostatní provozní 
náklady 

69 177   

Náklady celkem  1 308 898 Výnosy celkem  1 311 911 

 
 
 

 


