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Vážení příznivci Charity,
otevíráte Výroční zprá-

vu Oblastní charity Třebíč 
za rok 2011. Předkládáme 
Vám výsledky naší práce 
skrze popis služeb, statis-
tiku a svědectví klientů. 
V roce 2011 jsme otevřeli 
nové středisko, které od-
povídá na palčivý problém 
dnešní doby, kterým jsou 
dluhy a jejich splácení. 
V červnu na území brněn-

ské diecéze probíhala osvětová kampaň k této tématice. 
Po ní jsme otevřeli protidluhovou poradnu Maják. Více se 
o ní dočtete v této zprávě.

V prosinci jsme začali vydávat Zpravodaj, kterým Vás 
chceme třikrát ročně informovat o aktuálním dění u nás. 
Můžete se přihlásit k odběru u paní Veselé: dobrovolnici.
trebic@charita.cz 

Výpověď této zprávy je svědectvím o velkém nasazení 
našich pracovníků a dobrovolníků pro pomoc člověku. 
Děkuji Vám všem, kteří jakýmkoliv způsobem přispíváte 
k tomu, že zde Charita může být a plnit své poslání.

Mgr. Petr Jašek, ředitel Oblastní charity Třebíč

ÚVODNÍ SLOVO
ŘEDITELE OBLASTNÍ CHARITY TŘEBÍČ

Oblastní charita Třebíč je nezisková církevní organiza-
ce působící v sociální, zdravotní a humanitární oblasti. 
Vznikla 1. září 1992, je organizační jednotkou Diecézní 
charity Brno a svou činností pomáhá lidem všech věko-
vých kategorií v nepříznivé životní situaci a zasazuje se 
také o prevenci nežádoucích jevů ve společnosti.

Organizační struktura – Správa
Ředitel:
Mgr. Petr Jašek, tel. 568 408 471

Zástupce ředitele pro kvalitu služeb:
Mgr. Jaroslav František Žák, tel.: 568 408 472, 608 808 025

Zástupce ředitele pro ekonomiku:
Ing. Mgr. Zdeňka Matějková, tel.: 568 408 478

Personalistka:
Jana Bublanová, tel.: 568 408 470

Asistentka:
Ing. Marie Paločková, tel.: 568 408 470

Účetní:
Ludmila Bělohoubková, Marie Pačinková
Ing. Alena Slatinská, tel.: 568 408 474
Martina Žamberská, tel.: 568 408 478

Pokladní:
Hana Vlčková, tel.: 568 408 470
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NEJVÝZNAMNĚJŠÍ AKCE
OBLASTNÍ CHARITY TŘEBÍČ V ROCE 2011

LEDEN
• Tříkrálová sbírka proběhla 1. – 14. 1. 2011 za pomoci 

asi 1 000 dobrovolníků ve městech i vesnicích, kteří vy-
koledovali v 349 pokladničkách 1 757 312 Kč. 6. ledna 
zavítali tříkráloví koledníci v čele s ředitelem třebíčské 
Charity Petrem Jaškem do Jaderné elektrárny Dukova-
ny, navštívili radnici v Třebíči, MŠ Kaštánek, Domovy 
seniorů na ul. Koutkova a Manž. Curieových i charitní 
střediska Domov pro matky Třebíč, Domovinku a staci-
onář Úsměv.

ÚNOR
• Poradna Ruth se zapojila do Národního týdne manželství

BŘEZEN
• Setkání pracovníků a dobrovolníků OCHT

DUBEN
• 3. ročník Postní almužny • Velikonoční výstava v Hro-

tovicích

ČERVEN
• Návštěva Petra Krenického z Ukrajiny
• Akce cihla 6. – 14. 6. 2011 se po osmé konala sbírka 

ve prospěch lidí s mentálním a zdravotním postižením, 
z výtěžku 53 942 Kč se pořídila další výbava do počíta-
čového koutku, víkendové pobyty pro rodiny s dětmi 
se zdravotním postižením a byla podpořena svážecí 
služba

• Městská knihovna Třebíč, Modřínová ul., výstava vý-
tvorů dětí z Domova pro matky Třebíč na téma „Re-
cyklace“

• 16. 6. 2011 osvětová kampaň Diecézní charity Brno 
v Třebíči „Záchranné lano z dluhové pasti“ podpořila 
prevenci rizikového zadlužování rodin a z pruhů látek 
bylo navazováno symbolické lano z této pasti dluhů

ZÁŘÍ
• DEN CHARITY – Den otevřených dveří ve všech zařízeních
• konference „KDO JE BEZDOMOVEC?“ pořádaná Sdruže-

ním azylových domů ČR na brněnském výstavišti – pro-
pagace Domova pro matky Třebíč

ŘÍJEN
• 6. 10. 2011 proběhl v Třebíči Koláč pro domácí hos-

picovou péči (ke dni hospicové a paliativní péče) Za 
1.920 Kč, kterými občané přispěli za koláče, byl poří-
zen obvazový materiál pro nevyléčitelně nemocné.

• prezentace třebíčské Charity na veletrhu MULTIMEDIA 
„Pro Váš úsměv“ v Brně

LISTOPAD
• kampaň „Týden rané péče“
• rekonstrukce prostor pro provoz Charitní pečovatelské 

služby Třebíč v Domech s pečovatelskou službou na ul. 
Koutkova, Myslbekova, Fr. Hrubína

PROSINEC
• prezentace Paprsku naděje na Adventním jarmarku 

a Adventním vytrubování
• Prodejní vánoční výstava v Hrotovicích
• Ambrela se v soutěži „Menšiny mezi námi“ umístila 

na druhém místě!
• vánoční besídky, tvoření, příprava Tříkrálové sbírky
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POSLÁNÍ
Posláním charitní ošetřovatelské služby je zajistit kva-

litní zdravotní ošetřovatelskou péči pacientovi v jeho 
domácím prostředí.

OŠETŘOVATELSKÁ PÉČE
• je předepisována praktickým nebo ošetřujícím léka-

řem při hospitalizaci

• je zajišťována kvalifikovanými zdravotními sestrami

• je hrazena z veřejného zdravotního pojištění

CÍLE
• zajištění ošetřovatelských výkonů dle ordinace lékaře 

v domácnosti pacienta

• uzdravení nebo zlepšení zdravotního stavu pacienta, 
prevence vzniku komplikací

• udržení hybnosti a soběstačnosti 

• edukace pacienta a rodiny, psychická podpora

• pomoc při zajištění klidného a důstojného umírání

CHARITNÍ OŠETŘOVATELSKÁ 
SLUŽBA V RODINÁCH TŘEBÍČ

ZALOŽENÍ
1992

KONTAKT
L. Pokorného
Karlovo náměstí 41/30 (od 1. 7. 2012)
674 01 Třebíč
tel.: 568 420 002
mobil: 608 860 175
e-mail: chos.trebic@charita.cz

TÝM
Vedoucí/vrchní sestra:
Pavla Dvořáková (do 31. 12. 2011)
Bc. Marie Kuchařová (od 1. 1. 2012)
Zdravotní sestry:
Radka Bátrlová
Alena Bazalová
Libuše Brátková
Jana Forbelská
Jana Hlaváčková
Marie Chlumská
Jana Kuchtová
Renata Paulasová
Eva Podolanovičová
Marie Skoumalová
Renata Suchnová
Renata Treterová
Martina Vítková
Lenka Vyhnálková
Daniela Zemanová
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POSKYTOVANÉ ZDRAVOTNÍ VÝKONY
• odběry krve a biologického materiálu, převazy chro-

nických i akutních ran

• péče o stomie, tracheostomické kanyly, drény, PEG

• klyzma, cévkování, péče o permanentní katetry

• nácvik a zaučení aplikace inzulínu

• ošetřovatelská rehabilitace

• aplikace injekcí, podání infůzí

PŮJČOVNA POMŮCEK
Charitní ošetřovatelská služba Třebíč poskytuje pora-

denství a půjčování kompenzačních pomůcek – invalid-
ní vozíky, toaletní křesla, chodítka, polohovací postele 
a jiné.

PROVOZNÍ DOBA
Pondělí - Pátek 7:00 - 15:30 hodin
Zdravotní sestry v terénu provádí návštěvy u pacientů 24 

hodin denně, 7 dní v týdnu – na základě ordinace lékaře.

STATISTIKA
Počet pacientů 418
Počet návštěv 19 955
Počet výkonů 32 957
Počet úvazků 12,97

CHARITNÍ OŠETŘOVATELSKÁ 
SLUŽBA V RODINÁCH TŘEBÍČ
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POSLÁNÍ
Posláním Domácí hospicové péče Třebíč je pomoc li-

dem, kteří bojují s těžkým nevyléčitelným onemocně-
ním. Umírajícím umožnit prožít poslední období svého 
života v domácím prostředí. Poskytnout podporu a po-
moc blízkým pečujícím osobám a umožnit jim nezbytný 
odpočinek a doprovodit je v nejtěžším období po úmrtí 
blízkého člověka.

ZÁSADY
• zásada respektu uživatele

• zásada ohleduplnosti

• zásada individuálního přístupu

• zásada poskytování jen těch služeb, o které má uživa-
tel zájem

• zásada shromažďování pouze nezbytně nutných infor-
mací o uživateli

• zásada nepředávání osobních nebo citlivých informací 
o uživateli třetí osobě

• zásada ochrany lidských práv

DOMÁCÍ HOSPICOVÁ PÉČE TŘEBÍČ
ZALOŽENÍ
1. října 2008

KONTAKT
Sociální služba:
Koordinátor odlehčovací služby – vedoucí:
Hana Lišková
Adresa: Vltavínská 1376
Karlovo náměstí 41/30 (od 1. 7. 2012)
674 01 Třebíč
mobil: 733 676 676
e-mail: dhp.trebic@charita.cz

Zdravotní služba a půjčovna 
rehabilitačních a zdravotních pomůcek:
vrchní sestra: Pavla Dvořáková
od 1. 1. 2012 Bc. Marie Kuchařová
Adresa: L. Pokorného 15
Karlovo náměstí 41/30 (od 1. 7. 2012)
674 01 Třebíč
tel.: 568 420 002
mobil: 608 860 175
mobil Půjčovna pomůcek: 731 638 212
e-mail: chos.trebic@charita.cz

TÝM
Vedoucí sociální služby:
Hana Lišková
Vedoucí zdravotní služby:
Pavla Dvořáková
Bc. Marie Kuchařová (od 1. 1. 2012)
Pracovníci:
Jana Beránková
Ing. Marcela Blažková
Marie Hnízdilová
Ing. Josef Holčapek
Milena Chytková
Eva Kujalová
Táňa Kuthanová
PhDr. Zuzana Mlejnková
Lenka Ryšavá
Blanka Spilková
MUDr. Jan Šebek
Supervizor:
PhDr. Jarmila Čierná
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DOMÁCÍ HOSPICOVÁ PÉČE TŘEBÍČ
CÍLEM JE
• aby osoba, o kterou se pečuje, prožila poslední období 

svého života v domácím prostředí

• aby osoba, o kterou se pečuje, byla vyrovnaná s nasta-
lou situací

• poskytnout podporu, pomoc osobám pečujícím tak, 
aby zvládli péči o osobu blízkou

• umožnit odpočinek osobám pečujícím, aby si udržela 
dosavadní způsob života

CÍLOVÁ SKUPINA
Uživatel (osoba, o kterou se pečuje):

Domácí hospicová péče Třebíč je určena těžce nevy-
léčitelně nemocnému bez omezení věku v jeho posled-
ních dnech a týdnech života (terminální fáze). Uživatel 
si přeje péči v domácím prostředí. Má zajištěnou péči od 
rodinných příslušníků či osoby blízké.

Uživatel (osoba pečující):
Podporu a pomoc poskytujeme i osobám pečujícím 

o těžce nevyléčitelně nemocné, kteří jsou psychicky i fy-
zicky vyčerpaní, ohrožení ztrátou zaměstnání. Nemají 
možnost z důvodu péče o rodinného příslušníka či osobu 
blízkou vyřídit si běžné záležitosti týkající se jejich oso-
by či domácnosti (nákup, úřady, lékař, kadeřník, pedikú-
ra, apod.). Jsou omezeni v možnostech trávení volného 
času a kontaktu s přáteli a rodinou.

POSKYTOVANÉ SLUŽBY
ZÁKLADNÍ ČINNOSTI

• pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu

• pomoc při oblékání a vysvlékání, včetně speciálních 
pomůcek, pomoc při přesunu na lůžko nebo vozík pro 
imobilní osoby, pomoc při chůzi

• pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek 
pro osobní hygienu

• pomoc při běžných úkonech osobní hygieny, pomoc 
s celkovou hygienou těla, pomoc při základní péči o vla-
sy a nehty, pomoc při použití WC, jednoduché ošetřova-
telské úkony

• poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy

• zprostředkování obědů, pomoc při přípravě a podání 
jídla

• zprostředkování kontaktu se společenským prostředím
• doprovázení k lékaři, na úřady, zajištění návštěvy lé-

kaře
• sociálně terapeutické činnosti
• udržení osobních a sociálních schopností a dovednos-

tí, podpora pozůstalých v období truchlení dle jejich 
přání a potřeb, zjišťování potřeb uživatele

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

• základní sociální poradenství, poskytování informací, 
pomoc při vyřizování státních dávek, pozůstalostních 
důchodů, pomoc při zajištění pohřbu, pomoc při vyři-
zování úředních záležitostí

• výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti
• edukace v oblasti hospicové péče, péče o nemocného, 

nácvik sebeobslužných činností, komunikační doved-
nosti

FAKULTATIVNÍ ČINNOSTI
• půjčování zdravotnických kompenzačních pomůcek
• pomoc při výběru a zapůjčení nutných zdravotnických 

pomůcek a seznámení s jejich obsluhou

DOPLŇKOVÉ ČINNOSTI
• lékařská služba – monitoruje a léčí bolesti, edukuje 

pečující, poskytuje zdravotní poradenství, telefonic-
kou intervenci, sleduje uživatele z hlediska bio-psy-
cho-socio-spirituálních potřeb, sleduje fyziologické 
funkce a projevy uživatelů, jejich celkový tělesný a du-
ševní stav, vede dokumentaci, komunikuje s praktic-
kým lékařem uživatele
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DOMÁCÍ HOSPICOVÁ PÉČE TŘEBÍČ
• psychoterapeutická pomoc – zajišťujeme v případě po-

třeby, umožňujeme návštěvy a konzultace s psychote-
rapeutem

• asistent duchovní a psychosociální péče – na základě 
přání uživatele nebo jeho rodiny nabízíme setkávání 
s katolickou duchovní asistentkou

Zprostředkování navazujících služeb
Poskytujeme zprostředkování spolupracujících služeb, 

např. ošetřovatelské služby, kněze, notáře, dávkového 
specialisty, rozvozu obědů,…

PROVOZNÍ DOBA
Odlehčovací služby poskytujeme 24 hodin denně 7 dní 

v týdnu dle potřeb uživatele.

STATISTIKA
Sociální služba
Počet uživatelů/rok 21
Počet návštěv/rok 969
Počet hodin/rok 5 132
Okamžitá kapacita 5
Počet pracovníků 12
Počet úvazků 3,99

Zdravotní služba
Počet uživatelů/rok 41
Počet návštěv/rok 1 246
Počet hodin/rok 2 261

PODĚKOVÁNÍ
„Všichni jste nám podstatným způsobem pomohli 

a ulehčili situaci po čas těžké nemoci. Naše poděkování 
s úctou patří nejen Ing. Hrubanové a p. Liškové za jejich 
vstřícný přístup a ochotu, ale především pracovníkům 
v terénu p. Hnízdilové, p. Holíkové, p. Holčapkovi, sest-
řičce Zemanové a všem ostatním za jejich lidský přístup, 
dlouhodobou obětavou a trpělivou péči.

Rovněž bych chtěla poděkovat za to, že tato služba 
existuje a pomáhá tak rodinám s péčí o své nejbližší 
v domácím prostředí. Ještě jednou děkuji.“…

Z dopisu paní P. z Budišova

AKTIVITY 2011
K Světovému dni hospicové a paliativní péče proběhl 

6. 10. 2011 v Třebíči Koláč pro domácí hospicovou péči. 
Dvacetikorunou za koláč občané přispívali na nákup ob-
vazového materiálu pro nevyléčitelně nemocné osoby, 
o které se stará středisko Domácí hospicové péče Třebíč. 
Děkujeme.
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POSLÁNÍ
Osobní asistence Třebíč je pomoc dětem, dospělým 

a seniorům se zdravotním znevýhodněním, kteří se o se-
be nemohou plně postarat a potřebují asistenci druhé 
osoby k zajištění základních lidských potřeb.

Umožnit jim žít v přirozeném prostředí a plně využít 
svých dosavadních schopností a dovedností.

Poskytnout pomoc a podporu rodinám, které celoden-
ně pečují o své blízké.

ZÁSADY
• dodržování práv uživatelů
• atmosféra důvěry, bezpečí, úcty a zodpovědnosti
• individuální přístup k uživateli
• zachování lidské důstojnosti
• respektování soukromí
• spolehlivost
• spolupráce
• prevence sociálního vyloučení
• návaznost sociálních služeb

CÍLE
Cílem služby osobní asistence je podporovat osoby 

v jejich fyzické a psychické soběstačnosti a umožnit jim 
v nejvyšší možné míře zapojení do běžného života spo-
lečnosti.

OSOBNÍ ASISTENCE TŘEBÍČ

ZALOŽENÍ
1. června 2003

KONTAKT
Vltavínská 1376
Karlovo náměstí 41/30 (od 1. 7. 2012)
674 01 Třebíč
mobil: 775 613 621
e-mail: osasistence.trebic@charita.cz

TÝM
Vedoucí:
Ing. Ludmila Hrubanová
Zástupce vedoucí:
Markéta Novotná
Pracovníci:
Anna Borůvková
Libuše Dokulilová
Marie Hnízdilová 
Ing. Josef Holčapek
Marie Holíková
Jiřina Horká
Valentýna Chichak
Jitka Kedroňová
Anna Kolčavová
Jaroslava Kratochvílová
Zdeňka Milotová
Jana Ošmerová
Radka Pažourková
Marta Peťová
Romana Steinerová
Hana Urbanová
Vlasta Veškrnová
Supervizor:
Bc. Martin Halama
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DÍLČÍ CÍLE
• snaha o samostatnost uživatele služby prostřednictvím 

podpory a pomoci při sebeobsluze – nácvik a rozvoj do-
vedností v osobní hygieně, v péči o vlastní osobu atd.

• snaha o udržení a rozvoj již naučených dovedností 
a schopností uživatele služby

• snaha o udržení schopnosti komunikace (verbální i ne-
verbální) – možnost sebevyjádření uživatele spolu 
s procvičováním a příležitostí ke komunikaci

• přispívat k udržení nebo zlepšení fyzického a psychic-
kého stavu uživatele služby

• přispívat k udržení a rozvoji rozumových schopností 
a dovedností uživatele služby

• zprostředkovat sociální kontakty – začlenit se do míst-
ní komunity prostřednictvím účasti na společenských 
akcích (vycházky, výlety, kulturní akce, nákupy v ob-
chodech, ...)

• umožnit dětem a mladým dospělým začlenit se mezi 
své vrstevníky (osobní asistence ve školním zařízení)

CÍLOVOU SKUPINU
tvoří děti, dospělí a senioři se zdravotním znevýhod-

něním, kteří žijí v regionu Třebíč a jejich zdravotní stav 
umožňuje péči v přirozeném prostředí.

POSKYTOVANÉ SLUŽBY
Základní činnosti (dle §5 vyhlášky č.505/2006Sb., kte-

rou se provádějí některá ustanovení zák. o soc. službách)
Obsah služby je individuální, dle potřeb uživatele a je 

vymezen smlouvou.
• pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu
• pomoc při osobní hygieně
• poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy
• pomoc při zajištění chodu domácnosti
• výchovně vzdělávací a aktivizační činnosti
• zprostředkování kontaktu se společenským prostředím
• pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při 

obstarávání osobních záležitostí
• základní sociální poradenství
• zastoupení pečujícího v případě jeho nemoci, vyčer-

panosti, zaneprázdněnosti apod.
• osobní asistence je poskytována dětem a mladým do-

spělým se zdravotním znevýhodněním i ve školském 
zařízení
Fakultativní činnost – pedikúra …… terénní služba 

pro uživatele služby osobní asistence
Služba je hrazena uživatelem ve výši dle platných 

úhrad za poskytování osobní asistence.

PROVOZNÍ DOBA
Osobní asistence je uživatelům poskytována 7 dní 

v týdnu, včetně svátků, v kteroukoliv denní dobu od 6:00 
do 22:00 hodin (po 22:00 hodině pouze krátkodobě). 
Rozsah služeb si zvolí každý uživatel sám.

OSOBNÍ ASISTENCE TŘEBÍČ
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OSOBNÍ ASISTENCE TŘEBÍČ
STATISTIKA

Počet klientů/rok 52
Počet návštěv/rok 5 488
Počet hodin přímé péče/rok 8 379
Počet úvazků 5,89

PODĚKOVÁNÍ
Jsem maminkou třináctiletého syna se středně těž-

kým mentálním a kombinovaným postižením s autistic-
kými prvky. Se svým synem Pavlíkem žiji sama a vzhle-
dem k jeho postižení a celodenní péči, kterou vyžaduje 
a která je psychicky i fyzicky velmi náročná, jsem hleda-
la možnost, jak si vyřídit různé záležitosti, zatím co by 
o něj bylo náležitě odborně postaráno.

Zjistila jsem, že Charita v Třebíči nabízí službu osobní 
asistence, která mě naprosto nadchla. Poznala jsem, že 
jsou tu kvalifikovaní lidé, kteří zvládnou péči i o takto 
těžce postižené dítě, aniž bych já měla obavy, že v mé 
nepřítomnosti se Pavlík nebude cítit bezpečně. Získala 
jsem tím prostor na vyřízení těch záležitostí, které se mi 
s ním vyřizují obtížně a Pavlík si tím rozšířil okruh lidí, 
se kterými se stýká, a také se dobře adaptoval na nové 
prostředí. Je na něm poznat, že se cítí dobře a na tetu 
Markétu se vždy hrozně těší, už dopoledne mi ukazuje 
její fotku a radostně tleská s představou, co zase nového 
zažije.

 Služba zatím není známa širší veřejnosti, což je škoda, 
protože tam pracují kvalifikovaní lidé a spoustě rodičů 
postižených dětí by měli co nabídnout. 

Tímto bych chtěla všem zaměstnancům, zejména jeho 
osobní asistentce Markétě Novotné poděkovat za péči 
a pozornost, kterou mu věnuje.

paní J. S.

AKTIVITY 2011
• Divadelní představení Otesánek (ZŠ Václavské nám.) 

pro uživatele služby a obyvatele domu na Vltavínské.

• Setkávání pracovníků a rodinných příslušníků na své-
pomocné skupině „Čaj o čtvrté“ v Domově pro seniory 
– ke vzájemnému sdílení zkušeností z péče o lidi s Alz-
heimerovou chorobou.
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POSLÁNÍ
Posláním Domovinky Třebíč je umožnit seniorům a li-

dem se zdravotním postižením z regionu Třebíč zůstat co 
nejvíce zapojeni do života společnosti. V rámci denního 
pobytu v příjemném bezbariérovém prostředí jim pomá-
háme udržovat či rozvíjet jejich schopnosti a soběstač-
nost, zabezpečovat jejich potřeby, necítit se osamoceni 
a smysluplně prožít každý den.

ZÁSADY
Respektujeme a chráníme důstojnost, svobodu rozho-

dování a soukromí každého člověka. Uznáváme jeho je-
dinečnost a přizpůsobujeme mu naše služby. Vytváříme 
příjemné a bezpečné prostředí. Pracujeme odpovědně 
a odborně, s trpělivostí a citlivým přístupem. Spolupra-
cujeme s rodinou a dalšími osobami a institucemi zapo-
jenými do poskytování pomoci.

CÍLE
Lidé, kteří využijí služeb Domovinky Třebíč:

• budou spolupracovat s pracovníky na rozvoji či udr-
žení svých současných schopností a dovedností, a tak 
posilovat svou soběstačnost

• získají informace, příp. podporu, k uskutečnění svých 
vlastních přání a plánů

• budou mít jistotu, že jim bude se zájmem a úctou po-
skytnuta odborná pomoc a péče, kterou potřebují

• budou dále žít ve svých domovech, přitom mohou na-
vazovat společenské vztahy, prožívat radost a upevňo-
vat své sebevědomí

• mohou v případě zájmu naplňovat své duchovní potřeby

DOMOVINKA TŘEBÍČ

ZALOŽENÍ
4. října 1998

KONTAKT
Generála Sochora 705
674 01 Třebíč
tel.: 568 851 146, 604 583 529
e-mail: domovinka.trebic@charita.cz

TÝM
Vedoucí:
Bc. Marie Kuchařová
Mgr. Jitka Chalupníková (od 1. 1. 2012)
Pracovníci:
Eva Batistová
Zdeněk Čermák
Kateřina Fišerová
Bc. Marta Chvátalová, DiS.
Eliška Krátká
Marie Nováková
František Ošmera
Jitka Svobodová
Jitka Vybíralová
Supervizor:
PhDr. Jarmila Čierná

CÍLOVÁ SKUPINA
Senioři starší 65-ti let a dospělí lidé se zdravotním 

postižením (a to s tělesným postižením vrozeným nebo 
získaným či jiným zdravotním postižením – se stavy po 
cévních mozkových nebo srdečních příhodách, se stavy 
charakteru demence, s Alzheimerovou chorobou, s roz-
troušenou sklerózou…), kteří jsou osamělí, mají sníže-
nou soběstačnost, potřebují dohled a péči v průběhu 
dne, cítí se neužiteční nebo ztratili smysl života.

PODMÍNKY PŘIJETÍ
• alespoň částečná soběstačnost, není potřeba nepřetr-

žitý individuální dohled
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• zdravotní stav významně neohrožuje zdraví a život 
(vlastní nebo ostatních lidí)

• schopnost společného soužití v Domovince, schopnost 
spolupracovat, dodržovat vnitřní pravidla zařízení 
a podílet se na úhradě služeb

• při využívání služby dopravy – vzdálenost bydliště do 
5 km (z větších vzdáleností jen po domluvě dle mož-
ností zařízení)

POSKYTOVANÉ SLUŽBY
ZÁKLADNÍ ČINNOSTI

• pomoc při zvládání péče o vlastní osobu a pomoc při 
osobní hygieně (pomoc při běžných činnostech - při 
samostatném pohybu, oblékání, přesunu na lůžko 
nebo vozík, prostorové a časové orientaci, stravování, 
osobní hygieně, péči o nohy, apod.)

• poskytnutí stravy (zajištění stravy a nápojů …)
• výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti (pracovní 

a výtvarné činnosti, hudební aktivity, trénování, čet-
ba denního tisku, časopisů, knih, společenské hry…)

• činnosti k podpoře sociálního začlenění (povídání, 
podpora vztahů s rodinou a dalšími lidmi, přijímání 
návštěv, přednášky, koncerty, výstavy, návštěvy, vy-
cházky, výlety, doprovod při jednání v blízkém, akce 
pro veřejnost…) 

• činnosti k udržení a rozvoji osobních a sociálních 
schopností a dovedností (skupinové kondiční cvičení, 
vycházky, individuální cvičení a masáže, procvičování 
jemné motoriky, trénování a rozvoj kognitivních funk-
cí, opakování školních znalostí…)

• pomoc s komunikací při obstarávání osobních záleži-
tostí (sociální poradenství, zprostředkování služeb 
jiných poskytovatelů…)

DOPLŇKOVÉ ČINNOSTI
• doprava charitním autem do Domovinky a zpět (ze vzdá-

lenosti nad 5 km jen po domluvě – dle možností zařízení)
• Duchovní péče (příležitost k účasti na bohoslužbě, 

přístup ke svátostem a pomoc s přípravou, rozhovory 
s duchovním, četba literatury, …)

PROVOZNÍ DOBA
V pracovní dny 7 - 16 hod. Každý uživatel služby si sám 

určuje, ve kterých dnech a v jakém rozsahu bude služby 
Domovinky využívat.

STATISTIKA
Počet uživatelů 48
Denní kapacita 15
Počet návštěv 2 780
Počet úvazků 6,096

AKTIVITY 2011
• promítání a povídání M. Mrvkové o zajímavých místech 

světa
• zpívání s kytarou či harmonikou
• rukodělná tvoření (např. s Andreou Holou velikonoční 

a zimní dekorace)
• procházky, výlety (kozí farma v Ratibořicích, Sádek, 

zahrádkářská výstava)

PODĚKOVÁNÍ
Přestěhování z minulého Domova seniorů do neznámé, 

ale krásné Třebíče jsem uvítala, ale samota bez přátel mě 
deprimovala. Přesto jsem ujednanou návštěvu Domovin-
ky dlouho odkládala z obavy, že budu opět zklamaná, nic 
se nezmění. Nakonec jsem výzvu k návštěvě přijala a se 
svou pečovatelkou se vypravila do „jámy lvové“. Než jsem 
se po příchodu do Domovinky stačila probrat, byla jsem 
mile přijata a útulné, jakoby lidsky proteplené prostře-
dí, s milými lidmi tam sedícími a na mě se usmívajícími, 
mě úplně odzbrojilo. Nemohla jsem odolat a toužila jsem 
být jednou z nich. Od té doby mezi ně patřím a těším se 
vždy na společná setkání. Cítím se mezi nimi jako člen 
velké, soudržné rodiny – prostě jako doma. Můj první 
dojem mě nezklamal. Postupně jsem poznala to krásné 
a milé zdejší prostředí s úžasnou péčí našich pečovate-
lek, celého personálu.

Všem zaměstnancům Naší Domovinky chci tímto po-
děkovat a vyjádřit svůj upřímný dík za veškerou a neob-
vyklou péči, kterou projevují nám klientům bez rozdílu 
– nám všem.

S úctou a obdivem Marie Špinarová
uživatelka služeb Domovinky

Praktikanti a dobrovolníci pomáhají v Domovince celý 
rok a za to jim patří poděkování!

DOMOVINKA TŘEBÍČ
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POSLÁNÍ
Posláním Charitní pečovatelské služby Třebíč je po-

skytovat pomoc a podporu dospělým osobám, které mají 
sníženou soběstačnost z důvodu věku, onemocnění nebo 
zdravotního postižení.

ZÁSADY
• individuální přístup k uživateli služby
• respektování lidské důstojnosti uživatele služby
• aktivizace uživatele, vedení k samostatnosti, posílení 

soběstačnosti, udržování sociálních vztahů
• pečovatelka vychází z konkrétních potřeb uživatele
• uživatel využívá pečovatelskou službu ve svém domá-

cím prostředí
• spolupráce s ostatními organizacemi a službami

CÍLE
Cílem pečovatelské služby je uživatel, který:

• žije co nejdéle ve svém domácím prostředí
• udržuje běžné sociální kontakty
• aktivně se podílí na rozhodování o sobě

CÍLOVÁ SKUPINA
• osoby s tělesným postižením
• osoby se zdravotním postižením
• osoby s chronickým onemocněním
• senioři

CHARITNÍ PEČOVATELSKÁ 
SLUŽBA TŘEBÍČ

ZALOŽENÍ
1. ledna 1994

KONTAKT
Vltavínská 1376
Karlovo náměstí 41/30 (od 1. 7. 2012)
674 01 Třebíč
tel.: 734 435 207
e-mail: chps.trebic@charita.cz

TÝM
Vedoucí:
Bc. Eva Vráblová
Pracovníci:
Zdeňka Borůvková
Marie Jurová
Gabriela Langová
Eva Nestrojilová
Marie Pužová
Věra Tvrdá
Jana Věžníková
Supervizor:
Bc. Martin Halama

POSKYTOVANÉ SLUŽBY
Pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní 

osobu
• pomoc a podpora při podávání jídla a pití
• pomoc při oblékání a svlékání včetně speciálních po-

můcek
• pomoc při prostorové orientaci, samostatném pohybu 

ve vnitřním prostoru
• pomoc při přesunu na lůžko nebo vozík

Pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek 
pro osobní hygienu
• pomoc při úkonech osobní hygieny
• pomoc při základní péči o vlasy a nehty
• pomoc při použití WC
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Poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy
• zajištění stravy odpovídající věku, zásadám racionální 

výživy a potřebám dietního stravování
• dovoz nebo donáška jídla, pomoc při přípravě jídla a pití
• podání jídla a pití

Pomoc při zajištění chodu domácnosti
• běžný úklid a údržba domácnosti
• údržba domácích spotřebičů
• pomoc při zajištění velkého úklidu domácnosti, např. 

po malování, sezónního úklidu
• donáška vody
• topení v kamnech, včetně donášky a příprava topiva, 

údržba topných zařízení
• běžné nákupy a pochůzky
• velký nákup, např. týdenní nákup
• nákup ošacení a nezbytného vybavení domácnosti
• praní a žehlení ložního i osobního prádla, příp. drobné 

opravy

Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím
• doprovázení k lékaři a zpět
• doprovázení dospělých do školy, školských zařízení, 

zaměstnání, na orgány veřejné moci a instituce posky-
tující veřejné služby a doprovázení zpět

PROVOZNÍ DOBA
Služba je poskytována denně od 7:00 do 15:30 hodin, 

po domluvě v sobotu, neděli a ve svátek.

STATISTIKA
Počet klientů 45
Počet návštěv 5 910
Počet úvazků 2,549

AKTIVITY 2011
• Charitní pečovatelská služba získala ve výběrovém řízení 

prostory pro zázemí pečovatelek v domech s pečovatel-
skou službou na ul. Koutkova, Myslbekova a Fr. Hrubína.

• Rekonstrukce suterénu v DPS Koutkova. Vzniklo středisko 
pro osobní hygienu, zázemí pro setkávání seniorů k růz-
ným zájmovým činnostem a půjčovna kompenzačních 
pomůcek. Dle zájmu provádíme praní a mandlování prá-
dla, a to i pro klienty z celé Třebíče. Nabízíme i pedikúru.

„DŮM S PEČOVATELSKOU PÉČÍ 
NENÍ ZBYTEČNÝ KOMFORT“

Původní profesí strojní inženýr zde bydlí již dvanáctým 
rokem. Ještě před pár lety odborník a specialista po zdán-
livě jednoduchém úrazu přišel o hybnost levé ruky. Před 
šesti lety mu navíc zemřela manželka a zůstal na všechno 
sám. Protože neštěstí nechodí po horách, ale po lidech, 
následoval další úraz, tentokrát s poraněním kolen.

Od ledna proto využívá pečovatelských služeb Charity. 
„Paní pečovatelka sem chodí třikrát týdně a pomáhá mi 
s úklidem. Výborné je, že dole v centru vybudovali mand-
lovnu. Tou jednou rukou mi to moc nejde...“ Kromě pomo-
ci při úklidu bytu obstará pečovatelka i nákup. A není-li 
panu Novákovi dobře, pomůže mu i s osobní hygienou.

V podobné situaci se může ocitnout každý z nás a ne-
jsou-li nablízku členové rodiny, je dům s pečovatelskou 
službou řešením. Společenské centrum, které nyní v do-
mě ožívá, by mělo jeho obyvatelům přinést nejen vyšší 
komfort, ale také oživení. Život je k nám mnohdy krutý 
a uštědřuje nám nejednu těžkou ránu. To, že se stane-
me méně soběstačnými, by nemělo vést k odříznutí od 
společnosti těch druhých. Někdy jim totiž můžeme na-
bídnout víc, než by se na první pohled mohlo zdát….

Jan Uher (z článku v Horáckých novinách)

CHARITNÍ PEČOVATELSKÁ 
SLUŽBA TŘEBÍČ
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CHARITNÍ PEČOVATELSKÁ 
SLUŽBA V HROTOVICÍCH

ZALOŽENÍ
13. srpna 2001

KONTAKT
F. B. Zvěřiny 217
675 55 Hrotovice
tel.: 568 860 868
e-mail: dps.hrotovice@charita.cz

TÝM
Vedoucí:
Bc. Eva Vráblová
Zástupce vedoucí:
Dyta Chytrová
Pečovatelka:
Marie Pachrová
Supervizor:
Bc. Martin Halama

POSLÁNÍ
Posláním Charitní pečovatelské služby v Hrotovicích 

je poskytovat pomoc a podporu dospělým osobám, které 
mají sníženou soběstačnost z důvodu věku, onemocnění 
nebo zdravotního postižení.

ZÁSADY
• individuální přístup k uživateli služby 
• respektování lidské důstojnosti uživatele služby
• aktivizace uživatele, vedení k samostatnosti, posílení 

soběstačnosti, udržování sociálních vztahů
• pečovatelka vychází z konkrétních potřeb uživatele
• uživatel využívá pečovatelskou službu ve svém domá-

cím prostředí
• spolupráce s ostatními organizacemi a službami

CÍLE
Cílem pečovatelské služby je uživatel, který:

• žije co nejdéle ve svém domácím prostředí
• udržuje běžné sociální kontakty
• aktivně se podílí na rozhodování o sobě

CÍLOVÉ SKUPINY
• osoby s tělesným postižením
• osoby se zdravotním postižením
• osoby s chronickým onemocněním
• senioři

POSKYTOVANÉ SLUŽBY
Pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu

• pomoc a podpora při podávání jídla a pití
• pomoc při oblékání a svlékání včetně speciálních po-

můcek
• pomoc při prostorové orientaci, samostatném pohybu 

ve vnitřním prostoru
• pomoc při přesunu na lůžko nebo vozík

Pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek 
pro osobní hygienu
• pomoc při úkonech osobní hygieny
• pomoc při základní péči o vlasy a nehty
• pomoc při použití WC

Poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy
• zajištění stravy odpovídající věku
• zásadám racionální výživy a potřebám dietního stra-

vování
• dovoz nebo donáška jídla, pomoc při přípravě jídla a pití
• podání jídla a pití
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Pomoc při zajištění chodu domácnosti
• běžný úklid a údržba domácnosti
• údržba domácích spotřebičů 
• pomoc při zajištění velkého úklidu domácnosti, např. 

sezónního úklidu, úklidu po malování
• donáška vody 
• topení v kamnech, včetně donášky a přípravy topiva, 

údržba topných zařízení
• běžné nákupy a pochůzky
• velký nákup, např. týdenní nákup
• nákup ošacení a nezbytného vybavení domácnosti
• praní a žehlení ložního i osobního prádla, příp. drobné 

opravy

Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím
• doprovázení k lékaři a zpět
• doprovázení dospělých do školy, školských zařízení, 

zaměstnání, na orgány veřejné moci a instituce posky-
tující veřejné služby a doprovázení zpět

PROVOZNÍ DOBA
Služba je poskytována denně od 7:00 do 15:30 hodin, 

po domluvě v sobotu, neděli a ve svátek.

STATISTIKA
Počet uživatelů Hrotovice 46
Počet uživatelů Dukovany 2
Počet uživatelů Rouchovany 1
Počet uživatelů Přešovice 1
Počet uživatelů Jaroměřice n/R. 1
Počet dnů s péčí 4 541
Počet úvazků 1,674

AKTIVITY 2011
• Tříkrálová sbírka: organizujeme ji v Hrotovicích, Rou-

chovanech, Šemíkovicích, Přešovicích, Litovanech 
a Odunci

• oslava MDŽ
• velikonoční výstava výrobků uživatelů a přátel DPS
• Den matek
• Den otevřených dveří – výstava ručních prací obyvatel 

DPS ke Dni Charity
• prodejní vánoční výstava spojená se Dnem otevřených 

dveří
• zdobení stromečku v DPS
• oslava Silvestra při hudbě a povídání pro všechny oby-

vatele DPS a zájemce z řad uživatelů
• oslavy narozenin uživatelů , besedy, tvořivé dílny, cvi-

čení

CHARITNÍ PEČOVATELSKÁ 
SLUŽBA V HROTOVICÍCH
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CHARITNÍ PEČOVATELSKÁ 
SLUŽBA KNĚŽICE

ZALOŽENÍ
1. ledna 1997
Služba byla k 31. 12. 2011 ukončena.

KONTAKT
675 29 Kněžice 320
tel.: 568 885 587
mobil: 776 106 782
e-mail: dps.knezice@charita.cz

TÝM
Vedoucí:
Bc. Eva Vráblová
Pečovatelka:
Věra Neuwirthová
Supervizor:
Bc. Martin Halama

POSLÁNÍ
Posláním Charitní pečovatelské služby Kněžice je po-

skytovat pomoc a podporu dospělým osobám, které mají 
sníženou soběstačnost z důvodu věku, onemocnění nebo 
zdravotního postižení.

ZÁSADY
• individuální přístup k uživateli služby
• respektování lidské důstojnosti uživatele služby
• aktivizace uživatele, vedení k samostatnosti, posílení 

soběstačnosti, udržování sociálních vztahů
• pečovatelka vychází z konkrétních potřeb uživatele
• uživatel využívá pečovatelskou službu ve svém domá-

cím prostředí
• spolupráce s ostatními organizacemi a službami

CÍLE
Cílem pečovatelské služby je uživatel, který:

• žije co nejdéle ve svém domácím prostředí
• udržuje běžné sociální kontakty
• aktivně se podílí na rozhodování o sobě

CÍLOVÁ SKUPINA
• osoby s tělesným postižením
• osoby se zdravotním postižením
• osoby s chronickým onemocněním
• senioři
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POSKYTOVANÉ SLUŽBY
Pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu

• pomoc a podpora při podávání jídla a pití

• pomoc při oblékání a svlékání, včetně speciálních po-
můcek

• pomoc při prostorové orientaci, samostatném pohybu ve 
vnitřním prostoru, pomoc při přesunu na lůžko nebo vozík

Pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek 
pro osobní hygienu
• pomoc při úkonech osobní hygieny

• pomoc při základní péči o vlasy a nehty

• pomoc při použití WC

Poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy
• zajištění stravy odpovídající věku 

• zásadám racionální výživy a potřebám dietního stra-
vování

• dovoz nebo donáška jídla, pomoc při přípravě jídla a pití 

• podání jídla a pití

Pomoc při zajištění chodu domácnosti
• běžný úklid a údržba domácnosti

• údržba domácích spotřebičů

• pomoc při zajištění velkého úklidu domácnosti, např. 
po malování, sezónního úklidu

• donáška vody

• topení v kamnech včetně donášky a příprava topiva, 
údržba topných zařízení

• běžné nákupy a pochůzky

• velký nákup, např. týdenní nákup

• nákup ošacení a nezbytného vybavení domácnosti

• praní a žehlení ložního i osobního prádla, příp. drobné 
opravy

Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím
• doprovázení k lékaři a zpět

• doprovázení dospělých do školy, školských zařízení, 
zaměstnání, na orgány veřejné moci a instituce posky-
tující veřejné služby a doprovázení zpět

PROVOZNÍ DOBA
Služba je poskytována denně od 7:00 do 15:30 hodin, 

po domluvě v sobotu, neděli a ve svátek.

CHARITNÍ PEČOVATELSKÁ 
SLUŽBA KNĚŽICE

STATISTIKA
Počet uživatelů služby 53
Počet návštěv 4 089
Počet úvazků 0,8247
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STŘEDISKO RANÉ PÉČE TŘEBÍČ

ZALOŽENÍ
březen 2005

KONTAKT
Generála Sochora 705
674 01 Třebíč
tel.: 568 851 402
mobil: 606 860 551
e-mail: ranapece.trebic@charita.cz
www.ranapecetrebic.cz

TÝM
Vedoucí střediska:
Mgr. Pavlína Kovářová
Poradce rané péče:
Bc. Jitka Kubíčková
Mgr. Jana Mušková
Supervizor:
PhDr. Jaroslav Šturma
Odborný garant:
Mgr. Ivana Kudelová

POSLÁNÍ
Posláním je poskytovat komplex služeb orientovaný 

na podporu celé rodiny a podporu vývoje dítěte raného 
věku s postižením či ohrožením vývoje na Třebíčsku, Jih-
lavsku, Znojemsku a v přilehlých regionech.

ZÁSADY
• zásady důstojnosti uživatele služby
• zásady ochrany práv uživatele služeb
• zásady zplnomocnění
• zásady nezávislosti na institucích
• zásady práva volby a prvního rozhodnutí
• zásady individuálního přístupu

CÍLE
Základním cílem služeb rané péče je zvýšení kvality ži-

vota dítěte s postižením nebo ohrožením a jejich rodin.
• informování veřejnosti o potřebách rodin dětí s posti-

žením a možnostech jejich podpory
• vhodnou senzomotorickou stimulací snížit vliv prvot-

ního postižení, ohrožení
• zvýšit vývojovou úroveň dítěte v oblastech, které jsou 

postiženy, ohroženy
• podpora rozvoje rodičovských kompetencí v rámci in-

dividuálního plánování služby rané péče, provázení 
rodiny náročnou situací

• vytvořit pro dítě, rodinu i společnost podmínky pro za-
pojení do vzdělávacích institucí

CÍLOVÁ SKUPINA
• rodiny s dětmi s kombinovaným postižením
• rodiny s dětmi s mentálním postižením
• rodiny s dětmi s tělesným postižením
• rodiny s dětmi s poruchami autistického spektra
• rodiny s dětmi s ohrožením vývoje

Děti od 0 – 7 let věku. Péče zahrnuje podporu celé rodiny.
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STŘEDISKO RANÉ PÉČE TŘEBÍČ
POSKYTOVANÉ SLUŽBY
• terénní služby – konzultační návštěvy v rodině dítěte
• podporu a poradenství v prvních letech života dítěte 

s postižením, ohrožením ve vývoji
• podporu rodiny, naslouchání, provázení
• ambulantní konzultace ve Středisku rané péče Třebíč
• podporu při jednání s úřady, odborníky, zprostředko-

vání kontaktů
• zapůjčení a konzultace při výběru stimulačních, reha-

bilitačních a kompenzačních pomůcek
• doporučení a zapůjčení odborné literatury, videa, CD
• pomoc při hledání vhodných předškolních a školních 

institucí
• pomoc při integraci, zprostředkování osobní asistence
• víkendové pobyty
• odpolední setkávání rodin KLUBÍK
• odborné přednášky
• plavání rodičů s dětmi

PROVOZNÍ DOBA
Pondělí - Pátek 7:00 - 17:00 hodin
konzultační návštěvy dle domluvy

STATISTIKA
Kapacita (počet uživatelských rodin) 40
Počet úkonů a návštěv 308
Počet úvazků 2,52

AKTIVITY 2011
• Víkendový pobyt v Hotelu Skalský Dvůr nabídl 10 ro-

dinám možnost strávit víkend ve společnosti dalších 
rodin s podobným osudem, sdílet své zážitky, zkuše-
nosti, poradit se s odborníky, dozvědět se zajímavé 
informace, vyzkoušet si zajímavé činnosti a především 
zažít příjemný a klidný rodinný víkend, který přinesl 
uvolnění a odpočinek všem členům rodiny.

• Odpolední setkávání rodin KLUBÍK v Třebíči a Jihlavě 
– cílem je sdílení těžké situace, nacházení nových přá-
tel s podobným osudem

• Kampaň „Týden rané péče“ – proběhly ankety mezi ob-
čany, přednášky, setkání rodin s dětmi s postižením.

• Navázání spolupráce s Klubem Plaváček a p. Dittou Fabí-
kovou. 1x týdně nabízíme uživatelským rodinám plavání 
s dětmi zaměřené na kompenzaci zdravotního postižení.

ČÍM DŘÍVE, TÍM LÉPE
Manželům Jaroslavě a Martinovi se jako druhá v pořadí 

narodila dvojčata, Daneček a Natálka. Narodila se před-
časně. Daneček byl po porodu úplně jiný než Natálka, byl 
hodně apatický. „Říkali nám, že se nebude vůbec hýbat, 
nebude chodit, možná ani mluvit. Věci, které jsou pro 
mnohé samozřejmé, se najednou pro nás staly vzdále-
ným snem,“ dělí se o prožitek tatínek Martin. Dnes do-
vršil Daneček osmý rok života. Chodí do základní školy, 
píše, počítá, má kamarády, vesele rozmlouvá s rodiči i se 
sourozenci. Co způsobilo, že Daneček dělá vše, co mnozí 
pokládali za nemožné? Do života této rodiny kromě těž-
kostí vstoupila totiž také Raná péče třebíčské Charity. 
Pracovnice této služby rodinu navštěvovala celé čtyři 
roky. Provázela rodinu v těžkých situacích, učila rodiče, 
jak rozvíjet jemnou motoriku, smyslové vnímání a jak 
podporovat celkový vývoj osobnosti Danečka. „Od té 
doby jsme byli spokojeni a dostali sílu, že to zvládneme. 
Necítili jsme se sami a zabrali dvojnásobně, aby Daneček 
mohl chodit do školy, mohl dělat vše, co ostatní děti,“ 
říká maminka Jaroslava. V žákovské knížce Danečka dnes 
září jen samé jedničky nebo dvojky. Dělá možná věci tro-
chu pomaleji než ostatní děti, ale se stejným nadšením 
a radostí. Pomohla mu i jeho pevná vůle a touha zažít 
to, co mohou spolužáci nebo sourozenci. „Ještě dnes se 
scházíme v klubu Rané péče, kam dochází rodiče s dět-
mi, kteří musí procházet podobnými osudy. Snažíme se 
podělit o svou zkušenost, aby rodiny, které jsou teprve 
na začátku své cesty, nic nevzdaly a viděly, že to jde,“ 
uzavírá Jaroslava.

Projekt podpořili Jihomoravský kraj, Statutární město 
Jihlava, MPSV, Kraj Vysočina, Město Třebíč, Obec Starý 
Petřín a Obec Kožichovice.
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STACIONÁŘ ÚSMĚV TŘEBÍČ

ZALOŽENÍ
6. září 1999

KONTAKT
Generála Sochora 705
674 01 Třebíč
tel.: 568 851 088, 776 252 615
e-mail: usmev.trebic@charita.cz

TÝM
Vedoucí střediska:
Mgr. Tomáš Barák, DiS.
Pracovníci:
František Dvořák
Hana Fialová
Kateřina Fišerová
Zdeňka Hobzová, DiS.
Pavel Kacetl
Lenka Kracíková
Vladislava Mašková
Jana Mrhová
Mgr. Sylva Oplatková
Mgr. Marie Pořízová
Michal Saidl
Pavlína Suchnová
Věra Vorlíčková
Supervizor:
PhDr. Soňa Cpinová

POSLÁNÍ
Posláním denního stacionáře je poskytovat podporu 

a pomoc lidem s mentálním a kombinovaným postiže-
ním, kteří žijí v Třebíči a okolí. Prostřednictvím sociál-
ního učení, pracovních a vzdělávacích aktivit usilujeme 
o posilování a rozvoj samostatnosti, navazování a udr-
žování sociálních vztahů a začlenění se do běžné společ-
nosti.

ZÁSADY
• zásada podpory a nezbytná míra pomoci

• zásada dodržování práv uživatele služby

• zásada zapojování uživatele do spolurozhodování

• zásada individuálního přístupu k uživateli

• zásada přizpůsobování se potřebám uživatelů služeb

• zásada podpory celoživotního vzdělávání pracovníků

• zásada zachování lidské důstojnosti uživatele služby

• zásada aktivního přístupu služby k uživateli

CÍLE
CÍLEM DENNÍHO STACIONÁŘE JE UŽIVATEL, KTERÝ:

• má zajištěnou péči o svoji osobu v oblasti stravování, 
oblékání a svlékání, pohybu a osobní hygieny

• si osvojil a rozvinul pracovní dovednosti a návyky
• je začleněn do běžné společnosti prostřednictvím kon-

taktů se společenským prostředím 
• získal, udržel nebo rozvinul znalosti a dovednosti pro 

praktický život
• zvládá chování ve společenských situacích
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CÍLOVÁ SKUPINA
Lidé s mentálním a kombinovaným postižením ve věku 

od 16 do 64 let z Třebíče a přilehlých regionů do 50 km 
od Třebíče (Jemnicko, Náměšťsko, okolí Jaroměřic, Okří-
šek a další).

Osoby, pro které je společným znakem mentální posti-
žení (všechny stupně) nebo mentální postižení v kom-
binaci s postižením tělesným, smyslovým či s duševním 
onemocněním nebo autistickými rysy. V důsledku svého 
postižení mají sníženou soběstačnost a jejich situace vy-
žaduje pravidelnou pomoc či podporu jiné fyzické osoby 
při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu (osob-
ní hygiena, použití WC, oblékání, prostorová orientace, 
příprava a konzumace stravy), kontaktu se společenským 
prostředím, zajištění přiměřeného vzdělávání nebo pra-
covních činností, uplatňování práv, oprávněných zájmů 
a obstarávání osobních záležitostí.

Cílovou skupinu netvoří lidé bez diagnózy mentální-
ho postižení; jejichž zdravotní stav vyžaduje poskytnu-
tí ústavní péče ve zdravotnickém zařízení; s diagnózou 
akutního infekčního onemocnění; s projevy chování, 
které z důvodů duševní poruchy narušují kolektivní sou-
žití; s pouze sluchovým, zrakovým, tělesným postižením 
a s duševním onemocněním nebo autistickými rysy; se 
závažnou symptomatikou u kombinovaného postižení 
(Posouzení závažnosti postižení a schopnosti zajistit 
péči naším zařízením bude na základě vyjádření ošet-
řujícího lékaře či odborníka. Toto opatření je vytvořeno 
pro ochranu uživatele služby.) Těmto osobám zprostřed-
kujeme poradenské služby a kontakty na jiné poskytova-
tele sociálních služeb.

STACIONÁŘ ÚSMĚV TŘEBÍČ
POSKYTOVANÉ SLUŽBY

Pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu
• pomoc při prostorové orientaci, samostatném pohybu 

ve vnitřním prostoru

• pomoc při oblékání a svlékání včetně speciálních po-
můcek

• pomoc při přesunu na vozík či lůžko

• pomoc a podpora při podávání jídla a pití

Pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmí-
nek pro osobní hygienu
• pomoc při běžných úkonech osobní hygieny, při použi-

tí WC

Poskytnutí stravy
• zajištění a podávání svačiny a jednoho hlavního jídla; 

zajištění pitného režimu

Výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti
• pracovní činnosti ve výtvarné, keramické a dřevařské 

dílně

• cvičné vaření; hudební činnosti; práce na počítači; 
opakování školních znalostí

• relaxační, rehabilitační a kondiční cvičení, sportovní 
a společenské hry

• nácvik sebeobslužných činností

• nácvik a upevňování motorických dovedností

Zprostředkování kontaktů se společenským prostředím
• návštěvy kulturních akcí; výlety, návštěvy památek

• seznamování s veřejnými prostory (obchody, pošta, 
úřad práce, knihovna…)

• sociálně rehabilitační pobyty (týdenní pobyty, 3denní 
pobyty)

• nakupování, cestování MHD a jinými dopravními prostřed-
ky, pohyb po ulicích, návštěva kavárny, restaurace ad.)

Sociálně terapeutické činnosti – podporující sociální 
začleňování osob
• adaptace na běžné prostředí

• nácvik sociálních dovedností

Pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při 
obstarávání osobních zájmů
• základní sociální poradenství

• podpora při dodržování práv
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STACIONÁŘ ÚSMĚV TŘEBÍČ
PROVOZNÍ DOBA

Pondělí - Pátek 6:00 - 15:00 hodin

STATISTIKA
Počet uživatelů 47
Počet návštěv 4 466
Kapacita 25
Počet úvazků 8,89

BÁSEŇ
Holubí den v orloji
Naši holubi se letem vracejí až z dáli daleké,
před každou oslovenou lidskou tváří,
ke společnému tichému orloji.

Zde člověk ani sám se nebojí ve společném postoji
a otevře ti každou lidskou tvář,
kterou jináč z upřímného srdce,
ty jako dar nepoznáš.

Tedy holuby se vždy i s láskou vracejí,
aby pohladili každou lidskou tvář.

Tomáš Pátek – uživatel služby

Tento projekt byl uskutečněn 
s podporou města Jaroměřice nad Rokytnou.

AKTIVITY 2011
BŘEZEN

• týdenní sociálně rehabilitační pobyt v Daňkovicích

DUBEN
• velikonoční tvoření, Integrační pobyt ve spolupráci 

s Halahojem

KVĚTEN
• praktická maturita studentů SOŠ Mor. Budějovice

ČERVEN
• Akce cihla

ČERVENEC
• jednodenní výlety: ZOO Jihlava, Vranovská přehrada, 

okolí Třebíče, týdenní sociálně rehabilitační pobyt 
v Krkonoších

ŘÍJEN
• integrační pobyt ve spolupráci s Halahojem, účast na 

Mezinárodním veletrhu zdravotní techniky a farmacie, 
přednáška o zubní hygieně

PROSINEC
• mikulášská besídka SOŠ Mor. Budějovice, vánoční tvoření
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POSLÁNÍ
Posláním Paprsku naděje – Centra služeb pro podporu 

duševního zdraví Třebíč je umožnit bezplatně a dobro-
volně využívat sociální službu dospělým lidem s du-
ševním onemocněním. Vytváříme bezpečné a přátelské 
prostředí pro setkávání a komunikaci, poskytujeme du-
chovní podporu. Pomáháme a podporujeme při řešení 
konkrétních problémů, při nácviku a rozvoji schopností 
a dovedností, které mohou vést k samostatnému zvládá-
ní každodenního života. Službu poskytujeme v prosto-
rách Paprsku naděje, v přirozeném prostředí uživatelů 
služby nebo na jiném dohodnutém místě.

ZÁSADY
• služba zachovává lidskou důstojnost
• služba respektuje individualitu, tempo a možnosti 

každého uživatele
• služba zachovává rovný přístup k uživatelům
• mezi uživatelem a pracovníkem udržuje služba part-

nerský vztah na profesionální rovině, nenahrazuje ro-
dinu, přátele

• služba podporuje nezávislost a samostatnost, nedělá-
me za uživatele nic, co zvládne sám

• služba respektuje svobodné rozhodování o vlastním 
životě uživatelů
Pracovníci Centra jsou povinni se řídit Mezinárodním 

etickým kodexem sociální práce, Etickým kodexem so-
ciálních pracovníků České republiky a Kodexem Charity 
České republiky.

PAPRSEK NADĚJE -
CENTRUM SLUŽEB PRO PODPORU DUŠEVNÍHO ZDRAVÍ TŘEBÍČ

ZALOŽENÍ
8. září 1998

KONTAKT
L. Pokorného 15
674 01 Třebíč
tel.: 568 408 479
mobil: 776 274 311
e-mail: paprsek.trebic@charita.cz

TÝM
Vedoucí:
Mgr. Jindřiška Šmejkalová
Pracovníci:
Jaroslava Oberreiterová
Kateřina Szalai, DiS.
Kristina Šidlová
Mgr. Lenka Vidláková
Renáta Dohnalová (DPČ)
Radka Adámková (DPP)
Supervizor:
Mgr. Michal Horák

CÍLE
Cílem služby je pomáhat a podporovat uživatele:

• Zvládat dovednosti každodenního života, jako je hos-
podaření s finančními prostředky, cestování, orientace 
v neznámém prostředí, nakupování, vaření, hygiena, 
úklid, praní, údržba šatstva, drobná domácí údržba, 
telefonování, internet apod.

• Využívat běžně dostupných služeb a uplatňovat svá ob-
čanská práva. Zvládat samostatně komunikovat s úřady 
a institucemi, využívat společností nabízené možnosti 
jako je kulturní a sportovní vyžití, návštěva restaurace, 
spotřebitelské služby (kadeřnictví, obchody) atd.

• Zorganizovat svůj denní režim a smysluplně využívat 
volný čas.

• Zastávat různé sociální role jako je zaměstnanec, part-
ner, rodič, kamarád, člen zájmového klubu, politické 
strany apod.
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• V rozvoji mezilidské komunikace.
• V rozvoji manuálních a rozumových schopností a do-

vedností.
Dalším cílem Centra je nabídnout uživatelům možnost 

duchovní podpory a rozšířit povědomí obyvatel Třebíč-
ského regionu o problematice duševních nemocí.

CÍLOVÁ SKUPINA
Cílovou skupinou jsou lidé z regionu Třebíčska ve věku 

18 – 64 let trpící duševním onemocněním, kteří potře-
bují získat schopnosti a dovednosti k samostatnému 
zvládání každodenního života. Z diagnostického hledis-
ka se jedná o osoby s těmito diagnózami:
• Organické duševní poruchy (okruh diagnóz F06 – F07)
• Schizofrenie, schizofrenní poruchy a poruchy s bludy 

(okruh diagnóz F20 – F29)
• Poruchy nálady (okruh diagnóz F30 – F39)
• Neurotické, stresové a somatoformní poruchy (okruh 

diagnóz F40 – F49)
• Poruchy osobnosti (okruh diagnóz F60 – F62)
 Službu neumíme poskytnout:
• Lidem, kteří potřebují individuální celodenní péči
• Lidem, kterým trvalý stav nedovoluje kontrolovat své 

chování
• Ambulantní formu služby lidem, kteří potřebují bezba-

riérové prostředí
Do služby nemohou být přijati lidé v akutní fázi one-

mocnění.

POSKYTOVANÉ SLUŽBY
• kontakt s lidmi s obdobnými problémy
• základní sociální poradenství
• doprovod a podpora při jednání s úřady
• zprostředkování dalších služeb a informační servis
• rozvoj pracovních návyků a podpora při orientaci na 

trhu práce
• podpora při řešení krizových situací
• besedy, přednášky, vzdělávání
• zprostředkování poznatků z oblasti psychiatrie a psy-

chologie
• relaxace, cvičení
• tvůrčí dílny, výtvarné dílny
• nácvik praktických dovedností (např. vedení domác-

nosti, hospodaření s finančními prostředky)
• nácvik cestování
• nácvik společenského chování
• rozvoj komunikačních dovedností
• kulturně společenské a volnočasové aktivity
• duchovní podpora
• terénní služba

PAPRSEK NADĚJE -
CENTRUM SLUŽEB PRO PODPORU DUŠEVNÍHO ZDRAVÍ TŘEBÍČ
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PROVOZNÍ DOBA
Centrum služeb: PO, ST, ČT, PÁ 8:00 – 14:00
   ÚT 8:00 – 16:00
Terénní služba: PO – ČT 8:00 – 16:00
   PÁ 8:00 – 14:00

STATISTIKA
Počet uživatelů 55
Počet úkonů a návštěv 2 056
Terén 265
Denní kapacita zařízení 15
Denní kapacita terén 5
Počet úvazků 4,605

PODĚKOVÁNÍ
Vážená paní Šmejkalová,
dovolte, abych Vám touto cestou poděkovala za velice 

krásný, procítěný a upřímný projev při posledním rozlou-
čení s naší milovanou Káťou. Váš projev byl milou vzpomín-
kou na obyčejnou, dětsky naivní a o to čistší bytost, která 
uměla vnést radost a lásku do našich srdcí. Toto poděková-
ní patří nejen Vám, paní Šmejkalová, ale také všem Vašim 
kolegyním, které denně svou péčí a trpělivým přístupem 
přispívají k plnohodnotnému životu svých klientů.

Přeji Vám mnoho úspěchů a radosti nejen ve Vaší ná-
ročné a smysluplné práci, ale také v osobním životě.

O. Durdová

PAPRSEK NADĚJE -
CENTRUM SLUŽEB PRO PODPORU DUŠEVNÍHO ZDRAVÍ TŘEBÍČ

AKTIVITY 2011
3 setkání rodin a přátel osob s duševním onemocně-

ním • KVĚTEN - beseda MUDr. Petra Pokorného na téma 
„Léky v psychiatrii“ pro uživatele a jejich blízké osoby • 
ŘÍJEN - beseda „Deprese“ prim. MUDr. Dagmar Dvořáko-
vé z Psychiatrické léčebny Jihlava - pro veřejnost v tře-
bíčské knihovně • Program pro dobré zdraví - osvojování 
zásad zdravého stravování a pohybových aktivit uživa-
telů, kteří trpí nadváhou kvůli vedlejším účinkům léků 
• Prezentace a prodej výrobků: na brněnském veletrhu 
Rehaprotex, Adventním jarmarku v MKS Fórum a na Ad-
ventním vytrubování v Městské knihovně Třebíč.

Tento projekt je financován z Evropského sociálního 
fondu prostřednictvím Operačního programu Lidské 

zdroje a zaměstnanost a ze státního rozpočtu ČR.
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POSLÁNÍ
Pomáháme rodinám s dětmi z Třebíče a okolí při řeše-

ní jejich životní situace tak, aby svým jednáním zvýšily 
vlastní zodpovědnost a samostatnost.

ZÁSADY
• dobrovolnost
• anonymita
• bezplatnost
• dostupnost
• princip bezpečí
• princip práv a volby
• princip individuálního přístupu
• princip přirozeného prostředí

CÍLE
• dosažení informovanosti rodiny o jejich možnostech, 

právech a povinnostech 
• samostatné řešení své životní situace
• začlenění rodiny do společenského prostředí 
• rozvoj schopností a dovedností dítěte předškolního věku

CÍLOVÁ SKUPINA
Rodiny s dětmi z Třebíče a okolí:

• které jsou nebo mohou být v nepříznivé životní situa-
ci, se kterou si neví rady

• kterým se nepodařilo umístit předškolní dítě do ma-
teřské školy

KOMUNITNÍ CENTRUM KLUBÍČKO TŘEBÍČ

ZALOŽENÍ
1. ledna 2009

KONTAKT
L. Pokorného 15
674 01 Třebíč
tel.: 568 408 476
mobil: 739 389 205
e-mail: ambrela.trebic@charita.cz

TÝM
Vedoucí zařízení:
Jana Horáková, DiS.
Pracovníci:
Mgr. Jarmila Hošeková
Mgr. Jitka Irovská
Vendula Kabelková
Marta Wiedergottová
Supervizor:
PhDr. Olga Pohlová
Mgr. Monika Vaňková

• které mají zájem o pomoc při výchově a vzdělávání dětí
• které chtějí pomoci při hledání zaměstnání, bydlení, 

řešení finanční situace

FORMA POSKYTOVÁNÍ SLUŽBY
Ambulantní služba je poskytována v prostorách zaří-

zení na ulici L. Pokorného 15, Třebíč.
Provozní doba:
PO, ÚT, ST, ČT 9:00 - 12:00 hodin
PÁ 9:00 - 12:00 hodin – individuální poradenství pro 

rodiny s dětmi

Terénní služba je poskytována po předchozí domluvě, 
buď v místě bydliště uživatele nebo na jiném veřejném 
místě v Třebíči a okolí vzdáleném maximálně do 25 kilo-
metrů.

Provozní doba:
PO, ÚT, ST, ČT, PÁ 9:00 - 12:00 hodin
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KOMUNITNÍ CENTRUM KLUBÍČKO TŘEBÍČ
POSKYTOVANÉ SLUŽBY

Výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti
• základní sociální poradenství
• rozvoj dětské pozornosti, vnímání, paměti
• schopnost spolupráce, respektu a tolerance
• podpora rodin při vedení domácnosti a výchově dětí
• logopedie

Zprostředkování vztahu se společenským prostředím
• spolupráce s odborníky, úřady a organizacemi
• účast na kulturních a společenských akcích
• pořádání akcí pro veřejnost

Sociálně-terapeutické činnosti
• besedy a přednášky pro rozvoj sociálních dovedností
• pracovní dílny pro rodiny s dětmi

Pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při 
obstarávání osobních záležitostí
• doprovody a jednání s úřady, odborníky a organizacemi
• pomoc při sepisování žádostí, dokumentů a vyplňování 

formulářů
• pomoc při hledání zaměstnání, bydlení, řešení finanční 

situace

STATISTIKA
Počet uživatelů 42
Počet výkonů 1 928
Počet pracovníků 4
Kapacita ambulantní služby (v 1 okamžik) 10
Kapacita terénní služby v (1 okamžik) 12
Přepočteno na pracovní úvazky 1,83

AKTIVITY 2011
• pravidelně jsme se s rodinami účastnili různých spole-

čenských akcí a hippoterapie
• Workshopy „Šijeme doma, Domácí rozpočet, Podzimní 

tématika, Adventní tvoření“
• příprava předškolních dětí na snadnější vstup do zá-

kladních škol
• spolupráce s rodinami při řešení dluhové problematiky, 

jednání na úřadech, hledání nového bydlení a zaměstnání

Tento projekt je financován z Evropského sociálního 
fondu prostřednictvím Operačního programu Lidské 

zdroje a zaměstnanost a ze státního rozpočtu ČR.
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ZALOŽENÍ
3. dubna 2000

KONTAKT
L. Pokorného 15
674 01 Třebíč
tel.: 568 408 476
mobil: 739 389 205, 734 435 480
e-mail: ambrela.trebic@charita.cz

TÝM
Vedoucí zařízení:
Jana Horáková, DiS.
Pracovníci:
Kateřina Bogdaňová
Mgr. Jarmila Hošeková
Mgr. Jitka Irovská
Veronika Janová
Vendula Kabelková
Martin Kotrba
Mgr. Andrea Vaňková
Bc. Milan Votypka
Supervizor:
PhDr. Soňa Cpinová

POSLÁNÍ
Dětem a mladým lidem z Třebíče a okolí ve věku od 

6 – 26 let, které jsou nebo mohou být ohrožené nepříz-
nivou životní situací, umožňujeme navazovat vzájemné 
vztahy, společně trávit volný čas a rozvíjet tak jejich 
zodpovědnost a samostatnost.

ZÁSADY
• dobrovolnost
• anonymita
• bezplatnost
• dostupnost
• princip bezpečí
• princip práva volby
• princip individuálního přístupu
• princip přirozeného prostředí

CÍLE
• začlenit se do skupiny vrstevníků
• uvědomit si vlastní životní situaci
• znát rizika nevhodného chování a jejich dopad
• umět využít volný čas
• zlepšit si školní výsledky
• zvýšit si vzdělanostní úroveň
• zvýšit si možnosti uplatnění na trhu práce

AMBRELA -
KOMUNITNÍ CENTRUM PRO DĚTI A MLÁDEŽ TŘEBÍČ

CÍLOVÁ SKUPINA
Děti a mladí lidé ve věku od 6 – 26 let z Třebíče a okolí, 

kteří:
• nastoupili do 1. tříd základních škol
• se nachází nebo mohou nacházet v nepříznivé životní 

situaci, se kterou si neví rady
• jsou nebo mohou být ohroženi nevhodným chováním 

(užívání drog, projevy násilí, krádeže)
• chtějí vyplnit svůj volný čas
• chtějí navázat vztah se společenským prostředím
• chtějí si zlepšit školní prospěch
• chtějí si zvýšit vzdělanostní úroveň
• chtějí se uplatnit na trhu práce
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POSKYTOVANÉ SLUŽBY
Výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti

• individuální školní příprava
• poradenství při výběru školy
• základní sociální poradenství
• logopedie
• výtvarná činnost
• hra na hudební nástroje, poslech hudby, zpěv
• počítač s přístupem na internet, DVD
• stolní hry, stolní fotbálek, míčové hry, horská kola, 

horolezecká stěna

Zprostředkování vztahu se společenským prostředím
• spolupráce s odborníky, úřady a organizacemi
• návštěva kulturních a společenských akcí
• pořádání akcí pro veřejnost

Sociálně – terapeutické činnosti
• besedy, přednášky
• tvořivé dílny

Pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při 
obstarávání osobních záležitostí
• pomoc při jednání s úřady, odborníky a organizacemi
• pomoc při sepisování žádostí, dokumentů a vyplňová-

ní formulářů
• pomoc při hledání zaměstnání, brigád, bydlení, řešení 

finanční situace

PROVOZNÍ DOBA
Pondělí - Čtvrtek 12:00 – 17:30 hodin
Pátek 12:00 – 13:00 hodin
Ambulantní služba je poskytována v prostorách zaří-

zení na ulici L. Pokorného 15, Třebíč.

Tento projekt je financován z Evropského sociálního 
fondu prostřednictvím Operačního programu Lidské 

zdroje a zaměstnanost a ze státního rozpočtu ČR.

AMBRELA -
KOMUNITNÍ CENTRUM PRO DĚTI A MLÁDEŽ TŘEBÍČ

STATISTIKA
Počet uživatelů 112
Počet výkonů 14 345
Počet pracovníků 6
Kapacita (v 1 okamžik) 45
Přepočteno na pracovní úvazky 4,4027

AKTIVITY 2011
Tisková zpráva: Ambrela bodovala v Praze !!!
Ambrela se opět zúčastnila literárně výtvarné sou-

těže „Menšiny mezi námi“. V pondělí 12. prosince se 
uskutečnilo slavnostní vyhlášení vítězů. Předávací ce-
remoniál s bohatým kulturním programem a zajímavými 
hosty proběhl v Domě národnostních menšin v Praze. 
Ambrela se zúčastnila této soutěže již potřetí a dva roky 
po sobě se jí podařilo uspět! Letos to bylo krásné druhé 
místo v kategorii Fotografie – téma Romové a já, kterou 
získala Erika W. z Třebíče.

Soutěže se zúčastnilo na třicet základních a středních 
škol, dětských domovů či nízkoprahových zařízení z ce-
lé republiky. Ceny přišly dětem předat známé osobnosti 
kulturního života jako je zpěvák Jan Bendig, Pavlína Ma-
tiová či spisovatel Tomáš Zmeškal.

Soutěž Menšiny mezi námi se každoročně snaží pod-
pořit děti a mladé lidi do 26 let žijící v České republice 
v tom, aby se prostřednictvím umění vyjádřili k tématice 
menšin, lidských práv a tolerance v české společnosti.
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POSLÁNÍ
Posláním PRIMÁRNÍ PREVENCE je usilovat o zvýšení 

informovanosti v oblasti rizikového chování a pozitivní 
změnu ve způsobu života u žáků základních škol a stu-
dentů středních škol.

ZÁSADY
• komplexnost a kombinace mnohočetných strategií
• kontinuita působení a systematičnost plánování
• cílenost a adekvátnost informací i forem působení
• propojení prevence užívání nelegálních návykových 

látek a těkavých návykových látek s prevencí problé-
mů působených alkoholem a tabákem 

• včasný začátek preventivních aktivit, ideálně již 
v předškolním věku

• pozitivní orientace primární prevence a demonstrace 
konkrétních alternativ

• využití KAB modelu
• využití peer prvku, důraz na interakci a aktivní zapojení
• denormalizace
• podpora protektivních faktorů ve společnosti
• nepoužívání neúčinných prostředků

CÍLE
• předcházet rizikovým vlivům v životě dětí a mladých 

lidí (zneužívání návykových látek, rizikový sexuální 
život, násilí, předsudky, kriminalita a jiné), zmírnit 
dopady těchto vlivů a zlepšit tak kvalitu jejich života

KLUB ZÁMEK – CENTRUM PREVENCE TŘEBÍČ
PRIMÁRNÍ PREVENCE

ZALOŽENÍ
KLUB ZÁMEK – 5. dubna 1994
PRIMÁRNÍ PREVENCE – 1. ledna 2007

KONTAKT
Leopolda Pokorného 15
674 01 Třebíč
Vedoucí: tel.: 568 408 483
mobil: 736 529 299
e-mail: zamek.trebic@charita.cz
koordinátor: tel.: 568 408 480
mobil: 736 529 336
e-mail: prevence.trebic@charita.cz

TÝM
Vedoucí:
Bc. Jarmila Liščáková, DiS.

Koordinátor:
Bc. Petra Blažková
Pracovnice:
Bc. Lenka Odehnalová (do 31. 8. 2011)
Bc. Barbora Potůčková (od 1. 9. 2011)
Supervizor:
PhDr. Soňa Cpinová

• umožnit dětem a mládeži lépe se orientovat v jejich 
sociálním prostředí a začlenit je do skupiny vrstevníků 
a společnosti

• nabídnout dětem a mladým lidem podmínky pro zvlá-
dání možné nepříznivé životní situace

• posílit schopnosti dětí a mladých lidí samostatně 
zvládat nepříznivé životní situace a přijímat důsledky 
svých rozhodnutí
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CÍLOVÁ SKUPINA
Kriterium:

obecně

děti a mládež, kteří se mohou ocitnout 
nebo se ocitli v obtížné situaci
- ve vztazích (rodina, vrstevníci, partneři)
- ve škole / v zaměstnání / na úřadech
- ve volném čase

věk 12 - 20 let

vzdělání 2. stupeň ZŠ, SŠ

typ školy
základní, speciální, zdravotní, 
gymnázia, učiliště

místo
• školy v okrese Třebíč (cca 38 000 obyvatel)

• maloměstské školy v obcích (do 8 000 obyvatel)

• vesnické školy (do 1 200 obyvatel)

profese
• příprava na povolání:

např. kuchaři, číšníci, zedníci, malíři
• pedagogové

další rodiče, laická a odborná veřejnost

POSKYTOVANÉ SLUŽBY
• realizace programů specifické primární prevence pro-

střednictvím zážitkových a interaktivních technik 
(techniky aktivizační, relaxační, seznamovací, koope-
rativní, zpětnovazebné, techniky s prvky dramatera-
pie, arteterapie a muzikoterapie)

• rozhovory s pedagogy mapující sociální klima ve třídě, 
metodické vedení pedagogů

• pozorování, screening, diskuze, analýza činností
• informační servis, situační intervence, základní soci-

ální poradenství, pomoc v krizi

PROVOZNÍ DOBA
preventivní programy jsou realizovány v čase školní výuky

Pondělí 8:00 - 14:00 hodin

Úterý 8:00 - 14:00 hodin

Čtvrtek 8:00 - 14:00 hodin

Pátek 8:00 - 14:00 hodin

STATISTIKA
Počet uskut. preventivních programů 156
Počet osob, se kterými bylo pracováno 982
Počet škol 11
Počet tříd 52
Počet úvazků 2,1515

AKTIVITY 2011
KVĚTEN

• den otevřených dveří pro zástupce škol – prezentace 
střediska a navázání užší spolupráce

PROSINEC
• nové webové stránky zařízení KLUB ZÁMEK – centrum 

prevence Třebíč

ZPĚTNÉ VAZBY OD PEDAGOGŮ:
Třída byla suprová, dodržovali pravidla, komunikovali 

a uměli říci svůj názor a dobře argumentovali. Snad se tvo-
ří pohodová třída. I za to vám děkuji.“

„Byla jsem moc ráda, že jsem mohla být ve třídě u pro-
gramu Pohodová třída, hodně mi to pomáhá v mé práci 
třídní učitelky. Děkuji.“

„Programy mi umožnily poznat děti pro mě nové třídy 
tak, jak to při vyučování nejde.“

„Skvělá připravenost lektorek. Nenásilné zapojení dětí 
do aktivit prostřednictvím her. Děti jsou otevřenější, vyja-
dřují bez zábran své názory a emoce.“

KLUB ZÁMEK – CENTRUM PREVENCE TŘEBÍČ
PRIMÁRNÍ PREVENCE

Předmět veřejné zakázky je financován z Evropského 
sociálního fondu prostřednictvím Operačního 

programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost 
a státního rozpočtu ČR.
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KLUB ZÁMEK – CENTRUM PREVENCE TŘEBÍČ
STREETWORK

POSLÁNÍ
Posláním sociální služby STREETWORK je kontaktovat 

děti a mladé lidi ve věku 12 – 20 let v Třebíči, kteří se 
mohou ocitnout nebo se ocitli v nepříznivé životní situ-
aci a poskytnout jim zázemí, pomoc a podporu prostřed-
nictvím terénní služby v jejich přirozeném prostředí.

ZÁSADY
• anonymita
• dobrovolnost
• bezplatnost
• dostupnost
• podpora samostatnosti
• rovnost
• respektování individuality

CÍLE
• umožnit dětem a mládeži lépe se orientovat v jejich 

sociálním prostředí a začlenit je do skupiny vrstevníků 
a společnosti

• posílit schopnost dětí a mladých lidí samostatně zvlá-
dat nepříznivé životní situace a přijímat důsledky 
svých rozhodnutí

• předcházet (zneužívání návykových látek, rizikový sexu-
ální život, násilí, předsudky, kriminalita a jiné), zmírnit 
dopady těchto vlivů a zlepšit tak kvalitu jejich života

• nabídnout dětem a mladým lidem podmínky pro zvlá-
dání možné nepříznivé životní situace

ZALOŽENÍ
KLUB ZÁMEK – 5. dubna 1994
STREETWORK – 1. ledna 2009

KONTAKT
Leopolda Pokorného 15
674 01 Třebíč
e-mail: streetwork@charita.cz
www.klubzamek.cz
Vedoucí zařízení:
tel.: 568 422 520
mobil: 736 529 299
e-mail: zamek.trebic@charita.cz

TÝM
Vedoucí zařízení:
Bc. Jarmila Liščáková, DiS.

Koordinátorka:
Bc. Lenka Požárová
Sociální pracovnice:
Bc. Jitka Konvičná
Mgr. Šárka Štočková
Andrea Raveánová, DiS.
Pracovníci v sociálních službách:
Petra Čechová
Lukáš Polakovič

Uklízečka:
Milada Matoušková
Supervizorka:
PhDr. Soňa Cpinová

CÍLOVÁ SKUPINA
Děti a mladí lidé ve věku 12-20 let, kteří by se mohli 

ocitnout nebo se ocitli v obtížné situaci.
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KLUB ZÁMEK – CENTRUM PREVENCE TŘEBÍČ
STREETWORK

POSKYTOVANÉ SLUŽBY
• aktivní trávení volného času s iniciativou ze strany 

mládeže
• zprostředkování návazné služby (právnický servis, 

psycholog, poradenství, ...)
• pomoc a podporu při zvládání problémů (ve škole, v ro-

dině, s prací, s drogami, ...)
• informace o možnostech při hledání brigády, práce, 

výběru školy, ...
• pomoc při jednání s úřady, policií, ...
• doprovod (k lékaři, na úřady, ...)

PROVOZNÍ DOBA
Pondělí, úterý, čtvrtek, pátek 15:00 - 19:00 hodin

STATISTIKA
Počet uživatelů 74
Počet zájemců 199
Počet kontaktů - uživatelé 432
Počet kontaktů - zájemci 498
Počet intervencí 571
Kapacita (na 1 pracovníka v 1 okamžik) 3
Počet úvazků 2,0091

PŘÍBĚH RADKA
Radka (15) jsme poprvé potkali na zářijové akci Svíč-

ka – Íčka, kam přišel s partou kluků. Po chvilce povídání 
nám řekl, že se do Třebíče přistěhoval z Přerova. Na do-
taz, proč se stěhovali, ale nechtěl odpovědět, prý, ať to 
necháme být, že je to moc složité.

Radek se nám jevil jako velmi nesmělý kluk. Na základní 
škole propadl, teď chodí do 8. třídy. Ve škole mu prý zatím 
neodpověděli na otázku, zda-li bude vycházet z 8. třídy 
nebo musí pokračovat do deváté. Trápí ho to, protože stá-
le neví, jestli má začít vybírat střední školu či nikoliv.

Když jsme si s ním povídali, prozradil nám, že v Přerově 
hrál velmi intenzivně badminton. Když se přestěhovali, 
tohoto koníčka zanechal, protože nevěděl, kam a s kým 
by chodil hrát. Znal tu jen pár lidí ze školy a nevěděl, na 
koho se obrátit. Slíbili jsme mu, že se pokusíme vyhledat 
nějaké kontakty a kdyby chtěl, můžeme se tam společně 

zajít podívat. Na tom jsme také postavili jeho individu-
ální plán. Za pár dní jsme se s ním setkali a kontakt mu 
předali. Protože se bál zavolat do klubu, zda by ho mohl 
také navštěvovat, pomohli jsme mu sestavit rozhovor. 
Do klubu pak zavolal sám. Říkal, že je nadšený, že poznal 
někoho, kdo byl ochoten mu pomoci vrátit se ke svému 
koníčku, popovídat si o škole či rodině.

Radek se od té doby zúčastňuje našich akcí (pomáhají 
mu k navázání kontaktů v „neznámém“ městě) a vždy je 
rád, když se v rámci terénu potkáme.

AKTIVITY 2011 
Gril párty, Streetmanie, X-mas street, pořízení maringotky

Tento projekt je financován z Evropského sociálního 
fondu prostřednictvím Operačního programu Lidské 

zdroje a zaměstnanost a ze státního rozpočtu ČR.

Projekt podpořilo město Třebíč
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KLUB ZÁMEK – CENTRUM PREVENCE TŘEBÍČ
BARÁK nízkoprahový klub

ZALOŽENÍ
KLUB ZÁMEK – 5. dubna 1994
BARÁK nízkoprahový klub – 20. listopadu 2006

KONTAKT
Vedoucí zařízení:
tel.: 568 408 480, mobil: 736 529 299
e-mail: zamek.trebic@charita.cz
BARÁK nízkoprahový klub:
Mládežnická 229
674 01 Třebíč
tel.: 568 422 520, mobil: 608 609 466
e-mail: barak.trebic@charita.cz
www. klubzamek.cz

TÝM
Vedoucí zařízení:
Bc. Jarmila Liščáková, DiS.
Sociální pracovnice - koordinátorka klubu:
Bc. Radka Boháčová
Bc. Marie Jansová
Pedagogická pracovnice:
Bc. Lucie Neshybová
Sociální pracovnice:
Bc. Kateřina Pánková
Pracovník v sociálních službách:
Lubomír Holba
Radek Kubíček
Miroslava Kořínková, DiS.
Jiří Jedlička (DPP)
Monika Doležalová (DPP)
Uklízečka:
Helena Klára Žáková
Supervizorka:
PhDr. Soňa Cpinová

POSLÁNÍ
BARÁK nízkoprahový klub poskytuje dětem a mladým 

lidem ve věku 12 – 20 let v Třebíči a okolí, kteří se mohli 
ocitnout nebo se ocitli v nepříznivé životní situaci, zá-
zemí, pomoc a podporu s cílem předcházet jejich sociál-
nímu vyloučení.

ZÁSADY
• anonymita
• dobrovolnost
• bezplatnost
• podpora samostatnosti
• rovnost
• respektování individuality
• dostupnost

CÍLE
• předcházet negativním vlivům v životě dětí a mladých 

lidí (zneužívání návykových látek, rizikový sexuální 
život, násilí, předsudky, kriminalita a jiné) a zmírnit 
dopady těchto vlivů

• začlenit děti a mladé lidi do skupiny vrstevníků a spo-
lečnosti

• vytvořit dětem a mladým lidem podmínky a zázemí pro 
rozvoj osobnosti

• posílit schopnosti dětí a mladých lidí samostatně zvlá-
dat obtížné situace a přijmout důsledky svých rozhod-
nutí
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CÍLOVÁ SKUPINA
Děti a mladí lidé ve věku 12 – 20 let, kteří by se mohli 

ocitnout nebo se ocitli v obtížné situaci:

• ve vztazích (rodina, vrstevníci, partneři apod.)

• ve škole / v zaměstnání / na úřadech

• ve volném čase

POSKYTOVANÉ SLUŽBY
• pomoc a podpora při zvládání problémů (např. ve ško-

le, rodině, s prací, šikanou, drogami, partnerem, …); 
pomoc s hledáním brigády, práce, s výběrem školy

• jednání s institucemi ve prospěch uživatele služby (so-
ciální odbor, policie, škola…)

• doprovod do zařízení návazné služby (psycholog, lé-
kař, policie, poradna…)

• doučování a pomoc s domácími úkoly

• informační servis

• skupinová práce (např. programy specifické primární 
prevence, večerní kluby)

• volnočasové aktivity (výtvarná a keramická dílna, 
hudební zkušebna, sportovní vyžití, klubové aktivity 
– stolní fotbálek, kulečník, ping-pong, stolní hry, …)

PROVOZNÍ DOBA
Pondělí 14:00 - 19:00 hodin

Úterý 14:00 - 19:00 hodin

Středa 13:00 - 18:00 hodin

Čtvrtek 14:00 - 19:00 hodin

Pátek 14:00 - 19:00 hodin

STATISTIKA
Počet uživatelů 218

Počet úkonů a návštěv 6 047

Počet výkonů 14 942

Kapacita (v 1 okamžik) 20

Počet úvazků 5,0129

KLUB ZÁMEK – CENTRUM PREVENCE TŘEBÍČ
BARÁK nízkoprahový klub

AKTIVITY 2011
Cool cup • Vybavení nahrávacího studia • „Koncert klu-

bových kapel“ • Fotbálkové utkání s Telčí • Červená stužka 
– sbírka pro českou asociaci AIDS pomoc • Vánoční besídka

PÍSEŇ VĚNOVANÁ KLUBU BARÁK
Na nebe koukám, tiše jen zoufám a doufám,
nevím kudy kam, kam, kam se schovat,
komu se svěřit, proč každej druhej se se mnou musí měřit,
nechci tomu čelit, slzy v očích nemít,
chci se někam zahrabat a nežít.

Nemám nic, nemám co ztratit,
každej z vás si do mě může strčit,
je mi to jedno, je mi to fuk,
můj život mi přijde jako velkej hnus.

Proto zavírám oči, zavírám srdce,
tělo mí padá a velice prudce,
třináct let, jedna smrt,
když tohleto píšu, cejtím se jako smrt.

V životě nenávist, v životě pech,
život ti přijde jako velká lest,
všechno se dá obrátit, všechno se dá změnit,
všechno co tě trápí, můžeš tady svěřit,
nikdo z nás ti nebude čelit, nikdo z nás tě nebude vinit.

Jsme to my jeden velkej klub,
jsme to my, že žiješ nám není fuk,
vždycky se hodí pár pomocnejch ruk,
nikdy to nevzdávej a konečně se probuď.

autor textu je uživatelem nízkoprahového klubu BARÁK

Tento projekt je financován z Evropského sociálního 
fondu prostřednictvím Operačního programu Lidské 

zdroje a zaměstnanost a ze státního rozpočtu ČR.

Projekt podpořilo město Třebíč
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POSLÁNÍ
Posláním K-centra Noe je omezit sociální a zdravotní 

dopad rizikového užívání drog u osob užívajících drogy, 
jejich partnerů a rodin i další veřejnosti na okrese Třebíč 
formou profesionálních služeb vycházejících z individu-
álních potřeb uživatelů služeb a přitom zachovávajících 
základní lidská práva a lidskou důstojnost.

ZÁSADY
• dostupnost (bezprostřední kontakt, který není zalo-

žen na principu objednávání)
• bezplatnost
• anonymita (nevztahuje se na zákonem dané výjimky)
• respekt a podpora základních práv klienta K-centra 

Noe, jeho svobody, důstojnosti, sebevědomí, autono-
mie a duševního zdraví

• individuální přístup ke klientovi K-centra Noe
• program vychází z individuálních potřeb klienta K-cent-

ra Noe
• dobrovolnost a vlastní iniciativa klienta ke změně

CÍLE
• snižování poptávky po drogách 
• aktivně vyhledávat drogou ohrožené lidi v jejich vlast-

ním prostředí
• vytvořit vzájemnou důvěru mezi klientem a pracov-

níkem a odstraňovat překážky, které uživatelům drog 
brání vyhledat odbornou pomoc při řešení sociálních 
a zdravotních problémů

K-CENTRUM NOE TŘEBÍČ
ASISTOVANÁ PRACOVNÍ REHABILITACE „DRUHÁ ŠANCE“

ZALOŽENÍ
1. ledna 1997

KONTAKT
Hybešova 10
674 01 Třebíč
tel.: 568 840 688
e-mail: noe.trebic@charita.cz
www. kcentrumnoe.cz

TÝM
Vedoucí:
Ing. Mgr. Ivo Vítek
Pracovnice:
Zdeňka Čiháková
PhDr. et PaedDr. Jana Matějková
Kateřina Suchá
Bc. Martina Svobodová
Helena Klára Žáková
Supervizor:
PhDr. Ivana Veltrubská

• minimalizace zdravotních a sociálních rizik (harm re-
duction)

• změna vztahově postojových a seberegulačních vlast-
ností osobností klientů, a tím změna postoje k užívání 
drog

• iniciovat pozitivní změny směřující k abstinenci
• poskytovat referenci na další navazující péči

CÍLOVÁ SKUPINA
• mládež ohrožená drogami
• experimentátoři
• mladiství uživatelé drog
• uživatelé drog na taneční scéně
• rekreační uživatelé drog
• problémoví a rizikoví uživatelé drog
• uživatelé v sociálním a zdravotním propadu
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• uživatelé drog existující mimo síť služeb
• závislé ženy, které jsou předmětem jakékoliv diskriminace
• abstinující uživatele drog, kteří se začleňují do běžné-

ho občanského života
• rodina a partneři uživatelů
• odborná i laická veřejnost

POSKYTOVANÉ SLUŽBY
• hygienický servis
• potravinový servis
•vitaminový servis
• sociální servis
• zdravotní servis
• informační servis (sociální, právní, zdravotní)
• výkon obecně prospěšných prací, probační a mediační 

program pro závislosti
• programy Harm reduction (výměnné programy injekč-

ního materiálu, kondomy, informace o bezpečném bra-
ní, informace o bezpečném sexu, vydávání odborných 
informačních brožur, poradenství aj.)

• screeningové testy (HIV, HCV, těhotenské testy) 
a post-testové poradenství

• poradenství pro rodiče, partnery nebo přátele drogou 
ohrožených uživatelů

• odborné konzultace či přednášky pro veřejnost, dobro-
volníky, studenty, žáky středních škol 

• psychoterapie individuální, skupinová, párová, rodinná
• krizová intervence při náročných životních situacích
• motivační poradenství pro klienty, kteří se rozhodli k léčbě
• zprostředkování léčby
• odkazy a zprostředkování (zprostředkování léčby a kon-

takt na další zařízení)
• asistenční služba (doprovod a pomoc v jednání s úřady) 
• poradenství po internetu
• ženské programy (programy pro dívky a ženy, které jsou 

v důsledku užívání drog zneužívány ostatní drogovou 
komunitou)

• pracovní rehabilitace

ASISTOVANÁ PRACOVNÍ REHABILITACE 
„DRUHÁ ŠANCE“ 

Projekt napomáhá k vytváření pracovních návyků u dří-
ve nepracujících mladistvých klientů, udržování, případ-
ně obnově pracovních návyků u klientů dlouhodobě ne-
zaměstnaných nebo v zaměstnání selhávajících, snížení 
majetkové trestné činnosti páchané z důvodu existenční 
nouze, snížení vandalismu, osvojení si základních prin-
cipů kooperace, týmové práci a osobní odpovědnosti 
a v neposlední řadě i k posilování pocitu vlastní hodnoty 
u klientů prostřednictvím vykonané práce

PROVOZNÍ DOBA
K-centrum:  Po - Čt 12:00 - 18:00, Pá 08:00 - 12:00
Terén:  Po - Pá 12:00 - 18:00, Čt 12:00 - 22:00
Druhá šance:  Po – Čt 15:00 - 18:00

STATISTIKA
Počet klientů 205
Počet výměn 909
Počet výměných jehel 32 169
Počet výkonů 10 711
Počet pracovní rehabilitace 1018
Počet úvazků 4,4
Denní kapacita - K centrum 20
Denní kapacita - Terén 20

Projekt byl realizován za finanční podpory 
Úřadu vlády České republiky a Rady vlády 

pro koordinaci protidrogové politiky

K-CENTRUM NOE TŘEBÍČ
ASISTOVANÁ PRACOVNÍ REHABILITACE „DRUHÁ ŠANCE“

Projekt K-centrum Noe – středisko pracovní rehabilitace 
„Druhá šance“byl realizován s finanční spoluúčastí ROP Jiho-
východ, oblast podpory-3.2 Rozvoj regionálních středisek.

Dále za finanční podpory Kraje Vysočina, města Třebíč 
a Tříkrálové sbírky.
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PROBAČNÍ PROGRAM MOST

ZALOŽENÍ
2005

KONTAKT
Hybešova 10
674 01 Třebíč
tel.: 568 840 688
e-mail: noe.trebic@charita.cz
www. kcentrumnoe.cz

TÝM
Vedoucí:
Ing. Mgr. Ivo Vítek
Pracovníci:
Kateřina Suchá
PhDr. et PaedDr. Jana Matějková
Mgr. Jaroslav František Žák
Supervizor:
PhDr. Ivana Veltrubská

POSLÁNÍ
Posláním probačního programu (dále PP) je nabídnout 

mladistvému výhodnější alternativu trestu, která může 
na rozdíl od trestu odnětí svobody pozitivně působit na 
mladistvého, měnit negativní vzorce chování a vést ho 
k řádnému způsobu života.

ZÁSADY
• individuální přístup k účastníkovi probačního progra-

mu (PP)
• program vychází z individuálních potřeb klienta
• respekt a podpora základních práv účastníka probač-

ního programu, jeho svobody, důstojnosti, sebevědo-
mí, autonomie a duševního zdraví

• dobrovolnost a vlastní iniciativa klienta ke změně

CÍLE
Program usiluje o rozvoj sociálních dovedností a osob-

nosti mladistvého, a to s různým režimem omezení 
v běžném způsobu života, který směřuje k tomu, aby se 
mladistvý vyhnul chování, které by bylo v rozporu se 
zákonem, a k podpoře jeho vhodného sociálního zázemí 
a k urovnání vztahů mezi ním a poškozeným.

CÍLOVÁ SKUPINA
Probační program Most je určen pro mladistvé od 15 

do 18 let, ale i pro mladé dospělé. Účastník musí být 
experimentátorem nebo uživatelem omamných a psy-
chotropních látek, včetně alkoholu a léků, a to přede-
vším v momentě, kdy se provinění dopustil. Klienti jsou 
do programu zařazováni prostřednictvím střediska PMS 
v Třebíči. Vytypovanými klienty jsou mladiství se závaž-
nějším patologickým chováním spojeným s pácháním 
trestné činnosti, s potřebou individuálního přístupu.

POSKYTOVANÉ SLUŽBY
• výchovně-vzdělávací aktivity zaměřené na korekci 

vztahově-postojových vlastností osobnosti
• sociální práce, sociální výcvik, sociální poradenství
• odborné psychologické poradenství
• psychoterapie párová, rodinná, individuální
• nácvik sociálních dovedností v terénu

PROVOZNÍ DOBA
dle individuální dohody

STATISTIKA
Počet klientů 12
Počet úvazků 0,378

Projekt byl realizován za finanční podpory 
Ministerstva spravedlnosti České republiky.
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CÍL PROJEKTU
Snížení výskytu recidiv a různých forem sociální patolo-

gie u osob propuštěných z výkonu trestu odnětí svobody.

CÍLOVÁ SKUPINA
Dospělí i mladiství odsouzení, vracející se z výkonu 

trestu odnětí svobody

POSKYTOVANÉ SLUŽBY
• písemný kontakt – písemné poradenství
• individuální rozhovory s osobami ve výkonu trestu od-

nětí svobody
• individuální poradenství s prvky psychoterapie
• skupinové besedy s osobami ve výkonu trestu odnětí 

svobody

PROVOZNÍ DOBA
dle dohody s uživatelem
nejčastěji středa 14:00 - 18:00 hodin

STATISTIKA
Počet klientů na dopisování 6
Počet intervencí 49
Počet klientů v poradenství 3
Počet intervencí 48
Počet úvazků 0,1598

AL PASO
- PODPŮRNÝ SOCIÁLNÍ PROGRAM

ZALOŽENÍ
1. ledna 2009

KONTAKT
Helidaova 10
674 01 Třebíč
tel.: 731 646 923
e-mail: ad.trebic@charita.cz

TÝM
Vedoucí:
Bc. Barbora Kloudová
Pracovnice:
Bc. Martina Svobodová

ÚRYVEK Z DOPISU
…jsem šťastný, že i vy máte zájem o návštěvu se mnou, 

tak snad to všechno klapne a já vás budu moct konečně 
poznat osobně. Opravdu se na to moc těším a ta návště-
va mi udělá obrovskou radost. Do práce zatím nechodím 
a kdy budu chodit, to zatím netuším. Děkuji vám za vše, 
co pro mě děláte, moc si vašeho zájmu o moji osobu vá-
žím a cením. Jsem vašim velkým dlužníkem…
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POSLÁNÍ
Posláním Azylového domu pro muže Třebíč je poskytnout 
účinnou pomoc a podporu mužům, kteří ztratili vlastní 
bydlení a nabídnout jim ubytování, základní poradenství, 
možnost přípravy stravy a pomoc při uplatňování práv, 
oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí.

ZÁSADY
• DODRŽOVÁNÍ PRÁV UŽIVATELŮ
 Pracovníci pomáhají každému uživateli dosahovat 

svých práv a oprávněných zájmů s ohledem na práva 
a oprávněné zájmy druhých

• RESPEKTOVÁNÍ VOLBY UŽIVATELE
 Uživatel má možnost se účastnit rozhodování o záleži-

tostech, které se jej týkají. Jeho názory a rozhodnutí 
jsou respektovány a brány vážně.

• INDIVIDUÁLNÍ PŘÍSTUP K UŽIVATELŮM
 Pracovníci reagují na individuální potřeby, cíle a před-

stavy každého uživatele a v rámci možností podporují 
jejich uskutečňování

• FLEXIBILITA SLUŽEB
 Zařízení reaguje na požadavky a potřeby uživatelů 

a v rámci možností jim přizpůsobuje podobu služby.

AZYLOVÝ DŮM PRO MUŽE TŘEBÍČ

ZALOŽENÍ
17. prosince 1992

KONTAKT
Heliadova 10
674 01 Třebíč
tel.: 568 843 168
e-mail: ad.trebic@charita.cz

TÝM
Vedoucí:
Bc. Barbora Kloudová
Pracovníci:
Zbyněk Dočkal
Mgr. Kateřina Hráčková
Bc. Jaroslava Hudečková
Eliška Krátká
Bc. Otakar Prokeš
Ivo Tesař
Zbyněk Vejmelka
Pavel Veselý
Supervizor:
Mgr. Tomáš Přikryl

CÍLE
• poskytnout uživatelům bezpečné prostředí a zázemí 

pro řešení jejich akutní tíživé situace - STABILIZACE

• stabilizovat jejich situaci pomocí spektra nabízených 
služeb a aktivit - STABILIZACE

• vést uživatele k aktivnímu přístupu k řešení své soci-
ální situace - ODPOUTÁNÍ

• podporovat a udržovat u uživatelů motivaci k pozitiv-
ní změně – PRÁCE NA ZMĚNĚ

• podporovat uživatele v návratu do běžné společnosti 
a na trh práce – PRÁCE NA ZMĚNĚ

• osamostatnit uživatele do té míry, aby převzali odpo-
vědnost za další průběh svého života - OSAMOSTATNĚNÍ
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Tento projekt je financován z Evropského sociálního 
fondu prostřednictvím Operačního programu Lidské 

zdroje a zaměstnanost a ze státního rozpočtu ČR.

AZYLOVÝ DŮM PRO MUŽE TŘEBÍČ

CÍLOVÁ SKUPINA
• muži starší 18-ti let, kteří ztratili střechu nad hlavou 

a ocitli se v tíživé sociální situaci
• muži svéprávní, bez zdravotní či psychiatrické diagnó-

zy, která by jim bránila v samostatném způsobu života 
v zařízení a vyžadovala by neustálou asistenci pracov-
níka zařízení

• přednostně muži s místem trvalého bydliště v regionu 
Třebíč

Nejsme schopni poskytovat bezpečně naši službu mu-
žům s poruchami zraku či sluchu, naše zařízení není pro 
tyto osoby odborně ani prostorově vybaveno.

POSKYTOVANÉ SLUŽBY
• azylové ubytování
• pomoc při zajištění stravy
• pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při 

obstarávání osobních záležitostí
• základní sociální poradenství

PROVOZNÍ DOBA
nepřetržitá

STATISTIKA
Počet uživatelů 46
Počet lůžko/dnů 7 463
Počet lůžek 24
Počet úvazků 6,425

AKTIVITY 2011
• dobudování půdních prostor – poradenská místnost, 

sušárna
• úspěšná inspekce kvality na našem zařízení

ZÁPIS V KNIZE POCHVAL
„Chtěli bychom poděkovat za vánoční besídku, která 

byla naprosto úžasná a excelentní. Podařilo se vám vy-
tvořit rodinnou atmosféru. Probudili jste v každém z nás 
vánočního ducha. Jménem všech uživatelů děkujeme 
všem pracovníkům azylového domu za všechno, co pro 
nás děláte.“
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POSLÁNÍ
Domov pro matky Třebíč je zařízení, jehož posláním je 

poskytovat sociální služby matkám s dětmi v nepříznivé 
životní situaci přednostně z města a regionu Třebíč, aby 
mohly samostatně žít a nést plnou odpovědnost v péči 
o své děti.

ZÁSADY
• rozsah a forma pomoci a podpory zachovává lidskou 

důstojnost osob
• pomoc vychází z individuálních potřeb uživatele
• poskytovaná pomoc podporuje samostatnost, moti-

vuje k činnostem, které přispívají k řešení nepříznivé 
situace, posiluje sociální začleňování

CÍLE
• uživatelky získají přístřeší na dobu potřebnou k posu-

nu, ke změně akutního stavu nebo k vyřešení naléhavé 
životní krizové situace

• uživatelky jsou vedeny k uvědomění si zodpovědnosti 
za všestranný rozvoj svých dětí 

• ubytovaní mají možnost očisty osobní i šatstva a mož-
nost přípravy jídla 

• dosažitelností informací se zlepší orientace uživate-
lek v sociální a právní problematice a v běžném životě

CÍLOVÁ SKUPINA
• matky s dětmi do 18 let věku (ubytování synů nad 18 

let je řešeno azylovým domem pro muže)

DOMOV PRO MATKY TŘEBÍČ

ZALOŽENÍ
2. května 1995

KONTAKT
Manželů Curieových 604
674 01 Třebíč
tel.: 568 828 766
mobil: 776 048 198
e-mail: dmt.trebic@charita.cz

TÝM
Vedoucí:
Magdalena Nováková, DiS.
Pracovníci:
Bc. Zuzana Čermáková
Jana Fexová
Bc. Jaroslava Hudečková
Ivana Jerhotová
Jana Karasová
Dana Kohoutová
Jaroslav Kršek
Marie Vašíčková
Ivana Velebová
Údržba:
Karel Hejný
Supervizor:
Bc. Martin Halama

• svobodné, osamělé nebo těhotné ženy z rizikového 
nebo narušeného sociálního prostředí, též ženy ohro-
žené zneužíváním, týráním, prostitucí

• ženy svéprávné bez zdravotní i psychiatrické diagnó-
zy, která by jim bránila v samostatné péči o dítě a též 
o svoji osobu v DMT a vyžadovala by neustálou péči 
pracovníka zařízení, dále bez závislosti na alkoholu či 
jiných návykových látkách

• přednostně ženy s trvalým bydlištěm ve městě a regio-
nu Třebíč, v případě volné kapacity z celé ČR
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POSKYTOVANÉ SLUŽBY A JEJICH VÝVOJ
1. UBYTOVÁNÍ

• základní na dobu nezbytně nutnou, nejdéle na 1 rok, 
kapacita 10 bytových jednotek – 30 lůžek

• návazné na dobu ne delší než 1 rok, kapacita 5 byt. 
jednotek – 15 lůžek, pobyt v něm navazuje na předcho-
zí základní ubytování

2. ZÁKLADNÍ SOCIÁLNÍ PORADENSTVÍ
• ubytovaným jsou poskytnuty informace, podpora, pří-

padně nácvik přispívající k vyřešení nepříznivé situ-
ace. V případě potřeby je zprostředkován kontakt na 
odborné poradenství

3. PROGRAMY A ČINNOSTI
• jsou poskytovány ubytovaným matkám a jejich dětem 

v rámci základních činností poskytovaných v azylo-
vých domech dle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních 
službách, vedou je pracovnice DMT, přednášky a bese-
dy jsou zajišťovány externími odborníky a lektory

• zajišťují je instruktorky s dobrovolníky ve spolupráci 
s ubytovanými, pomáhají uživatelkám uplatnit jejich 
práva a oprávněné zájmy, zkvalitnit výchovné působe-
ní, obstarat osobní záležitosti, pomáhají při zajištění 
chodu domácnosti, podporují vytváření základních 
pracovních návyků, vedou k nácviku a k získání soci-
álních dovedností, které umožní snazší začlenění do 
běžného způsobu života

• ubytovaní vstupují do jednotlivých programů dobro-
volně. Jejich účast je tedy ukazatelem toho, že o pro-
gramy stojí

 Koutek pro matku a dítě - podporuje maminky v ak-
tivním trávení volného času se svými dětmi, společně 
tvoří drobná výtvarná a keramická díla, hrají si, soutěží, 
účastní se výletů aj.. Finanční plánování motivuje uži-
vatelku k aktivnímu řešení své finanční situace. Mámy 
v akci – příprava základních i složitějších pokrmů, plá-
nování jídelníčku aj.. Videotrénink interakcí je inter-
venční metoda, která prohlubuje vztah mezi matkou 
a dítětem. Práce s počítačem - ubytovaným je v ome-
zeném čase umožněn přístup k počítači s připojením na 
internet, ve vzdělávacím programu se mohou zdokonalit 
v obsluze počítače a internetu, v knihovně DMT si mo-
hou zapůjčit odbornou literaturu, videofilmy aj., mo-
hou se zúčastnit besed, přednášek odborníků, besídek 
a vystoupení dětí z DMT a je-li třeba, je jim poskytnuta 
materiální pomoc (ošacení, potraviny ze zásob EU).

DOMOV PRO MATKY TŘEBÍČ
4. SOCIÁLNĚ PRÁVNÍ OCHRANA DĚTÍ

• pomoc rodičům při řešení výchovných nebo jiných pro-
blémů souvisejících s péčí o dítě a poskytování nebo 
zprostředkování poradenství při výchově a vzdělávání 
dítěte

PROVOZNÍ DOBA
Nepřetržitý celoroční provoz

STATISTIKA
Kapacita zařízení (lůžek) 45
Počet ubytovaných v roce 2011 78

žen 29
dětí 49

Počet obydlených (lůžko/dnů celkem) 11 441
Počet kontaktů
(10 min. jednání v zájmu uživatele) 1 972
Počet intervencí
(30 min. rozh. s uživatelem o samotě) 652
Počet úvazků 6
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AKTIVITY 2011
 LEDEN - PROSINEC
• proběhlo na 150 programů pro ubytované matky a je-

jich děti (účast 271 matek, 257 dětí) 
 LEDEN
• malování zážitků z vánoc v Koutku pro matku a dítě
 BŘEZEN
• návštěva psího útulku, pečení cukroví na setkání pra-

covníků Charity
 ČERVEN
• Městská knihovna - Modřínová – 30ti denní výstava vý-

tvorů dětí DMT na téma „Recyklace“
 ČERVENEC
• malí i dospělí obyvatelé Domova vařili koprovou omáč-

ku, napekli chléb, nazdobili narozeninový dort, pekli 
rohlíky a peciválky

 SRPEN
• výroba dekorací z obilí, keramické hlíny, malování na 

sklo aj.
 ZÁŘÍ
• konference KDO JE BEZDOMOVEC? pořádaná Sdružením 

azylových domů ČR v Brně – propagace Domova pro 
matky Třebíč

 LISTOPAD
• podzimní vyrábění a příprava na Mikuláše a vánoce
 PROSINEC
• Mámy v akci pekly perníkový adventní věnec a každou 

adventní neděli si společně s dětmi na něm zapálili 
svíčku, Mikulášská besídka s vystoupením kapely „Bo-
sorky“, slavení vánoc, besídka

DOMOV PRO MATKY TŘEBÍČ

PŘÍBĚH ROKU 2011
V průběhu celého roku 2011 jsme my pracovníci, a také 

uživatelé sociální služby azylového domu velice intenzivně 
pociťovali potřebu hledat nové prostory pro azylový dům 
pro maminky s dětmi v obtížné životní situaci. Důvodů, 
které nás k takovému rozhodnutí vedly, se nastřádalo hned 
několik.

Dlouhodobě nás tíží nedostatek, vlastně spíše neexis-
tence skladových a úložných prostor, nemáme dílnu pro 
údržbáře, chybí návštěvní místnost, stejně tak prostor pro 
klidné a nerušené jednání se zájemci o sociální službu nebo 
pro motivační rozhovory s ubytovanými uživatelkami. Kou-
tek pro matku a dítě své výtvarné, soutěžní a jiné programy 
realizuje ve společenské místnosti, která ani nepojme po-
třebný počet účastníků programu. Malé rozměry bytových 
jednotek neumožňují ubytování matek s vyšším počtem 
dětí. Posledním důvodem je nešťastné spojení dvou roz-
dílných provozů. V osmipatrové budově funguje Městská 
ubytovna a náš Domov pro matky Třebíč. Tato skutečnost je 
příčinou vzniku řady konfliktních situací pro obě zařízení. 

Již několik let hledáme pozemek pro stavbu nebo budovu 
pro rekonstrukci, do které bychom mohli celý azylový dům 
přemístit. V minulosti se několik objektů pro náš záměr na-
lezlo, ale jednání nedospěla k úspěšnému závěru.

Avšak díky pochopení radních a zastupitelů Města Tře-
bíče nám zasvitla jiskřička naděje! Oblastní charita Třebíč 
a Město Třebíč uzavřeli dohodu o převedení pozemku v lo-
kalitě Vídeňský rybník, tj. za Lékařským domem na ul. Vlta-
vínská za účelem stavby nového azylového domu.

Pevně doufáme, že se nám podaří zahájit stavební práce 
v roce 2012, a to i přes zdržení způsobené nesouhlasným 
vyjádřením sousedů, jednatelů Lékařského domu.

Pracovníci DMT

Tento projekt je financován z Evropského sociálního 
fondu prostřednictvím Operačního programu Lidské 

zdroje a zaměstnanost a ze státního rozpočtu ČR.
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POSLÁNÍ
Posláním Poradny Ruth Třebíč je podpora ve zkvalitňo-

vání partnerských, manželských i mezigeneračních ro-
dinných vztahů a příprava na manželství a rodičovství, 
včetně ochrany nenarozeného života.

CÍLOVÁ SKUPINA
Poradna Ruth nabízí důvěrnou atmosféru, prostor 

a čas, podporu a pomoc ženám, jejich partnerům, mla-
dým lidem a rodinám v různých oblastech jejich života.

CÍLE
• prohloubení kvality partnerských a manželských vztahů

• posílení soudržnosti rodiny

• získání vědomostí a dovedností v oblasti zdravého 
partnerství a rodičovství

• snížení partnerských a rodičovských nejistot

• ochrana nenarozeného života

PROVOZNÍ DOBA

Pondělí 8:00 - 12:00 hodin 13:00 - 17:00 hodin

Středa 8:00 - 12:00 hodin 13:00 - 17:00 hodin

Pátek 8:00 - 12:00 hodin 13:00 - 16:00 hodin

PORADNA RUTH TŘEBÍČ
pro ženy, dívky, partnerské a mezigenerační vztahy

ZALOŽENÍ
1. prosince 2006

KONTAKT
Oldřichova 1
(Vltavínská 1376 - od 2. 7. 2012)
674 01 Třebíč
mobil: 775 613 622, 605 372 765
e-mail: poradnaruth.trebic@charita.cz

TÝM
Vedoucí:
Ing. Marcela Blažková
Pracovníci:
Alena Kostelníková
Markéta Zemanová
Supervizor:
Bc. Martin Halama
Odborný garant:
Mgr. Blanka Bendová

POSKYTOVANÉ SLUŽBY
PORADENSTVÍ
a) v poradenské místnosti

• terapeutické poradenství individuální nebo i párové v ob-
lasti partnerských, manželských a rodinných vztahů

• poradenství zaměřené na rodičovskou roli (PPR - přiro-
zené plánování rodičovství)

• poradenství pro ženy a dívky v situaci neplánovaného 
těhotenství (podpora a doprovázení, ochrana nenaro-
zeného života – informace o utajených domech s mož-
ností porodu, náhradní rodinná péče, ubytování v azy-
lovém domě)
b) v rodině

• zmenšování rodičovských nejistot formou nácviku prak-
tických dovedností (podpora ve vedení domácnosti, při 
výchově dětí apod.)
c) zprostředkování kontaktu na odborníky, v případě 

potřeby nabídnutí doprovodu 
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d) zapůjčení odborné literatury, možnost materiální 
i duchovní pomoci

Poradenství je bezplatné, diskrétní, v případě potřeby 
i anonymní.

PŘEDNÁŠKOVÁ ČINNOST
a) v oblasti zdravého životního stylu, partnerství 

a rodičovství, základní orientace v hodnotách, etických 
a morálních zásadách 

b) v oblasti zkvalitňování partnerských, manželských 
a mezigeneračních vztahů pro dobré fungování rodiny

Přednášková činnost probíhá ve městě Třebíči, a je 
také nabízena v obcích okresu Třebíč.

PROGRAMY – KLUB RUTH
a) výjezdní akce (jedno i vícedenní) pro podporu žen, 

soudržnost rodiny, posílení a zkvalitnění partnerských 
a rodinných vztahů – výlety, sportovní aktivity, soutě-
že, tvoření

b) programy pro menší skupiny s možností vzájemné-
ho sdílení se a předávání zkušeností s aktivním zapoje-
ním účastníků při prohlubování praktických dovedností

Přednášková činnost a programy v Klubu Ruth jsou 
zpoplatněny (dobrovolný příspěvek na vstupné, materiál 
k tvoření, ubytování apod.).

Přídavná aktivita, hlídání dětí prostřednictvím dobrovol-
níků, zajišťuje klidný průběh poradenství i jiných aktivit.

STATISTIKA
Počet klientů 106
Počet konzultací 305
Počet účastníků přednášek a akcí 616
Počet úvazků 1,13

PORADNA RUTH TŘEBÍČ
pro ženy, dívky, partnerské a mezigenerační vztahy

AKTIVITY 2011
• Třebíč: Kurz efektivního rodičovství (3 setkání)
• Jednodenní setkání pro ženy
• Setkání pro rodiny a manžele
• Dovednosti zvyšující sebedůvěru
• Moravské Budějovice: Nové směry v pěstounské péči 

a specifika ve výchově
• Náměšť nad Oslavou: Vztah k sobě a vytváření dobrých 

partnerských vztahů
• Terapeutické programy v Třebíči a Mor. Budějovicích

PODĚKOVÁNÍ
Moje osobní zkušenost se týká Poradny Ruth. Začala 

jsem do ní s manželem docházet v období, kdy jsme si 
neměli téměř co říct a žili jsme jen vedle sebe a ne spo-
lu. Konzultace v poradně nám pomohly uvědomit si naše 
problémy, začít spolu zase mluvit a dokázat se radovat 
z maličkostí. Před začátkem konzultací bych nevěřila, jak 
prospěšné může být popovídání s nezávislým člověkem. 
Poradně Ruth patří poděkování i za to, že se věnují PPR. 
Sice jsem k této metodě byla skeptická, ale díky perfekt-
nímu vysvětlení pracovnice poradny jsem se pustila do 
měření a jsem opravdu velmi překvapená, jak dobře je 
možné při této metodě poznat svoje tělo.

I když jsem služby Charity dlouho nepotřebovala, teď 
si nedovedu představit, že by v Třebíči možnost jejich 
využívání nebyla.

paní K.

Ráda bych poděkovala pracovnicím Poradny Ruth a je-
jich dobrovolnici paní Staňkové za rozhovory a pomoc při 
doučování mého syna Marka. Za půl roku se zlepšil v čes-
kém jazyce o jeden stupeň a má lepší známky i v dalších 
předmětech. Vidím, že si více věří a vyučující jsou s ním 
spokojeni. Jsem moc ráda, že spolupráce s poradnou trvá 
a můžeme se na ni kdykoliv obrátit.

paní Jitka

Projekt byl realizován z dotace MPSV ze státního 
rozpočtu v oblasti podpory rodiny pro rok 2011.



49Výroční zpráva Oblastní charity Třebíč

POSLÁNÍ
Přispívat k tomu, aby klienti s naší pomocí překonáva-

li krizové životní situace způsobené zadlužením, získali 
odvahu je aktivně řešit, neztráceli zbytečně svůj domov 
a rodinu, a dokázali si zachovat základní sociální jistoty 
a své postavení ve společnosti.

ZÁSADY
• serióznost
• spolehlivost
• důvěrnost sdělení
• nestrannost
• zachování lidské důstojnosti všech zúčastněných osob
• respektování základních lidských práv, zejména práva 

na ochranu soukromí a ochranu osobních údajů

CÍLE
Motivovat klienty k aktivnímu řešení krizové situace 

spojené se předlužením, vzdělávání, zvýšení sebehod-
nocení a následnému zaměstnání.

CÍLOVÁ SKUPINA
Lidé v krizové nebo nepříznivé životní situaci, zejména:

• lidé nacházející se v dluhové pasti
• lidé ochotni aktivně řešit svoji dluhovou problematiku
• lidé postižení krizí v rodině, vyplývající z této dluhové pasti
• lidé postižení partnerskou krizí následkem nedostatku 

finančních prostředků
• lidé, kterým hrozí ztráta přístřeší
• lidé, kterým hrozí ztráta základních sociálních jistot 

zásahem exekutorů

PORADNA MAJÁK
- PROTIDLUHOVÉ PORADENSTVÍ

ZALOŽENÍ
1. července 2011

KONTAKT
mobil: 733 489 583
e-mail: jana.karasova@charita.cz

TÝM
Poradce:
Jana Karasová

POSKYTOVANÉ SLUŽBY
• rozbor krizové situace
• nástin možnosti řešení – základní právní poradenství 

ohledně zadlužení
• vedení klientů k samostatnosti při zajišťování podkla-

dů pro podání insolvenčního návrhu spojeného s návr-
hem na oddlužení

• zpracování insolvenčního návrhu pro soudní rozhodnutí
• pomoc klientům při orientaci na trhu půjček

PROVOZNÍ DOBA
Po domluvě a objednání kdykoli.

STATISTIKA
Počet úvazků 0,07

AKTIVITY 2011
Diecézní charita Brno prostřednictvím svých oblastních 

charit pořádala dne 16. 6. 2011 neziskovou osvětovou 
kampaň „Záchranné lano z dluhové pasti“ na podporu 
prevence rizikového zadlužování rodin. Ukázalo se, že 
v našem městě je spousta lidí, které otázka dluhů zajímá, 
ať už její prevence proti nesmyslnému zadlužování rodin 
nebo přímo pomoc z dluhové pasti, ve které se ocitli. Pro-
to byla v návaznosti na kampaň pod Oblastní charitou 
Třebíč zprovozněna poradna Maják.
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POSLÁNÍ
Dobrovolnické centrum koordinuje činnost dobrovol-

níků podle potřeb jednotlivých středisek Oblastní cha-
rity Třebíč se záměrem obohatit a podporovat rozvoj 
jejich služeb. Dobrovolník svobodně dává část svého 
času, energie a schopností k vykonávání určité činnosti 
ve prospěch druhých. Za tuto činnost nedostává finanční 
odměnu, ale získává dobrý pocit z pomoci ostatním.

V rámci Dobrovolnického centra uskutečňujeme také 
sousedskou pomoc. Rozvojem dobrovolné sousedské po-
moci se podílíme na zabezpečení dostupnosti sociálních 
služeb v obcích celého okresu Třebíč, koordinujeme spo-
jení profesionálních sociálních služeb s dobrovolnou po-
mocí, podporujeme sociální soudržnost a solidaritu a mo-
tivujeme občany podílet se na pomoci potřebným lidem.

CÍLE
• rozvoj dobrovolnictví a sousedské pomoci v sociálních 

a zdravotních službách na území třebíčského regionu
• snížení izolace sociálně znevýhodněných a ohrože-

ných skupin obyvatelstva
• rozvoj činnosti Dobrovolnického centra a sousedské 

pomoci za účelem systematické práce s dobrovolníky
• podpora komunitního života, sociální soudržnosti 

a solidarity občanů
• zvýšení připravenosti dobrovolníků krizového týmu 

pro pomoc při živelných katastrofách
• přispění k prodloužení pobytu seniorů a nemocných ob-

čanů v přirozeném prostředí jejich vlastního domova
• motivování dobrovolníků (z řad nezaměstnaných) pro-

střednictvím dobrovolnické činnosti a sousedské pomo-

DOBROVOLNICKÉ CENTRUM 
A SOUSEDSKÁ POMOC

ZALOŽENÍ
1. ledna 2002

KONTAKT
L. Pokorného 15
674 01 Třebíč
tel.: 568 408 482
mobil: 775 179 314, 739 389 138
e-mail: dobrovolnici.trebic@charita.cz
 pomocvobcich.trebic@charita.cz

TÝM
Vedoucí:
Martina Veselá
Pracovnice:
Blanka Spilková
Supervizor:
PhDr. et PaedDr. Jana Matějková

ci k uplatnění na trhu práce a ke zvýšení jejich znalostí 
a dovedností

• motivování dobrovolníků (zvláště mladých lidí) k zís-
kání nebo zvýšení profesní kvalifikace

• posílení pocitu sebeuplatnění a potřebnosti občanů, 
kteří se rozhodli stát dobrovolníky

• rozvoj dobrovolné práce na vesnicích za účelem zlep-
šení dostupnosti sociálních služeb

• rozšíření informovanosti veřejnosti o možnosti dob-
rovolnických aktivit a veškerých službách poskytova-
ných Oblastní charitou Třebíč

• spolupráce s představiteli obcí, faráři a farními cha-
ritami, s občany ochotnými pomáhat, s organizacemi, 
které přijímají naše dobrovolníky

CÍLOVÁ SKUPINA
• senioři a osoby se zdravotním znevýhodněním
• děti, mládež, rodiny a osamělí lidé
• osoby nezaměstnané a sociálně znevýhodněné
• dobrovolníci Oblastní charity Třebíč, farní charity
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ZÁSADY
• podpora samostatnosti, zodpovědnosti a motivace 

k činnostem

• respektování vůle, soukromí, důstojnosti a práv osob 
přijímajících pomoc

• podpora iniciativy a vzájemné spolupráce

• individuální přístup k uživatelům služeb Oblastní cha-
rity Třebíč

• bezplatnost

POSKYTOVANÉ SLUŽBY
Dobrovolníkům poskytujeme

• vstupní motivační a informativní pohovor

• zprostředkování kontaktu se zařízením, ve kterém bu-
dou působit

• dohodu o dobrovolnické službě včetně pojištění

• vzdělávací aktivity (supervize, odborné semináře)

• podporu při výkonu dobrovolnické služby

Dobrovolníci pomáhají

• v jednotlivých zařízeních Oblastní charity Třebíč

• v domovech pro seniory

• při organizaci veřejných sbírek (Tříkrálová sbírka, Akce 
cihla)

• při krizových situacích a nenadálých událostech

PROVOZNÍ DOBA
Pondělí - Pátek 6:00 - 14:30 hodin
(nebo dle domluvy)

FARNÍ CHARITY
Oblastní charita Třebíč má také své zastoupení na ven-

kově, kde ve 22 farních charitách pomáhají dobrovolníci 
v obcích Benetice, Budišov, Březník, Heraltice, Jaromě-
řice nad Rokytnou, Kněžice, Lipník, Mohelno, Mysliboři-
ce, Opatov, Pyšel, Radkovice u Hrotovic, Rokytnice nad 
Rokytnou, Rouchovany, Rudíkov, Šebkovice, Trnava, Vla-
dislav, Výčapy a městech Jemnice, Moravské Budějovice, 
Náměšť nad Oslavou.

KRIZOVÁ POMOC
Krizová pomoc Oblastní charity Třebíč je součástí inte-

grovaného záchranného systému Jihomoravského kraje 
a je připravena na základě dohody a vyžádání Hasičské-
ho záchranného sboru Jihomoravského kraje poskytnout 
požadovanou pomoc.

STATISTIKA
Dobrovolníci na střediscích 100
Při jednorázových akcích 1 081
Farní charity 55
Počet úvazků 1,0311

AKTIVITY 2011
• Tříkrálová sbírka: 1. - 14. 1. 2011 – pomohlo přibližně 

1 000 stálých i jednorázových dobrovolníků ve měs-
tech i obcích a vykoledovali 1 757 312 Kč.

• Akce cihla: 6. - 14. 6. 2011 – 81 dobrovolníků pomohlo při 
zahájení na Karlově náměstí při doprovodném programu, 
zejména soutěžích pro děti, dále na putovních stanoviš-
tích v Třebíči, Náměšti n/O., Mor. Budějovicích a Jaroměři-
cích n/R. Využití výtěžku: vybavení PC koutku pro mentál-
ně a zdravotně postižené lidi, víkendové pobyty rodin se 
zdravotně postiženými dětmi a podpořena služba svozu.

DOBROVOLNICKÉ CENTRUM 
A SOUSEDSKÁ POMOC

PROČ SE VĚNUJI DOBROVOLNICTVÍ?
„Jsem již v důchodu, mám tedy prostor pro povzbuzení ne-

mocných a starších lidí, pro poskytnutí drobné pomoci. Chci 
svůj čas darovat, protože mne tato činnost duševně oboha-
cuje, naplňuje mne vědomím, že mohu být druhým lidem stá-
le užitečná. Jsem ráda, že nemocnému mohu zprostředkovat 
alespoň při povídání a vyprávění kontakt s okolním světem 
a vzájemným sdílením vyjádřit, že i on je pro mne důležitý.“

dobrovolnice v Domácí hospicové péči Třebíč
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POMOC UKRAJINĚ
Oblastní charita Třebíč pokračovala ve spolupráci s Di-

ecézní charitou ostravsko-opavskou v r. 2011 v podpoře 
Pečovatelské služby Tjačiv z humanitárního fondu Tříkrá-
lové sbírky. I nadále zde běžel projekt Důstojný život, pro 
který třebíčská Charita pomáhá zprostředkovávat uzaví-
rání smluv s dárci z České republiky, kteří chtějí částkou 
3600 Kč ročně přispívat starému či zdravotně postiženému 
člověku na Zakarpatské Ukrajině na léky, potraviny, oša-
cení, otop na zimu, apod., jež dostávají prostřednictvím 
místní Charity. V r. 2011 bylo takto podpořeno 294 lidí.

Zároveň začala třebíčská Charita svou pomoc směřovat 
dále na východ do Záporožské oblasti, v níž nyní působí 
p. Peter Krenický, dřívější garant projektu Důstojný život. 
Podpořila zde nově vzniklý projekt Terénní služba Melito-
pol a Orlovo zaměřený na seniory, zdravotně postižené 
a lidi v závislosti, kterým je poskytována pečovatelská, 
materiální a duchovní pomoc. Cílem projektu je také vy-
budování technického zázemí-kanceláře pro terénní služ-
bu, humanitárního skladu a sálu pro setkávání.

CHARITNÍ ŠATNÍK
Nachází se u parkoviště ke koupališti Polanka v Třebíči. 

Slouží k odkládání zachovalého a použitelného oblečení 
občanů k dalšímu využití. Dobrovolníci je zde třídí, balí 
a připravují k expedici. Služeb Šatníku mohou využít 
i uživatelé služeb charitních středisek, především z azy-
lových domů. Provoz je od dubna do konce září, v úterý 
9-12 hod., ve čtvrtek 14 - 17 hod.

ADOPCE NA DÁLKU
Od června 2008 podporují pracovníci OCHT dívku Ester 

Lupindu (1996) ze Zambie. Její matka je vdova a stará se 
ještě o další 4 děti. Ze střediska Adopce na dálku každý 
rok přicházejí informace o významných událostech v dív-
čině životě, školních výsledcích, jejím zdraví i o tom, co 
bylo pořízeno z příspěvku. Probíhá také občasná vzájem-
ná korespondence a jsou jí zasílány drobné dárky.

OSTATNÍ FORMY POMOCI

KONTAKT
Ing. Marie Paločková
L. Pokorného 15
674 01 Třebíč
tel.: 568 408 470
e-mail: marie.palockova@charita.cz

KONTAKT
Mgr. Jarmila Bergerová
pastorační asistentka
L. Pokorného 15
674 01 Třebíč
tel.: 568 408 477
mobil: 731 646 992
e-mail: jarmila.bergerova@charita.cz

PASTORAČNÍ ASISTENCE
Aby komplex služeb Oblastní charity Třebíč byl ucele-

ný, nestačí pouze zajistit potřeby hmotné či tělesné, ale 
je potřeba myslet i na duševní stránku každého člověka. 
Charitní práce vychází z křesťanských hodnot, a proto je 
důležité, aby byl tento rozměr práce nenásilnou formou 
zohledňován. Nabídka pastorační služby je určena všem, 
kdo přicházejí s charitou do styku: zaměstnancům, uži-
vatelům služeb i dobrovolníkům. Hlavním posláním pas-
toračního asistenta je povzbuzovat, posilovat či pomáhat 
překonávat těžkosti a zároveň zprostředkovávat prostor 
pro uspokojení duchovních potřeb.

Přímá pastorační činnost spočívá v nabídce individu-
álních duchovních pohovorů, setkání s pracovními týmy 
v rámci duchovního formování a tématicky zaměřených 
besed, PA se účastní výběrových řízení, seznamuje nové 
pracovníky s Kodexem Charity ČR, zajišťuje měsíční cha-
ritní bohoslužby, rozesílá pravidelná duchovní zamyšlení, 
předává informace a aktuality z duchovní oblasti, účastní 
se modliteb za Charitu, spolupracuje s kněžími a farnost-
mi, udržuje spolupráci s řádovými sestrami v Kroměříži 
a v Moravských Budějovicích. Pastorační asistent je me-
todicky formován na pravidelných čtvrtletních setkáních 
pastoračních asistentů v Rajhradě u Brna, které probíhají 
pod vedením prezidenta DCHB P. Josefa Zouhara.
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FINANČNÍ ZPRÁVA
OBLASTNÍ CHARITY TŘEBÍČ ZA ROK 2011

Náklady Částka v Kč Výnosy Částka v Kč
Spotřeba materiálu 1 683 592 Dotace - MPSV 8 327 987
Drobný majetek do 40 tisíc Kč 1 756 499 Dotace - MŠMT 29 886
Energie 1 415 282 Dotace - Ministerstvo vnitra 18 182
Pohonné hmoty 1 043 909 Dotace - Ministerstvo spravedlnosti 125 900
Opravy a udržování 1 779 680 Dotace - Úřad vlády - RVKPP 660 000
Cestovné 327 241 Dotace - Jihomoravský kraj 14 000
Nájemné včetně leasingového 906 116 Dotace - Kraj Vysočina 3 158 400
Telefon, internet, poštovné 384 561 Dotace - Město Třebíč 4 394 000
Školení, kurzy 605 425 Dotace - ostatní obce 418 000
Stravování uživatelů 295 653 Dary od měst a obcí 150 795
Ostatní služby 1 297 470 Dary od organizací a nadací 329 884
Mzdové náklady 23 598 503 Dary do drobných dárců 78 061
Sociální, zdravotní a zakladní pojistné 7 979 344 Zúčtování fondů 415 953
Zákon a ostatní sociální náklady 645 766 Tržby od zdravotních pojišťoven 7 161 304
Daně a poplatky 51 022 Tržby od uživatelů služeb 3 824 936
Pojistné 251 859 Příjmy z IP projektů 15 275 568
Odpisy 1 485 568 Příjmy za reklamu 484 000
Ostatní náklady 131 924 Ostatní 855 751
Celkem 45 639 414 Celkem 45 722 607

PROVOZNÍ NÁKLADY A VÝNOSY

Investice Částka v Kč Zdroje Částka v Kč
Příprava výstavby Domova pro matky 323 831 Tříkrálová sbírka 323 831
Úpravy podkroví Azylového domu 292 175 Dotace - Město Třebíč 440 000
Maringotka - Klub Zámek (Streetwork) 60 000 Fond opisů 650 222
Obnova vozového parku 738 047
Celkem 1 414 053 Celkem 1 414 053

INVESTIČNÍ NÁKLADY A ZDROJE FINANCOVÁNÍ

Aktiva Částka v Kč Pasiva Částka v Kč
Drobný dlouhodobý nehmotný majetek 6 240 Vlastní jmění 24 508 542
Drobný dlouhodobý hmotný majetek 1 571 487 Fondy 158 347
Stavby 20 648 978
Samostatné movité věci a soubory věcí 6 775 681 Nerozdělený zisk z minulých let 1 283 055
Pozemky 446 971 Dodavatelé 163 003
Nedokončený dlouhodobý majetek 381 194 Přijaté zálohy 5 424 104
Oprávky k dlouhodobému majetku celkem - 9 353 684 Ostatní závazky 683 184
Materiál na skladě 25 249 Zaměstnanci 5 350
Odběratelé 4 909 211 Ostaní závazky vůči zaměstnancům 1 268
Poskytnuté provozní zálohy 434 554 Jiné závazky 695 899
Ostatní pohledávky 132 861 Nárok na dotace a ostatní zúčtování 60 000
Pohledávky za zaměstnanci 7 349 Výnosy příštích období 36 000
Jiné pohledávky 647 505 Dohadné účty pasivní 425 558
Pokladna 51 627
Ceniny - známky 714
Účty v bankách 5 398 135
Náklady příštích období 113 119 Hospodářský výsledek 83 193
Dohadné účty aktivní 1 330 312
Celkem 33 527 503 Celkem 33 527 503

ROZVAHA
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ZPRÁVA AUDITORA
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ZPRÁVA AUDITORA
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PODĚKOVÁNÍ
PODĚKOVÁNÍ

Děkujeme Vám za Vaši podporu v roce 2011 i za Vaše 
dary, díky nimž můžeme zmírňovat zdravotní a sociální 
obtíže našich uživatelů a vytvářet jim prostředí, kde jsou 
obklopeni profesionální péčí, láskou a pochopením.

INSTITUCE
Evropský sociální fond, Ministerstvo práce a sociálních 

věcí ČR, Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy 
ČR, Ministerstvo spravedlnosti ČR, Ministerstvo vnitra 
ČR, Úřad vlády ČR a Rada vlády pro koordinaci protidro-
gové politiky, Kraj Vysočina, Jihomoravský kraj

MĚSTA A OBCE
Benetice, Bransouze, Budišov, Budkov, Číhalín, Daleši-

ce, Dešov, Dolní Vilémovice, Dukovany, Hrotovice, Hru-
tov, Chlístov, Chlum, Jaroměřice nad Rokytnou, Jasenice, 
Jemnice, Jihlava, Kamenná, Klučov, Kněžice, Kojatice, 
Kojetice, Kostníky, Kožichovice, Krahulov, Kramolín, Láz, 
Lesní Jakubov, Martínkov, Mastník, Mladoňovice, Morav-
ské Budějovice, Myslibořice, Nová Ves, Okřešice, Okříšky, 
Oponešice, Pálovice, Police, Pozďatín, Radonín, Rohy, 
Rokytnice nad Rokytnou, Slavětice, Slavičky, Smrk, Starý 
Petřín, Šebkovice, Trnava, Třebíč, Valdíkov, Vlčatín

ŠKOLY
Gymnázium a SOŠ Moravské Budějovice, Katolické gym-

názium Třebíč, Vyšší odborná škola, Vyšší zdravotnická 
škola, Střední odborná škola zemědělská a ekonomická 
a Střední zdravotnická škola Třebíč, ZŠ Cyrilometodějská 
Třebíč, ZŠ T.G. Masaryka Třebíč, MŠ Světýlko Třebíč, Ho-
telová škola Třebíč

MÉDIA
Český rozhlas, Česká televize Jihlava, Horácké noviny, 

MF Dnes, Naše společenství, Radio Proglas, Radio Vy-
sočina, Rovnost, Třebíčský deník, Třebíčský zpravodaj, 
Třebíčské noviny, Zpravodaj města Jaroměřic n. R.

FIRMY A ORGANIZACE
Autobaterie Kopečný, s.r.o., C&A Móda, s.r.o., Cahovo 

pekařství, Domovy pro seniory – ul. Koutkova, Kubešova, 
Manž. Curieových, Dušan Vinklar-HEROS; ELLU BAND, hu-
dební skupina z Třebíče; ESKO-T s.r.o., Green Shine, s.r.o., 
chrámový pěvecký sbor z Rokytnice n. R.; Klub seniorů 
při MKS Třebíč, Ing. Zdeněk Kneslík, Le Cheque Déjeuner 
s.r.o., Městská knihovna Třebíč, Nadace ČEZ, Občanská 
poradna Třebíč, PARK sadové a krajinářské úpravy s.r.o., 
Pedagogicko-psychologická poradna Třebíč, ROSA, MO-
DUO, hudební skupina manželů Moulisových; Římsko-
katolické farnosti Náměšť n. O., Třebíč – město a Třebíč 
- Zámek, Solná jeskyně Třebíč (ul. Dukovanská), T-Mobile 
Czech Republic a.s., TRIN s.r.o., Třebíčské centrum, Tře-
bíčská realitní kancelář; YASHICA s.r.o., ZON s.r.o.

FYZICKÉ OSOBY NAD 500 KČ
Marie Baráková, Marie Bulová, MUDr. Vladimír Černoch, 

Zdeňka Dlouhá, Aleš Dlouhý, Lukáš Korec, p. Kotačková, 
Marie Křivánková, Petr Lohniský, Vladimíra Majerčáková, 
Jaroslav Maxa, Marta Mejzlíková, Aneta Molnárová, Lud-
mila Nováková, Miroslav Novotný, Johana Anežka Obrš-
líková, MUDr. Libuše Pavlíková, Ing. Miroslav Pelikán, 
Ing. Vladimír Plucar, Marta Ryglová, Eva Staňková, Josef 
Strašák, Jaroslav Šmíd, Květuše Vaníčková, Jana Věžní-
ková, Věroslava Vítková, Ludmila a Zdeněk Vyletělovi

Děkujeme také všem dárcům, kteří přispěli nižší část-
kou a nejsou zde jmenováni.

GENERÁLNÍ PARTNER CHARITY ČR



Kontakt:
Diecézní charita Brno - Oblastní charita Třebíč

L. Pokorného 15, 674 01 Třebíč
Telefon: 568 408 470, 568 821 290

E-mail: trebic@charita.cz
www.trebic.charita.cz

Číslo účtu ČS Třebíč 1520431319/0800
IČ 44990260

DIČ CZ44990260




