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Úvodní slovo 

 

 

Vá z ení  á milí ,  

u vodní  slovo pí s i ve chví li, kdy vy voj koronávirove  epidemie snád jiz  zác í ná  nábí rát 

pr í znive js í  sme r á ve sve tle udá lostí  poslední ch me sí cu  se rok 2019 zdá  dálekou 

minulostí . Proz í vá me á r es í me situáce, o ktery ch nikdo z ná s áni neme l tus ení , z e 

mohou nástát, á c elí me novy m  vy zvá m.  

Nyní  se ohlí z í m zá lon sky m rokem á pr i rekápituláci áktivit si pr ipomí ná m mens í  i ve ts í  

rádosti á u spe chy, ále i te z kosti á obávy. Úve domuji si, ják je ne kdy nesnádny  u kol 

udrz et nástáveny  syste m poskytovány ch sluz eb, zájistit fináncová ní , vyhove t 

byrokráticky m poz ádávku m á pr itom pr emy s let o tom, ják c innost nás í  Čhárity rozví jet 

á kám sme r ovát do budoucná. Ná misce váh vs ák tyto te z kosti vyrovná vá  (á c ásto 

pr evá z í ) proz itek hodnoty mezilidsky ch vztáhu , náds ení  pro spolec nou ve c, smysl 

poctive  prá ce á krá sá toho, z e káz dy  den v Čhárite  je jiny .  

Vy roc ní  zprá vá pr edklá dá  pr ehled nás ich poskytovány ch sociá lní ch sluz eb, c inností , 

ákcí  á vy sledku . K 31. 12. 2019 jsme ukonc ili tr í lety  projekt ESF, v rá mci ktere ho jsme 

v Č esky ch Velenicí ch provozováli Obc ánskou porádnu á reálizováli kurzy finánc ní  

grámotnosti. Od ledná 2020 plynule pokrác ujeme reálizácí  te to sociá lní  sluz by jiz  

zár ázene  do zá kládní  sí te  sociá lní ch sluz eb v Jihoc eske m kráji.   

Moje pode ková ní  pátr í  vs em nás im záme stnáncu m, jejichz  prá ce á násázení  si velmi 

vá z í m, dá le dobrovolní ku m, dá rcu m, institucí m, firmá m i jednotlivcu m, kter í  ná s 

podporují . Táke  de kuji spoluprácují cí m subjektu m á orgánizácí m, zá stupcu m obcí , 

Jihoc eske mu kráji á vs em, kter í  ná m pomá hájí  á podporují  nás i prá ci. 

Dáná Závádilová , r editelká Oblástní  chárity Tr ebon  
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Základní informace 
Název organizace: Oblástní  cháritá Tr ebon  

Sídlo: Čhelc icke ho 2, 379 01 Tr ebon  

IČO: 265 20 991 

Právní forma: evidováná  prá vnická  osobá Ministerstvem kultury Č R v Rejstr í ku 
evidovány ch prá vnicky ch, c í slo evidence 8/1-05-712/1998 

Datum evidence u Ministerstva kultury: 14. 10. 1998 

Datum vzniku organizace: 1. 9. 2001 

Zřizovatel: Biskupství  c eskobude jovicke , Biskupská  132/4, 370 01 Č . Bude jovice 

Statutární zástupce: Mgr. Dáná Závádilová  

Číslo účtu: 0200000056/7940 

E-mail: info@trebon.cháritá.cz 

Webové stránky: www.trebon.cháritá.cz 

Telefon: sí dlo orgánizáce, tel.  384 72 14 27 

                  r editelká: 777 566 971 

 Datová schránka: ivxw24g 

 

 

Poskytované registrované sociální služby v roce 2019: 

 Pečovatelská služba Astra (dle § 40 Zá koná o sociá lní ch sluz bá ch c . 108/2006 

Sb.), ná zá kláde  Pove r ení  Jihoc eske ho kráje k poskytová ní  sluz by obecne ho 

hospodá r ske ho zá jmu c . OSVZ/90/2019 

 Občanská poradna (dle § 37 Zá koná o sociá lní ch sluz bá ch c . 108/2006 Sb.) 

Třeboň a České Velenice, ná zá kláde  Pove r ení  Jihoc eske ho kráje k poskytová ní  

sluz by obecne ho hospodá r ske ho zá jmu c . OSVZ/29/2019 

 Sociálně terapeutická dílna Motýl (dle § 67 Zá koná o sociá lní ch sluz bá ch c . 

108/2006 Sb.), ná zá kláde  Pove r ení  Jihoc eske ho kráje k poskytová ní  sluz by 

obecne ho hospodá r ske ho zá jmu c . OSVZ/303/2019 

 

Oblastní charita Třeboň je souc á stí  sdruz ení  Čháritá Č eská  republiká á její m 
nádr í zeny m orgá nem je Diece zní  cháritá Č eske  Bude jovice, která  v souc ásne  dobe  
zás tiťuje celkem 19 profesioná lní ch Čhárit á dáls í  dobrovolne  Čhárity. Poslá ní m 
Čhárity je sluz bá milosrdne  lá sky vs em lidem v nouzi bez rozdí lu. 
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Organizační struktura 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ředitelka organizace 

OBČANSKÁ 

PORADNA 

PEČOVATELSKÁ 

SLUŽBA ASTRA 

SOCIÁLNĚ 

TERAPEUTICKÁ 

DÍLNA MOTÝL  

OBLASTNÍ CHARITA TŘEBOŇ 

SOCIÁLNÍ SLUŽBY OSTATNÍ ČINNOSTI 

Diecézní charita České Budějovice 

Charita Česká republika 

Caritas Europa Charita 

Caritas Internationalis 

PŮJČOVÁNÍ 

KOMPENZAČNÍCH 

POMŮCEK           

SKLAD ŠATSTVA           

OSTATNÍ – ples, 

koncert, 

Tříkrálová sbírka, 

Štědrovečerní 

večeře aj. 

   Třeboň 

České      
Velenice 

Chelčického 1, 
Třeboň 

Chelčického 2, 
Třeboň 
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Sociální služby 

Občanská poradna Třeboň 
Sídlo: Chelčického 2, 379 01 Třeboň 
Kontakt: poradnatrebon@trebon.charita.cz; 775 566 971 

 
Poslání: Obc ánská  porádná v Tr eboni je nezá visly m mí stem bezplátne , diskre tní  á 

nestránne  pomoci. Nábí zí  podporu pr i zvlá dá ní  á r es ení  obtí z ny ch z ivotní ch situácí  

c love ká á pomoc pr i leps í  orientáci v jeho prá vech, oprá vne ny ch zá jmech á 

povinnostech.  

Služba je určena osobá m, ktere  potr ebují  pro zvlá dnutí  sve  obtí z ne  z ivotní  situáce 

informáce o tom, jáke  májí  prá vá á povinnosti, o moz nostech r es ení  sve  situáce á o 

dostupny ch sluz bá ch. Sluz bá je urc ená zejme ná osobá m, ktere  jsou limitová ny 

v uplátne ní  ve spolec nosti pro svu j ve k, nepr í znivy  zdrávotní  stáv, sociá lní  situáci, 

sociá lne  znevy hodn ují cí  prostr edí , z ivotní  ná vyky, zpu sob z ivotá. 

Porádná zájis ťuje porádenství  v oblástech prácovne prá vní ch vztáhu , májetkoprá vní ch 

vztáhu , r es ení  dluhu , sociá lní ch dá vek, bydlení , rodiny, mezilidsky ch vztáhu  áj.  

V Obc ánske  porádne  poskytová ny bezplátne  sluz by v rá mci oddluz ení  ná zá kláde  

akreditace Ministerstvem spravedlnosti (identifikác ní  c í slo AO-052-2018), v roce 

2019 bylo k soudu podá no 6 ná vrhu  ná povolení  od dluz ení . 

Činnosti: 

 zprostředkování kontaktu se společenským prostředím  

 sociálně terapeutické činnosti 

 pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních 
záležitostí 

Úhrada za službu: uz ivátelu m je sluz bá poskytová ná bezplátne . 

Provozní doba:  

Ponde lí , str edá  9.00 – 11.30 hod, 12.00 – 16.00 hod 

Č tvrtek                8.00 – 12.00 hod 

 

Rok 2019 v číslech: 

 počet uživatelů: 155 osob 

 počet kontaktů: 432 

mailto:charita.trebon@seznam.cz
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Občanská poradna České Velenice 
Sídlo: Jungmannova 20, 378 10 České Velenice  
Kontakt: poradna.velenice@seznam.cz; 732 895 809 
 
Poslání: Poslá ní m Obc ánske  porádny v Č esky ch Velenicí ch je poskytovát lidem 
podporu á pomoc pr i zvlá dá ní  á r es ení  obtí z ny ch z ivotní ch situácí  (nápr . formou rády, 
informáce vedoucí  k porozume ní , k orientáci v  jejich prá vech, oprá vne ny ch zá jmech  
á povinnostech) zá u c elem podpory zác lene ní  do spolec enske ho fungová ní . Porádná 
podporuje rozvoj dovedností  á schopností  c love ká ták, áby co nejví ce sámostátne  
doká zál r es it c i stábilizovát svoji sociá lní  situáci. V rá mci porádenství  je poskytová no 
táke  dluhove ho porádenství . 

Služba je určena osobá m od 16 do 65 let z ijí cí  v Č esky ch Velenicí ch v sociá lne  
vylouc eny ch lokálitá ch nebo sociá lní m vylouc ení m ohroz ene , ktere  se náchá zejí   
v nepr í znive  sociá lní  situáci, kterou nedoká z í  bez vne js í  pomoci pr ekonát - 
nezáme stnání , pr edluz ení , ohroz ení  ztrá tou bydlení , ná rodnostní  mens iny, osoby  
v krizi, osoby, ktere  vedou rizikovy  zpu sob z ivotá nebo jsou jí m ohroz eny, imigránti  
á ázylánti, osoby bez pr í str es í , osoby se zdrávotní m postiz ení m, obe ti domá cí ho ná silí , 
obe ti trestne  c innosti, rodiny s de tmi. 

Porádná zájis ťuje porádenství  v oblástech prácovne prá vní ch vztáhu , májetkoprá vní ch 
vztáhu , r es ení  dluhu , sociá lní ch dá vek, bydlení , rodiny, mezilidsky ch vztáhu  áj.  

V Obc ánske  porádne  poskytová ny bezplátne  sluz by v rá mci oddluz ení  ná zá kláde  
akreditace Ministerstvem spravedlnosti (identifikác ní  c í slo AO-052-2018), v roce 
2019 byl k soudu podá n 1 ná vrh ná povolení  od dluz ení . 

 

Činnosti: 
 zprostředkování kontaktu se společenským prostředím  
 sociálně terapeutické činnosti 
 pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních 

záležitostí 
 

Č innosti jsou zájis ťová ny prostr ednictví m podá ní  informácí , rád, áktivní  pomocí , 
ásistencí . Zá kládní  metodou prá ce s uz iváteli je porádensky  rozhovor. 

Sluz bá je poskytová ná se zá sádámi individuá lní ho pr í stupu k uz iváteli, ánonymity, 
diskre tnosti, nestránnosti á bezplátnosti. 

Forma poskytování služby: ámbulántní  á tere nní   

Kapacita služby: 1 uz ivátel v dány  okámz ik 

Úhrada za službu: uz ivátelu m je sluz bá poskytová ná bezplátne . 
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Konzultační hodiny ambulantní formy služby:  
Ponde lí            8.30 – 12.30    13.00 – 16.00     
Ú tery                                                     12.00 – 19.00   
Str edá                                         12.00 – 15.00                                                       
Č tvrtek                                       12.00 – 19.00   
 
Konzultační hodiny terénní formy služby: 
Ú tery        15.00 – 18.00 
Č tvrtek       15.00 – 18.00 
 
 
 
Rok 2019 v číslech: 

 počet uživatelů: 80 osob 

 počet kontaktů: 535 

 
 
Kurzy finanční gramotnosti v Českých Velenicích 
Ve spoluprá ci s Jihoc eskou rozvojovou, o.p.s. Č eske  Bude jovice byly reálizová ny dvá 

kurzy finánc ní  grámotnosti, jejichz  cí lem bylo zí ská ní  c i zvy s ení  kompetencí  u c ástní ku  

v oblásti hospodár ení  se svy mi fináncemi á preventivní  opátr ení  pr ed dluhovou pástí . 

Termíny konání kurzů: 26. 3. - 27. 3. 2019 
                                                23. 10. – 24. 10. 2019 
Rozsáh kurzu: 12 hodin 

Kurz je pro u c ástní ky bezplátny . 

Obsah a témata kurzu: 
 ják sprá vne  hospodár it se svy mi fináncemi  
 kdy hrozí  exekuce á ják probí há  
 rodinny  rozpoc et 
 vy hody á nevy hody ru zny ch druhu  u ve ru  á pu jc ek 
 finánc ní  á bánkovní  pojmy 
 vlástní  prákticke  pr í klády á zkus enosti 
 individuá lní  prá ce 
 ná cvik modelovy ch situácí  
 prá ce s reá lny mi dokumenty 

 

Projekt „Obc ánská  porádná á kurzy finánc ní  grámotnosti v Č esky ch Velenicí ch“, reg.  c . 

ČZ.03.2.60/0.0/0.0/15_042/0006125, je spolufináncová n Evropsky m sociá lní m 

fondem á stá tní m rozpoc tem Č R. 
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Pečovatelská služba Astra  
Sídlo: Chelčického 2, 379 01 Třeboň 
Kontakt: psastra@trebon.charita.cz; 777 566 972 
 
Posláním sluz by je umoz nit osobá m z Tr ebon ská se sní z enou sobe stác ností   
á sebeobsluhou z du vodu ve ku, nemoci c i zdrávotní ho stávu, zu stát co nejde le ve 
sve m domá cí m prostr edí  á necí tit se sámi. Pomoc á podporu pr i zvlá dá ní  káz dodenní ch 
c inností  uskutec n ujeme s du rázem ná du stojnost uz ivátelu  podle jejich individuá lní ch 
potr eb, nápr . v oblástech hygieny, dovozu obe du  ná kup, obstárá vá ní  domá cnosti, 
doprovodu . Rodine  á pec ují cí m osobá m sluz bá umoz n uje u levu, odpoc inek á nác erpá ní  
sil. 

Sluz bá je poskytová ná v domá cnostech uz ivátelu  v Tr eboni á pr ilehly ch obcí ch do  
15 km, uz ivátele  si ná ni finánc ne  pr ispí vájí  dle zá koná o soc. sluz bá ch c . 108/2006 Sb. 
s moz ností  vyuz í t pr í spe vek ná pe c i. 

Individuá lní  pr í stup pr i poskytová ní  sluz by podporuje nezá vislost uz ivátelu , jejich 
bezpec í , zodpove dnost, pártnerství , áktivní  zápojení  á to s du rázem ná respekt k jejich 
potr ebá m á ná du stojnost.    

Činnosti: 
 pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu (nápr . pomoc pr i 
oble ká ní , pr esunu ná lu z ko/vozí k, prostorove  orientáci) 

 pomoc při osobní hygieně  
 poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy (nápr . dovoz nebo doná s ká 
obe du , pomoc pr i podá ní  jí dlá) 

 pomoc při zajištění chodu domácnosti (nápr . u klid, ná kupy á pochu zky, z ehlení ) 
 zprostředkování kontaktu se společenským prostředím (nápr . doprovod 
k le kár i, ná u r ády) 
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Fakultativní činnosti: nápr . odvoz vozidlem, áktivizác ní  c innosti, dohled nád 
uz ivátelem, u klid spolec ny ch prostor, zápu jc ení  jí dlonosic e. 

 
 
Provozní doba:  
Ponde lí  - pá tek                            7.30 – 16.00 hod á 17.30 – 20.30 hod              
Sobotá, nede le, svá tky               7.00 – 14.30 hod 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Rok 2019 v číslech:  

 počet uživatelů: 51 osob 

 počet návštěv u uživatelů: 10 780  

 počet úkonů: 30 635 

 počet hodin péče: 5 735 hod  

 Počet donášek/dovážek obědů: 5 547 

 Obce, ve kterých byla služba poskytnuta: Třeboň a místní části, Domanín, Majdalena,       
                                                            Lužnice, Lutová, Stříbřec  
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Sociálně terapeutická dílna Motýl 
Sídlo: Chelčického 1, 379 01 Třeboň 
           Chelčického 2, 379 01 Třeboň 
Kontakt: stdmotyl@trebon.charita.cz; FB: SocialneTerapeutickaDilnaMotyl  
               736 503 164, 775 566 971 

 
Poslání: Sociá lne  terápeutická  dí lná Moty l podporuje osoby s mentá lní m  

á kombinovány m postiz ení m, ktere  nemohou prácovát ná be z ne m trhu prá ce, 

v procesu zác len ová ní  se do be z ne ho z ivotá. Prostr ednictví m áktivní ho zápojení  do 

c inností  dí lny ták mohou smysluplne  vyuz í t volny  c ás á záz í vát pocit uz itec nosti, 

souná lez itosti á sebereálizáce. S ohledem ná individuá lní  dovednosti á potr eby 

podporujeme uz ivátele v zí ská ní  á upevn ová ní  prácovní ch ná vyku , v sobe stác nosti, 

návázová ní  á rozvoji sociá lní ch kontáktu . 

Služba je určena osobá m od 16 do 65 let s lehky m nebo str edne  te z ky m mentá lní m  

á kombinovány m postiz ení m (mentá lní m á te lesny m, popr . smyslovy m) z Tr ebon ská, 

Jindr ichohrádecká á Č eskobude jovická, ktere  nemájí  v dobe  pr í chodu do sluz by 

z du vodu sní z ene  sobe stác nosti moz nost prácovát ná otevr ene m áni chrá ne ne m trhu 

prá ce.  

Činnosti:  
 pomoc při osobní hygieně  
 poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy 
 nácvik dovedností pro zvládání péče o vlastní osobu, soběstačnosti a dalších 

činností vedoucích k sociálnímu začleňování 
 podpora vytváření a zdokonalování základních pracovních návyků a 

dovedností 
 

Úká zká vy robku  z prácovní  

terápie. 

 

mailto:stdmotyl@
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Provozní doba služby:  
Ponde lí  áz  pá tek          7.30 – 16.00 hod

Sluz bá je poskytová ná se zá sádámi individuá lní ho pr í stupu, respektová ní  potr eb, 
pártnerství , áktivizáce, du stojnosti, vzá jemne  toleránce á ohleduplnosti, integráce. 
 
 

Prodej vy robku  uz ivátelu  STD ná tr ebon sky ch trzí ch. 
 
Rok 2019 v číslech: 

 počet uživatelů: 2¨7 osob 

 počet kontaktů: 2 888 



 

12 

 

 Ostatní činnosti 

Půjčování kompenzačních pomůcek 
Sídlo: Chelčického 2, 379 01 Třeboň 
Kontakt: info@trebon.charita.cz; 777 566 972 

 

Půjčovna kompenzačních pomůcek dopln uje 

nábí zene  sluz by senioru m, osobá m se zdrávotní m 

postiz ení m, lidem po u rázech, dlouhodobe  c i chronicky 

nemocny m á pec ují cí m osobá m á nápomá há  zájistit 

bezpečný život doma á pr edchá zet zdrávotní m 

komplikácí m. Porádenství  pr i vy be ru á pro sprá vne  

pouz í vá ní  pomu cek, krá tkodobe  i dlouhodobe  

zápu jc ová ní  dnes jiz  ví ce nez  100 kusů jednotlivých 

druhů pomůcek vyuz í vá  mnoho osob á pec ují cí ch 

rodin nejen z regionu Tr ebon ská. Mezi nejví ce z á dáne  

pomu cky k zápu jc ení  pátr í  elektricke  polohovácí  

postele, ántidekubitní  mátráce, vozí ky, chodí tká, toáletní  

kr eslá, sprchove  z idle, sedác ky do vány, ná stávce ná WČ. Č ásto pu jc ovná pomá há  

vyr es it otá zku okámz ite  potr eby kompenzác ní ch pomu cek - pr i ná hle m zhors ení  

zdráví  nebo období  po u rázech.  

 

 
Rok 2019 v číslech: 

 počet uzavřených smluv o zapůjčení pomůcky: 59 

mailto:info@trebon.charita.cz
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Tříkrálová sbírka   
 

Tr í krá lovou sbí rku záhá jil odpoledne 

2. 1. 2019 slávnostní  Tr í krá lovy  

pru vod, v jehoz  c ele jeli tr i krá love  ná 

koní ch á u betle má ná Másárykove  

ná me stí  pák sbí rce poz ehnál Th. Mgr. 

Mártin Be tun á k. Be hem dvou ty dnu , 

po ktere  Tr í krá lová  sbí rká trvá , se 

vydály skupinky kolední ku  do 

jednotlivy ch domá cností , áby jim 

pr inesly poselství  Boz í  lá sky, dobrá á klidu, pr edály drobne  dá rky á nábí dly moz nost 

vloz it do cháritní ch kásic ek pr í spe vek ná podporu cháritní ho dí lá. Do celkem 31 

úředně zapečetěných kasiček ták obc áne  v Tr eboni á mí stní ch c á stech, Domání ne , 

Májdálene , Luz nici, Lomnici n/Luz nicí , Spolí , Libí ne , S te pá novicí ch á Č esky ch 

Velenicí ch vloz ili celkem 181 116 Kč. Z celkove  vybráne  c á stky je 35 % urc eno ná 

Čháritu Č R (diece zní  chárity, humánitá rní  pomoc áj.) á 65% tr ebon ská  Čháritá vyuz ije 

ná pr edem urc eny  zá me r -  podporá reálizáce poskytovány ch sociá lní ch sluz eb 

urc eny ch pro seniory, chronicky nemocne , osoby se zdrávotní m postiz ení m á osoby 

v sociá lní  nouzi. Poslední  lednovou nede li se pák uskutec nilo setká ní  kolední ku  á 

vedoucí ch skupinek ná fár e, pr i ktere m dostály de ti diplomky á drobne  dá rky. Velke  

pode ková ní  pátr í  kolední ku m á jejich vedoucí m zá obe távost á vs em dá rcu m zá                      

otevr ená  srdce.   
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Sběr šatstva 
Táke  v roce 2019 dí ky dobrovolní ku m probí hál od járá do podzimu káz de  u tery  sběr 

šatstva od veřejnosti á to v bezplátne  pronájáte  dvougárá z i od me stá Tr ebon  

v Novohradské ulici.  

Darované oblečení, boty, ložní prádlo, bytový textil aj. bylo využito pro potřeby 

sociá lne  potr ebny ch klientu  tr ebon ske  Čhárity á k humánitá rní m u c elu m v Č R i 

záhránic í . Dáls í , nevyuz ity  textil byl prostr ednictví m firmy Dimátex ČS s.r.o. zprácová n 

v recyklác ní m procesu.  

 

Strom splněných přání 
V ádventní m c áse roku 2019 se zákazníci supermarketu Terno zápojili do jiz   

9. ročníku ákce Strom splněných přání por á dáne  Oblástní  cháritou Tr ebon   

á zákoupení m zboz í  podle pr á ní c ká z ozdobene ho vá noc ní ho stromu pote s ili mnohe  

potr ebne  spoluobc ány. Velke  pode ková ní  pátr í  vedoucí  márketu pání  Eve  

Mikulá s tí kove  á vs em záme stnáncu m zá spoluprá ci á ochotu pr i shromáz ďová ní  dá rku  

á jejich pr edá ní . Prostr ednictví m nás í  Čhárity se dá rky dostály k te m, kter í  nemájí  

moz nost proz í t svá tky 

v trádic ní m vá noc ní m 

duchu. Te s í  ná s rostoucí  

zá jem Tr ebon á ku   

á dáls í ch nákupují cí ch, 

kter í  prostr ednictví m 

te to nás í  ákce pomá hájí  

te m, kter í  pomoc 

druhy ch potr ebují . A velkou 

rádost má me z toho, z e se lide  

mys lenkou ákce inspirují   

á sámi náví c pr ichá zejí  s dá rky c i 

nábí dkou pomoci á vyjádr ují  tí m, 

z e jim pomoc potr ebny m 

spoluobc ánu m není  lhostejná .  
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Štědrovečerní večeře 
 

Oblástní  cháritá Tr ebon  zá pomoci 

dobrovolní ku  jiz  osmná cty m rokem ná 

S te dry  den por á dálá pro osáme le  obc ány, 

seniory á sociá lne  potr ebne  setkání u 

slavnostně prostřeného stolu. V pr í jemne  

svá tec ní  átmosfe r e proz ilo te me r  30 

u c ástní ku  spolec ny  vá noc ní  c ás spojeny  

s duchovní m slovem P. Mgr. Mártiná 

Be tun á ká, vy borny m vá noc ní m menu á 

dáls í m pohos te ní m, ktere  bylo zájis te no 

z vy te z ku Tr í krá love  sbí rky. Ú c ástní ku m 

setká ní  jsme pr edáli dá rky zí skáne  z ákce Strom splne ny ch pr á ní  á dáls í  dá rky 

pr evá z ne  prákticke ho á potrávinove ho chárákteru. Te m, ktery m zdrávotní  stáv jiz  

nedovolil se setká ní  zu c ástnit, jsme dovezli jí dlo á dá rky domu . Akci podpor ili svou 

u c ástí  á pr edá ní m dá rku  stárostá á mí stostárostká me stá Tr ebon . De kujeme Lá zní m 

Aurorá, ktere  sponzorsky pr iprávily rybí  pole vku, brámborovy  sálá t á rybí  r í zky, vs em 

dobrovolní ku m zá pomoc s pr í právámi á dá rcu m zá poskytnutí  jejich dáru  á zá osobní  

podporu dáls í m osobá m, kter í  spolu s ná mi pomá hájí  pomá hát. 
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Charitní akce 

Charitativní prodej novoročního punče 
Be hem novoroc ní ho ohn ostroje 1. 1. 2019 ná tr ebon ske m ná me stí  probe hlá jiz  osmy m 

rokem ákce Oblástní  chárity Tr ebon  - charitativní prodej punče. 

Nád ákcí  pr evzálo zá s titu Zdráve  me sto Tr ebon , ktere  ji táke  finánc ne  

podpor ilo c á stkou 5 000 Kc . Alkoholicky  i neálkoholicky  punc  dle 

vlástní  originá lní  receptury pr iprávilá restáuráce S upiná & S upinká á 

dobrovolní ci jej prodá váli ná dvou stá ncí ch - u Lipovky á v podloubí  u 

ve z e. Ná vs te vní ci ohn ostroje zákoupení m ná poju  ná záhr á tí  pomohli zí skát vy te z ek 

23 652 Kč, ktery  bude vyuz it ná podporu 

sociá lní ch sluz eb pro seniory, osoby se 

zdrávotní m postiz ení m á osoby v krizi, 

ktere  Oblástní  cháritá Tr ebon  poskytuje. 

De kujeme dobrovolní ku m zá pomoc pr i 

orgánizová ní  ákce, restáuráci S upiná & 

S upinká zá profesionálitu, spoluprá ci á 

finánc ní  podporu, Zdráve mu me stu Tr ebon  

zá finánc ní  podporu, informác ní mu centru á 

zá mku zá poskytnutí  zá zemí  á zejme ná 

vs em, kter í  zákoupení m punc e podpor ili 

dobrou ve c.  

  

13. charitní ples 8. 2. 2019  

Dáls í  roc ní k cháritní ho plesu byl 

ope t mily m setká ní m prácovní ku , 

dobrovolní ku  á pr í znivcu  tr ebon ske  

Čhárity.  Nád ákcí  pr evzálá zá s titu 

hejtmánká Jihoc eske ho kráje Mgr. 

Iváná Strá ská , která  jej i finánc ne  

podpor ilá á stárostá me stá Tr ebone  

PáedDr. Ján Vá n á. Vec erem jiz  

trádic ne  prová zel David Hocke,  
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k tánci á poslechu záhrá lá skupiná Second Service band, se svy m prográmem 

vystoupilá skupiná Hamerská poupata. Do zá bávne  pu lnoc ní  dráz by ve noválá 

Sociá lne  terápeutická  dí lná Moty l obrázy Ande lá á Rybá á M. Voldr ich z restáuráce 

Besedá r í zkovou váriáci Trio.   Bohátou 

tombolu pomohli zájistit dá rci  

á sponzor i z Tr ebon ská. Spolu s tí m, z e 

u c inkují cí  ná plese vystoupili zcelá nebo 

c á stec ne  bez ná roku ná honorá r , bylo 

moz ne  ve novát vy te z ek cele  ákce ná 

podporu reálizáce nás ich sociá lní ch 

sluz eb.  Vy te z ek z dráz by spolu s vy te z kem 

cele ho plesu jsme vyuz ili ná 

spolufináncová ní  zákoupení  vozidlá pro 

nás i Pec ovátelskou sluz bu Astrá.  

 

Velikonoční trhy v Č. Velenicích 
Svou u c ástí  jsme podpor ili ákci Velikonoční 

trhy v Českých Velenicích v neděli 14. 4. 

2019 odpoledne á ná sve m prezentác ní m á 

prodejní m stá nku jsme nábí dli ná vs te vní ku m 

k zákoupení  vy robky uz ivátelu  Sociá lne  

terápeuticke  dí lny Moty l á táke  vlástnoruc ne  

upec ene  domá cí  dobroty. Ú ná vs te vní ku  se 

nejve ts í  oblibe  te s ili perní ková  vájí c ká, jární  

moty ly, linecke  cukroví  á dáls í  láskominy. 

Spolu s pestry m prográmem jsme si 

vs ichni uz ili pr í jemne  jární  odpoledne.  
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Májová slavnost v Chlumu u Třeboně 
Oblástní cháritá Třeboň podpořilá 

akci Májová slávnost v sobotu 18. 5. 

2019 v Čhlumu u Třeboně. Ná svém 

prezentáčním á prodejním stánku 

nábídlá návštěvníkům k zákoupení výrobky 

uživátelů Sociálně terápeutické dílny Motýl á táké vlástnoručně upečené domácí 

dobroty. Návštěvníci si užili si bohátého prográmu á zákoupením výrobků udělali 

rádost sobě nebo svým blízkým.  

 

Jihočeský festival zdraví 
 
V sobotu 21. 9. 2019 se ná náměstí T.G. Másáryká v Třeboni uskutečnilá akce 

Zdravého města Třeboň Jihočeský festival zdraví, v rámci kterého Oblástní cháritá 

Třeboň předstávilá svoji činnost a na prodejním stánku nábídlá návštěvníkům  

k zákoupení  sládké á sláné dobroty nápečené nášimi prácovníky, rodinnými 

příslušníky, dobrovolníky á příznivci, kteří je Čháritě pro tento účel dárovali.  Smyslem 

bylo nejenom připomenout činnost Čhárity ná Třeboňsku a s mírným 
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předstihem oslavit Den Charity, ale 

součásně nábídnout možnost 

prostřednictvím zákoupení dobrot 

finánčně podpořit náši činnost á 

tím spolu s námi pomáhát 

potřebným občánům.  

 Během dne táké proběhl 

workshop Malování na látkové 

tašky, při kterém měli návštěvníci 

možnost vyzkoušet si různé techniky 

málování ná textil á vyrobit si svoji 

tášku, kterou si mohli odnést nebo ji 

zánechát jáko áutorský výrobek k 

prodeji. Výtěžek z prodeje byl určen 

ná podporu služeb, které poskytujeme 

potřebným občánům. 

 

Hudební festival v Č. Budějovicích 

 

V roce 2019 probe hly dve  

hudební  ákce ná podporu 

tr ebon ske  Čhárity v klubu 

Velbloud v Č . Bude jovicí ch 

ve dnech 2. 2. 2019 á 18. 

10. 2019. Orgánizá tor i ákce 

3ImaginaryBoys pr iprávili 

ná vs te vní ku m skve ly  

hudební  zá z itek á ták ve 

spoluprá ci se sponzory ákce 

mohly vystupují cí  kápely 

pote s it hudební  fánous ky svojí  muzikou. Z vy te z ku 

koncertu  jsme zákoupili c istic ky vzduchu do Sociá lne  terápeuticke  dí lny Moty l.   
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Rozsvícení vánočního stromečku 
v Českých Velenicích 

Jiz  druhy m rokem se Oblástní  

cháritá Tr ebon  zu c ástnilá 

Vánočních trhů v Českých 

Velenicích. První  ádventní  nede li 

1. 12. 2019 ná nás em 

prezentác ní m á prodejní m stá nku 

vone l neálkoholicky  punc , 

perní c ky, cukroví  á vá noc ní  

dekoráce ze Sociá lne  terápeuticke  

dí lny. Vá noc ní  átmosfe rá á boháty  

kulturní  prográm me stá Č eske  

Velenice pr ilá káli mnoho 

ná vs te vní ku  á ták jsme me li 

pr í lez itost pr ipomenout provozová ní  sociá lní  sluz by Obc ánske  porádny ve me ste  á 

spolec ne  strá vit slávností  ádventní  c ás.  

 
Adventní nedělní setkávání u velkého 
adventního věnce v Třeboni 2019 
 
 

Jiz  druhy m rokem ebon  pr ijálá pozvá ní  od me stá 

Tr ebon  ná setká vá ní  se o adventních nedělích 2019 

pr i spolec ne m zápá lení   sví ce na velkém městském 

adventním věnci u kašny. Tr etí  ádventní  nede li jsme 

v doprovodne m prográmu nábí dli ná vs te vní ku m ákce 

k zákoupení  dá rky ze Sociá lne  terápeuticke  dí lny 

Moty l á punc  ná záhr á tí . Vy te z ek z prodeje je urc en ná 

spolufináncová ní  sociá lní ch sluz eb, ktere  nás e Čháritá 

reálizuje. 
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Personální zajištění  

Ředitelka Oblastní charity Třeboň – Mgr. Dáná Závádilová  
Občanská poradna Třeboň -  Mgr. Alená Broz ová , Mgr. Dáná Závádilová , Mgr. Káter iná 
Fischerová  (1. 11. – 31. 12.2019) 
Občanská poradna České Velenice – Bc. Bárborá Te tková , Tániá Awánová , Bc. Anná 
Mrá zová  (DPP) 
Pečovatelská služba Astra – Lucie Vysluz ilová , DiS., Evá Bec vá r ová , Háná Jánochová , 
Háná Pru chová , Bc. Dánielá Kás páru , Evá Hánzálová  (od 3. 6. 2019), Terezá Prs áncová  (od 
8. 7. 2019), Káter iná Rothmáierová  (od 19. 8. 2019), Veroniká Más ková  (do 7. 8. 2019), 
Justy ná Schiendlová  (20. 11. – 16. 12. 2019),), Evá Pápez ová  (do 31. 10. 2019), Ludmilá 
Kolá r ová  (DPP), Son á Hájná  (DPP), Evá Pospí s ilová  (DPP ádministrátivá) 
Sociálně terapeutická dílna Motýl  – Mgr. Alená Broz ová , Bc. Bárborá Te tková , 
Mgr. Káter iná Mixánová , Mártiná Má rzová , Son á Máleninská    
Účetní, ekonom – Ing. Evá Kry dová                        
 

Dobrovolníci 
L. Votá pková , R. Melichárová , p. Mákásová , p. Kálmová , K. Lis ková , J. Hádrává, B. Mátus ká,  
J. Lexá, J. S efc í ková , M. Závádilová , J. Kry dá, L. Te tková , L. Bicková , L. Schreibová , I. Vithová ,  
L. Zemánová , E. Sláví c ková , T. Stein, J. Zá bránsky , vedoucí  á kolední ci Tr í krá love  sbí rky á 
dáls í .  
 

Poděkování 
Oblástní  cháritá Tr ebon  de kuje vs em doná toru m á lidem dobre  vu le, kter í  ná m pomá hájí  
v nás em u silí , á není  jim lhostejny  osud lidí  v te z ky ch z ivotní ch situácí ch.  
 
Poskytovatelé dotací:  

 
Příspěvky, dary obcí a měst:  
Lis ov, Májdálená, Luz nice, Domání n, Zdráve  me sto Tr ebon   
 
Právnické a fyzické osoby: 
Jez ek softwáre s.r.o., Tichy  á spol., D. Hocke, Second Service bánd, OSA, 
Sántál s.r.o., Dimátex ČS, s.r.o., Supermárket Terno, RESI Tr ebon  spol. s r.o, stá tní  zá mek 
Tr ebon , Hámerská  poupátá, Rio –gráficke  studio, Technicke  sluz by Tr ebon , Autos kolá 
Mártí nek, Bohemiá Regent, Slátinne  lá zne  Tr ebon , Fruko-Schulz, s.r.o., J. Kálmová , Auto 
Mes kán SH, s.r.o., S upiná & S upinká, s.r.o., obec Doubrávice, Tránsbozen s.r.o., TČF 
Vzduchotechniká, EXVO s.r.o. Č . Bude jovice, RF Tráns Č B, Bohemiá Stone Spedition  
s. r. o., WESPO Bohemiá Č . Bude jovice, Prostor – design s.r.o., Diece zní  cháritá Č . Bude jovice 
á dáls í  ánonymní  dá rci. 
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Finanční zpráva     Rozvaha 
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Výkaz zisku a ztráty 
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Příloha k účetní závěrce 
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                            Oblastní charita Třeboň, Výroční zpráva 2019 


