
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 
 
 
 

Vážení, 

dovoluji si Vám předložit Výroční zprávu 2009, ve které se 
dočtete základní informace o činnosti naší organizace.  

V roce 2009 jsme realizovali tři sociální služby, Občanskou 
poradnu, Pečovatelskou službu Astra a Odlehčovací službu Astra  
a další již tradiční činnosti. V tomto roce také došlo za podpory 
Společnosti Siemens s.r.o. k rozšíření druhů a počtu 
kompenzačních pomůcek, které slouží k zapůjčování potřebným 
občanům. K rozšíření půjčovny těchto pomůcek také přispěl 
výtěžek 3. Charitního plesu, ze kterého byl zakoupen invalidní 
vozík. 

Dále byla prohloubena spolupráce s vysokými školami, zejména pak 
se Zdravotně sociální fakultou České Budějovice v oblasti 
naplňování stáží a praxí studentů.  

Ráda bych touto cestou poděkovala všem, kteří se na naší činnosti 
podíleli a morálně či finančně ji podpořili. Vzhledem k současné 
finanční situaci, která panuje v sociálních službách v České 
republice je každá pomoc pro nás velmi významná a vážíme si ji. 

S přáním všeho dobrého,  

Mgr. Lucie Bicková 
                                                                                                                                    

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

Náklady a výnosy V tisících K č 

Spotřeba materiálu a energie 158 

Náklady na služby 130 

Mzdové náklady 994 

Sociální a zdravotní pojištění 295 

Dary 23 

Ostatní náklady 43 

Odpisy 59 

Náklady celkem 1702 

Dotace ministerstvo 879 

Dotace úřad práce 39 

Dotace, příspěvky obce  130 

Ostatní výnosy (z toho): 419 

          - ples 37 

          - příspěvky klientů na služby 380 

          - úroky 2 

Dary tuzemské - příspěvky 110 

Sbírky (Tříkrálová sbírka) 71 

Výnosy celkem 1 675 

Hospodá řský výsledek -27 



 
 
 
P. Nováková, L. Votápková, L. Bednářová, R. Melicharová,  
M. Košinová, M. Pumprová, Ing. Pávková,  E. Pechová, L. Němcová,   
R. Masopustová, B. Matuška, V. Železná, L. Mráčková, B. Etllerová,  
D. Válková, M. Fürstová, Mgr. Kajanová, manželé Papáčkovi, P. Radová,  
J. Havránková, I. Zezulková, J. Šefčíková, M. Kotrbová, T. Bílková,  
L. Klabouchová, V. Chaloupková, J. Rajnochová, koledníci Tříkrálové sbírky  
a další. 

 
 
 
 
 
 
 

Naše činnost je financována vícezdrojově:  
 
1.  dotace, granty a příspěvky:  
Ministerstvo práce a sociálních věcí, Jihočeský kraj, Město Třeboň, Úřad 
práce J. Hradec  
 
2.  sponzoři a dárci:  
 Společnost Siemens s. r. o.,  J. Hitzger, Waldviertler Sparkasse, obce 
Majdalena, Lužnice, Domanín a Libín, Pilařská výroba Eva Ježková, Ježek 
software s.r.o., bažantnice Prátr a Chlum u Tř., Albert Hypermarket J. 
Hradec, hudební skupina Hyalit, D. Hocke, Cestovní kancelář Bolero Tours, 
Stavcent a.s, Agrico s.r.o., firma Disper, DanceLine studio Č. Budějovice, 
Žlutá ponorka, P. Holešínský, Rybářství Třeboň a.s., Rio – grafické studio, 
Santal s.r.o., Informační a kulturní středisko Třeboň, LD Invest a.s., Aqua 
servis KZ, MUDr. Herdová, manželé Váňovi, autoškola Martínek, AutoMeškan 
SH s.r.o., Lázně Aurora, Lázně Berta a další dárci 

      
 
              

 

 

           
 
 
 
        
 
         Ředitelka: Mgr. Lucie Bicková             Účetní: Ludmila Votápková 
                                                                             

                                                                                    Sociální pracovnice                                           
                                                          Občanské poradny: 
                                                                                    Mgr. Dana Hrdinová 

                                              
 

 
Pracovnice Pečovatelské a Odlehčovací služby Astra: 

                        
                   
                                  
 

             
             
 
             Vedoucí:  Eva Bečvářová                      Alena Kačenová                              

                                
 
 
  

      
 
 
 
                  Michaela Kocandová                               Ludmila Kolářová    



                         
                                                             

                                                                               
                                 
Občanské poradny je podpora při zvládání a řešení  obtížných            

životních situací člověka a pomoc při lepší orientaci ve svých právech, oprávněných 
zájmech a povinnostech. 
 

 
 

 poradenství – sociální problematika, domácí násilí, problematika rodiny 
pracovněprávní a mezilidské vztahy, zaměstnanost, předluženost, bydlení, 
lidská práva aj. 

 krizová intervence - první pomoc, zvládnutí akutního problému včetně 
dalších intervencí 

 psychoterapie 
 podpora zaměstnanosti - individuální výuka základů práce na počítači 
 pomoc při sestavování životopisů a žádostí o pracovní místo 
 veřejný internet 
 zprostředkování duchovní promluvy 
 další činnosti: hygienický servis – sprcha, praní prádla  

                            materiální pomoc a jiné 
 

 je bezplatně určena osobám, které potřebují poradit a pomoci 
v obtížných životních situacích. 

 je poskytována nezávisle, nestranně 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. 

 
 
 

                            služeb Občanské poradny 
                   využilo celkem 210 osob, 
                            bylo uskutečněno 751 kontaktů, 
                            z toho 534 nad 30 minut. 

 
 
 
 

Ples představoval významnou společenskou událost, při které jsme měli 
možnost poděkovat sponzorům, dárcům, dobrovolníkům a všem spřízněným 
duším a současně prezentovat činnost třeboňské charity. Záštitu nad plesem 
převzal hejtman Jihočeského kraje Mgr. Jiří Zimola a Zdravotně sociální 
fakulta JU V Č. Budějovicích s jejím děkanem prof. MUDr. Milošem 
Velemínským, CSc. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Převážná část účinkujících vystoupila bez nároku na finanční odměnu. Z 
výtěžku plesu byl zakoupen invalidní vozík do naší půjčovny kompenzačních 
pomůcek a zbývající část byla využita na sociální služby poskytované charitou. 



                                         
 

 
Ve spolupráci s Albert 
Hypermarketem Jindřichův Hradec 
jsme již pátým  
rokem v adventním čase uskutečnili  
akci STROM SPLNĚNÝCH PŘÁNÍ,  
kdy zákazníci supermarketu podle  
přáníček z vánočního stromu    
prostřednictvím charity nadělili  
dárky potřebným klientům našich 
sociálních služeb.  

     
 
 
 
 
 

Opět jsme pozvali na Štědrý den  
k slavnostně prostřenému stolu 
osamělé občany, seniory a sociálně 
slabé (účast 24 osob, z toho třem 
donáška domů). Za doprovodu 
duchovního slova a vánočních koled 
byli přítomní obdarováni dárky 
z akce Strom splněných přání  
a společně prožili sváteční čas. 
 

 

 
 
Charita provozuje v Třeboni sběrné místo, kam mohou občané jedenkrát 
týdně od jara do podzimu přinést oblečení, které je tradičně využito pro 
potřeby sociálně slabých klientů charity a dále prostřednictvím Diakonie 
Broumov distribuováno k humanitárním účelům v ČR i zahraničí. 

Občané Třeboňska po celý rok využívali možnosti zapůjčení kompenzačních 
pomůcek. Díky finanční podpoře Společnosti Siemens s.r.o. došlo k rozšíření 
druhů a počtu kompenzačních pomůcek, k čemuž také přispěl výtěžek  
3. charitního plesu, ze kterého byl zakoupen invalidní vozík.  
Za poplatek bylo zapůjčováno: 

• invalidní mechanické vozíky 
• polohovací postele včetně stolků a hrazdiček 
• antidekubitní matrace a podložky 
• toaletní křesla 
• chodítko 
• tříbodové hole 
• sedačky do vany 

 

      proběhla v Třeboni již devátým rokem a její výtěžek činil 109 168 Kč. 
Z celkové vybrané částky bylo rozděleno 35% na Charitu ČR (z toho 10% na 
humanitární pomoc) a 65% bylo použito na Třeboňsku, konkrétně na:  
1.  Odlehčovací službu Astra a Pečovatelskou služba Astra  
2. Přímou pomoc pro občany v sociální nouzi (základní potraviny a věci    
    osobní potřeby apod.)  
3. Zajištění hygienického servisu pro sociálně slabé občany (sprcha, WC,  
   praní prádla)  

Osmnáct skupinek koledníků 
představujících bájné krále (mudrce 
z východu) se podle tradice přišli 
poklonit do Betléma novorozenému 
Ježíškovi a do domácností v Třeboni  
a okolních obcích přinášeli požehnání,  
přání štěstí a zdraví.  



    
je umožnit osobám z Třeboňska se sníženou soběstačností  
a sebeobsluhou z důvodu věku, nemoci či zdravotního stavu, 

zůstat co nejdéle ve svém domácím prostředí a necítit se sami. Pomoc a podporu 
při zvládání každodenních činností uskutečňujeme s důrazem na důstojnost 
uživatelů podle jejich individuálních potřeb, např. v oblastech hygieny, dovozu 
obědů, nákupů, obstarávání domácnosti, doprovodů.  
 

     

 pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu (např. pomoc při 
oblékání, přesunu na lůžko či vozík) 

 pomoc při osobní hygieně  
 poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy (např. dovoz nebo 

donáška obědů, pomoc při podání jídla) 
 pomoc při zajištění chodu domácnosti (např. úklid, běžné nákupy a 

pochůzky, žehlení) 
 zprostředkování kontaktu se společenským prostředím (např. doprovod 

k lékaři, na úřady) 
 fakultativní - odvoz vozidlem s doprovodem pracovníka, aktivizační činnosti 

 
je poskytována v domácnostech uživatelů a uživatel si na ni 
finančně přispívá dle zákona o soc. službách č. 108/2006 Sb.    

           s možností využít příspěvek na péči. 
 
V rámci služby nabízíme bezplatně: 

 uzavření smlouvy o poskytnutí pečovatelské služby včetně administrativních 
nákladů s tím spojených 

 pomoc s vyřízením žádosti Příspěvku na péči  
 sociální poradenství např. v oblasti Vašich práv, oprávněných zájmů  

a povinností 
  
Pečovatelskou službu Astra využilo 34 osob v Třeboni a 
místních částech, Domaníně, Majdaleně, Lužnici, Libíně, Spolí,   

                             Štěpánovicích, kterým při 2 626 kontaktech (návštěvách)  
                             bylo poskytnuto 5 548 úkonů. 

        
je pomoc a podpora pečujícím osobám v každodenní péči o osoby 
se sníženou soběstačností. Dočasným převzetím péče je     

       poskytnuta možnost pro načerpání nových sil a vyřízení osobních záležitostí. 
 
 

 pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu (např. pomoc 
při oblékání, přesunu na lůžko či vozík) 

 pomoc při osobní hygieně  
 poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy  
 zprostředkování kontaktu se společenským prostředím (např. doprovod 

k lékaři, na úřady) 
 sociálně terapeutické činnosti (zvyšování dovedností) 
 pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání 

osobních záležitostí 
 výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti 
 fakultativní - odvoz vozidlem s doprovodem pracovníka, donáška a dovoz 

oběda 
 

 je poskytována v domácnostech uživatelů a uživatel si na ni     
 finančně přispívá dle zákona o soc. službách č. 108/2006 Sb.    

                 s možností využít příspěvek na péči. 
 
V rámci služby nabízíme bezplatně: 

 uzavření smlouvy o poskytnutí pečovatelské služby včetně administrativních 
nákladů s tím spojených 

 pomoc s vyřízením žádosti Příspěvku na péči  
 sociální poradenství např. v oblasti Vašich práv, oprávněných zájmů  

a povinností 
 

 
Odlehčovací službu Astra využilo 7 osob z Lužnice, Třeboně 

a jejích místních částí, kterým při 867 kontaktech   
                              (návštěvách) bylo poskytnuto ve 1 469 hodinách  
                              celkem 3 334 úkonů. 
 


