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OBLASTNÍ  CHARITA  TŘEBOŇ   
 

Oblastní 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 
 
„Opět je mi potěšením předložit vám naši výroční zprávu, 
která není jen výčtem činnosti a statistiky, ale také 
zčásti vypovídá o potřebnosti a nutnosti charitní služby 

v našem regionu. Je za námi další rok tvořivé práce. Díky zkušenostem a na základě 
poptávky jsme mohli rozšířit své služby také pro osoby nezaměstnané či 
znevýhodněné při vstupu na trh práce. Smysl našeho konání vidíme v poskytování 
kvalitní, užitečné a smysluplné činnosti pro ty občany, kteří naše služby potřebují.  
Ráda bych touto cestou poděkovala všem pracovníků, dobrovolníkům, dárcům a 
organizacím, kteří v rámci svých možností přispívají na charitní dílo, děkuji za jejich 
pomoc a podporu, které si velmi vážíme.“ 
                                                                                                       Mgr. Lucie Bicková 

 
 



OBČANSKÁ PORADNA 
 

Posláním poradny je podpora při zvládání a řešení obtížných životních situací 
člověka a pomoc při prosazování jeho práv a zájmů s cílem zvýšit jeho 
soběstačnost a samostatnost. 
 
Aktivity: 

• poradenství – poskytnutí jednoduché informace 
o poskytnutí cílené rady 
o doprovod na úřady a instituce 
o aktivní pomoc v poradně (vyplňování dotazníků) 
o vyjednávání mimo poradnu (škola, rodina..) 
o zprostředkování odborných konzultací (psycholog, právník..) 
o zprostředkování duchovní promluvy 
o psychosociální poradenský rozhovor 

• krizová intervence 
• hygienický a potravinový servis 
• materiální pomoc (nákup potravin, šatstvo, vybavení domácnosti) 

 
Cílová skupina:  
Osoby, které potřebují poradit a pomoci v obtížných životních situacích. 
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. 
 
 
 
 
Souhrn za rok 2005: 
 Počet kontaktů: 518 

z toho - nad 30 min: 296 
        - do 30 min: 222 
Počet klientů: 183 
Počet nových klientů: 40 
Přímá pomoc: 184x 

 

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, realizuje 
terénní program 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 
 
Souhrn za rok 2005: 
Počet klientů: 108 
Průměrný věk klientů: 22 let 
Počet kontaktů: 485 
Nejčastěji užívaná droga: pervitin 
Počet vydaných injekčních jehel: 1822 
Testy (HIV, HCV, indikační aj.): 72 
Na školách v rámci primární prevence byly ve spolupráci s o.s. Podané ruce 
pořádány přednášky.  
 
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.          



ASTRA-plnohodnotný život seniorů a zdravotně 
postižených  

 
Služba nabízí respitní (úlevovou) péči, osobní asistenci, pečovatelskou 
službu a je určena seniorům, zdravotně postiženým a jejich rodinným 

příslušníkům. 
Astra nabízí služby seniorům v obcích a samotách v regionu Třeboňsko. 

 
Aktivity:  
 

� doprava a doprovod k lékaři 
� pomoc při podávání jídla a pití 
� pomoc při běžných úkonech denní hygieny, pomoc při koupání   
� pomoc při zajištění běžného chodu domácnosti  
� asistence při vycházkách, pomoc při cvičení 
� pro obyvatele místní části Kopeček odvoz a doprovod na nákup do 

třeboňských supermarketů, popř. dalších obchodů, dovoz nákupu do 
domácnosti  (kompenzace zrušené místní prodejny potravin) 

� respitní (úlevová) péče – zástup za pečující rodinu v péči o osobu 
blízkou (úleva pro rodinu s možností vyřídit si své záležitosti a 
načerpat nových sil)    

� zprostředkování duchovní promluvy s knězem 
� a jiné  

                                                                                                 
Souhrn za rok 2005: 
Počet klientů:   32 
          návštěv:  1037        
          úkonů:    1424    
                  z toho: respitní péče - 826,5 h u 5 klientů 
                              osobní asistence –  16 klientů 
                              pečovatelská služba – 11 klientů 
 

Astra je službou, na kterou občané  částečně finančně přispívají. 
 

Přednášky pořádané ve spolupráci se Zdravým městem Třeboň 
 

• Trénování paměti   
• STOB obezitě  
• Osteoporóza 

CCEESSTTAA  KK  PPRRAACCOOVVNNÍÍMMUU  UUPPLLAATTNNĚĚNNÍÍ    
 
Projekt zahájený v září 2005 se zaměřuje na poskytování sociálních služeb 
osobám znevýhodněným při vstupu na trh práce mezi něž patří dlouhodobě 
nezaměstnaní, lidé bez přístřeší, zdravotně a duševně postižení, příslušníci 
romské komunity, ženy vracející se na trh práce po mateřské dovolené a 
další.  
 
Cílem projektu je pomoc těmto skupinám lépe se uplatnit na trhu práce, 
jejich motivace a zmírnění překážek znevýhodnění.  
 
Projekt vznikl za finanční podpory Globálního grantu realizovaného v rámci 
Operačního programu Rozvoj lidských zdrojů v partnerství s Městem 
Třeboň a Úřadem práce Jindřichův Hradec. 

 
Nabízené služby:  

� sociální poradenství včetně poradenství v domácím prostředí,  
zprostředkování další odborné pomoci, doprovodu na úřady a 
instituce 

� pomoc pro snadnější vstup na trh práce – psaní životopisů, žádosti o 
pracovní místo, osvojování vhodných způsobů komunikace, kurzy 
komunikace 

� podpora počítačové gramotnosti – počítačové kurzy zaměřené na 
základní dovednosti a internet 

� pomoc při orientaci v hledání zaměstnání  využívání internetu, médií 
� veřejně přístupné místo s připojením k internetu 

 
Souhrn za rok 2005: 
Počet klientů: 71 
Počet kontaktů: 136 
Realizovány 2 kurzy počítačů  
 
 
 
TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM 
ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY. 

 
 



TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA 
 
Celorepubliková akce v Třeboni proběhla již šestým rokem. V roce 

2006 byl obecným účelem sbírky pomoc rodinám a lidem v nouzi u nás i 
v zahraničí a podpora charitního díla.  

 
Z celkové vybrané částky bude rozděleno 35% na Sdružení české 

katolické charity ( z toho 10% na humanitární pomoc) a 65% bude použito na 
Třeboňsku, konkrétně na:  

1. projekt ASTRA –plnohodnotný život seniorů a zdravotně postižených 
2. přímou pomoc sociálně slabým a občanům v nouzi – základní potraviny 

a věci osobní potřeby včetně štědrovečerní večeře pro seniory a 
osamělé občany 

3. Občanskou poradnu – na zajištění hygienického servisu pro sociálně 
slabé občany   

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Sbírka byla tradičně zahájena v kostele sv. Jiljí  slavnostním 

požehnáním koledníkům. 
 
 
Patnáct skupinek koledníků i přes nepřízeň počasí po celý týden přinášelo 

přání štěstí a zdraví domácnostem v Třeboni a okolních obcí. 
Výtěžek sbírky činil 53 813,- Kč. 

SBĚR ŠATSTVA 
 

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

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

Sklad OCH před odvozem šatstva.  

 
 

DOBROVOLNÍCI 
 

P. Bednářová, p. Votápková, p. Melicharová, p. Nováková, M. Košinová, M. 
Pumprová, Pechovi, L. Němcová, Ettlerovi, J. Trnečková, p. Masopustová, 
Ing. Pávková,  p. Matuška , p. Louvarová, p. Železná, M. Fürstová, K. 
Baštýřová, Ing. Kajanová, J. Skalík, Ing. Papáček, A. Stáníková, V. Prášil, H. 
Mondeková, T. Vochoska, skautský oddíl Wanydlaci, studentky Gymnázia a 
další. 

 
 
 

Díky patří i vám, kteří jste podporovali naše projekty a vaše jméno či název 
společnosti není uvedeno na těchto stránkách. 

 



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.        
 
 

 
 
 
 

 
  
 
 
 

 
 

 
Účastníci štědrovečerní večeře.  

 
 

SPOLUPRÁCE 
 

Spolupracujícími institucemi jsou především sociální odbor při MěÚ Třeboň, 
azylové domy, Poradna pro ženy a dívky Eva v Č. Budějovicích, úřady podle 
trvalého pobytu klientů, K – centra v Jihočeském kraji, Podané ruce Brno, 
JčK, OHS, PL Červený Dvůr, lékárny v regionu, ZŠ, SŠ a učiliště v regionu, 
o.s. ASSISI J. Hradec. Úřady práce, lékaři,  Cizinecká a městská policie, 
PČR. 
Pravidelně spolupracujeme s regionálními médii, např. Třeboňský svět, Listy 
Jindřichohradecka, MF Dnes, Česká televize, Rádio Faktor,  Český rozhlas. 

 

ZPŮSOB FINANCOVÁNÍ 
 

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

Velenice,  
Úřad práce J. Hradec, VZP J. Hradec, 

dále od sponzorů a dárců:  
R.A.B., Waldviertler Sparkasse, Lázně Aurora, Rybářství Třeboň a.s., 

manželé Váňovi, firma Disper, J. Hadrava, obec Majdalena, obec Lužnice, 
obec Domanín, bažantnice Prátr a Chlum u Tř., Hypernova J. Hradec, firma 

Ježek software a další anonymní dárci. 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

 

 

PRACOVNÍCI A VZDĚLÁVÁNÍ  
 
Činnost charity v roce 2005 zajišťovalo celkem 9 pracovníků, kteří 
poskytovali odborné sociální služby a dále se vzdělávali formou kurzů, 
výcviků a seminářů: 

  
• Psychoterapeutický výcvik (integrovaná psychoterapie) 
• Komunikace jako nástroj zlepšení kvality péče o osoby s demencí 
• Zdravotnický kurz sv. Zdislavy 
• Řízená exkurze se zaměřením na stimulační aktivity seniorů 
• Rozhovor – nástroj pomoci 
• Standardy kvality sociálních služeb 
• Konference Generace 50+  

„Strom splněných přání“ 
v prostorách supermarketu 
Hypernova J. Hradec. 
Nakupující v předvánočním 
shonu nezapomněli na 
potřebné a 
prostřednictvím OCH jim 
nadělili drobné dárky.     

 



 

 
 

FINANČNÍ ZPRÁVA 
 
Výsledovka k 31.12.2005 
 

 
Náklady byly kryty výnosy z dotací, grantů, příspěvků a darů. 

 
 
 

 
 
 

 

Název Náklady v Kč 
Spotřeba materiálu 171 787  

Spotřeba energie 63 114 

Opravy a udržování 23 513 

Cestovné 16 367 
Náklady na reprezentaci 135 
Ostatní služby 156 175 
Mzdové náklady 939 323 

Zákonné sociální pojištění 330 529 

Ostatní nepřímé daně a poplatky 4 199  

Dary 7 667 
Ostatní provozní náklady 78 914 
Odpisy 236 155 

Náklady celkem  2 027 878 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DĚKUJEME  VÁM, 

ŽE  NÁM  POMÁHÁTE  POMÁHAT. 


