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Vážení přátelé Charity,  

těší mě, že se zajímáte o dění v naší Charitě. Jestliže patříte ke 
stovkám lidí, kteří nám tento rok nejrůznějším způsobem pomoh-
li, pak Vám velmi děkuji!

Naváži na slogan z minulé výroční zprávy, který zněl: „Radost po-
máhat.“  A tak budu v radostném duchu pokračovat, protože ra-
dost je ovoce pomáhání… 

Rádi Vám představujeme naši činnost za rok 2016. Je opět velmi 
bohatá. V tomto úvodu zmíním jen několik věcí.

Velkou radost jsme prožívali v červnu, kdy jsme započali s tak 
dlouho očekávanou stavbou nového Domova pro matky s dětmi 
a pro Ranou péči v Třebíči. Tento Domov také nabídne služby pro 
samotné ženy bez domova, a také pro rodinu v tísni. Už se těšíme, 
až se na podzim roku 2017 budeme stěhovat. 

Radost prožívám a jsem hrdý na své kolegy vždy, když čtu po-
děkování za naše služby. Nejvíce jich přichází za služby Domácí 
hospicové péče.

Také mám velkou úctu ke všem, kteří pomáhají dobrovolně, 
máme téměř 200 dobrovolníků, kteří (mimo Tříkrálovou sbírku)  
ve službě lidem strávili více jak 11 000 hodin.
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V roce 2017 slavíme 25 let vzniku naší Charity a k tomuto výročí jsme o naší činnosti natočili krátké video. Můžete se na ně  
podívat na úvodní straně našeho webu.

Přeji nám i Vám v tomto roce mnoho radosti, kterou můžeme zažít při pomoci člověku v nouzi.  

Petr Jašek, ředitel

Úvodní slovo 
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PEČOVATELSKÁ A ASISTENČNÍ SLUžBA V RODINÁCH

Pomoc domácího hospice je určena nevyléčitelně ne-
mocným lidem, u kterých byla ukončena léčba vedoucí  
k vyléčení. Je poskytována těm, kteří chtějí dožít doma  
a o které jejich blízcí mohou a chtějí celodenně pečovat. 
Hospicová péče se zabývá člověkem v jeho celistvosti a kla-
de si za cíl pomáhat naplňovat všechny jeho potřeby – fyzic-
ké, emocionální, sociální i spirituální. Zaměstnanci pracují  
v multidisciplinárním týmu, který poskytuje péči na zákla-
dě individuálních potřeb a osobních přání.

Při denní péči se staráme o nemocného, který se nachá-
zí na konci svého života, společně s těmi, kteří ho milují.  
V domácím prostředí vytváříme tzv. model nemocnice, což 
znamená, že se se stejnou kvalitou jako v nemocnici se mů-
žeme postarat o pacienta doma. 

Službu zajišťujeme 24 hodin denně 7 dní v týdnu. Tým pra-
covníků domácího hospice tvoří 15 lékařů, z toho jsou 3, 
kteří mají atestaci z paliativní medicíny. Dále 8 zdravotních 
sester, 4 pečovatelky, pracovníci v sociálních službách, so-
ciální pracovníci, psychoterapeut, duchovní. Spolupracu-
jeme s praktickými lékaři, Nemocnicí Třebíč, Masarykovým 

K o n t a K t y :  GENERÁLA SOCHORA 705,  TřEB ÍČ ,  674 01   I    E -MAIL :  DHP@TREBIC.CHARITA.CZ       
        I    TELEFON: 733 676 676 ,  733 60 166   I    W W W.TREBIC.CHARITA.CZ 

Statistika

V roce 2016 jsme pomohli 126 pacientům, z nichž  
98 % jsme umožnili zemřít doma i při vážných  
symptomech, které nemoc přináší.

onkologickým ústavem Brno na žlutém kopci a s dalšími speci-
alisty v oboru onkologické léčby a léčby bolesti. 

Domácí hospic sv. Zdislavy je součástí Pilotního projektu Všeobecné 
zdravotní pojišťovny, Ministerstva zdravotnictví a České společnosti 
paliativní medicíny J. E. Purkyně.  V roce 2016 proběhla a byla vyhod-
nocena první fáze. Dle hodnotitelů z Ústavu zdravotnických infor-
mací a statistiky ČR byl projekt velmi úspěšný a doufáme, že rozsáhlý 
sběr dat pomůže s nastavením hospicové péče v ČR.

Domácí hospic sv. Zdislavy Třebíč

Projekt je podpořen z Programu švýcarsko-české spolupráce.
Supported by a grant from Switzerland through the Swiss Contribution to the enlarged European Union.

PODĚKOVÁNÍ 

Na poslední straně „PODĚKOVÁNÍ“ přidat i loga těchto institucí, firem: jako vloni loga černá. Náhledy:

                                

(ten čtvereček má mít min 7 mm) - loga JE a Nadace ČEZ je nutné odsouhlasit J. Štefánkovou: jana.stefankova@cez.cz

↑ U log nechat kolem dokola řádnou mezeru – asi ve velikosti toho E

      černou verzi loga nemám

                   
                       Generální partner Charity ČR

Loga ke stažení zde (pro případ potřeby):

Ministerstvo práce a soc. věcí:               http://www.mpsv.cz/cs/634

Ministerstvo zdravotnictví: http://www.mzcr.cz/dokumenty/publicita-projektu_7977_1138_8.html

Č.-švýc. fondy: http://www.swiss-contribution.cz/cs/publicita/postupy-pro-zajisteni-publicity

Město Třebíč, Zdravé město Třebíč: 
http://www.trebic.cz/vismo/fulltext.asp?hledani=1&id_org=16973&typ_vyhledavani=2&query=Logo+T%C5%99eb%C3%AD%C4
%8D

http://www.kr-vysocina.cz/podporil-kraj-vysocina/d-4032172/p1=36303

http://kr-vysocina.cz/graficke-podklady-fondu-vysociny/d-1392393

http://www.nadacecez.cz/cs/pro-media/logo.html
nenacházím však zde černobílé (logo je potřeba odsouhlasit J. Štefánkovou)

Evropská loga: http://www.osf-mvcr.cz/op-lzz
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PEČOVATELSKÁ A ASISTENČNÍ SLUžBA V RODINÁCH

Charitní pečovatelská služba Třebíč

K o n t a K t y :  GEN. SOCHORA 705   I    674 01 TřEBÍČ   I    T E L E F O N: 776 106 782   I    E -MAIL:  CHPS@TREBIC.CHARITA.CZ    I      
   W W W. T R E B I C . C H A R I TA . C Z

Projekt podpořilo město 
Hrotovice.

Statistika

Službu celkem využilo 232 lidí.
Zajišťuje ji 19 pracovníků, využívá přitom
11 služebních aut, jezdí po celé oblasti.

Volnočasový klub Archa navštívilo cca 500 lidí.
Každý týden proběhlo 1 – 2 setkání v DPS. 

Služba poskytuje pomoc a podporu dospělým a seniorům se sní-
ženou soběstačností, kteří se z důvodu věku nebo zdravotního 
stavu neobejdou bez pomoci druhé osoby. Pečovatelky pomáhají 
lidem zejména při osobní hygieně a péči o sebe, při přípravě a po-
dávání jídla, při údržbě domácnosti, zajišťují nákupy, vyřizují po-
chůzky nebo seniory doprovází k lékaři či na úřady.

Pečovatelská služba působí v Třebíči, Hrotovicích a Náměšti nad 
Oslavou a v okolí těchto obcí do 20 km. 

Smyslem a snahou Charitní pečovatelské služby Třebíč je být zdro-
jem naděje. Naděje pro to, aby lidé, kteří ztrácí soběstačnost, mohli 
žít doma. Doma tam, kde jsou rádi, kde to znají, kde je jim dobře.

Charitní pečovatelská služba zaštiťuje Volnočasový klub Archa, kte-
rý v 6 domech s pečovatelskou službou pravidelně pořádá volno-
časová setkávání. Jejich smyslem je nabídnout seniorům možnost 
vzájemného setkávání a zabraňuje sociální izolaci a osamělosti 
obyvatel DPS.
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PEČOVATELSKÁ A ASISTENČNÍ SLUžBA V RODINÁCH

Osobní asistence je terénní služba určená dětem od tří let  
a dospělým i seniorům, kteří potřebují pomoc druhého. Sna-
hou je společně s osobním asistentem překonávat překážky 
způsobené věkem, zdravotním, mentálním nebo duševním 
omezením. Služba by měla takovému člověku umožnit zvlá-
dat všechny činnosti, které by za běžných okolností dělal sám 
ve svém přirozeném prostředí. 

Asistentky pomáhají lidem v domácnostech (hygiena, úklid, 
příprava jídla), doprovází je na nákupy nebo procházky, vě-
nují se aktivizačním činnostem (tréninky paměti, procvičo-
vání jemné motoriky). Děti doprovází do školy i ze školy, pří-
padně školky, do zájmových kroužků, dopomáhají dětem při 
pobytu v družině, kde se dětem věnují při činnostech, které 
jsou potřeba. 

V listopadu 2016 proběhlo v družině Základní školy Cyrilo-
metodějská společné tvoření dětí z Osobní asistence Třebíč  
a dětí základní školy. Za pomoci paní vychovatelky p. Kuče-

Statistika

V roce 2016 byla služba poskytována 59 lidem, 
z toho 7 dětem. 
Zajišťovalo ji 19 pracovníků, využívalo při tom 
7 služebních automobilů.

rové a asistentek z osobní asistence děti vyráběly vánoční ozdo-
by ze samotvrdnoucí modelovací hmoty. Zhotovenými výrobky 
byli obdarováni uživatelé služby Osobní asistence Třebíč. 

Osobní asistence je poskytována 7 dní v týdnu, včetně 
svátků, v kteroukoliv denní dobu, rozsah služby si zvolí uži-
vatel sám podle aktuální potřeby a kapacitních možností 
služby. V  době od 22:00 do 6:00 hodin pak po dobu ne-
zbytně nutnou a dle možné kapacity. Služba je zajišťována 
na celém okrese Třebíč

Osobní asistence Třebíč 

K o n t a K t y :  E - MA I L :  O S A S I S T E N C E @ T R E B I C . C H A R I TA . C Z     I    M O B I L :  604 707 395    I    W E B :  T R E B I C . C H A R I TA . C Z
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ZDRAVOTNÍ SLUžBY V DOMÁCNOSTECH

Statistika

Pravidelná a kvalifikovaná péče byla v  roce 2016  
poskytnuta 591 pacientům. 

Našim posláním je poskytovat lidem odborné zdravotní služby 
na profesionální úrovni  v jejich přirozeném domácím prostředí. 

Domácí péče je určena lidem všech věkových kategorií, u kte-
rých není nutná hospitalizace ve zdravotnickém zařízení, ale 
jejich stav přesto vyžaduje pravidelnou, dlouhodobou a kvali-
fikovanou péči indikovanou lékařem, hrazenou zdravotní po-
jišťovnou. Preferuje individuální přístup ke každému paciento-
vi a pomáhá mu zůstat doma, ve svém přirozeném prostředí  
i ve chvíli, kdy musí překonávat různé zdravotní obtíže. Péče je 
poskytována po celém území okresu Třebíč. Na odborné zdra-
votní péči se podílí 23 zdravotních sester. 

Ošetřovatelská služba je součástí moderního systému zdra-
votní péče, kterou zajišťují zdravotní sestry s registrací Minis-
terstva zdravotnictví ČR pro samostatný výkon zdravotní péče 
bez odborného dohledu. Služba je smluvním partnerem těch-
to zdravotních pojišťoven: oborové, všeobecné, vojenské, mi-
nisterstva vnitra a průmyslové.

Charitní ošetřovatelská služba Třebíč 

KontaK t y: GEN. SOCHORA 705/3, TřEBÍČ, 674 01   I    E-MAIL: CHOS@TREBIC.CHARITA.CZ   I   
  MOBIL: 608 860 175, 568 420 002   I    W W W.TREBIC.CHARITA.CZ  
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ZDRAVOTNÍ SLUžBY V DOMÁCNOSTECH

Půjčovna zdravotních pomůcek zapůjčila cca 100 lidem po-
můcky v rámci celého bývalého okresu Třebíč. Největším zá-
jem je o zapůjčení elektrických polohovacích lůžek s příslu-
šenstvím (matrace, hrazda s hrazdičkou). Nabídka půjčovny 
je široká, je možné si dále zapůjčit mechanické vozíky, an-
tidekubitní matrace, chodítka různých typů, toaletní křes-
la, ale také důležitý stroj na tvorbu kyslíku (oxygenerátor)  
a  mnoho dalších pomůcek, které jsou nezbytné pro člověka 
s různými typy zdravotního omezení.

Ti, kteří nemají možnost odvézt si pomůcky sami, mohou vy-
užít služeb firmy Autoslužby Jaša. Zaměstnanci firmy po do-
mluvě pomůcky odvezou a podle potřeby a přání i smontují. 
Týká se to především polohovacích elektrických lůžek. 
Tyto služby jsou placené.

Půjčovna rehabilitačních a kompenzačních 
pomůcek 

K o n t a K t y :   D ů M  S  P E ČO VAT E L S K O U  S LU ž B O U    I   S K L A D  Z D R AV OT N Í C H  A  K O M P E N Z A Č N Í C H  P O M ů C E K    I  
   K O U T K O VA  213/1 ,  674 01 T ř E B Í Č    I    T E L E F O N :  731 638 212 ,  735 159 678   I  
   E - MA I L :  P U J CO V N A @ T R E B I C . C H A R I TA . C Z



9

OSOBY S DUŠEVNÍM ONEMOCNěNÍM, MENTÁLNÍM POSTIžENÍM, ZDRAVOTNÍM POSTIžENÍM, SENIOřI 

Statistika

Počet uživatelů                      48
Denní kapacita                       15
Počet návštěv                          2 343

Svoz byl poskytován uživatelům z 12 obcí.

Posláním denního stacionáře Domovinka je umožnit senio-
rům a lidem se zdravotním postižením z regionu Třebíč zůstat 
co nejvíce zapojeni do života společnosti. V rámci denního 
pobytu v příjemném bezbariérovém prostředí jim pomáháme 
rozvíjet či udržovat jejich schopnosti a soběstačnost, zabez-
pečovat potřeby, necítit se osamoceni a smysluplně prožít 
každý den. 

Cílovou skupinou jsou senioři starší 60 let a dospělí lidé se 
zdravotním postižením, kteří jsou osamělí, mají sníženou 
soběstačnost, potřebují dohled a péči v průběhu dne, cítí se 
neužiteční, hledají společenství svých vrstevníků nebo smys-
luplné naplnění volného času. 

Domovinka Třebíč - denní stacionář pro 
seniory a osoby se zdravotním postižením

K o n t a K t y :  GEN. SOCHORA 705/1, 674 01 TřEBÍČ    I    HT TP://TREBIC.CHARITA.CZ/    I    TEL: 568 851 146; 604 583 529  I  
               E-MAIL: DOMOVINKA@TREBIC.CHARITA.CZ



10

Posláním denního Stacionáře Úsměv Třebíč je poskytovat 
podporu a pomoc lidem s mentálním a kombinovaným po-
stižením, kteří žijí v Třebíči a okolí. Prostřednictvím sociálního 
učení, pracovních a vzdělávacích aktivit usilujeme o posilo-
vání a rozvoj samostatnosti, navazování a udržování sociál-
ních vztahů a začlenění se do běžné společnosti.

Stacionář Úsměv je určen lidem ve věku od 16 do 70 let  
z Třebíče a přilehlých regionů do 50 km od Třebíče (Jemnic-
ko, Náměšťsko, okolí Jaroměřic, Okříšek a další). Je určen pře-
devším pro ty, kteří mají zájem se setkávat s přáteli, rozvíjet 
své dovednosti, znalosti a chtějí se začlenit do společnosti.

Stacionář Úsměv Třebíč - denní stacionář 
pro osoby s mentálním postižením

K o n t a K t y :  G E N .  S O C H O R A  705 ,  674 01 T ř E B Í Č    I   T E L E F O N :  568 851 088 ,  734 369 976   I    E - MA I L :   U S M E V @ T R E B I C . C H A R I TA . C Z    I   
  W E B :  H T T P :// T R E B I C . C H A R I TA . C Z / N A S E - S LU Z B Y / S TA C I O N A R - U S M E V - T R E B I C /

Statistika

Počet uživatelů          61
Počet kontaktů      5203
Počet provozních dnů        224
Průměrná denní návštěvnost    22,55

OSOBY S DUŠEVNÍM ONEMOCNěNÍM, MENTÁLNÍM POSTIžENÍM, ZDRAVOTNÍM POSTIžENÍM, SENIOřI 

Tento projekt byl uskutečněn s podporou města Jaroměřice 
nad Rokytnou.



11K o n t a K t y :  G E N .  S O C H O R A  705 ,  674 01 T ř E B Í Č    I   T E L E F O N :  568 851 088 ,  734 369 976   I    E - MA I L :   U S M E V @ T R E B I C . C H A R I TA . C Z    I   
  W E B :  H T T P :// T R E B I C . C H A R I TA . C Z / N A S E - S LU Z B Y / S TA C I O N A R - U S M E V - T R E B I C /

Posláním je umožnit bezplatně a dobrovolně využívat službu 
sociální rehabilitace dospělým lidem s duševním onemocně-
ním. Vytváříme bezpečné a přátelské prostředí pro setkávání 
a komunikaci, poskytujeme duchovní podporu. Pomáháme  
a podporujeme při řešení konkrétních problémů, při nácviku 
a rozvoji schopností a dovedností, které mohou vést k samo-
statnému zvládání každodenního života. Službu poskytujeme 
v prostorách Paprsku naděje, v přirozeném prostředí uživatelů 
služby nebo na jiném dohodnutém místě. 

Prostřednictvím skupinových aktivit i individuálního přístupu 
se snažíme, aby naši uživatelé zvládali dovednosti každoden-
ního života, uměli využívat běžně dostupných služeb a uplat-
ňovat svá práva, smysluplně využívat svůj volný čas, zastávat 
různé sociální role, uměli komunikovat a rozvíjeli svoje manu-
ální a rozumové schopnosti a dovednosti. 

Paprsek naděje – Centrum služeb 
pro podporu duševního zdraví Třebíč

K o n t a K t y :  GEN. SOCHORA 705, 674 01 TřEBÍČ   I   TELEFON: 568 420 200   I   MOBIL: 776 274 311   I    
                E-MAIL: PAPRSEK@TREBIC.CHARITA.CZ   I   FACEBOOK: PAPRSEK NADěJE

Statistika

Počet uživatelů, kterým byla poskytnuta služba       76 
Počet kontaktů u ambulantní formy 
(více jak 10 min, méně jak 30 min.)       207
Počet kontaktů u terénní formy 
(více jak 10 min, méně jak 30 min.)         31
Počet intervencí u ambulantní formy 
(více jak 30 min.)                  3 930
Počet intervencí u terénní formy 
(více jak 30 min.)        358 
Průměrná návštěvnost ambulantní formy 
uživatel/den:             12,8
Průměrné využití terénní formy služby 
uživatel/den:            1,5

OSOBY S DUŠEVNÍM ONEMOCNěNÍM, MENTÁLNÍM POSTIžENÍM, ZDRAVOTNÍM POSTIžENÍM, SENIOřI 
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Posláním služby TaxiS sociální rehabilitace je poskytovat 
osobám se zdravotním a sociálním znevýhodněním podpo-
ru, která jim umožní najít si odpovídající zaměstnání a zapo-
jit se do života, který je běžný pro jejich vrstevníky a region 
Třebíčska.

Služba je určená osobám od 16 do 64 let z Třebíče a blízké-
ho okolí do 25 km od Třebíče (Náměšťsko, Moravskobudě-
jovicko, okolí Okříšek), kteří nemohou získat nebo si udržet 
odpovídající zaměstnání na otevřeném trhu práce z důvodu 
jejich znevýhodnění a snížené úrovně dovedností k tomu 
potřebných.

Služba je poskytována ambulantně i terénně v Třebíči a blíz-
kém okolí do 25 km.

Statistika

Celkem 45 osob využilo službu TaxiS
Celkem 19 osob získalo zaměstnání na otevřeném 
trhu práce

TaxiS sociální rehabilitace - služby pro 
znevýhodněné osoby hledající práci

K o n t a K t y :  MOBIL: 733 741 779   I    E-MAIL: TAxIS@TREBIC.CHARITA.CZ   I    WWW.TAxIS-TREBIC.CZ   I    
  FACEBOOK: TAxIS SOCIÁLNÍ REHABILITACE      
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Poděkování

K o n t a K t y :  MOBIL: 733 741 779   I    E-MAIL: TAxIS@TREBIC.CHARITA.CZ   I    WWW.TAxIS-TREBIC.CZ   I    
  FACEBOOK: TAxIS SOCIÁLNÍ REHABILITACE      

„Jsem rád, že Ambrela existuje. Vážím si pracovníků, 
protože jsou to právě oni, kteří se mi vždycky věnují.“ 
(uživatel služby)

„Snažíme se o samostatnost, navazujeme a udržujeme kamarádství, společně pracu-jeme v dílnách, opakujeme si dovednosti naučené ve škole, hrajeme hry, rádi jezdíme na výlety a pobyty, nakupujeme, společně se stravujeme a odpočíváme. Děkujeme Úsměvu.“

„Děkuji za velmi příjemné a povzbuzující přijetí. 
Pomoc při hledání práce, hledání životních cílů 
a motivace. Velká pomoc při náhlém vstupu 
do zaměstnání. TaxiS je mi velkou sociální 
i lidskou oporou. Přístup pracovnic je vstřícný, 
milý a motivující.“

„Klubíčko je pro nás všechny 

dobrou službou. Jsem rád, že 

si tu děti mohou zpracovávat 

domácí úkoly. Děti sem chodí 

rády a neflákají se po venku.“ 

(uživatel služby)

Děkujeme všem zaměstnancům domácího hospice za jejich péči v období 

srpna až září 2016. Jsme vděčni konktrétně za trpělivost při opakovaném 

vysvětlování fungování služby, neboť všechno pro nás bylo nové a hod-

ně věcí jsme si napoprvé nepamatovali, za respekt, vstřícnost, upřímnost  

a pravdivost. Také vám patří naše díky za vyřízení veškerých náležitostí nut-

ných pro převoz naší nemocné maminky z nemocnice domů, včetně praktic-

kých rad, jak zařídit domácnost. 

Když se podíváme na zveřejněné zásady služby, kterými se řídíte, vypadá 

to, že „pouze děláte svou práci“. My však velmi oceňujeme, že jste u nás 

pracovali s opravdovým nasazením, empatií, zájmem a úctou k naší nemoc-

né mamince. 
Chtěli bychom poděkovat i pečovatelce, která se stala přímou svědkyní po-

sledního vydechnutí naší nemocné maminky a velmi citlivě nás podpořila 

svou přítomností, tichým sdílením bolesti a nabídkou společné modlitby, 

kterou jsme po odplavení prvních hořkých slz rádi využili. 

L.H. s rodinou

„Výborná práce K Centra, jsem rád, že vás máme, protože nevím, co 

by bez vás člověk dělal, teď bych byl asi někde mrtvej nebo v nějaký 

nemoci a nechtěl bych to zažít.“

Rádi bychom poděkovali za vaše poskytnuté služ-by, díky nimž jsme mohli být s naší maminkou do posledních chvil jejího života v domácím pro-středí. Nesmírně si toho vážíme a moc to pro nás znamená. Nebyly to lehké chvíle, ale díky vašim sestřičkám jsme vše zvládli a mohli jsme maminku držet v nejtěžší chvíli za ruku. Velké poděkování patří sestřičkám, které nám svým profesionálním, vlídným, empatickým a hlavně lidským přístupem byly velkou oporou a díky nimž jsme neměli strach až do posledních chvil. Dále děkuji všem lékařům, díky jejichž dobře zvo-lené analgetické léčbě maminka netrpěla! Lékaři nám byli velkou oporou.Nejvíce vám všem děkujeme za to, že vám záleží na člověku, a tak zajišťujete důstojné umírání  v prostředí domova se svými blízkými.Máte opravdu skvělý tým pracovníků, práce vás všech není lehká, ale i přesto si zachováváte vlídný přístup, úsměv, dobré slovo.Přeji vám všem pevné zdraví a hodně sil ve vaší náročné, ale velice prospěšné práci!Dále vám přeji, aby lidé pochopili smysl vaší práce a nebáli se péče o svého blízkého v domácím prostředí.
 
Děkuji. J.H.

„Asi největším přínosem K Centra je, že jsem 

se vždy mohl se vším svěřit a bylo mě vyslyšeno, 

pochopeno a dostal jsem hned několik zpětných 

vazeb, které mně otevřely oči a posunuly o krok 

dopředu.“ 
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Poděkování

Statistika

V roce 2016 jsme ubytovali celkem 123 uživatelů - 
38 žen a 85 dětí, ti odbydleli v součtu 11 731 lůžkod-
nů - při kapacitě 45 lůžek a možnosti ubytování v 
15-ti bytových jednotkách. Bylo uskutečněno 4 998 
kontaktů (počet 10 min. jednání v zájmu uživatele) 
a 1700 intervencí (počet 30 min. rozhovorů s uživa-
telem o samotě). 

Domov pro matky Třebíč je zařízení, jehož posláním je poskyto-
vat sociální služby matkám s dětmi v nepříznivé životní situaci, 
aby mohly důstojně žít a nést také plnou odpovědnost za péči 
o své děti.

Poskytovaná pomoc podporuje samostatnost, motivuje k čin-
nostem, které přispívají k řešení nepříznivé situace, vychází  
z individuálních potřeb uživatele a posiluje jeho sociální začle-
ňování.

V červnu letošního roku jsme díky podpoře MPSV, Kraje Vyso-
čina a Města Třebíč zahájili výstavbu nového azylového domu 
pro rodiče s dětmi. V nové budově bude pamatováno také na 
možnost azylově ubytovat celou rodinu v tíživé životní situaci. 
Pro samotné ženy bez domova zde vznikne nová kapacita šesti 
lůžek. Dokončení stavby s 19 bytovými jednotkami a 61 lůžky 
plánujeme v září roku 2017. 

Domov pro matky Třebíč

KontaK t y: MANž. CURIEOVýCH 604, 674 01 TřEBÍČ   I   TEL. 568 828 766, MOB. 776 048 198   I   E-MAIL: DMT@TREBIC.CHARITA.CZ

OSOBY OHROžENé SOCIÁLNÍM VYLOUČENÍM, V KRIZI A HLEDAJÍCÍ PRÁCI
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OSOBY OHROžENé SOCIÁLNÍM VYLOUČENÍM, V KRIZI A HLEDAJÍCÍ PRÁCI

Statistika

V roce 2016 byla sociální služba poskytnuta 
52 uživatelům (z toho 4 uživatelům byla 
služba poskytnuta opakovaně – odbydleno 
8 056 lůžkodnů. V rámci sociální práce s uživateli 
bylo provedeno 1 701 intervencí a 403 kontaktů 
(intervence 30 minut, kontakt 10 minut).

Poskytujeme účinnou pomoc a podporu dospělým mužům, 
kteří jsou soběstační a ztratili vlastní bydlení. Nabízíme jim 
ubytování, základní poradenství, možnost přípravy stravy a po-
moc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a pomáháme 
jim s obstaráváním osobních záležitostí. Podporujeme uživa-
tele v práci na sobě pomocí strukturovaných aktivit. Pracovníci 
reagují na individuální potřeby, cíle a představy každého uživa-
tele a v rámci možností podporují jejich uskutečňování.

Azylový dům pro muže Třebíč

K o n t a K t y :  HELIADOVA 811/10, 674 01 TřEBÍČ   I   T E L E F O N :  568 843 168, 733 691 521   I    E-MAIL: AD.TREBIC@TREBIC.CHARITA.CZ
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Prostřednictvím terénního programu po-
skytujeme pomoc a podporu pravomocně 
odsouzeným lidem a osobám jim blízkým  
z Kraje Vysočina. Nabízíme jim spolupráci při 
odstraňování bariér, které jim brání v běž-
ném denním kontaktu s lidmi a institucemi. 
Klientům po výkonu trestu odnětí svobody 
pomáháme se zapojením do běžného ci-
vilního života, včetně jejich návratu na trh 
práce. Cílem projektu je také snížení výskytu 
recidiv a různých forem sociální patologie  
u osob propuštěných z výkonu trestu odnětí 
svobody. Naše služba je bezplatná.

Služba je realizována v pěti městech Kraje 
Vysočina, a to v Třebíči, Jihlavě, žďáře nad  
Sázavou, Havlíčkově Brodě a Pelhřimově.

Statistika

V roce 2016 jsme službu poskytli 62 klientům. Pro nové zájemce 
o naši službu pořádáme ve spolupráci s vedením věznic besedy.  
S našimi klienty si dopisujeme, v případě potřeby je navštívíme pří-
mo ve věznici. 

AL PASO VYSOČINA 

KontaK t y: HELIADOVA 811/10, 674 01 TřEBÍČ   I   T E L E F O N :  731 646 923   I   E-MAIL: ALPASO@TREBIC.CHARITA.CZ
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Statistika

Počet klientů     207
Počet výměn              1 180
Počet vyměněných stříkaček          40 214
Počet výkonů celkem           10 098
 

Posláním je omezit sociální a zdravotní dopad rizikového užívání 
drog u osob užívajících drogy, jejich partnerů a rodin i další ve-
řejnosti na okrese Třebíč, formou profesionálních služeb vycháze-
jících z individuálních potřeb uživatelů služeb a přitom zachová-
vajících základní lidská práva a lidskou důstojnost. K-centrum Noe 
je víceúčelové regionální zařízení s nízkoprahovým přístupem, se 
zaměřením na komplexní potřeby regionu v oblasti problematiky 
drog. Svými programy se zaměřuje na aktivní vyhledávání cílové 
skupiny, poradenské a kontaktní služby, pomoc v zabezpečování 
základních zdravotních potřeb, dlouhodobou práci s klienty v rám-
ci individuálního plánu, práci s informacemi - distribuce národních 
a nadregionálních informací o substancích, účincích a rizicích, ale 
především o lokálních aspektech užívání drog, dále se zaměřuje na 
preventivní aktivity, jedná a vystupuje v oprávněném zájmu klien-
tů i komunity, dále v programech práce s veřejností.

K-centrum Noe - pro uživatele drog

OSOBY OHROžENé SOCIÁLNÍM VYLOUČENÍM, V KRIZI A HLEDAJÍCÍ PRÁCI

KontaK t y: HYBEŠOVA 10, 674 01 TřEBÍČ   I    TELEFON: 568 840 688   I     MOBIL: 608 808 025   I    MOBIL:  739 389 230   I    
  E-MAIL: NOE@TREBIC.CHARITA.CZ   I     WWW.KCENTRUMNOE.CZ
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Posláním probačního programu MOST je nabídnout pomoc 
mladistvým na okrese Třebíč, kteří se dopustili protipráv-
ního jednání, formou podpory sebenáhledu, sebeřízení  
a postupného přijímání odpovědnosti za svoje jednání tak, 
aby se naučili žít v souladu s  normami společnosti. Cílem 
probačního programuje je rozvoj sociálních dovedností  
a osobnosti mladistvého, který směřuje k tomu, aby se mla-
distvý vyhnul chování, které by bylo v rozporu se zákonem, 
a k podpoře jeho vhodného sociálního zázemí a k urovnání 
vztahů mezi ním a poškozeným.

Výchovné opatření Probační program MOST dává mladis-
tvému šanci projevit snahu po změně a převzetí odpověd-
nosti za své chování.  Dobrovolný vstup klienta do progra-
mu může soud nebo státní zástupce zohlednit při svém 
rozhodování. Výchovné opatření na něj může pozitivně 

Probační program MOST

Statistika

Počet klientů              12 
Individuální intervence          310   

KontaKty: HYBEŠOVA 10, 674 01 TřEBÍČ   I    TELEFON: 568 840 688    I    MOBIL: 608 808 025     I     MOBIL:  739 389 230    I    
  E-MAIL: NOE@TREBIC.CHARITA.CZ   I    WWW.KCENTRUMNOE.CZ

působit v jeho přirozeném prostředí,  pomáhá měnit negativní 
vzorce chování a může ho nasměrovat k nekonfliktnímu způ-
sobu života. Pravidelné plnění programu je účinná podpora  
a pomoc účastníkovi programu, směřující k tomu, aby vedl řád-
ný život.

Projekt byl realizován 
za finanční podpory 
Ministerstva spravedlnosti ČR.
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Statistika

14 klientů 
	 •	182	psychoterapeutických	sezení
	 •	118	telefonických	konzultací	
	 •	26	krizových	intervencí
	 •	76	x	sociální	práce	s	klientem			

400 nabídek abstinujícím osobám v léčbě

Následná péče

K o n t a K t y :  HYBEŠO VA 10,  674 01 TřEB ÍČ     I     TELEFON: 739 503 950     I     MOBIL :  608 808 025     I     MOBIL :  739 389 230     I     
  E -MAIL :  NASLEDNA.PECE@TREBIC.CHARITA.CZ     I     WWW.TREBIC.CHARITA.CZ/NASE-SLUZBY/NASLEDNA-PECE/

Posláním Následné péče je udržovat abstinenci u klientů po léčbě 
závislosti a pomoci jim při začleňování do běžné komunity formou 
profesionálních služeb vycházejících z individuálních potřeb uživa-
telů služeb a přitom zachovávajících základní lidská práva a lidskou 
důstojnost.

Následná péče je ambulantní doléčovací program, který je určen 
pro abstinující uživatele ilegálních drog, alkoholu a patologické 
hráče, starší 18 let, v nepříznivé sociální situaci. Do programu mo-
hou být přijímáni zájemci z celé ČR, pokud mají osobní vazby na 
Třebíčsko a chtějí v lokalitě žít. 

Naší snahou je iniciovat a podpořit pozitivní změny směřující k udr-
žení abstinence klienta, pomoci mu začlenit se do běžné společ-
nosti a vztahové sítě a podpořit ho v samostatnosti při obstarávání 
běžných záležitostí po dokončení léčby a v prostředí abstinujících 
osob. Služby Následné péče může využít uživatel abstinující ales-
poň tři měsíce, nejlépe po absolvování střednědobé léčby v psy-
chiatrické nemocnici, dlouhodobé léčby v terapeutické komunitě, 
případně vracející se z výkonu trestu vykonaném na speciálním toxi 
oddělení věznice. 

život se závislou osobou je velmi těžký a vyčerpávající, proto naše 
služby nabízíme i rodinným příslušníkům a blízkým abstinujícího 
uživatele.
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DěTI, MLÁDEž, RODINA

 „Umožňujeme mladým lidem v Třebíči, ve věku od 12 – 26 
let, kteří jsou nebo mohou být ohroženi nepříznivou život-
ní situací, navazovat vzájemné vztahy, společně trávit volný 
čas a rozvíjet jejich zodpovědnost a samostatnost.“

Mladí lidé mohou být ohroženi nevhodným chováním, 
např. experimentováním s drogami, projevy násilí, vandali-
smem a krádežemi. Chtějí-li navázat vztah se společenským 
prostředím, zvýšit vzdělanostní úroveň nebo chtějí pomoci 
při hledání zaměstnání, bydlení a řešení finanční situace, je 
tu Ambrela.  

   

Statistika

Roky   2014       2015          2016
Intervence- IŠP   289       128             266

Většina našich uživatelů, převážně od 12 do 18 let 
je studujících. Bohužel, především u těch mladších 
často pozorujeme, že opakují ročníky ZŠ kvůli špat-
nému prospěchu. 
V roce 2016 jsme zaznamenali větší nárůst poptávky 
po  individuální školní přípravě. Důvodem bylo sní-
žení věku cílové skupiny  - od roku 2016 poskytuje-
me službu dětem od 12 let. Děti mají největší zájem  
o pomoc při zpracování domácích úkolů.

Ambrela – Komunitní centrum pro mládež

K o n t a K t y :  LEOPOLDA POKORNéHO 15; 674 01 TřEBÍČ   I   HTTP://TREBIC.CHARITA.CZ/   I   T E L E F O N : 739 389 205   I   
  E-MAIL:   AMBRELA@TREBIC.CHARITA.CZ

*IŠP = Individuální školní příprava (pomoc při psaní úkolů, 
           případné doučování)
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  E-MAIL:   AMBRELA@TREBIC.CHARITA.CZ

K o n t a K t y :  MLÁDEžNICKÁ 229, 674 01 TřEBÍČ   I   E-MAIL: BARAK@TREBIC.CHARITA.CZ   I   MOBIL: 608 609 466   I   
  FACEBOOK: KLUB BARÁK

DěTI, MLÁDEž, RODINA

Prostřednictvím sociální služby „BARÁK nízkoprahový klub“ 
bezplatně podporujeme děti a mladé lidi ve věku 11 – 26 
let, kteří se pohybují v Třebíči.

Tuto službu poskytujeme těm z nich, kteří si aktuálně neví 
rady s řešením své obtížné situace, anebo u nich taková-
to situace může nastat, nebo těm, kteří tráví svůj volný čas 
způsobem, který je vede do konfliktu se společností.

Společně s nimi pak vytváříme bezpečný prostor, ve kterém 
se mohou realizovat, sdílet své starosti a najít odbornou 
pomoc, přičemž usilujeme o maximální zapojení mladého 
člověka do řešení jeho stávající obtížné situace.

BARÁK nízkoprahový klub - sociální služba 
pro děti a mládež 

CELKOVý POČET INTERVENCÍ 1 596 SE ZAMěřENÍM NA TATO TéMATA

  1. Škola                 219    13,75 %
  2. Vrstevníci/partnerské vztahy               218     13,65 %
  3. Konfliktní chování                200    12,53 % 
  4. Sociální zdatnost                176    11,02 %
  5. Osobnostní zralost               168    10,52 %
  6. Rodina                 156      9,77 %
  7. Volný čas                131      8,20 %
  8. Práce                 128      8,02 % 
  9. Zdraví                 125      7,76 %
10. Návykové látky/chování                 75      4,78 %

Statistika

Statistika

Celková statistika aktivit 
Počet uživatelů      127
Počet kontaktů   3 743
Počet kontaktní práce   3 452
Počet intervencí   1 596
Počet provozních dnů      185
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DěTI, MLÁDEž, RODINA

Pomáháme rodinám a osobám s dětmi z Třebíče a okolí při řeše-
ní jejich nepříznivé životní situace tak, aby svým jednáním zvýšily 
vlastní zodpovědnost a samostatnost. Za 8 let provozu si Komu-
nitní centrum Klubíčko získalo respekt uživatelů, ale i pedagogů. 
Zvýšila se úspěšnost dětí ve škole, pedagogové jsou spokojeněj-
ší. Od vzniku centra v roce 2009 požádalo o pomoc více jak 120 
rodin, předškolní aktivity využilo okolo 100 dětí. Jen za rok 2016 
jsme uzavřeli 16 nových smluv. Na Klubíčko se mohou obracet 
zejména rodiče dětí do 26 let, kteří si v běžném životě nedokáží 
poradit s různým druhem situací, které mají v první řadě nepří-
znivý dopad na chod rodiny a vývoj dítěte. Aktivity pro rodinu  
a dospělé osoby zahrnují podporu a nácvik při vedení domác-
nosti, rodičovského chování, zajištění kontaktu s odborníky, úřa-
dy i organizacemi, podporu při hledání zaměstnání, bydlení, se-
pisování žádostí, pomoc při organizaci volného času a podobně. 
Všechny aktivity mohou být vedeny nejen v prostorách komu-
nitního centra, ale např. v bydlišti uživatele. 

Komunitní centrum Klubíčko - sociálně 
aktivizační služba pro rodiny s dětmi

K o n t a K t y :  L .  P O K O R N é H O  15 ,  674 01 T ř E B Í Č    I   H T T P :// T R E B I C . C H A R I TA . C Z /    I   T E L E F O N :  739 389 205  I   
                                 E - MA I L :  K LU B I C K O @ T R E B I C . C H A R I TA . C Z

Statistika

Roky   2014       2015          2016
Kontakty +
Intervence v terénu   208        354             857

Terénní práce probíhá převážně v sociálně vyloučených 
lokalitách a částech města, která jsou riziková. Nárůst te-
rénní práce si zdůvodňujeme tím, že je větší poptávka po 
sociální službě a jejích činnostech. Nárůst terénu je také 
proto, že navštěvujeme častěji ubytovny, kde jsou sociál-
ně slabší rodiny s dětmi. 
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Statistika

Každým rokem stoupá počet odvedených progra-
mů primární prevence na základních a středních 
školách. Velký nárůst je zejména u počtu žáků, kte-
ří se zúčastnili preventivních programů. Mezi lety 
2014 a 2016 se jedná o nárůst až o 47 %.

PRIMÁRNÍ PREVENCE již více než 20 let realizuje preventivní pro-
gramy na základních a středních školách. Jejich prostřednictvím 
usiluje u žáků a studentů o zdravý životní styl a zvýšení informova-
nosti v oblasti rizikového chování. Programy jsou uskutečňovány 
ve školách na území Třebíče a v jejím okolí (bývalý okres Třebíč).

PRIMÁRNÍ PREVENCE 
preventivní programy pro školy

K o n t a K t y :  MLÁDEžNICK Á 229,  674 01 TřEB ÍČ   I    TELEFON: 608 609 466   I   E -MAIL :  PRE VENCE@TREBIC.CHARITA.CZ   
  W W W.PRE VENCE TREBIC.CZ

DěTI, MLÁDEž, RODINA

   ROK  POČET TřÍD  POČET PROGRAMů             POČET HODIN  POČET žÁKů

  2014         60    111          332               1 138

  2015         74    142          420              1 499

  2016         77    146          431               1 671



24

DěTI, MLÁDEž, RODINA

Prostřednictvím terénní sociální služby STREETWORK celo-
ročně a bezplatně podporujeme děti a mládež ve věku od 
11 do 26 let pohybující se v různých lokalitách města Třebíče. 
Vyhledáváme a oslovujeme zejména ty z nich, kteří se potý-
kají s obtížemi, které nejsou pro jejich vrstevníky běžné nebo 
nemohou, či nechtějí navštěvovat běžné instituce. Společně 
s nimi pak vytváříme důvěrný prostor pro sdílení starostí, ře-
šení obtížných situací či možnost seberealizace.

STREETWORK 
terénní služba pro děti a mládež

K o n t a K t y :  MLÁDEžNICKÁ 229 ,  67401 TřEBÍČ   I   MOBIL:  608 609 466   I   E-MAIL: BARAK@TREBIC.CHARITA.CZ   I  
  FACEBOOK : STREE T WORK TřEBÍČ

Statistika

STREETWORK   Počet kontaktů        Počet intervencí

2014              1 801    1 334
2015              1 718    1 696
2016              2 943    1 831

Meziročně dochází k poměrně velkému nárůstu po-
čtu kontaktů se zájemci o službu a klienty, a také 
počtu poskytnutých intervencí, mezi něž patří např. 
základní sociální poradenství, situační intervence, 
pomoc v krizi, pomoc při přípravě do školy, preven-
tivní program, přeposlání do jiné služby apod.  Mezi 
lety 2014 a 2016 došlo k nárůstu počtu kontaktů do-
konce až o 63 %.

CELKOVý POČET INTERVENCÍ (VČETNě KONTAKTNÍ PRÁCE) 
1 831 SE ZAMěřENÍM NA TATO TéMATA

  1. Volný čas    490 26,76 %
  2.  Osobnostní zralost   472 25,78 %
  3.  Vrstevníci/partnerské vztahy  225 12,29 %
  4.  Škola     148   8,08 %
  5.  Návykové látky/chování   136   7,43 %
  6.  Zdraví       98   5,35 %
  7.  Práce      88   4,81 %
  8.  Sociální zdatnost     69   3,77 %
  9.  Rodina       55   3,00 %
10.  Konfliktní chování     50   2,73 %
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STREETWORK 
terénní služba pro děti a mládež

K o n t a K t y :  MLÁDEžNICKÁ 229 ,  67401 TřEBÍČ   I   MOBIL:  608 609 466   I   E-MAIL: BARAK@TREBIC.CHARITA.CZ   I  
  FACEBOOK : STREE T WORK TřEBÍČ

CELKOVý POČET INTERVENCÍ (VČETNě KONTAKTNÍ PRÁCE) 
1 831 SE ZAMěřENÍM NA TATO TéMATA

  1. Volný čas    490 26,76 %
  2.  Osobnostní zralost   472 25,78 %
  3.  Vrstevníci/partnerské vztahy  225 12,29 %
  4.  Škola     148   8,08 %
  5.  Návykové látky/chování   136   7,43 %
  6.  Zdraví       98   5,35 %
  7.  Práce      88   4,81 %
  8.  Sociální zdatnost     69   3,77 %
  9.  Rodina       55   3,00 %
10.  Konfliktní chování     50   2,73 %

DěTI, MLÁDEž, RODINA

Statistika

Počet klientů                     251
Počet konzultací               1 412
Počet programů pro veřejnost                       64
Počet účastníků programů                 737

Poskytujeme poradenství individuální, párové i rodinné zaměřené 
na osobnostní rozvoj, výchovu dětí, podporu manželského či part-
nerského vztahu. Vyučujeme symptotermální metodu přirozeného 
plánování rodičovství, připravujeme snoubence na manželství a ro-
dičovství. V případě zájmu nabízíme duchovní podporu, zapůjčení 
literatury a zprostředkováváme materiální pomoc.
 
Realizujeme také vzdělávací a zážitkové programy zaměřené na 
sebepoznání a osobnostní rozvoj, podporu rodinných vztahů a na 
zvládání výchovy dětí. Tyto programy probíhají v Třebíči a dalších 
městech a obcích třebíčského regionu.
 
Podporujeme rodiny v evidenci OSPOD (Orgánu sociálně-právní 
ochrany dětí) formou  poradenství ve výchově a přípravy do školy.
 

Poradna Ruth Třebíč
podpora partnerských a rodinných vztahů

K o n t a K t y :  K ARLO V O NÁM. 41/30,  674 01 TřEB ÍČ   I   E -MAIL :  PORADNARUTH@TREBIC.CHARITA.CZ   I 
  TELEFON: 605 372 765   I   FACEBOOK : PORADNA RUTH
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DěTI, MLÁDEž, RODINA

Poskytujeme komplex služeb orientovaný na podporu 
celé rodiny a podporu vývoje dítěte raného věku s posti-
žením či ohrožením vývoje na území Kraje Vysočina. Cílem 
rané péče je předcházet postižení, eliminovat nebo zmír-
nit jeho důsledky a poskytnout rodině, dítěti i společnosti 
předpoklady sociální integrace. Raná péče je poskytována 
v přirozeném prostředí rodiny tak, aby zvyšovala vývojo-
vou úroveň dítěte v oblastech, které jsou ohroženy faktory 
biologickými, sociálními a psychologickými.

Raná péče Třebíč – pro rodiny s dětmi 
se zdravotním postižením

K o n t a K t y :  KARLOVO NÁM. 41/30, 674 01 TřEBÍČ   I   E-MAIL: RANAPECE@TREBIC.CHARITA.CZ   I   TELEFON: 606 860 551   I    
  WWW.RANAPECETREBIC.CZ   I   FACEBOOK: RANAPECETREBIC

Statistika

Počet úvazků pro přímou práci        2,6 
Celkový počet uživatelských rodin v roce 2016    66
Celkový počet konzultací v rodinách   534 
Počet nových zájemců o službu v roce 2016    22

Tento projekt byl uskutečněn s podporou města 
Jaroměřice n. Rokytnou.
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HUMANITÁRNÍ, DOBROVOLNICKÁ A EKONOMICKÁ ČINNOST

Humanitární pomoc

K o n t a K t y :  MOBIL: 608 808 025   I   E-MAIL: JAROSLAV.ZAK@TREBIC.CHARITA.CZ   I   REALIZÁTOR PROJEKTU V. BEREZNYJ   I   
  EMAIL: DCERYSV.FRANTISKA@GMAIL.COM   I   REALIZÁTOR PROJEKTU MELITOPOL   I   E-MAIL: PRPBM@UKR.NET

K o n t a K t y :  MOBIL: 608 808 025   I   E-MAIL: JAROSLAV.ZAK @TREBIC.CHARITA.CZ   I   
  REALIZÁTOR PROJEKTU: E-MAIL: DCERYSV.FRANTISKA@GMAIL.COM

Statistika

Léky, potraviny a ošacení  bylo poskytnuto 
140 osobám.

PodPora Pro staré, nemocné, oPuštěné, chudé 
lidi v regionu velkyj Bereznyj na ukrajině

Oblastní charita Třebíč spolupracuje od r. 2013 na realizaci projek-
tu zaměřeném na pomoc lidem bez domova, chudým, neschop-
ným si zajistit prostředky na základní živobytí, na péči o staré  
a nemocné seniory a různě sociálně potřebné lidi v regionu Velkyj 
Bereznyj. 

Realizátorem projektu je Kongregácia dcér svatého Františka 
Assiského, kontaktní osobou je řádová sestra Mária Baránková.

Realizátorem a kontaktní osobou projektu je slovenský misionář
a správce Melitopolské řeckokatolické farnosti o. Petr Krenický.

Statistika

Pomoc byla poskytnuta 169  osobám.

terénní služBa melitoPol a okolí. záPorožská  
oBlast, ukrajina

Oblastní charita v Třebíči spolupracuje na realizaci projektu zamě-
řeném na pomoc seniorům, zdravotně znevýhodněným a lidem 
závislým na drogách a alkoholu na Východní Ukrajině v Záporožské 
oblasti od r. 2010. V současné době pomáhá i osobám postiženým 
v důsledku válečného konfliktu. Péče je pravidelně poskytována  
v obcích Melitopol, Orlovo, Snihurivka, Konstantinivce, Lazurné a Nyžné 
Syrohozy. Pomoc se realizuje formou terénní pečovatelské, materiální  
a duchovní péče prostřednictvím řeckokatolické farnosti v Melitopolu.  

Projekt můžete podpořit finančním darem na účet České  
spořitelny: 1520431319/0800 vs 91180. 

Projekt lze podpořit finančním darem na účet České spoři-
telny: 1520431319/0800 vs 91114. 
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OSOBY OHROžENé SOCIÁLNÍM VYLOUČENÍM, V KRIZI A HLEDAJÍCÍ PRÁCI

Statistika

Dobrovolníci na střediscích
a mimocharitních zařízeních:           142
Při jednorázových akcích:       1 600 (přibližně)  
Farní charity:                    55
Počet odpracovaných hodin   11 002,5
(mimo sbírek)    

Dobrovolnické centrum a sousedská pomoc je součástí Oblastní 
charity Třebíč /založeno 1.1.2002/. Posláním našeho Dobrovolnic-
kého centra a sousedské pomoci  je motivovat, rozšiřovat, podpo-
rovat a realizovat zájem o dobrovolnou činnost v regionu.

Naši dobrovolníci pravidelně přiloží ruku k dílu při charitativních 
sbírkách. Podílejí se na činnosti v jednotlivých střediscích Oblastní 
charity Třebíč, ve městě Třebíč a obcích našeho okresu se zapojují 
do sousedské pomoci starším a nemocným spoluobčanům. Dob-
rovolníci také navštěvují obyvatele v domovech pro seniory a pa-
cienty vybraných oddělení v Nemocnici Třebíč.

krizová Pomoc
Krizová pomoc Oblastní charity Třebíč je součástí integrovaného 
záchranného systému Jihomoravského kraje a je připravena  na 
základě dohody a vyžádání Hasičského záchranného sboru Jiho-
moravského kraje poskytnout požadovanou pomoc. 

Farní charity
Oblastní charita Třebíč má také své zastoupení na venkově, kde 
ve 22 farních charitách  pomáhají dobrovolníci v obcích Beneti-
ce, Budišov, Březník, Heraltice, Jaroměřice nad Rokytnou, Kněžice, 
Lipník, Mohelno, Myslibořice, Opatov, Pyšel, Radkovice u Hrotovic, 
Rokytnice nad Rokytnou, Rouchovany, Rudíkov, Šebkovice, Trnava, 
Vladislav, Výčapy a městech Jemnice, Moravské Budějovice, Ná-
měšť nad Oslavou. 

oBvazy Pro malomocné 
Dobrovolníci Oblastní charity Třebíč se zapojili do pletení obva-
zů pro malomocné - zhotovené obvazy jsou určeny jako vrchní 
obvazový materiál pro nemocné leprou a odesílají se do leprosálií  
v Indii a Africe. 

Dobrovolnické centrum a sousedská pomoc

KontaK t y: L. POKORNéHO 15, 674 01 TřEBÍČ   I    TEL.: 568 408 482, 775 179 314   I    E-MAIL: DOBROVOLNICI@TREBIC.CHARITA.CZ

Dobrovolnické centrum provádí nábor 
dobrovolníků, vede vstupní motivační 
pohovor s dobrovolníkem. Koordinuje  
a zprostředkovává kontakt dobrovolníka se 
zařízením, ve kterém bude působit, uzavírá 
s dobrovolníkem dohodu o dobrovolnic-
ké službě, poskytuje zázemí a podporu při 
výkonu dobrovolnické služby. Koordinátor 
dobrovolnického centra se podílí na or-
ganizaci veřejných sbírek (např. Tříkrálová 
sbírka). 



29

Dobrovolnické centrum a sousedská pomoc

KontaK t y: L. POKORNéHO 15, 674 01 TřEBÍČ   I    TEL.: 568 408 482, 775 179 314   I    E-MAIL: DOBROVOLNICI@TREBIC.CHARITA.CZ

OSOBY OHROžENé SOCIÁLNÍM VYLOUČENÍM, V KRIZI A HLEDAJÍCÍ PRÁCI

  Adopce na blízko
Třebíčská Charita se aktivně zapojuje do pomoci lidem v ob-
tížné životní situaci. 

V naší době plné morálních, společenských, ekonomických 
problémů žije mnoho lidí, kteří se dostali do potíží, ze kterých 
si nedokážou sami pomoci.

řešením by mohl být projekt Adopce na blízko.  Princip spočívá  
v tom, že kolik se najde dárců, tolik může být podpořeno míst-
ních lidí v nouzi. Veřejnosti jsou známé adopce dětí či seniorů  
z cizích zemí, kdy dárce finančně podporuje konkrétního 
člověka. Projekt Adopce na blízko vychází ze situace, kdy  
i v našem bezprostředním okolí žijí lidé v chudobě nebo  
v jinak beznadějné situaci. Adopce na blízko je bezpečnou 

 Šatník na Polance
Slouží k odkládání zachovalého a použitého oblečení, lůžkovin, hra-
ček, bot, větších kusů látek. Tříděné věci najdou další využití pro 
lidi v nouzi. Provoz šatníku od dubna do konce září v úterý od 9 do  
12 a ve čtvrtek od 14 do 17 hodin.

formou dárcovství, dárce si může snadno ověřit, zda pomoc 
opravdu doputovala k potřebnému člověku v plné výši. Je to 
také projev solidarity s lidmi žijícími ve stejném městě, komunitě.

dejme lidem šanci prožít 
důstojnější život.
Pokud chcete požádat o pomoc, nebo jste naopak 
ochotni někomu pomoci, volejte na tel. 775 179 314, 
e-mail: dobrovolnici@trebic.charita.cz

KontaK t y: TEL. :  568 408 470   I  E-MAIL: TREBIC@TREBIC.CHARITA.CZ
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NEJDůLEžITěJŠÍ UDÁLOSTI 2016

Akce Charity

tříkrálová sBírka 
1. - 14. 1. 2016 pořádala Oblastní charita Třebíč tuto sbírku 
ve svém regionu za pomoci přibližně 1 600 dobrovolníků ve 
městech i vesnicích. Zapojili se do ní jak stálí, tak jednorázoví 
dobrovolníci. Celkem vykoledovali 2 278 688 Kč.

Postní almužna
10. únor (Popeleční středa) až 27. březen (2. neděle velikonoč-
ní) Postní almužna je výrazem odhodlání měnit sebe sama 
prostřednictvím pomoci druhým. V tomto způsobu prožívání  
postní doby je skrytý hluboký sociální rozměr křesťanské víry  
a návrat ke starobylé postní tradici. Dobrovolnické cent-
rum se také podílelo na koordinaci Postní almužny v dě-
kanství třebíčském a moravskobudějovickém. Celkem za 
farnosti byla v postních schránkách shromážděna částka 60 
956 Kč. Komise rozhodla dle preferencí farností o rozděle-

ní výtěžku pro seniory, pro lidi těžce nemocné a s postižením, 
rodiny s dětmi, nízkoprahová zařízení, na humanitární pomoc  
a na činnost farnosti Jaroměřice n. Rok.  ve prospěch lidí v nouzi. 

setkání s doBrovolníky:
Mikulášská nadílka 
Dobrovolníci Oblastní charity Třebíč navštívili v pondělí  
5. 12. 2016 v 15.00 hod. uživatele Domova pro seniory na Kout-
kově ulici a přinesli jim drobné dárečky. Během roku přicházejí 
za nimi do domova si popovídat, vyslechnout jejich vyprávění, 
někdy i stesky, provázet je při procházce nebo je za pěkného po-
čascí vyvézt na kolečkovém křesle na čerstvý vzduch. 
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den charity 
21. 9. 2016 připomněl svátek patrona organizované charitní čin-
nosti sv. Vincence z Pauly. Na náměstí se prezentovaly všechny 
charitní služby, lidé se přicházeli o nich informovat, mnozí si 
zakoupili některý z nabízených výrobků a podpořili tak charit-
ní činnosti. Zdravotní sestry ve stanu domácího hospice měly 
celý den pilno. Více než dvě sta osob využilo nabízené možnosti  
a nechalo si zde změřit krevní tlak a glykemii. Děti se bavily na 
skákacím hradu a soutěžemi poradny Ruth. Odpoledne zpest-
řilo flétničkové vystoupení děvčat ze Základní umělecké školy 
Třebíč a následně skupiny Kolowrath 2nd. Nechybělo ani drob-
né sladké i slané občerstvení připravené pracovníky Charity. 

koláČ Pro hosPic
V říjnu proběhla propagační akce Domácího hospice  
sv. Zdislavy - Koláč pro hospic. Skončila až nečekaným 
úspěchem. Dobrovolníci nabízeli lidem sladké koláče za 
20 korun, utržené mince pak obratem putovaly do zape-
četěných pokladniček. Zájem veřejnosti byl velký a koláčky 
dobrovolníkům doslova mizely před očima. Na konto Do-
mácího hospice sv. Zdislavy putuje výdělek 45.343 Kč. Více 
než dvě desítky studentů Vyšší odborné školy a Střední 
školy veterinární, zemědělské a zdravotnické Třebíč a stu-
dentů Katolického gymnázia Třebíč pomáhaly se zajiště-
ním akce a mohly se tak i seznámit s celou problematikou 
hospicové péče. 
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Provozní náklady a výnosy
Náklady Částka Výnosy Částka
Spotřeba materiálu 2 042 366 Kč Dotace - Evropské fondy 6 128 460 Kč
Drobný majetek do 40 tis. Kč 1 973 888 Kč Dotace - MPSV - odbor rodinné politiky 516 176 Kč
Energie 1 739 119 Kč Dotace - Ministerstvo zdravotnictví 870 300 Kč
Pohonné hmoty 1 380 113 Kč Dotace - Ministerstvo spravedlnosti 127 020 Kč
Opravy a udržování 1 376 178 Kč Dotace - Ministerstvo vnitra 42 000 Kč
Cestovné 182 367 Kč
Nájemné 1 273 966 Kč Dotace - Úřad vlády - RVKPP 561 000 Kč
Telefon, internet, poštovné 383 263 Kč
Školení, kurzy 527 068 Kč Dotace - MPSV prostřednictvím KV 18 529 000 Kč
Stravování uživatelů 344 439 Kč Dotace - Kraj Vysočina 9 279 767 Kč
Ostatní služby 1 718 275 Kč
Mzdové náklady 37 350 089 Kč Dotace - Město Třebíč 7 127 000 Kč
Sociální, zdravotní a zák. pojistné 12 321 447 Kč Dotace - ostatní města a obce 1 349 322 Kč
Zákon. a ost. sociální náklady 917 962 Kč Dary od měst a obcí 45 101 Kč
Daně a poplatky 192 993 Kč Dary od organizací a nadací 656 154 Kč
Pojistné 363 633 Kč Dary od drobných dárců 235 406 Kč
Odpisy 1 820 618 Kč Zúčtování fondů 486 944 Kč
Ostatní náklady 223 845 Kč Tržby od zdravotních pojišťoven 11 144 634 Kč

Tržby od uživatelů služeb 7 046 151 Kč

Ostatní 2 309 056 Kč
Celkem 66 131 629 Kč 66 453 491 Kč

Investiční náklady a zdroje financování
Investice Částka Zdroje Částka
Výstavba Domova pro matky a Ranou péči 12 629 048 Kč Dotace MPSV 11 558 959 Kč

Dotace - Město Třebíč 861 425 Kč
Dotace Kraj Vysočina 202 222 Kč
Tříkrálová sbírka 6 442 Kč

Technické zhodnocení budovy G. Sochora 40 092 Kč Tříkrálová sbírka 40 092 Kč
Přístroje a zařízení pro Domácí hospic 469 967 Kč Ministerstvo zdravotnictví 416 288 Kč

Tříkrálová sbírka a dary 53 679 Kč
Obrazy 23 600 Kč Fond odpisů 23 600 Kč
Obnova vozového parku 1 277 103 Kč Nadace Agrofert 260 000 Kč

Tříkrálová sbírka 309 030 Kč
Fond odpisů 708 073 Kč

Celkem 14 439 810 Kč 14 439 810 Kč

Rozvaha
Aktiva Pasiva
Drobný dlouhodobý majetek 923 523 Kč Vlastní jmění 47 627 563 Kč
Stavby 22 648 167 Kč Fondy 735 310 Kč
Samost. movité věci a soubory věcí 12 023 409 Kč Nerozdělený zisk z minulých let 3 056 598 Kč
Pozemky 908 101 Kč Dodavatelé 523 289 Kč
Nedokončený dlouhodobý majetek 14 400 235 Kč Přijaté zálohy 16 130 Kč
Oprávky k dlouhod. majetku -16 217 461 Kč Ostatní závazky 302 844 Kč
Materiál na skladě 144 343 Kč Zaměstnanci 10 160 Kč
Odběratelé 2 070 574 Kč Jiné závazky 424 505 Kč
Poskytnuté provozní zálohy 193 443 Kč Přechodné účty pasiv 229 976 Kč
Ostatní pohledávky 498 888 Kč Nároky na dotace a ost. zúčtování 184 254 Kč
Jiné pohledávky 28 694 Kč
Pokladna a ceniny 161 641 Kč
Účty v bankách 13 619 162 Kč
Přechodné účty aktiv 2 029 772 Kč Hospodářský výsledek 321 862 Kč
Celkem aktiva 53 432 491 Kč 53 432 491 Kč
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instituce
Evropský sociální fond, Kraj Vysočina, Ministerstvo kultury ČR, Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR, Ministerstvo spravedlnosti ČR,  
Ministerstvo vnitra ČR, Ministerstvo zdravotnictví ČR, Úřad práce ČR, Úřad vlády ČR a Rada vlády pro koordinaci protidrogové politiky

města a oBce
Bačkovice, Bransouze, Brtnice, Březník, Budišov, Čáslavice, Černá, Červená Lhota, Číhalín, Číchov, Dalešice, Dešov, Dolní Vilémovice,  
Domamil, Dukovany, Hartvíkovice, Horní Vilémovice, Hornice, Jakubov u Moravských Budějovic, Jaroměřice n. Rokytnou, Jasenice, Jemnice, 
Jihlava, Kamenná, Klučov, Kněžice, Kojatín, Koněšín, Kostníky, Kozlany, Kožichovice, Krahulov, Kralice n. Oslavou, Kramolín, Krhov, Křižanov, 
Kuroslepy, Lesná, Lesonice, Lomy, Loukovice, Lovčovice, Lukov, Mastník, Mikulovice, Mladoňovice, Moravské Budějovice, Moravský Krumlov, 
Naloučany, Náměšť n. Oslavou, Nárameč, Nová Ves, Ocmanice, Okřešice, Okříšky, Opatov, Oponešice, Oslavička, Petrovice, Petrůvky, Police, 
Pozďatín, Přeckov, Předín, Přibyslavice, Pucov, Pyšel, Radonín, Rohy, Rokytnice n. Rokytnou, Rouchovany, Rudíkov, Rynárec, římov, Sedlec, 
Slavětice, Slavičky, Smrk, Stařeč, Střítež, Studenec, Studnice, Svatoslav, Sviny, Šebkovice, Trnava, Třebelovice, Třebíč, Třešť, Velká Bíteš, Velké 
Meziříčí, Vladislav, Vlčatín, Výčapy

Firmy, organizace, nadace
ADW AGRO, a.s., Agro Trnava s.r.o., Agrovýkup Moravské Budějovice, a.s., ALFA IN a.s., ALTREVA spol. s.r.o., Annabis, s.r.o., Autobaterie Ko-
pečný s.r.o., Autoslužby JAŠA s.r.o., BELM velkoobchod - Beneš Lubomír, B TECHNIK s.r.o., Česká asociace streetwork, z.s., DELIKOMAT s.r.o.,  
DentSmile, s.r.o., DMA Praha S.R.O., Doležal řeznictví – uzenářství, Dřevozpracující výrobní družstvo Jaroměřice n. Rokytnou, DVOřÁK TRUCK 
- SERVIS s.r.o., Elektro - Ing. Klíma s.r.o., ESKO-T s.r.o., FRÄNKISCHE.CZ, GREEN SHINE, s.r.o., HIATUS CZ, s.r.o., Hotel ATOM s.r.o., ICOM trans-
port, a. s., Ing. Josef Prajsner, INVESTING Třebíč, s.r.o., IPB Invest, a.s., Jaroměřická mlékárna, a.s., Kapucín - Repro, s.r.o., Komenda Miroslav, 
LE CHEQUE DéJEUNER s.r.o., Malířství a natěračství Luboš Babák, MANN+HUMMEL (CZ), s.r.o., Městské kulturní středisko Třebíč, Městská 
knihovna Třebíč, Michal Novotný, MONTI SYSTEMS, s.r.o., Nadace Agrofert, NORUNEx, s.r.o., NUVIA  a.s., Občerstvení NIKA, Mejzlíková Ve-
ronika, Orbital International, OS Kids For Kids OSC, a.s., PENAM, a.s., Pekařství Vonka, s.r.o., PORTOSANO s.r.o., Radek Jaroš, Relative desing, 
s.r.o., RIPRON, s.r.o., římskokatolické farnosti Jaroměřice n. Rokytnou, Třebíč - město, Třebíč - Zámek, Třebíč - Jejkov, Okříšky, Přibyslavice, 
Sbor církve bratrské v Třebíči, Sbor dobrovolných hasičů Kamenná, STAVBY 2009, s.r.o., SWN Moravia, s.r.o., TEDOM a.s., TOMIreko, s.r.o., TOMI 
stavebniny s.r.o., TREBILIFT, s.r.o., TTS energo s.r.o., UNICODE SYSTEMS, s.r.o., Ing. Bronislav VALA, www.smart-filter.com s.r.o., Yashica, s.r.o., 
ZOE Trading s.r.o., ZON, s.r.o.

Fyzické osoBy
Zdeňka Bartošová, Ing. Antonín Bartušek, Ing. Vlastimil Bařinka, Jiří Bednář, Karel Benáček, Marek Brabec, Ing. Marie Černá, Mgr. Jiří Dobeš, 
Ludmila Dočekalová, Ladislav Dvořák, Tomáš Havlena, Jan Hejátko, MVDr. Pavel Heřman, Vratislav Hnátek, Jiří Hobza, Alena Holbová,  
Lubomír Horák, Stanislav Ježek, Stanislav John, Markéta Kadlecová, Michaela Kazdová, Ivana Komendová, Anna Kopecká, Petr Kopl, Martin 
Kostelník, Marie Kouřílková, Pavel Kovář, Martina Krátká, Kateřina a Bohumil Kruntorádovi, Tomáš Kučera, Eva Kučerová, Martin Lavický, Petr 
Lohniský, Petr Lukáš, Luděk Mahel, Eliška Malá, Jan Malý, Pavla Marušová, Jaroslav Maxa, Marta Mejzlíková, Hana Muchová, Marta Musilo-
vá, Anna Nováčková, p. Paulová, Josef Palko, MUDr. Jiřina Parmová, Luboš Pátek, MUDr. Libuše Pavlíková, Václav Pejchal, Miroslav Pelán,  
Ing. Vladimír Plucar, Mgr. Marie Pořízová, Jiří Quaiser, Josef Růžička, Josef Sedlák, Jana Sobotková, Hana Sochorová, Jarmila Šagátová, Richard 
Šeda, Martin Šedý, Blanka Tomková, Tomáš Trška, Zdeňka Urbanová, Ing. František Vágner, Karel Vejmelka, Jan Veselý, Jiří Vostál, Ing. Věra 
Vostálová, Kamil Vybíral, Veronika Vyleťalová, Ludmila Vyletělová, Marie Vyskočilová, JUDR. Jindřich Zedníček, Martina Zejdová, Simeona 
Zikmundová

školy
Hudební škola MELODIE, Jaroměřice n. Rokytnou, Katolické gymnázium Třebíč, MŠ Světýlko Třebíč, Spolek rodičů při ZŠ a MŠ T. G. Masaryka 
Rouchovany, Střední škola stavební Třebíč, Studentský klub Katolického gymnázia HALAHOJ, o. s., Vyšší odborná škola, Vyšší zdravotnická 
škola, Střední odborná škola zemědělská a ekonomická a Střední zdravotnická škola Třebíč, ZŠ Cyrilometodějská Třebíč, ZUŠ Třebíč

média
Česká televize, Český rozhlas, Hit-radio Vysočina, Horácké noviny, Informace, Katolický týdeník, MF Dnes, Naše společenství, Radio Proglas, 
Radio Vysočina, Třebíčský deník, Třebíčský zpravodaj, Třebíčské noviny, Zpravodaj města Jaroměřice n. Rok., webové portály - Aktivní zóna, 
Fatym, Ihonem, Kous, Kratr, MBudějovicko, Raná péče, Regionallist, Region Náměšťsko, Region Třebíčsko, Region Vysočina, Třebíč, Třebíčsko, 
Týden manželství, Týden sociálních služeb,  Vysocina.idnes

Poděkování
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Poděkování

Děkujeme všem zaměstnancům domácího hospice za jejich péči v období srpna až září 2016. Jsme vděčni konktrétně za trpělivost při opakovaném vysvětlování fungování služby, neboť všechno pro nás bylo nové a hodně věcí jsme si napoprvé nepamatovali, za respekt, vstřícnost, upřímnost a pravdivost. Také vám patří naše díky za vyřízení veškerých náležitostí nutných pro převoz naší nemocné maminky z nemocnice domů, včetně praktických rad, jak zařídit domácnost. Když se podíváme na zveřejněné zásady služby, kterými se řídíte, vypadá to, že „pouze děláte svou práci“. My však velmi oceňujeme, že jste u nás pracovali s opravdovým nasazením, empatií, zájmem a úctou k naší nemocné mamince. Chtěli bychom poděkovat i pečovatelce, která se stala přímou svědkyní posledního vydechnutí naší nemocné maminky a velmi citlivě nás podpořila svou přítomností, tichým sdílením bolesti a nabídkou společné modlitby, kterou jsme po odplavení prvních hořkých slz rádi využili. L.H. s rodinou

„Asi největším přínosem K Centra je, že jsem se vždy mohl se vším svěřit a bylo mě vyslyše-

no, pochopeno a dostal jsem hned několik zpětných vazeb, které mě otevřely oči a posunuly 

o krok dopředu.“ 
 „Výborná práce K Centra, jsem rád, že vás máme, protože nevím, co by bez vás člověk 

dělal, teď bych byl asi někde mrtvej nebo v nějaký nemoci a nechtěl bych to zažít.“

Oslava mých 90. narozenin v Domovince

Nikdy jsem nevěřila, že se dožiji té, ještě donedávna zdánlivě vzdálené de-

vadesátky.
A je tady! Dohonila mě.

Rozhodla jsem se oslavit mou čerstvou devadesátku 19. října v naší útulné 

Domovince spolu s ostatními seniory a přítomnými pracovníky.

V kýžený den jsme se postupně všichni senioři sešli v Domovince na svých 

místech s podaným hrníčkem teplého lahodného čaje. Po chvíli vzájemné 

debaty u stolečků jsem byla oslovena a odvedena ke křeslu ve volném pro-

storu místnosti – a začal ceremoniál oslavy mých devadesátin.

V naprostém tichu naší „zasedačky“ s podanou číší červeného vína v ruce 

mi jménem Domovinky bylo popřáno tak libozvučně krásné a dojemné bla-

hopřání s přípitkem a potleskem. Plna dojetí z nečekané pocty jsem snad 

zapomněla i poděkovat. Než jsem se vzpamatovala, byla mi podána krásná 

kytice, jíž vévodil květ zlaté slunečnice podobné sluníčku.

Následovaly další a další upřímné gratulace s přípitky, milými úsměvy a pře-

kvapivými dárky a dary. Nechyběla ani další kytice něžných bílých růžiček, 

rudých gerber apod.

Vzdávám hold košíkovému tajemství a jeho tvůrci, tak jako noblesnímu tvůr-

ci radosti – všem, co o to stojí.

Nevím, čím jsem si přízeň mých přátel zasloužila, ale jsem vám za všechno 

krásné, co mezi vámi v Domovince prožívám, velice vděčná a vážím si toho.

Těším se s vámi na shledanou opět. 

Marie Špinarová

„Aktuální téma, struktura jasná a přehledná. Rozmanitá práce a úkoly, 

které vždy vedly k výstupu pro žáky. Velmi kladně hodnotím debatu, vlastní 

zkušenosti žáků s danými situacemi. Spolupráce s lektory Primární prevence 

Charity Třebíč: bezproblémová domluva, nastavení pravidel, komunikace 

perfektní,“ ZŠ Okříšky třída 6. B

„Po smrti rodičů jsem zůstal u nás doma sám. Všechno mi to tady padalo na hlavu. Najednou jsem musel řešit spoustu věcí a nedokázal jsem si s nimi poradit. Udržovat dům, posekat zahradu, něco opravit…, bylo to nad moje síly. Nakonec přestalo fungo-vat topení a venku začalo mrznout.V Paprsku pro mě udělali první poslední. Sehnali mi bydlení. Bydlím sám a připadám si jako v hotelu. Pomohli mi vyřídit invalidní důchod, i když mě ani nenapadlo, že by to šlo.
A pak ti lidé v Paprsku. Jsem moc rád, že mě přijímají takového, jaký jsem. Když mám volno, strašně rád sem přijdu. Už nejsem sám.“ MILAN

„Líbí se mi ochota pracovníků klubu Barák vůči jejich klientům, jejich přístup a ochota pomoci jim v každé situaci. Obzvláště však oceňuji, že mi klub pomohl vytvořit svůj první projekt a tak nějak nastartovat moji dráhu.“  Jiří „Freedy“ Kadlec 





Generální partner Charity ČR


