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Úvodní slovo ředitele
Vážení příznivci Oblastní charity Třebíč,
Váš zájem o naše služby je cenným povzbuzením a ujištěním o smysluplnosti naší práce zaměřené 
na pomoc a podporu lidem, kteří prožívají těžké a mnohdy bolestné životní období.
Stejně jako v minulých letech, tak i v roce 2013 naši pracovníci s plným odborným nasazením 
i lidským zájmem pomáhali potřebným lidem. Jejich profesionální práci doplňovalo mnoho 
dobrovolníků, kteří věnovali svůj volný čas, nadšení a síly seniorům, nemocným, uživatelům 
našich služeb.
Novinkou v roce 2013 bylo zahájení služby Sociální rehabilitace, která podporuje nezaměstnané 
v jejich snaze o rozvoj schopností potřebných k nalezení práce. Další novou a velmi úspěšnou aktivi-
tou bylo zapojení pracovníků a dobrovolníků našich azylových domů do Národní sbírky potravin, kdy 
obyvatelé našeho regionu darovali v sobotu 16. 11. 2013 při svých nákupech v supermarketu Interspar 
561 kg potravin pro potřebné.
Na konci roku se pracovníci azylových domů zúčastnili v Brně propagační a zážitkové akce „Noc 
venku“. V Oblastní charitě Třebíč jsme v průběhu roku 2013 připravovali organizační změnu pro 
další léta naší činnosti, jejímž cílem bylo snížení počtu vedoucích pracovníků. Hledání nového 
způsobu vedení našich služeb bylo těžké, avšak jsem přesvědčen, že v dlouhodobém horizontu 
se projeví jako správné.
Přeji Vám všechno dobré a věřím, že informace o nabídce našich služeb, které najdete v této výroční zprávě, přispějí ke snazšímu vy-
hledávání pomoci pro lidi v obtížné životní situaci.
              

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

VÝZnAmnÉ uDÁlostI 2013
1 2013 přibyla nová služba Sociální rehabilitace Třebíč l Tříkrálová sbírka 1 882 529 Kč, 1 100 dobrovolníků, 401 pokladniček l  2 2013 
Národní týden manželství l Osobní asistence slavila 10 let l 2-3 2013 Postní almužna 54 673 Kč a l 3 2013 BARÁK, nízkoprahový klub 
slavil 19. narozeniny koncertem  l 5 2013 Veletrh Multimedia v Brně l 6 2013 10. ročník AKCE CIHLA 47 943 Kč l 19.6. První veletrh 
sociálních služeb na Karlově nám. v Třebíči l Otevření bazaru BALTAZAR s nábytkem v Borovině, přestěhování Šatníku do těchto 
prostor l 7 2013 dobrovolnictví i v Domově pro seniory l 7-8 2013 oprava fasády budovy OCHT v Židech l 9 2013 DEN Charity l Týden 
nízkoprahových klubů v Klubu BARÁK l 9-10 2013 oslavy 15ti let založení Paprsku naděje l 10 2013 Domovinka si připomněla 15 let od 
založení l 9.10. Koláč pro domácí hospicovou péči l Týden sociálních služeb l 11 2013 Týden rané péče l 16.11.2013 první Národní 
sbírka potravin – v Intersparu darováno 561,9 kg l 21. 11. 2013 NOC VENKU v Brně s účastí AD pro muže a Domova pro matky l 2.12. 
vernisáž výstavy fotografi í: Dobrovolnictví na Třebíčsku 

správa oblastní charity třebíč  
ředitel   Mgr. Petr Jašek TEL 568 408 471, 608 710 048 E-MAIL petr.jasek@charita.cz
Zástupce ředitele   Mgr. Jaroslav František Žák  TEL 568 408 472, 608 808 025  E-MAIL jaroslav.zak@charita.cz
Ekonom   Ing. Mgr. Zdeňka Matějková    E-MAIL zdenka.matejkova@charita.cz
     (od 1.8. 2013) Ing. Mgr. Vít Feldbabel TEL 568 408 475, 733 620 727 E-MAIL vit.feldbabel@charita.cz

Personalistka   Jana Bublanová TEL 568 408 477, 734 395 818 E-MAIL jana.bublanova@charita.cz
Pokladní  Hana Vlčková TEL 568 408 477, 734 395 818 E-MAIL hana.vlckova@charita.cz
Asistentka    Ing. Marie Paločková TEL 568 408 470, 736 529 300 E-MAIL trebic@charita.cz
       E-MAIL marie.palockova@charita.cz
Účetní   Ludmila Bělohoubková TEL 568 408 474, 731 638 210 E-MAIL ludmila.belohoubkova@charita.cz 
     Martina Žamberská TEL 568 408 478, 731 638 210  E-MAIL martina.zamberska@charita.cz
    (do 28.2.2013) Mgr. Alena Slatinská  
     (od 4.3.2013) Ing. Rostislav Lavička TEL 568 408 475, 733 620 727 E-MAIL rostislav.lavicka@charita.cz  
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Mgr. Petr Jašek
ředitel Oblastní charity Třebíč



ZAloŽenA   1992 Karlovo nám. 41/30, 674 01 Třebíč 
TEL  568 420 002 MOBIL     608 860 175
E-MAIL  chos.trebic@charita.cz
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tým
Vrchní sestra Bc. Marie Kuchařová
Zdravotní sestry Jana Balvínová, Alena Bazalová, Libuše 
     Brátková, Jana Ďulíková, Radka Dufková, 
     Jana Fialová, Jana Hlaváčková, DiS., Lenka 
     Hrůzová, Renata Paulasová, Marie 
     Skoumalová, Renata Suchnová, Bc. Věra  
     Tesařová, Renata Treterová, Renata 
     Vaculíková, Martina Vítková, Daniela 
     Zemanová, Michaela Zubčáková

Poslání
Posláním Charitní ošetřovatelské služby je zajistit kvalitní zdra-
votní ošetřovatelskou péči klientovi (pacientovi) v jeho domácím 
prostředí ve spolupráci s rodinou.

ošetřovatelská péče je
l předepisována praktickým lékařem nebo ošetřujícím lékařem 
 při hospitalizaci
l hrazena z veřejného zdravotního pojištění
l zajišťována kvalifi kovanými zdravotními sestrami
 

Cílová skupina (kdo jsou naši klienti)
l senioři, chronicky a dlouhodobě nemocní 
l onkologicky nemocní 
l lidé léčící se po akutních onemocněních

Cílem služby je
l zajištění zdravotních ošetřovatelských výkonů dle ordinace 
 lékaře v domácnosti pacienta
l uzdravení nebo zlepšení zdravotního stavu pacienta, prevence 
 vzniku komplikací 
l udržení hybnosti a soběstačnosti 
l edukace pacienta a rodiny, psychická podpora
l pomoc při zajištění klidného a důstojného umírání

Poskytované zdravotní výkony
l odběry krve, moče a jiného biologického materiálu 
l převazy a ošetření chronických či akutních - pooperačních ran 
l péče o stomie, včetně péče o PEG 
l aplikace injekcí a inzulínů 

Počet úvazků 13,6705

statistika

Kontakt

l aplikace parenterální terapie (podání infuzí včetně aplikace do 
 portů a ošetření portů) 
l katetrizace močového měchýře (cévkování žen i mužů), péče 
 o permanentní močové katetry 
l měření a kontrola fyziologických funkcí 
l měření a kontrola saturace O2 
l ošetřovatelská rehabilitace po operacích, úrazech, mozkových 
 příhodách apod. 
l péče o pacienta v terminálním stavu (péče o umírajícího) 
l další ošetřovatelské výkony dle kompetence sester a ordinace 
 ošetřujícího lékaře

Zásady při poskytování našich služeb
l profesionalita pracovníků 
l individuální přístup ke klientovi

Zdravotní sestry v terénu provádí návštěvy u pacientů 24 ho-
din denně, 7 dní v týdnu - na základě ordinace lékaře.

Půjčovna rehabilitačních 
a kompenzačních pomůcek
Charitní ošetřovatelská služba Třebíč poskytuje poradenství 
a půjčování kompenzačních pomůcek - invalidní vozíky, toaletní 
křesla, chodítka, polohovací lůžka a jiné.

kontAktní oSoBA: 
Martina Mišková,  MOBIL  731 638 212 
     E-MAIL pujcovna@charita.cz

CHArItní oŠEtŘoVAtElsKÁ 
službA tŘEbíČ



ZAloŽenA   1.10.2008 Karlovo nám. 41/30, 674 01 Třebíč 
MOBIL  733 676 676
E-MAIL  dhp.trebic@charita.cz

tým
Vedoucí       Hana Lišková 
Pracovníci  Ing. Marcela Blažková, Mgr. Jarmila Bergerová, 
     Marie Hnízdilová, Valentýna Chichak, Milena 
                      Chytková, Eva Kujalová, Táňa Kuthanová, 
     Lenka Ryšavá DiS., Blanka Spilková, 
     MUDr. Jiří Schreiber, Jana Věžníková

Myšlenka hospicové péče vychází z úcty k člověku jako jedinečné 
a neopakovatelné bytosti. Vychází důsledně z individuálních 
potřeb a přání nemocného a klade důraz na nenahraditelnost 
rodiny a přátelských vztahů každého člověka.                      

Poslání
Posláním Domácí hospicové péče je umožnit lidem, kteří bojují 
s těžkým nevyléčitelným onemocněním, prožít poslední období 
svého života v domácím prostředí a současně být oporou těm, 
kteří jsou ochotni a schopni o své blízké pečovat. 

Rodina může požádat o spolupráci psychoterapeuta, sociál-
ního pracovníka nebo duchovního. Výchozím předpokladem pro 
poskytování péče v domácnosti uživatele je ochota rodiny pečovat 
o umírajícího. Blízcí lidé znají nemocného lépe než kdo jiný, proto 
právě oni mohou zajistit tu nejlepší péči. Ve spolupráci s týmem 
pracovníků hospicové péče se mohou o nemocného starat na ta-
kové úrovni, jakou mu nikdo jiný nezajistí. Jsme si vědomi, že pro 
rodinu je to práce velice náročná - proto neposkytujeme pouze 
odbornou pomoc, ale hlavně podporu a vědomí, že na péči nejsou 
sami.

Zásady
Pracovníci Domácí hospicové péče respektují jedinečnost každého 
člověka a přistupují k němu zdvořile a s úctou. Jsou si vědomi, 
že jsou v domácím prostředí člověka, který umírá, nevměšují se 
do domácích záležitostí a místních zvyklostí, pokud nebrání je-
jich službě. Mají úctu k životu, respektují lidská práva a důstojnost 
každého jednotlivce bez ohledu na věk, pohlaví, rasu, národnost, 
víru, politické přesvědčení a sociální postavení. Při poskytování 
služeb dbají pracovníci na ohleduplné slovní jednání i péči s ohle-
dem na zdravotní stav, věk a psychické rozpoložení. V naší službě 
vycházíme z přání klienta, z jeho individuální a současné situace.
 

Počet klientů 16

Počet návštěv 1 530

Počet hodin za rok 4 206

Počet úvazků 3,68

statistika

Kontakt

Provozní doba
Nemocnému je k dispozici specializovaný zdravotně -pečovatelský 
tým 24 hodin denně 7 dní v týdnu. Služba Domácí hospicové péče 
je poskytována na celém území bývalého okresu Třebíč, a to 
v domácím prostředí klienta, bez omezení věku.
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DomÁCí HosPICoVÁ 
PÉČE tŘEbíČ



ZAloŽenA   1.6.2003 Karlovo nám. 41/30, 674 01 Třebíč
TEL  604 707 395
E-MAIL osasistence.trebic@charita.cz

tým
Vedoucí   Ing. Ludmila Hrubanová
Pracovníci Markéta Novotná – zástupce vedoucí, Marie 
     Hnízdilová, Ing. Josef Holčapek, Valentýna 
     Chichak, Jitka Kedroňová, Anna Kolčavová, 
     Jaroslava Kratochvílová, Zdeňka Milotová, 
     Jana Ošmerová, Radka Pažourková, Miroslava 
     Smržová, Dana Tržilová, Hana Urbanová, 
     Vlasta Veškrnová, Hana Zezulová, Helena 
     Kárníková

Poslání
Posláním služby osobní asistence třebíč je být oporou lidem 
v domácím prostředí, podporovat je na cestě k samostatnému 
životu a pracovat tak, aby pociťovali lidskost ve smyslu laskavého 
přístupu a pozornosti věnované druhému. Má být nejen pomocnou 
rukou, uchem, okem, ale i oázou klidu a porozumění.

osobní asistence je poskytována všude tam, kde tito lidé žijí, 
pracují, vzdělávají se a realizují běžné sociální aktivity. Snahou je, 
aby člověk využívající tuto službu mohl žít v přirozeném prostředí, 
udržoval kontakty se svou rodinou a přáteli, co nejdéle si zacho-
val svoje schopnosti a dovednosti, popřípadě dokončil povinnou 
školní docházku nebo se připravil na budoucí povolání. 

Cílová skupina
Služba je určena dětem, dospělým i seniorům žijícím v Třebíči 
a v obcích regionu Třebíč a v Náměšti n. Oslavou a okolí. 
Služba je určena lidem, kteří mají sníženou soběstačnost z důvodu 
věku, chronického onemocnění nebo zdravotního postižení, kteří 
se nemohou o sebe plně postarat a potřebují asistenci druhé oso-
by k zajištění základních lidských potřeb. 

Věková kategorie uživatelů
Dolní věková hranice je stanovena od 3 let věku, horní hranice 
stanovena není. 

Zásady
Pracovníci služby Osobní asistence Třebíč respektují jedinečnost 
každého člověka, přistupují k němu zdvořile a s úctou. Respektují, 

Počet klientů 55

Počet návštěv 5 645

Počet úvazků 5,23

statistika

Kontakt

že vchází do domácího prostředí lidí a nevměšují se do domácích 
záležitostí a místních zvyklostí, pokud nebrání výkonu jejich práce. 
Vycházejí z přání každého člověka a jeho individuální a současné 
situace, nevnucují další služby, pokud o ně ze strany pečované 
osoby není zájem. 

Snaží se, aby každý, kdo využívá osobní asistenci, byl co nejvíce 
soběstačný a mohl vést aktivní život. Vytvářejí podmínky pro to, 
aby člověk mohl sám dělat činnosti, které zvládne. Podporují ho 
v aktivitách, které vedou k zachování a rozvíjení vztahů s vrstev-
níky, sousedy, přáteli a rodinou.

Provozní doba
7 dní v týdnu, vč. svátků, 
v době od 6 – 22 hodin

V době od 22 do 6 hod. jen krátkodobě, nejdéle měsíc. 
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osobní AsIstEnCE tŘEbíČ



ZAloŽenA   1.1.1994 Karlovo nám. 41/30, 674 01 Třebíč
TEL  734 435 207
E-MAIL  chps.trebic@charita.cz

tým
Vedoucí   Bc. Eva Vráblová
Soc. pracovnice   Mgr. Helena Pavelková, Mgr. Jitka Šulová
Pečovatelky          Adriana Beránková, Jana Beránková, 
     Zdeňka Borůvková, Stanislava Daňhelová, 
     Dyta Chytrová, Renata Kopečková, Jana 
     Krubová, Eva Nestrojilová, Jana Novotná, 
     Marie Pužová, Zdenka Šimková, Věra 
     Tvrdá, Petra Černá, Hana Zezulová

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

Poslání
Posláním služby je poskytovat pomoc a podporu dospělým 
osobám a seniorům, kteří mají sníženou soběstačnost z důvodu 
věku nebo zdravotního stavu. 
Služba pomáhá při osobní hygieně a péči o sebe, přípravě 
a podávání jídla, nákupech, údržbě domácnosti a doprovázení 
k lékaři a na úřady. 
Člověku, který si přeje s námi spolupracovat, jsou nabízeny služby 
podle jeho potřeb, nejsou mu vnucovány služby, které využívat 
nechce. Pracovníci přistupují ke každému člověku služby s úctou 
a trpělivostí s ohledem na jeho zdravotní stav a věk. Vytváří pod-
mínky pro to, aby si mohl každý sám dělat činnosti, které zvládne. 
Podporují každého v aktivitách, které vedou k zachování a roz-
víjení vztahů s vrstevníky, sousedy, přáteli, rodinou.
Shromažďují se pouze ty informace, které jsou potřebné pro 
poskytování služby.

Cílová skupina
Služba je určena občanům Třebíče a okolí do 15 km a Hrotovic 
a okolí do 15 km. Služba je poskytována dospělým osobám starším 
19 let a seniorům, kteří potřebují pomoc dru-
hé osoby při péči o sebe a o svou domácnost 
a při kontaktu s vnějším prostředím 
a o něž se nemůže postarat blízká 
osoba.

Snížená soběstačnost vzniká kvůli 
věku, zdravotnímu stavu, chronick-
ému onemocnění nebo postižení. 
Těmto osobám hrozí, že nebudou moci 
žít ve svém domácím prostředí a ztratí 
přirozené vazby na své okolí. 

Počet klientů 167

Počet návštěv 13 800

Počet úvazků 8,82

statistika

Kontakt

Věková kategorie uživatelů
l mladí dospělí  (19 – 26 let)
l dospělí  (27 – 64 let)
l mladší senioři  (65 – 80 let)
l starší senioři  (80 a více let)

Provozní doba
Služba je poskytována denně od 7 do 19 hodin,
po domluvě v sobotu, neděli a ve svátek.

Službu poskytujeme převážně v domácnostech těch, kterým 
pomáháme, a to především ve městech Třebíči a Hrotovicích 
a v okolí těchto měst do 15 km. 
Službu také nabízíme v pečovatelských domech v Třebíči 
na ulici Koutkova, Myslbekova, Fr. Hrubína a v Hrotovicích. 
V domech s pečovatelskou službou využíváme zrekonstruované 
prostory k osobní hygieně. Máme zde také pronajaté prostory 
sloužící jako zázemí pro pečovatelky a sociálního pracovníka. 
Každé úterý v některém z těchto domů připravujeme pro obyvatele 
volnočasové aktivity, které plánujeme především podle jejich přání 
a zájmů. Součástí služby není ubytování.

5

19 let a seniorům, kteří potřebují pomoc dru-
hé osoby při péči o sebe a o svou domácnost 
a při kontaktu s vnějším prostředím 
a o něž se nemůže postarat blízká 

CHArItní PEČoVAtElsKÁ 
službA tŘEbíČ
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ZAloŽenA   4.10.1998 Gen. Sochora 705, 67401 Třebíč
TEL  568 851 146 MOBIL 604 583 529 
E-MAIL  domovinka.trebic@charita.cz

Kontakt

tým
Vedoucí   Mgr. Jitka Chalupníková 
Supervizor  PhDr. Jarmila Čierná
Pracovníci  Bc. Marta Mašková, DiS., Ing. Josef 
     Holčapek, Marie Nováková, Eliška Krátká, 
     Jitka Svobodová, Andrea Holá, František 
     Ošmera (DPČ), Eva Batistová (DPČ)

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

naše zásady 
Respektujeme a chráníme důstojnost, svobodu rozhodování 
a soukromí každého člověka. Uznáváme jeho jedinečnost 
a přizpůsobujeme mu naše služby. Vytváříme příjemné a bezpečné 
prostředí. Pracujeme odpovědně a odborně, s trpělivostí a citlivým 
přístupem. Spolupracujeme s rodinou a dalšími osobami a institu-
cemi zapojenými do poskytování pomoci.

Cíle
Lidé, kteří využijí služeb Domovinky Třebíč:
l budou spolupracovat s pracovníky na rozvoji či udržení svých 
 současných schopností a dovedností, a tak posilovat svou 
 soběstačnost
l získají informace, příp. podporu k uskutečnění svých vlastních 
 přání a plánů

l budou mít jistotu, že jim bude poskytnuta odborná pomoc 
 a péče, kterou potřebují
l budou dále žít ve svých domovech, přitom mohou navazovat 
 společenské vztahy, prožívat radost a upevňovat své sebevědomí
l mohou v případě zájmu naplňovat své duchovní potřeby

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 Alzheime-
rovou chorobou, s roztroušenou sklerózou…), kteří jsou osamělí, 
mají sníženou soběstačnost, potřebují dohled a péči v průběhu 
dne, cítí se neužiteční nebo ztratili smysl života.

Podmínky přijetí
l alespoň částečná soběstačnost, není potřeba nepřetržitý 
 individuální dohled
l zdravotní stav významně neohrožuje zdraví a život (vlastní 
 nebo ostatních lidí)
l schopnost společného soužití v Domovince, schopnost spolu-
 pracovat, dodržovat vnitřní pravidla zařízení a podílet se na 
 úhradě služeb
l při využívání služby dopravy – vzdálenost bydliště do 5 km
 (z větších vzdáleností jen po domluvě dle možností zařízení)

Poskytované služby
Základní činnosti:
l Pomoc při zvládání péče o vlastní osobu a pomoc při osobní 
 hygieně (pomoc při samostatném pohybu, oblékání, prostorové 
 a časové orientaci, stravování, osobní hygieně...)
l Poskytnutí stravy (zajištění stravy a nápojů …) 

K

DomoVInKA tŘEbíČ
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l Výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti (pracovní a výtvarné činnosti, hudeb-
 ní aktivity, trénování paměti, četba tisku, časopisů, skupinové cvičení,
 aktivizace prostřednictvím iPadu, společenské hry…)
l Činnosti k podpoře sociálního začlenění (povídání, podpora vztahů s rodinou 
 a dalšími lidmi, přednášky, koncerty, výstavy, vycházky, výlety...)
l Činnosti k udržení a rozvoji osobních a sociálních schopností a dovedností (rozvoj 
 kognitivních funkcí, opakování základních všeobecných znalostí…)
l Pomoc s komunikací při obstarávání osobních záležitostí (sociální poradenství, 
 zprostředkování služeb jiných poskytovatelů…)

Fakultativní (doplňkové) činnosti:
l Doprava charitním autem do Domovinky a zpět 
l Duchovní péče 
l Pedikúra
l Masáže

Provozní doba   pondělí – pátek  7 – 16 hodin

Počet uživatelů 45

Denní kapacita 15

Počet návštěv 2 907

Počet úvazků 5,37

statistika

Aktivity 2013
Přednáška příslušníka Policie ČR na téma: „Jak předcházet rizikům přepadení, 
okradení,.. l Druhý domovinkový ples, karneval, tancování s harmonikou…. 
l beseda s příslušníkem Hasičského záchranného sboru v Třebíči p. Vávrou 
l přednášky pracovnice Městské knihovny Třebíč Naděždy Trojanové (Anna 
Pamrová, K. H. Mácha, Sv. Cyril a Metoděj, Vánoce v literatuře…) l cestopisné 
promítání M. Mrvkové o zajímavostech světa a krásách naší vlasti l canisterapie 
s J. Konečnou l bowling U Kmotra v Třebíči l beseda s nrtm. L. Zelinkovou, přísluš-
nicí Armády ČR l rukodělné činnosti (např. jarní a podzimní dekorace, dušičkové 
a vánoční tvoření, malování na plátno…) s J. Halovou a žáky ZŠ Cyrilometodějská 
Třebíč l beseda s J. Kremláčkem, třebíčským akademickým malířem a ilustrátorem 
l aktivizace prostřednictvím iPadu l výlety (Ranč Appaloosa Lažínky, Kobylinec 
u Trnavy, Dašovský mlýn, zámek Velké Meziříčí, Šiklův Mlýn…) 
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ZAloŽeno   březen 2005 Gen. Sochora 705, 674 01 Třebíč  TEL  568 851 402
E-MAIL  ranapece.trebic@charita.cz  MOBIL 606 860 551
WEB www.ranapecetrebic.cz, www.charita.trebic.cz

Kontakt

tým
Vedoucí střediska, poradce rané péče Mgr. Pavlína Kovářová
Poradce rané péče, speciální pedagog Mgr. Jana Mušková 
    (do srpna 2013)
Poradce rané péče, sociální pracovník  Bc. Jitka Jurková 
Poradce rané péče, pracovník  Markéta Novotná
v sociálních službách (od října 2013)
Supervizor  PhDr. Jaroslav Šturma 

Poslání
Posláním Střediska rané péče Třebíč je poskytovat komplex 
služeb orientovaný na podporu celé rodiny a podporu vývoje dítěte 
raného věku s postižením či ohrožením vývoje na Třebíčsku, Ji-
hlavsku, Znojemsku a v přilehlých regionech.

Cíle
Základním cílem služeb rané péče je zvýšení kvality života dítěte 
s postižením nebo ohrožením a jejich rodin.

l informování veřejnosti o potřebách rodin dětí s postižením 
 a možnostech jejich podpory
l vhodnou senzomotorickou stimulací snížit vliv prvotního 
 postižení, ohrožení
l zvýšit vývojovou úroveň dítěte v oblastech, které jsou postiženy, 
 ohroženy
l podpora rozvoje rodičovských kompetencí v rámci individuál-
 ního plánování služby rané péče, provázení rodiny náročnou
 situací
l vytvořit pro dítě, rodinu i společnost podmínky pro zapojení do 
 vzdělávacích institucí.

Cílová skupina
l rodiny s dětmi s kombinovaným postižením
l rodiny s dětmi s mentálním postižením
l rodiny s dětmi s tělesným postižením
l rodiny s dětmi s poruchami autistického spektra
l rodiny s dětmi s ohrožením vývoje
Děti od 0 – 7 let věku. Péče zahrnuje podporu celé rodiny.

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

Co nabízíme
l terénní služby–konzultační návštěvy v rodině dítěte 
l podporu a poradenství v prvních letech života dítěte s postižením, 
 ohrožením ve vývoji 
l podporu rodiny, naslouchání, provázení 
l ambulantní konzultace ve Středisku rané péče Třebíč
l podporu při jednání s úřady, odborníky, zprostředkování kontaktů 
l zapůjčení a konzultace při výběru stimulačních, rehabilitačních 
 a kompenzačních pomůcek 
l doporučení a zapůjčení odborné literatury, videa, CD 
l pomoc při hledání vhodných předškolních a školních institucí 
l pomoc při integraci, zprostředkování osobní asistence 
l odpolední setkávání rodin KLUBÍK 
l odborné přednášky

K

stŘEDIsKo rAnÉ PÉČE tŘEbíČ
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doplňkové aktivity
 víkendový kurz pro rodiny s dětmi 
 canisterapii 
 plavání rodičů s dětmi

Provozní doba   pondělí – pátek  7 – 17 hodin 
konzultační návštěvy dle domluvy.

Počet uživatelů 54 uživatelských rodin

Počet úkonů a návštěv 384 konzultačních návštěv, 2127 intervencí s uživateli

Kapacita střediska 44 uživatelských rodin

Počet úvazků 2,90

statistika

Aktivity 2013
V měsíci září proběhl pro 7 uživatelských rodin víkendový kurz v Hotelu Skalský Dvůr. 
Kurz nabídl rodinám možnost strávit víkend ve společnosti dalších rodin s podobným 
osudem, sdílet své zážitky a zkušenosti, poradit se s odborníky, dozvědět se užitečné 
informace, vyzkoušet si zajímavé činnosti a především zažít příjemný a klidný rodinný 
víkend, který přinesl uvolnění a odpočinek všem členům rodiny. l Pravidelně v průběhu 
roku probíhala odpolední setkávání rodin KLUBÍK v Třebíči, Jihlavě a nově ve Znojmě. 
Cílem setkávání je sdílení těžké situace, nacházení nových přátel s podobným osu-
dem. V listopadu se středisko v rámci ČR zapojilo do kampaně “Týden rané péče”. 
V Městské knihovně v Moravských Budějovicích jsme uspořádali výstavu fotografi í 
„Cesty provázením“ a v Jihlavě anketu „Co je raná péče?“. l V říjnu jsme společně 
s občanským sdružením Familia Felix uspořádali přednášku významného dětského 
psychologa PhDr. Jaroslava Šturmy s názvem „Co děti nejvíce potřebují“. l Pravidelně 
1x týdně nabízíme uživatelským rodinám ve spolupráci s Klubem Plaváček a paní Dit-
tou Fabíkovou plavání rodin s dětmi zaměřené na kompenzaci zdravotního postižení.

Středisko rané péče Třebíč je aktivním členem ASoCiACe PRACoVníkŮ 
V RAnÉ PÉČi (APRP), která sdružuje odborníky pracující v rané péči 
a zasazuje se o udržení a rozvoj tohoto oboru i služby. Naše pracoviště je 
od roku 2013 držitelem Garance kvality, kterou APRP uděluje pracovištím 
pracujícím podle standardů rané péče.

Úryvky ze závěrečných zpráv rané péče
„Souznění, vcítěný pohled na svět, smysl pro humor, vždy připravený a naplněný 
program. Člověk občas zapomene, co druhý říkal, ale nikdy nezapomene, jak se 
vedle Vás cítil. Děkuji.“

„Moc jsme byli spokojeni, jak poradkyně pracovala se synem a moc jí děkujeme, že 
pomohla s přípravou do školy, moc nám to pomohlo. Děkujeme.“

„Především děkujeme poradkyni i celé rané péči za zájem, jaký jste vůči celé naší 
rodině po dobu pěti let projevovali. Syn měl radost z každé návštěvy a zapůjčených 
pomůcek. Každé setkání s vámi bylo takovým milým pohlazením.“

Středisko podpořili MPSV, kraj Vysočina, Jihomoravský kraj, Město Brtnice, 
Město Jihlava, Město třebíč, Město třešť, Město Znojmo, obec Bílý kámen, 
obec dobšice, obec Pavlov, obec Starý Petřín.
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ZAloŽeno   6.9.1999 Gen. Sochora 705, 674 01 Třebíč, 
TEL  568 851 088, 776 252 615
E-MAIL  usmev.trebic@seznam.cz

Kontakt

tým
Vedoucí  Mgr. Tomáš Barák DiS., 
Pracovníci Lenka Smrčková, DiS., Věra Vorlíčková, 
     Michal Saidl, Jana Mrhová, Mgr. Marie 
     Pořízová, Vladislava Mašková, Pavlína 
     Suchnová, Mgr. Jana Mušková, Josef   
     Ondráček, Lenka Kracíková, Jiřina Malachová, 
     Kateřina Fišerová, Mgr. Sylva Oplatková, 
     Pavel Kacetl
Supervizor Mgr. Bohuslava Horská

Poslání
Posláním denního Stacionáře Úsměv Třebíč je poskytovat podpo-
ru a pomoc lidem s mentálním a kombinovaným postižením, kteří 
žijí v Třebíči a okolí. Prostřednictvím sociálního učení, pracovních 
a vzdělávacích aktivit usilujeme o posilování a rozvoj samostat-
nosti, navazování a udržování sociálních vztahů a začlenění se do 
běžné společnosti.

Cílová skupina
Cílovou skupinu tvoří 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, Okříšek a další).  
Naší cílovou skupinou jsou osoby, pro které je společným znakem 
mentální postižení (všechny stupně) nebo mentální postižení 
v kombinaci s postižením tělesným, smyslovým či s duševním 
onemocněním nebo autistickými rysy. V důsledku svého postižení 
mají sníženou soběstačnost a jejich situace vyžaduje pravidelnou 
pomoc či podporu jiné fyzické osoby při: zvládání běžných úkonů 
péče o vlastní osobu (osobní hygiena, použití WC, oblékání, 
prostorová orientace, příprava a konzumace stravy), kontaktu se 
společenským prostředím, zajištění přiměřeného vzdělávání nebo 
pracovních činnostech, uplatňování práv, oprávněných zájmů 

a obstarávání osobních záležitostí. Tato služba je poskytována 
v pracovní dny od rána do odpoledne, kdy blízcí lidé nemohou 
o tyto osoby pečovat.

Cílovou skupinu netvoří lidé
l bez diagnózy mentálního postižení
l jejichž zdravotní stav vyžaduje poskytnutí ústavní péče ve zdra-
 votnickém zařízení
l s diagnózou akutního infekčního onemocnění
l s projevy chování, které z důvodů duševní poruchy narušují 
 kolektivní soužití
l s pouze sluchovým, zrakovým, tělesným postižením a s du-
 ševním onemocněním nebo autistickými rysy
l se závažnou symptomatikou u kombinovaného postižení 
 (Služba vyžaduje specializovanou odbornou péči nebo spe-
 cializované prostředí. Posouzení závažnosti postižení a schop-
 nosti zajistit péči naším zařízením bude na základě vyjádření 
 ošetřujícího lékaře či odborníka. Toto opatření je vytvořeno pro 
 ochranu uživatele služby.) 

Těmto osobám zprostředkujeme poradenské služby a kontakty na 
jiné poskytovatele sociálních služeb.

Cílem denního stacionáře 
je uživatel, který
l má zajištěnou péči o svoji osobu v oblasti stravování, oblékání 
 a svlékání, pohybu a osobní hygieny
l si osvojil a rozvinul pracovní dovednosti a návyky 
l je začleněn do běžné společnosti prostřednictvím kontaktů se 
 společenským prostředím 
l získal, udržel nebo rozvinul znalosti a dovednosti pro praktický 
 život
l zvládá chování ve společenských situacích

stACIonÁŘ ÚsmĚV tŘEbíČ

K
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Zásady poskytování sociálních služeb
l zásada rozvoje samostatnosti
l zásada posilování sociálního začleňování
l zásada dodržování práv uživatele služby
l zásada zapojování uživatele do spolurozhodování
l zásada individuálního přístupu k uživateli
l zásada přizpůsobování se potřebám uživatelů služeb
l zásada podpory celoživotního vzdělávání pracovníků
l zásada zachování lidské důstojnosti uživatele služby
l zásada aktivního přístupu služby k uživateli

Poskytované služby
l 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 pomůcek
  pomoc při přesunu na vozík či lůžko
  pomoc a podpora při podávání jídla a pití
l Pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu
  pomoc při běžných úkonech osobní hygieny
  pomoc při použití WC
l Poskytnutí stravy
  zajištění a podávání svačiny a jednoho hlavního jídla
  zajištění pitného režimu
l Výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti
  pracovní činnosti ve výtvarné, keramické a dřevařské dílně
  cvičné vaření
  hudební činnosti
  relaxační, rehabilitační a kondiční cvičení, sportovní a společenské hry
  nácvik sebeobslužných činností
  práce na počítači
  opakování školních znalostí
  nácvik a upevňování motorických dovedností
l Zprostředkování kontaktů se společenským prostředím
  návštěvy kulturních akcí 
  seznamování s veřejnými prostory (obchody, pošta, úřad práce, knihovna…)
  výlety, návštěvy památek
  sociálně rehabilitační pobyty (týdenní pobyty, 3denní pobyty)
  nakupování, cestování MHD a jinými dopravními prostředky, pohyb po ulicích,  
      návštěva kavárny, restaurace ad.)
l Sociálně terapeutické činnosti – podporující sociální začleňování osob
  adaptace na běžné prostředí
  nácvik sociálních dovedností
l Pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních zájmů
  základní sociální poradenství
  podpora při dodržování práv

Provozní doba Po – Pá  6 – 15 hodin

Počet klientů 47

Počet návštěv 4 583

Kapacita 25 osob

Počet přepočtených úvazků 8,93

statistika

tento projekt byl uskutečněn 
s podporou města Jaroměřice nad Rokytnou.
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ZAloŽen   8.9.1998 Leopolda Pokorného 15, 674 01, Třebíč
TEL  568 408 479  MOBIL 776 274 311
E-MAIL  paprsek.trebic@charita.cz

Kontakt

tým  
Vedoucí  Mgr. Jindřiška Šmejkalová
Pracovníci Mgr. Lenka Peroutková, Kateřina Szalai, DiS., 
     Kristina Šidlová, Radka Kašpárková
Supervizor Mgr. Michal Horák

Poslání
Posláním Paprsku naděje – Centra služeb pro podporu duševního 
zdraví Třebíč je umožnit bezplatně a dobrovolně využívat službu 
sociální rehabilitace dospělým lidem s duševním onemocněním. 
Vytváříme bezpečné a přátelské prostředí pro setkávání a komu-
nikaci, poskytujeme duchovní podporu. Pomáháme a podporu-
jeme při řešení konkrétních problémů, při nácviku a rozvoji schop-
ností a dovedností, které mohou vést k samostatnému zvládání 
každodenního života. Službu poskytujeme v prostorách Paprsku 
naděje, v přirozeném prostředí uživatelů služby nebo na jiném do-
hodnutém místě.

Zásady
l Služba zachovává lidskou důstojnost.
l Služba respektuje individualitu, tempo a možnosti každého 
 uživatele.
l Služba zachovává rovný přístup k uživatelům.
l Mezi uživatelem a pracovníkem udržuje služba partnerský 
 vztah na profesionální rovině, nenahrazuje rodinu, přátele.
l Služba podporuje nezávislost a samostatnost, nedělá za 
 uživatele nic, co zvládne sám.
l Služba respektuje svobodné rozhodování o vlastním životě 
 uživatelů.

Pracovníci Centra jsou povinni se řídit Mezinárodním etickým ko-
dexem sociální práce, Etickým kodexem sociálních pracovníků 
České republiky a Kodexem Charity České republiky.

Cíle
Cílem služby je pomáhat a podporovat uživatele:
l Zvládat dovednosti každodenního života, jako je hospodaření 
 s fi nančními prostředky, cestování, orientace v neznámém 
 prostředí, nakupování, vaření, hygiena, úklid, praní, údržba 
 šatstva, drobná domácí údržba, telefonování, internet apod.
l Využívat běžně dostupných služeb a uplatňovat svá občanská 
 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.
l Zorganizovat svůj denní režim a smysluplně využívat volný 
 čas.
l Zastávat různé sociální role jako je zaměstnanec, partner, rodič, 
 kamarád, člen zájmového klubu, politické strany apod.
l V rozvoji mezilidské komunikace.
l V rozvoji manuálních a rozumových schopností a dovedností.

Dalším cílem Centra je nabídnout uživatelům možnost duchovní 
podpory a rozšířit povědomí obyvatel Třebíčského regionu o prob-
lematice duševních nemocí.

Cílová skupina
Cílovou skupinou jsou lidé z regionu Třebíčska ve věku 18 – 64 let 
trpící duševním onemocněním, kteří potřebují získat schopnosti 
a dovednosti k samostatnému zvládání každodenního života. Z 
diagnostického hlediska se jedná o osoby s těmito diagnózami:
l Organické duševní poruchy (okruh diagnóz F06 – F07)
l Schizofrenie, schizofrenní poruchy a poruchy s bludy (okruh 
 diagnóz F20 – F29)
l Poruchy nálady (okruh diagnóz F30 – F39)
l Neurotické, stresové a somatoformní poruchy (okruh diagnóz 
 F40 – F49)
l Poruchy osobnosti (okruh diagnóz F60 – F62)

K

PAPrsEK nADĚJE – Centrum služeb 
pro podporu duševního zdraví třebíč



13

Službu neumíme poskytnout:
l Lidem, kteří potřebují individuální celodenní péči
l Lidem, kterým trvalý stav nedovoluje kontrolovat své chování
l Ambulantní formu služby lidem, kteří potřebují bezbariérové prostředí

Do služby nemohou být přijati lidé v akutní fázi onemocnění.

Poskytované činnosti
l kontakt s lidmi s obdobnými problémy
l základní sociální poradenství
l doprovod a podpora při jednání s úřady
l zprostředkování dalších služeb a informační servis
l rozvoj pracovních návyků a podpora při orientaci na trhu práce
l podpora při řešení krizových situací
l besedy, přednášky, vzdělávání
l zprostředkování poznatků z oblasti psychiatrie a psychologie
l relaxace, cvičení
l tvůrčí dílny, výtvarné dílny
l nácvik praktických dovedností (např. vedení domácnosti, hospodaření s fi nančními 
 prostředky)
l nácvik cestování
l nácvik společenského chování
l rozvoj komunikačních dovedností
l kulturně společenské a volnočasové aktivity
l duchovní podpora

Provozní doba 

Počet uživatelů 58

Počet návštěv 2 245

Terén 434

Počet úvazků 4,62

Max. kapacita v jednom okamžiku

Centrum 18 uživatelů

Terén 2 uživatelé

Centrum terénní služba
Po, St, Čt, PÁ    8 – 14 Po – Čt    8 – 16

Út    8 – 16 PÁ    8 – 14

statistika

Aktivity 2013
Přednáška odborníků o první pomoci, o dentální hygieně, o dluhové problematice 
l Výlety: Slavonice, Slavkov u Brna, ZOO Jihlava, Rokštejn, adventní trhy v Brně 
l Prodej výrobků na veletrhu sociálních služeb „Člověk k člověku“ a adventním 
jarmarku. l K výročí 15 let od založení střediska: Narozeninová oslava • Literární 
soutěž na téma „Bolavá duše aneb jak se žije lidem s duševním onemocněním“ l 
Přednáška pro veřejnost v MK Třebíč „Emoce – koření života“, součástí přednášky 
byla výstava výrobků uživatelů Paprsku naděje a ocenění výherců literární soutěže.

tato sociální služba byla fi nancována z evropského sociálního 
fondu prostřednictvím operačního programu lidské 
zdroje a zaměstnanost a ze státního rozpočtu ČR. 
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L. Pokorného 15, 674 01 Třebíč 
TEL  568 408 476 E-MAIL MOBIL
Bc. Jana Horáková, DiS. ambrela.trebic@charita.cz 739 389 205
Vendula Kabelková vendula.kabelkova@charita.cz 734 435 480
Mgr. Jarmila Hošeková jarmila.hosekova@charita.cz
Mgr. Jitka Irovská jitka.irovska@charita.cz

Kontakt

tým
Vedoucí zařízení Bc. Jana Horáková, DiS.
Pracovníci Vendula Kabelková, Mgr. Jarmila Hošeková, 
    Mgr. Jitka Irovská
Supervizor Mgr. Jolana Polzová 

Poslání
Pomáháme osobám a rodinám s dětmi z Třebíče a okolí při 
řešení jejich životní situace tak, aby svým jednáním zvýšily vlastní 
zodpovědnost a samostatnost.

okruh osob
Osoby a rodiny s dětmi z Třebíče a okolí:
l které jsou nebo mohou být v nepříznivé životní situaci, se kterou 
 si neví rady
l které jsou nebo mohou být ohroženy nevhodným chováním 

l které chtějí navázat vztah se společenským prostředím
l které mají zájem o pomoc při výchově a vzdělávání dětí 

Cíle
l informovat rodiny a osoby s dětmi o jejich možnostech, právech 
 a povinnostech
l podpora rodin a osob s dětmi při řešení životních situací
l podpora rodin a osob s dětmi při začleňování do společenského 
 prostředí
l rozvoj schopností a dovedností u rodin a osob s dětmi
l zajistit pro rodiny a osoby s dětmi volnočasové aktivity

Principy
l Dodržování práv uživatelů 
l Respektování volby uživatelů 
l Individuální přístup k uživatelům 
l Dobrovolnost
l Bezplatnost 

ZAloŽeno   1.1.2009

KomunItní CEntrum 
KlubíČKo tŘEbíČ
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  AmbulAntní formA služby
Ambulantní forma služby je poskytována v prostorách zařízení na ulici L. Pokorného 15, 
674 01 Třebíč – vchod z boční uličky „Pod Podloubím“.

Poskytované služby

Předškolní děti (od 3 – 6 let)
Výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti
l rozvoj pozornosti, vnímání a paměti dítěte
l rozvoj schopností a dovedností dítěte
l nácvik správné výslovnosti dítěte
l rozšíření slovní zásoby dítěte
l volnočasové aktivity

Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím
l účast na kulturních a společenských akcích
l pořádání dnů otevřených dveří

Sociálně terapeutické činnosti
l tvůrčí dílny 

Pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí 
l pomoc dítěti při vyhledávání informací
l podpora zájmů dítěte

Provozní doba
pondělí, úterý, středa, čtvrtek 
vždy od 9 do 12 hodin 

kAPACitA  10 uživatelů v jednom okamžiku.

školní děti (od 7 – 14 let)
Výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti
l individuální školní příprava
l rozvoj schopností a dovedností
l volnočasové aktivity
l logopedie

Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím
l účast na kulturních a společenských akcích
l pořádání společenských a kulturních akcí 
l pořádání dnů otevřených dveří
l kontakt s organizacemi, institucemi a odbornou veřejností

Sociálně terapeutické činnosti
l tvůrčí dílny
l preventivní programy
l besedy
l přednášky
l práce se skupinou

Pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí 
l pomoc při vyhledávání informací
l pomoc při jednání s úřady, odborníky a organizacemi
l podpora zájmů dítěte

Provozní doba
pondělí, úterý, středa, čtvrtek 
od 13 do 17.30 hodin. 
V pátek od 12.00 – 13.00

kAPACitA 20 uživatelů v jednom okamžiku.



Aktivity 2013
l  podpora rodin při vedení domácnosti, hospodaření s penězi 
a nácvik rodičovského chování l dlouhodobá podpora při 
řešení zadluženosti, bytové otázky i při hledání zaměstnání, 
nácvik sociálních dovedností l zvýšení počtu umístěných 
dětí do MŠ a posílení rodičovských kompetencí l pořádání 
dětských workshopů a návštěvy společenských akcí pro 
děti l pořádání workshopů pro rodiče se zaměřením na 
výtvarné techniky, logopedii, předškolní dovednosti a školní 
zralost

KomunItní CEntrum 
KlubíČKo tŘEbíČ
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oSoBY A RodinY S dětMi (0 – 26 let)
Výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti
l pomoc při vyhledávání informací
l podpora a nácvik rodičovského chování
l podpora při vedení domácnosti 
l podpora při výchově dětí
l podpora a nácvik jednání na úřadech, ve školách a školských 
 zařízeních

Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím
l pořádání společenských a kulturních akcí 
l pořádání dnů otevřených dveří
l kontakt s organizacemi, institucemi a odbornou veřejností

Sociálně terapeutické činnosti
l tvůrčí dílny 
l besedy
l přednášky

Pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při ob-
starávání osobních záležitostí 
l zprostředkování kontaktu na další potřebnou odbornou pomoc
l spolupráce s odborníky, úřady a organizacemi
l pomoc při sepisování žádostí a vyplňování formulářů
l pomoc při hledání zaměstnání, bydlení a řešení fi nanční 
 situace 
l pomoc při obnovení nebo upevnění kontaktu s rodinou

Provozní doba
pondělí, úterý, středa, čtvrtek, pátek 
od 9 do 12 hodin

kAPACitA   4 rodiny nebo osoby s dětmi 
      v jednom okamžiku.



Počet uživatelů 90 rodin s dětmi

Počet výkonů 2 567

Počet pracovníků 4

Počet úvazků 2,00

statistika

tato sociální služba byla fi nancována 
z evropského sociálního fondu prostřednictvím 
operačního programu lidské zdroje a zaměstnanost 
a ze státního rozpočtu ČR.
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  tErÉnní formA služby
terénní forma služby je poskytována po předchozí domluvě, buď v místě bydliště 
uživatele nebo na jiném veřejném místě v Třebíči a okolí vzdáleném maximálně do 25 
kilometrů.

Poskytované služby
oSoBY A RodinY S dětMi (0 – 26 let)
Výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti
l podpora a nácvik rodičovského chování
l podpora při vedení domácnosti 
l podpora při výchově dětí
l podpora a nácvik jednání na úřadech, ve školách a školských zařízeních
l logopedie

Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím
l prostředkování kontaktu na další odbornou pomoc
l kontakt s odborníky, úřady a organizacemi
l pomoc při sepisování žádostí a vyplňování formulářů
l pomoc při hledání zaměstnání, bydlení a řešení fi nanční situace 
l doprovázení dětí do školy a školského zařízení
l doprovody k lékaři

Sociálně terapeutické
l podpora ve vzdělávání
l pomoc při přípravě a organizaci pracovních aktivit
l pomoc při organizaci volného času

Pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních 
záležitostí 
l zprostředkování kontaktu na další potřebnou odbornou pomoc
l spolupráce s odborníky, úřady a organizacemi
l pomoc při sepisování žádostí a vyplňování formulářů
l pomoc při hledání zaměstnání, bydlení a řešení fi nanční situace 
l pomoc při obnovení nebo upevnění kontaktu s rodinou

Provozní doba
pondělí, úterý, středa, čtvrtek, pátek 
od 9 do 12 hodin

kAPACitA 4 rodiny nebo osoby s dětmi 
     v jednom okamžiku
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tým
Vedoucí zařízení Bc. Jana Horáková, DiS.
Pracovníci Vendula Kabelková, Mgr. Jarmila 
    Hošeková, Mgr. Jitka Irovská, 
    Bc. Veronika Janová, Vojtěch Hrubý
Supervizor Mgr. Jolana Polzová

Poslání
Umožňujeme mladým lidem v Třebíči, ve věku od 15 – 26 let, kteří 
jsou nebo mohou být ohroženi nepříznivou životní situací, nava-
zovat vzájemné vztahy, společně trávit volný čas a rozvíjet jejich 
zodpovědnost a samostatnost.

Principy
l Dodržování práv uživatelů 
l Respektování volby uživatelů 
l Individuální přístup k uživatelům 
l Flexibilita služby
l Dodržování anonymity uživatelů 
l Bezplatnost 

Cíle
l začlenit se do skupiny vrstevníků
l uvědomit si vlastní životní situaci
l znát rizika nevhodného chování a jejich dopad
l umět využít volný čas

l zlepšit si školní výsledky  
l zvýšit si vzdělanostní úroveň
l zvýšit si možnosti uplatnění na trhu práce

Cílová skupina
Mladí lidé, ve věku od 15 – 26 let, kteří:
l se nachází nebo mohou nacházet v nepříznivé životní situaci, 
 se kterou si neví rady
l jsou nebo mohou být ohroženi nevhodným chováním (experi-
 mentování s drogami, projevy násilí, vandalismus, krádeže…) 
l chtějí vyplnit svůj volný čas
l chtějí navázat vztah se společenským prostředím
l chtějí si zvýšit vzdělanostní úroveň
l chtějí pomoci při hledání zaměstnání, bydlení a řešení fi nanční 
 situace

Službu nemůžeme poskytnout
l osobám, jejichž zdravotní stav vyžaduje poskytování zdravot-
 nické péče
l osobám nepatřícím do cílové skupiny (např. věkem)
l osobám, jejichž osobní cíl neodpovídá cílům služby
l osobám s mentálním postižením či psychiatrickou diagnózou
l osobám se závislostí na omamných látkách
l osobám v akutní fázi infekční choroby (např. neštovice, akutní 
 žloutenka a jiné nakažlivé nemoci)
l osobám s těžkým sluchovým a zrakovým postižením
l osobám žádajícím o službu, kterou neposkytujeme
l osobám, které se nedorozumí bez pomoci tlumočníka

ZAloŽenA   3.4.2000 L. Pokorného 15, 674 01 Třebíč 
TEL  568 408 476 E-MAIL  MOBIL
Bc. Jana Horáková, DiS. ambrela.trebic@charita.cz 739 389 205
Vendula Kabelková vendula.kabelkova@charita.cz  734 435 480
Bc. Veronika Janová veronika.janova@charita.cz
Mgr. Jarmila Hošeková jarmila.hosekova@charita.cz
Mgr. Jitka Irovská jitka.irovska@charita.cz
Vojtěch Hrubý  vojtech.hruby@charita.cz

Kontakt

AmbrElA – KomunItní 
CEntrum Pro mlÁDEž 

K
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Aktivity 2013
Workshopy a akce: duchovní tématika, náboženství ve světě, pravidla 
v zařízení, horolezecká stěna, karneval, výroba keramiky, arteterapie, malování 
na sklo, tvoření dušičkových věnců, mikulášská a vánoční besídka, Cool cup – 
turnaj mezi nízkoprahy. l preventivní programy a projekty: Alkohol, BOZP, 
Životopis je hračka, Záškoláctví – „Hola, hola škola volá“, „Bez předsudků“ – po-
byt na táboře v Biskupicích. l Soutěže: Bezpečnost v práci – „Dej zdraví šanci“. 
Coolna cup – turnaj v malé kopané v Rakšicích, kde jsme se umístili na 2. místě.  
l Cestopisná beseda a promítání fotografi í s Danem Mikulkou pro uživatele 
i veřejnost 

Poskytované služby
Výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti
l individuální školní příprava
l poradenství při výběru školy
l besedy, přednášky
l volnočasové aktivity
 
Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím
l pořádání společenských a kulturních akcí 
l pořádání dnů otevřených dveří
l kontakt s organizacemi, institucemi a odbornou veřejností
l besedy a přednášky

Sociálně terapeutické činnosti
l preventivní programy 
l besedy pro uživatele
l přednášky pro uživatele
l pomoc při přípravě a organizaci pracovních aktivit
l pomoc při organizaci volného času

Pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních 
záležitostí
l pomoc při jednání s úřady, odborníky a organizacemi
l pomoc při sepisování žádostí, dokumentů a vyplňování formulářů
l pomoc při hledání zaměstnání, brigád, bydlení, řešení fi nanční situace

forma poskytování služby
Ambulantní služba je poskytována v prostorách zařízení na ulici L. Pokorného 15, 
Třebíč – vchod z boční uličky „Pod Podloubím“.

Provozní doba   pondělí – čtvrtek 13 – 17.30 
 pátek  9 – 12

Počet uživatelů 170

Počet výkonů 7 811

Počet pracovníků 6

Počet úvazků 4,1469

statistika

Sociální služba byla fi nancována z evropského sociálního 
fondu prostřednictvím operačního programu lidské zdroje 
a zaměstnanost a ze státního rozpočtu ČR.
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tým
Vedoucí  Bc. Jarmila Liščáková, DiS. 
koordinátorka Mgr. Petra Blažková
lektorka Bc. Barbora Potůčková (do 31.8.2013)
    Mgr. Jitka Navrátilová (od 1.9.2013)
Supervizor Mgr. Martin Halama

Poslání
Posláním PRIMÁRNÍ PREVENCE je usilovat o zdravý životní 
styl a zvýšení informovanosti v oblasti rizikového chování u žáků 
základních škol a studentů středních škol.

Zásady
PReVentiVní PRoGRAM:
l Vychází z důkladného zhodnocení potřeb a zakázky cílové skupiny.
l Působí komplexně a provázaně na širokou oblast rizikových 
 jevů s důrazem na bio-psycho-sociální hledisko a na zdravý 
 životní styl.
l Usiluje o pozitivní osobnostní rozvoj a rozvoj sociálních doved-
 ností účastníků programu.
l Je modifi kován (přizpůsobován zakázce) na základě evaluace, 
 do níž jsou zapojováni zájemci o službu i účastníci programu 
 a zároveň na základě trendů a nejnovějších odborných 
 poznatků.
l Je zaměřen na ty činitele a rizikové faktory, které lze skutečně 
 ovlivňovat (schopnosti, citové vazby, zdroje, stres, účinek 
 návykových látek ad.).
l Je realizován se skupinou maximálně 30ti účastníků programu 
 nebo s jednou třídou (viz Smlouva o realizaci programů speci-
 fi cké primární prevence).

l Zachovává vnitřní kontinuitu – jednotlivá témata na sebe nava-
 zují a vzájemně se doplňují s přihlédnutím k vývojovému stupni 
 účastníků programu.
l Zachovává vnější kontinuitu – je začleněn do systému preven-
 tivních aktivit zájemce o službu (Minimální preventivní program) 
 a dalších organizací (Policie ČR ad.).

Cíle
l předcházet nebo alespoň oddalovat rizikové chování do vyššího 
 věku, popřípadě zmírňovat následky rizikového chování
l umožnit dětem a mládeži lépe se orientovat v jejich sociálním 
 prostředí a začlenit se do skupiny vrstevníků a společnosti
l rozvíjet sociální kompetence, dovednosti a efektivní komunika-
 ci ve skupině
l podporovat zdravý způsob života, nabízet alternativy trávení 
 volného času
l posílit schopnosti dětí a mladých lidí samostatně zvládat 
 náročné životní situace a přijímat důsledky svých rozhodnutí

Cílová skupina
l žáci základních škol a studenti středních škol bez výrazné 
 zdravotně-sociální zátěže
l věk: 6 – 18 let
l místo: školy v okrese Třebíč

Poskytované služby
l realizace programů specifi cké primární prevence prostřednictvím
 zážitkových a interaktivních technik (techniky aktivizační, 
 relaxační, seznamovací, kooperativní, zpětnovazebné, techniky 
 s prvky drama-terapie, arteterapie a muzikoterapie)

ZAloŽenY   
KLUB ZÁMEK 5.4.1994
PRIMÁRNÍ PREVENCE 1.1.2007

Leopolda Pokorného 15, 674 01 Třebíč
Vedoucí 
TEL  568 408 483  MOBIL  736 529 299  
   E-MAIL  jarmila.liscakova@charita.cz
koordinátor 
TEL  568 408 480  MOBIL  736 529 336  
   E-MAIL  prevence.trebic@charita.cz

KontaktZAloŽenY K

Klub ZÁmEK – centrum 
prevence třebíč 
PrImÁrní PrEVEnCE
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Aktivity 2013
l Na konci ledna bylo ukončeno fi nancování z ESF Vzdělávání pro konkurenceschop-
nost (ESF OPVK). Finance pak byly čerpány z dotací Ministerstva školství, mládeže 
a tělovýchovy, Krajského úřadu Kraje Vysočina, Města Třebíče a částečně škol. 
l V průběhu května 2013 byla aktualizována a rozesílána nabídka programů a služeb 
na školní rok 2013/2014. Na základě té školy objednávaly programy pro své třídy. 
l O letních prázdninách byl revidován Operační manuál střediska PRIMÁRNÍ PRE-
VENCE dle Standardů odborné způsobilosti poskytovatelů programů školské primární 
prevence rizikového chování. l V průběhu července a srpna probíhalo výběrové 
řízení na pozici lektor preventivních programů. Přijata Mgr. Jitka Navrátilová. l 
V  listopadu středisko úspěšně prošlo certifi kačním řízením a získalo nový certifi kát 
odborné způsobilosti na realizaci programů všeobecné primární prevence rizikového 
chování. l V prosinci se koordinátorka účastnila setkání školních metodiků prevence 
organizovaného Janou Matějkovou, kde přednesla příspěvek o zajímavých výstupech 
z preventivních programů za několik let jejich fungování. l V průběhu celého roku byli 
pracovníci střediska vzděláváni, supervidováni a účastnili se porad zařízení.

Zpětné vazby od třídních učitelů
„Žáci hodnotili program kladně, po první části se těšili na druhou část a někteří 
zmiňovali zlepšení vztahů v třídním kolektivu. Jako třídní učitel se k tomuto hodno-
cení připojuji.“  (téma Pohodová třída)

„Realizované programy mají význam pro třídu. Napomáhají třídnímu učiteli na-
hlédnout pod pokličku vzájemných vztahů ve třídě pod jiným úhlem. Způsob vedení 
lektorů je profesionální a příkladný.“  (téma Pohodová třída)

„Preventivní program na téma „kyberšikana“ vnímám jako velmi aktuální a potřebný 
pro žáky základních škol. Společně s žáky jsme otevřeli témata mediálního propojení 
společnosti se všemi výhodami a riziky, které s tím souvisejí. Průběh programu byl 
vyvážený – střídaly se teoretické znalosti s praktickými ukázkami a prožitkovými me-
todami. Společně jsme si vyměnili pohledy na danou problematiku a naučili jsme se 
konkrétní řešení problematických situací v dané oblasti.“  (téma Můj kyberprostor)

„Preventivní program Můj kyberprostor byl velmi dobře připraven. Činnosti odpovída-
ly věku žáků. Velmi oceňuji kolektivní hry. Reakce žáků byly kladné. Nejvíce se jim 
líbily hry a scénky. Někteří žáci si až v průběhu programu uvědomili nebezpečí, které 
jim hrozí při zveřejnění důvěrných informací na internetu.“  (téma Můj kyberprostor)

l rozhovory s pedagogy mapující sociální klima ve třídě, metodické vedení pedagogů
l pozorování, screening, diagnostika třídních kolektivů, diskuze, analýza činností
 

Provozní doba   
Preventivní programy jsou realizovány v čase školní výuky.
pondělí 8 – 14 
úterý 8 – 14
středa 8 – 14
čtvrtek 8 – 14
pátek 8 – 14

Počet uskutečněných preventivních programů 109 / 310 hodin

Počet fyzických osob, se kterými bylo dlouhodobě pracováno 1 086

Počet škol 14

Počet tříd 58

Přepočt. počet úvazků 2,03

statistika
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tým
Vedoucí zařízení   Bc. Jarmila Liščáková, DiS.
Sociální pracovnice  Bc. Lucie Balounová
–koordinátorka klubu  od října 2013 Mgr. Markéta Machová
Sociální pracovnice   Bc. Kateřina Pánková, Mgr. Lucia  
     Švagrovská, Mgr. Šárka Štočková
Pedagogická pracovnice  Lenka Veškrnová
Pracovníci na dPP   Bc. Filip Brož, Mgr. Michaela Nováková
Uklízečka  Božena Dočkalová
Supervizor  RNDr. Anna Ekslerová
     od července Mgr. Martin Halama

Poslání
Prostřednictvím sociální služby „BARÁK nízkoprahový klub“ 
bezplatně podporujeme děti a mladé lidi ve věku 12 – 26 let, kteří 
se pohybují v Třebíči. Tuto službu poskytujeme těm z nich, kteří:
l si aktuálně neví rady s řešením své obtížné situace anebo 
 u nich takováto situace může nastat
l tráví svůj volný čas způsobem, který je vede do konfl iktu se 
 společností
Společně s nimi pak vytváříme bezpečný prostor, ve kterém se mo-
hou realizovat, sdílet své starosti a najít odbornou pomoc, přičemž 
usilujeme o maximální zapojení mladého člověka do řešení jeho 
stávající obtížné situace.

Cílová skupina a její charakteristika
Cílovou skupinou jsou děti a mládež ve věku 12 – 26 let, jež se 
pohybují v Třebíči. Tito mladí lidé se setkávají s obtížnými situa-
cemi anebo u nich může takováto situace nastat, a to zejména 
v těchto oblastech:

l RODINA 
l ŠKOLA  
l VRSTEVNÍCI/PARTNERSKÉ VZTAHY 
l VOLNÝ ČAS 
l NÁVYKOVÉ LÁTKY/CHOVÁNÍ
l KONFLIKTNÍ CHOVÁNÍ
l PRÁCE 
l ZDRAVÍ
l SOCIÁLNÍ ZDATNOST

osoby, se kterými nemůžeme uzavřít 
smlouvu o poskytování služby
Služba „BARÁK nízkoprahový klub“ není určena osobám 
s postižením (smyslovým, tělesným, duševním, mentálním, kombino-
vaným), které neumožňuje běžnou komunikaci a běžný přístup 
a dále nitrožilním uživatelům drog. S těmito osobami nelze uzavřít 
smlouvu o poskytování sociální služby „BARÁK nízkoprahový klub“. 
Pro posouzení, zda zájemce o službu spadá do cílové skupiny, 
používáme následující jednoduché indikátory:
l zájemce o službu chápe, co je po něm požadováno
l zájemce o službu chápe základní principy služby
l zájemce o službu se dokáže samostatně pohybovat v prostoru 
 zařízení
l zájemce komunikuje srozumitelnou češtinou
l v rámci sociálního šetření nebylo zjištěno, že zájemce je 
 nitrožilním uživatelem drog

Cíle
Cíl pro komunitu 
Být partnerem pro místní komunitu v oblastech, jež se týkají 

ZAloŽen  
KLUB ZÁMEK  5.4.1994
BARÁK nízkoprahový 
klub  20.11. 2006

Mládežnická 229, 674 01 Třebíč
Vedoucí 
TEL  568 408 483  MOBIL  736 529 299  
   E-MAIL  jarmila.liscakova@charita.cz
   WEB www.klubzamek.cz
koordinátor
TEL  568 422 520  MOBIL  608 609 466 
   E-MAIL  barak.trebic@charita.cz

Kontakt

Klub ZÁmEK – centrum 
prevence třebíč 
bArÁK nízkoprahový klub

ZAloŽen K

Klub ZÁmEK – centrum Klub ZÁmEK – centrum Klub ZÁmEK – centrum Klub ZÁmEK – centrum 
prevence třebíč prevence třebíč 
bArÁK nízkoprahový klubbArÁK nízkoprahový klub
prevence třebíč 
bArÁK nízkoprahový klub
prevence třebíč 
bArÁK nízkoprahový klub
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Aktivity 2013
Cool cup l Výšlap na Mařenku l Výlet do Zoo v Jihlavě l Oslava a koncert k 19. 
narozeninám KLUBu ZÁMEK l hudební workshopy l Vánoční besídka

Zpětné vazby od klientů
„Ahojky ... Jen tak se nudím, a tak jsem se rozhodla vám napsat, jak moc úžasnej 
klub jste ... Jste fakt boží ... Nepochopím, proč jsem sem nechtěla dříve chodit ... 
Nepochopím se.”

„Mám moc ráda pracovníky a jsem pyšná na to, že sem můžu chodit, povídat a 
hrát.”

„Jsem moc ráda, že tu jste a že mi dokážete poradit, když něco řeším a nevím si 
s tím rady.”

problematiky působnosti služby, a tím chránit společnost před vznikem a šířením 
nežádoucích společenských jevů.

Cíle zaměřené ke klientům
l Klient zvládá a je schopen samostatně řešit obtížné situace v rodině. 
l Klient zvládá přípravu na povolání, dokáže se uplatnit na trhu práce. 
l Klient má informace o rizikovém chování, kterým může ohrozit sebe nebo své okolí. 
l Klient dokáže nést zodpovědnost za svá rozhodnutí a svoje činy. 
l Klient zvládá řešit obtížné situace samostatně a konstruktivně, umí formulovat své 
 názory a respektovat druhé.
l Klient navazuje a rozvíjí vztahy s vrstevníky. 
l Klient tráví svůj volný čas smysluplně a bezpečně. 

Poskytované služby
l pomoc a podpora při zvládání problémů (např. ve škole, rodině, s prací, šikanou, 
 drogami, partnerem,..)
l pomoc s hledáním brigády, práce, výběrem školy
l jednání s institucemi ve prospěch uživatele služby (sociální odbor, policie, škola,…)
l doprovod do zařízení návazné služby (psycholog, lékař, poradna,…)
l pomoc při přípravě do školy
l informační servis
l skupinová práce (např. programy specifi cké primární prevence, večerní kluby, arte 
 programy)
l volnočasové aktivity (výtvarná a keramická dílna, hudební zkušebna, sportovní vyžití, 
 klubové aktivity – stolní fotbálek, kulečník, ping-pong, stolní hry,…)
 

Provozní doba   
pondělí – čtvrtek 15 – 19 
pátek 15 – 18
Každý den je v době od 14.00 do 15.00 individuální poradenství pro celou cílovou 
skupinu 12 – 26 let. 

Počet klientů 88

Počet návštěv 2 966

Počet kontaktní práce 4 513

Počet intervencí 1 512

Kapacita (v 1 okamžik) 20

Počet přepočtených úvazků 3,99

statistika

tento projekt byl fi nancován z evropského sociálního fondu 
prostřednictvím operačního programu lidské zdroje 
a zaměstnanost a ze státního rozpočtu ČR.
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tým
Vedoucí zařízení   Bc. Jarmila Liščáková, DiS.
Koordinátorka projektu  Mgr. Lenka Požárová 
     od července 2013 
     Mgr. Lucia Švagrovská
     od října 2013 Mgr. Markéta Machová
Sociální pracovnice  Mgr. Šárka Štočková, Mgr. Lucia 
     Švagrovská, Bc. Kateřina Pánková
Pedagogická pracovnice Lenka Veškrnová
Supervizor  RNDr. Anna Ekslerová 
     od července Mgr. Martin Halama

Poslání
Prostřednictvím terénní sociální služby STREETWORK celoročně 
a bezplatně podporujeme děti a mládež ve věku od 12 do 26 let 
pohybující se v různých lokalitách města Třebíče. Vyhledáváme 
a oslovujeme zejména ty z nich, kteří: 
l se potýkají s obtížemi, které nejsou pro jejich vrstevníky běžné 
 nebo se s nimi mohou setkat
l nemohou nebo nechtějí navštěvovat běžné instituce 
Společně s nimi pak vytváříme důvěrný prostor pro sdílení sta-
rostí, řešení obtížných situací či možnost seberealizace. 

Zásady
l diskrétnost. Všechna dokumentace s osobními údaji uživatele 
 je vedena s jeho souhlasem, uživatel je informován o možnostech 
 nahlížení do ní. Výše zmíněné osobní údaje uživatele jsou jen ty, kte-
 ré zařízení nezbytně potřebuje pro poskytování služeb. Pracovníci
 služby jsou vázání mlčenlivostí ve věcech, které se uživatele týkají. 
l Bezplatnost. Základní služby jsou poskytovány bezplatně. 

l dostupnost. Služby jsou uživatelům časově přizpůsobeny 
 a jsou jim poskytovány v jejich přirozeném prostředí. 
l Respekt. Respektuje se osobnost uživatele, jeho názory i rozhodnutí. 
l Rovnost. Služby jsou všem uživatelům poskytovány stejně bez 
 ohledu na původ, náboženské vyznání, politickou orientaci, 
 sociální postavení, rasu, sexuální orientaci či pohlaví. 
l dobrovolnost. Uživatel může využívat služeb dle svého uváže-
 ní. Stejně tak není povinen zapojit se do připravených činností. 
l individuální přístup. Ke každému uživateli je přistupováno jako 
 k jedinečné bytosti, s ohledem na její zvláštnosti. 
l Podpora samostatnosti a zodpovědnosti. Každý uživatel má 
 právo se rozhodnout, jak bude svou situaci řešit. Usiluje se
 o maximální zapojení mladého člověka do řešení jeho stávající 
 obtížené situace.

Cíle
Cíl pro komunitu 
Být partnerem pro místní komunitu v oblastech, jež se týkají proble-
matiky působnosti služby, a tím chránit společnost před vznikem 
a šířením nežádoucích společenských jevů.

Cíle zaměřené k uživatelům
l Uživatel zvládá a je schopen samostatně řešit obtížné situace 
 v rodině.
l Uživatel zvládá přípravu na povolání, dokáže se uplatnit na trhu 
 práce. 
l Uživatel má informace o rizikovém chování, kterým může ohrozit 
 sebe nebo své okolí. 
l Uživatel dokáže nést zodpovědnost za svá rozhodnutí a svoje činy.
l Uživatel zvládá řešit obtížné situace samostatně a konstruktivně, 
 umí formulovat své názory a respektovat druhé.
l Uživatel navazuje a rozvíjí vztahy s vrstevníky.
l Uživatel tráví svůj volný čas smysluplně a bezpečně.

Mládežnická 229, 674 01 Třebíč
Vedoucí 
TEL  568 408 483  MOBIL  736 529 299  
   E-MAIL  jarmila.liscakova@charita.cz
koordinátor
TEL  568 422 520  MOBIL  608 609 466  
   MOBIL  731 646 993 (telefon pro uživatele)
E-MAIL   barak.trebic@charita.cz
WEB   www.klubzamek.cz

KontaktZAloŽen   
KLUB ZÁMEK 5.4.1994
STREETWORK 1.1.2009

KZAloŽen

Klub ZÁmEK – centrum 
prevence třebíč 
strEEtWorK
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Aktivity 2013
GRIL PÁRTY (akce, kterou ukončujeme školní rok a vítáme prázdniny) l EASTER 
STREET (akce konaná k příležitosti oslavy Velikonoc) l SPORTSTREET (akce, 
která se zaměřuje na aktivní trávení volného času) l STREET CAMP (několikadenní 
preventivní akce, která se zaměřuje na téma: alkohol, drogy, láska a sex) l STREET-
MANIE (podzimní akce, kterou se snažíme předcházet nelegálnímu sprejerství 
a pasivnímu trávení volného času) l X-MAS STREET (Vánoční akce, na které si 
rozdáváme dárečky, zpíváme koledy a připomínáme si tradice Vánoc)

Zpětné vazby od klientů
„ahojda... chtěly jsme vám strašně moc poděkovat... jste super, a to, co pro nás 
v ulicích děláte, je paráda... je fajn, že za náma chodíte, pokecáte s náma, ale 
když máme nějaké potíže, tak dokážete pomoct... toho si na streeťačkách strašně 
vážíme... jste super holky a doufáme, že ještě dlouho budete.”

„Jsem moc ráda, že jste tu pro nás, a že jste mi ve spoustě věcech poradili a po-
mohli.”

„Jsem ráda, že tu jste, a pokud by někdo z mých kamarádů měl problém, se kterým 
bych mu nedokázala pomoci, určitě je odkážu na vás.”

„Jsem ráda, že tu jste, dobře se s váma povídá.”

Cílová skupina
Cílovou skupinou jsou děti a mládež ve věku 12-26 let, jež se pohybují
v Třebíči.  Ve zmíněném období se zpravidla setkávají s obtížemi zejména v oblastech:
l RODINA 
l ŠKOLA 
l VRSTEVNÍCI/PARTNERSKÉ VZTAHY 
l VOLNÝ ČAS 
l NÁVYKOVÉ LÁTKY/CHOVÁNÍ
l KONFLIKTNÍ CHOVÁNÍ
l PRÁCE 
l ZDRAVÍ
l SOCIÁLNÍ ZDATNOST

osoby, se kterými nelze uzavřít smlouvu 
o poskytování sociální služby strEEtWorK
l Postižení (duševně, mentálně, smyslově, tělesně i kombinovaně). 
l Osoby, které nekomunikují v českém jazyce.

Poskytované služby
Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím
l Smysluplné a bezpečné trávení volného času s iniciativou ze strany mládeže
l Možnost realizování nápadů

Pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí
l Zprostředkování návazné služby (psychologické poradenství, právnické poradenství, 
 pomoc při přípravě do školy,…)
l Pomoc a podpora při zvládání obtíží (v rodině, škole, vrstevnické skupině, práci apod.)
l Poskytnutí informací o možnostech při hledání brigády, výběru školy apod.
l Pomoc při jednání s institucemi (úřady, lékař, policie apod.)
l Doprovázení do různých institucí (policie, soud, poradny apod.)
 

Provozní doba   
pondělí - čtvrtek     15 – 19 hod. 

Počet uživatelů 65

Počet kontaktů s uživateli 730

Počet kontaktní práce 716

Počet intervencí 938

Kapacita (v 1 okamžik) 3 uživatelé na 1 pracovníka

Počet přepočtených úvazků 2,10

statistika

tato sociální služba byla fi nancována z evropského sociálního fondu 
prostřednictvím operačního programu lidské zdroje a zaměstnanost 
a ze státního rozpočtu ČR.
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tým
Vedoucí  Ing. Mgr. Ivo Vítek, DiS.
Pracovníci  Bc. Zdeňka Čiháková, Bc. Kateřina Suchá, 
    Bc. Martina Svobodová, 
    Bc. Alena Jeřábková (od 1.12.2013)
    H. K. Žáková - uklizečka
Supervizor Mgr. Markéta Landovská 

Poslání
Posláním K-centra Noe v Třebíči je omezit sociální a zdravotní dopad 
rizikového užívání drog u osob užívajících drogy, jejich partnerů a ro-
din i další veřejnosti na okrese Třebíč, formou profesionálních služeb 
vycházejících z individuálních potřeb uživatelů služeb a přitom za-
chovávajících základní lidská práva a lidskou důstojnost.

Principy poskytované sociální služby
l dostupnost (bezprostřední kontakt, který není založen na 
 principu objednávání)
l Bezplatnost 
l Anonymita (nevztahuje se na zákonem dané výjimky)
l Respekt a podpora základních práv klienta K-centra Noe, jeho 
 svobody, důstojnosti, sebevědomí, autonomie a duševního zdraví
l individuální přístup ke klientovi K-centra Noe
l Program vychází z individuálních potřeb klienta K-centra Noe
l dobrovolnost a vlastní iniciativa klienta ke změně

Cíle služby
l snižování poptávky po drogách
l aktivně vyhledávat drogou ohrožené lidi v jejich vlastním 
 prostředí
l vytvořit vzájemnou důvěru mezi klientem a pracovníkem 
 a odstraňovat překážky, které uživatelům drog brání vyhledat 
 odbornou pomoc při řešení sociálních a zdravotních problémů

l minimalizace zdravotních a sociálních rizik (harm reduction)
l změna vztahově postojových a seberegulačních vlastností 
 osobností klientů, a tím změna postoje k užívání drog
l iniciovat pozitivní změny směřující k abstinenci
l poskytovat referenci na další navazující péči

Cílová skupina K-centra noe
Primární cílová skupina
l mládež ohrožená drogami
l experimentátoři
l mladiství uživatelé drog
l uživatelé drog na taneční scéně
l rekreační uživatelé drog
l problémoví a rizikoví uživatelé drog
l uživatelé v sociálním a zdravotním propadu 
l uživatelé drog existující mimo síť služeb
l závislé ženy, které jsou předmětem jakékoliv diskriminace 
l abstinující uživatelé drog, kteří se začleňují do běžného 
 občanského života

Sekundární cílová skupina
l neuživatelé drog (rodina a partneři uživatelů, odborná i laická 
 veřejnost

Co nabízíme
l Výměnný a jiný harm reduction program (výměna injekčního 
 materiálu, informace o bezpečném sexu, bezpečném užívání 
 drog, o viru HIV a onemocnění AIDS, hepatitidách, zdravotní 
 informace a ošetření, vitaminový program)
l testování infekčních nemocí (HiV, HCV, HBV, Syfi lis)
l individuální poradenství
l individuální poradenství pro rodiče a osoby blízké klientům
l Psychoterapie individuální, párová, skupinová
l telefonické, písemné a internetové poradenství 

ZAloŽeno   1.1.1997 Hybešova 10, 674 01 Třebíč
TEL  568 840 688 E-MAIL  noe.trebic@charita.cz
WEB kcentrumnoe.cz

KontaktK Hybešova 10, 674 01 Třebíč

K-CEntrum noE tŘEbíČ
víceúčelové regionální zařízení 
pro problematiku drog 
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l Sociální práce
l Asistenční služba
l informační servis (zdravotně a sociálně-právní oblast, zprostředkování léčby)
l kontaktní práce
l krizová intervence 
l krizová intervence po telefonu a internetu 
l orientační test z moči (těhotenský, na přítomnost drog)
l Pracovní terapie
l Základní zdravotní ošetření
l Potravinový servis
l Hygienický servis – sprcha, pračka

ostatní aktivity
Odborné konzultace, exkurze a přednášky pro veřejnost, dobrovolníky, studenty, žáky 
středních škol 

Asistovaná pracovní rehabilitace 
„Druhá šance“
Projekt napomáhá k vytváření pracovních návyků u dříve nepracu-
jících mladistvých klientů, udržování, případně obnově pracovních 
návyků u klientů dlouhodobě nezaměstnaných nebo v zaměstnání 
selhávajících, snížení majetkové trestné činnosti páchané 
z důvodu existenční nouze, snížení vandalismu, osvojení si základ-
ních principů kooperace, týmové práce a osobní odpovědnosti 
a v neposlední řadě i k posilování pocitu vlastní hodnoty u klientů 
prostřednictvím vykonané práce.

Projekt byl realizován za fi nanční podpory kraje Vysočina, Města třebíč, Města 
Jemnice, Města Moravské Budějovice, Města Moravský krumlov, Města Velká Bíteš, 
RVkPP, konta sv. Anežky – CHČR, tříkrálové sbírky. 

Provozní doba   
k-centrum:  po – čt:  12 – 18   pá:  8 – 12
terén:        po – pá:  12 – 18   čt:  12 – 20   
druhá šance:  po – čt:  15 – 18

Počet klientů 252

Počet výměn 1 531

Počet vyměněných jehel 67 664

Počet výkonů 10 224

Počet úvazků 4,17

statistika

Aktivity 2013
V roce 2013 zpracovalo K-centrum Noe projekt, 
který byl podpořen z Grantového programu města 
Třebíče. Jednalo se o „Terénní program pro 
uživatele konopných drog v Třebíči“, díky kterému 
jsme mohli aspoň dočasně pracovat s touto cí-
lovou skupinou. Dařilo se kontaktovat uživatele 
konopí a povídat si s nimi o rizicích a možných 
následcích užívání konopných i jiných drog. Je 
dobré, aby každý, kdo s drogami experimentuje, 
znal zdravotní, sociální i právní rizika tohoto chování a mohl se svobodně rozhodo-
vat, zda chce tato rizika podstupovat.



ZAloŽen   2005
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tým
Vedoucí  Ing. Mgr. Ivo Vítek, DiS.
Pracovníci  Mgr. Jaroslav František Žák, 
     Bc. Kateřina Suchá
Supervizor  Mgr. Markéta Landovská 

Poslání
Posláním probačního programu MOST je nabídnout pomoc mla-
distvým na okrese Třebíč, kteří se dopustili protiprávního jednání, 
formou podpory sebenáhledu, sebeřízení a postupného přijímání 
odpovědnosti za svoje jednání tak, aby se naučili žít v souladu 
s  normami společnosti.

Zásady
l Individuální přístup ke klientovi probačního programu
l Dobrovolnost a vlastní iniciativa klienta ke změně životního stylu
l Bezplatnost
l Respekt a podpora základních práv klienta probačního 
 programu, jeho svobody, důstojnosti, sebevědomí, autonomie 
 a duševního zdraví.

Cíle
Cílem probačního programuje je rozvoj sociálních dovedností a osob-
nosti mladistvého, který směřuje k tomu, aby se mladistvý vyhnul cho-
vání, 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 klienty od 15 do 
18 let, ale i pro osoby nepříliš překračující věk mladistvého. Klient 
musí být experimentátorem nebo uživatelem ilegálních drog nebo 
alkoholu a léků, a to především v momentě, kdy se provinění do-
pustil. Do programu jsou zařazováni prostřednictvím střediska 
Probačně mediační služby v Třebíči mladiství se závažnějším 
patologickým chováním spojeným s pácháním trestné činnosti, 
s potřebou individuálního přístupu. 

Poskytované služby
l výchovně-vzdělávací aktivity zaměřené na korekci vztahově-
 -postojových vlastností osobnosti
l sociální práce, sociální výcvik, sociální poradenství
l psychoterapie párová, rodinná, individuální
l nácvik sociálních dovedností v terénu

Počet uživatelů 12

Počet úvazků 0,37

statistika

Kontakt

Provozní doba
dle individuální dohody

V roce 2013 byl probační program MOST opět úspěšně 
akreditován ze strany Ministerstva spravedlnosti ČR.
Projekt byl realizován za fi nanční podpory Ministerstva 
spravedlnosti České republiky. 

Hybešova 10, 674 01 Třebíč
TEL   568 840 688  E-MAIL   noe.trebic@charita.cz
WEB  www.kcentrumnoe.cz

ProbAČní ProGrAm most



Počet klientů 167

Počet návštěv 13 800

Počet úvazků 8,82

statistika

tým
Vedoucí  Mgr. Eliška Klimešová
    do 31. 7. 2013 Bc. Barbora Kloudová
Pracovníci  Bc. Jaroslava Dohnalová DiS., Bc. Otakar 
    Prokeš, Pavel Veselý, Ivo Tesař, Zbyněk 
    Vejmelka, Zbyněk Dočkal, Eliška Krátká
Supervizor Mgr. Jan Rajchl
    do 30. 4. 2013 PaedDr. Václav Schmidt

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. 

Cíle
l poskytnout uživatelům bezpečné prostředí a zázemí pro řešení 
 jejich akutní tíživé situace - STABILIZACE
l stabilizovat jejich situaci pomocí spektra nabízených služeb 
 a aktivit - STABILIZACE
l vést uživatele k aktivnímu přístupu k řešení své sociální situace 
 - ODPOUTÁNÍ
l podporovat a udržovat u uživatelů motivaci k pozitivní změně – 
 PRÁCE NA ZMĚNĚ
l podporovat uživatele v návratu do běžné společnosti a na trh 
 práce – PRÁCE NA ZMĚNĚ
l osamostatnit uživatele do té míry, aby převzali odpovědnost za 
 další průběh svého života – OSAMOSTATNĚNÍ

Cílová skupina
l muži starší 18–ti let, kteří ztratili střechu nad hlavou a ocitli se 
 v tíživé sociální situaci
l muži svéprávní, bez zdravotní či psychiatrické diagnózy, 
 která by jim bránila v samostatném způsobu života v zařízení 
 a vyžadovala by neustálou asistenci pracovníka zařízení
l přednostně muži s místem trvalého bydliště v regionu Třebíč.

Principy
l dodržování práv uživatelů
 Pracovníci pomáhají každému uživateli dosahovat svých práv 
 a oprávněných zájmů s ohledem na práva a oprávněné zájmů 
 druhých
l respektování volby uživatele
 Uživatel má možnost se účastnit rozhodování o záležitostech, 
 které se jej týkají. Jeho názory a rozhodnutí jsou respektovány 
 a brány vážně.

l individuální přístup k uživatelům
 Pracovníci reagují na individuální potřeby, cíle a představy každého 
 uživatele a v rámci možností podporují jejich uskutečňování
l fl exibilita služeb
 Zařízení reaguje na požadavky a potřeby uživatelů a v rámci 
 možností jim přizpůsobuje podobu služby.

Poskytované služby
l azylové ubytování
l pomoc při zajištění stravy
l pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obsta-
 rávání osobních záležitostí
l základní sociální poradenství

Provozní doba   nepřetržitá

ZAloŽen   17.12.1992 Heliadova 811/10, 674 01 Třebíč
TEL  568 843 168 MOBIL  733 691 521
E-MAIL  ad.trebic@charita.cz

Kontakt

  Příběh
Lednová amnestie ho náhle připravila o střechu nad hlavou. Byl 
po 2,5 letech propuštěn z výkonu trestu odnětí svobody. To, že 
se amnestie bude týkat i jeho, vůbec nečekal. Nebyl na svobodu 
připraven. Cítil se velmi nejistě. I když se těšil na své blízké, 
dobře si uvědomoval, že jejich přijetí nemusí být zrovna příjemné. 
Několik dní hledal odvahu, než kontaktoval svoji matku. Přijala 
ho, ale bylo jasné, že s ní a nevlastním otcem bydlet nemůže. 
Proto mu pomohla kontaktovat náš azylový dům a hned druhý 
den se stal uživatelem naší sociální služby. Brzy se zde adaptoval 
a s dodržováním našich pravidel neměl žádné potíže. Ba naopak 
byl velmi spolehlivý a odhodlaný svoji situaci změnit. Aktivně si 
hledal zaměstnání a práci se mu podařilo sehnat ve svém obo-
ru. Účastní se i různých aktivit azylového domu a pracoval jako 
dobrovolník při Národní potravinové sbírce. V minulosti mu byl 
uložen trest 300 hodin obecně prospěšných prací, který si odpra-
coval v našem zařízení tkaním koberců. Spolupráci navázal 
i s terénním programem AL PASO Vysočina a dodnes využívá 
hlavně psychické podpory jeho pracovníků. To, že si našel práci, 
považuje za nejdůležitější krok k osamostatnění se a doufá, že 
časem bude úspěšný i v dalších oblastech. Hodně mu pomáhá
i kontakt s jeho matkou, se kterou se vídá stále častěji a jejich 
vztah se zlepšuje. Věří, že zanedlouho bude přijat i ostatními 
členy své rodiny.

29

tato sociální služba byla fi nancována z evropského 
sociálního fontu prostřednictvím operačního programu 
lidské zdroje a zaměstnanost a ze státního rozpočtu ČR.

AZyloVÝ DŮm Pro mužE tŘEbíČ
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tým
Vedoucí Mgr. Eliška Klimešová
    do 31. 7. 2013 Mgr. Jaroslav František Žák
Pracovníci  Bc. Jaroslava Dohnalová, DiS., 
    Bc. Martina Svobodová, Mgr. Martina 
    Kadlecová, Mgr. Jana Pokorná, Alena  
    Váchová, DiS., Ing. Josef Thál, Bc. Libuše 
    Svobodová, DiS., Bc. Martina Kábelová, 
    Mgr. Denisa Vrbová, Mgr. Jana Kincová 
    Křížková, Bc. Zdenka Šrámková, 
    Bc. Martin Kinc
Supervizor:  Mgr. Jan Rajchl, PaedDr. Václav Schmidt, 
    PhDr. Eva Holendová

Poslání
Posláním AL PASA Vysočina je poskytovat pomoc a podporu 
prostřednictvím terénního programu pravomocně odsouzeným li-
dem a osobám jim blízkým z Kraje Vysočina. Nabídnout jim spolu-
práci při odstraňování bariér, které jim brání v sociálním začleňování, 
a to formou zprostředkování kontaktu se společenským prostředím 
a pomocí při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání 
osobních záležitostí. 

Cílová skupina
l osoby pravomocně odsouzené, starší 18 let žijící v Kraji 
 Vysočina, které jsou ohroženy rizikovým způsobem života 
l osoby blízké pravomocně odsouzeným, starší 18 let žijící v Kraji 
 Vysočina, tj. osoby příbuzné v řadě přímé, sourozenci, manželé 
 a registrovaní partneři, druh, družka, ohrožené odsouzením své-
 ho blízkého

Principy
l diskrétnost

 Pracovníci jsou si vědomi toho, že uživatel může být ve své  
 situaci okolím stigmatizován. Bez souhlasu uživatele nesmí být 
 o jeho osobě poskytnuty informace mimo službu. 
l respektování volby uživatele 
 Uživatel má možnost se účastnit rozhodování o záležitostech, 
 které se jej týkají. Jeho názory a rozhodnutí jsou respektovány 
 a brány vážně. 
l bezplatnost 
 Po uživateli není požadována žádná fi nanční úhrada za účast 
 ve službě. 
l nezávislost 
 Poskytovatelem služby je Diecézní charita Brno. Což je nezávis-
 lá, nestátní organizace. Díky tomu jednají pracovníci v zájmu uživa-
 tele nezávisle na ostatních institucích, organizacích, osobách apod. 

Poskytované služby
A) Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím
l asistenční služba 
l kontaktní práce  
l zprostředkování další návazné péče 

B) Pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při 
obstarávání osobních záležitostí
l poradenství tváří v tvář 
l písemné poradenství 
l telefonické poradenství 
l internetové poradenství        
l informační servis 
l úkony potřebné pro zajištění přímé práce s uživatelem  
l pomoc v krizové situaci
l edukace  
l motivační rozhovor  
l nácvik sociálních dovedností 
Služby jsou poskytovány na základě uzavření ústní dohody, 
klient je dopředu seznámen s právy i povinnostmi, které vychází 

ZAloŽeno   1.1.2009 Heliadova 811/10, 674 01 Třebíč
MOBIL  731 646 923 
E-MAIL  ad.trebic@charita.cz

Kontakt

Al PAso VysoČInA – terénní služba
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z poskytování služeb. Poskytování služeb probíhá na základě individuálního plánování 
s pracovníkem služby.

místo a čas poskytování služby
Služba je realizována v pěti regionech Kraje Vysočina.

TŘEBÍČ středa 8.00 – 14.00 hod. 
    Mgr. Eliška Klimešová
    ad.trebic@charita.cz, tel. 731 646 923
    Heliadova 811/10, Horka Domky, 674 01, Třebíč
 
JIHLAVA  pátek 8.00 - 14.00 hod.
    Bc. Libuše Svobodová
    skpjihlava@skpjihlava.cz , tel. 561 116 572
    Čajkovského 669/9, 586 01,  Jihlava
 
ŽĎÁR NAD SÁZAVOU čtvrtek 8.00 - 14.00 hod. 
    Bc. Martin Kinc
    alpaso.zdar@charita.cz , tel. 603 799 074
    Horní 1679/22, 591 01 Žďár nad Sázavou 1
 
HAVLÍČKŮV BROD pondělí 12.00 - 18.00 hod.  
    Mgr. Martina Kadlecová
    martina.kadlecova@semitam.cz , tel. 777 676 017
    Nádražní 397, 580 01 Havlíčkův Brod
 
PELHŘIMOV úterý 8.00 - 14.00 hod.
    Bc. Martina Kábelová
    alpaso@pelhrim.cz, tel. 724 985 293
    Solní 1814, 393 01 Pelhřimov

Před návštěvou zařízení je potřeba se dopředu objednat. Je možné si domluvit indi-
viduální termín kdykoli během pracovního týdne. 

Počet uživatelů 57

Počet besed 7

Počet úvazků 1,44 

statistika

tuto činnost podporuje město Žďár nad Sázavou.
Projekt podporuje město třebíč, město Jihlava, kraj Vysočina
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tým
Vedoucí  Magdalena Nováková, DiS.
Pracovníci  Bc. Zuzana Čermáková, DiS., 
    Dana Kohoutová, Ivana Velebová, Jana  
    Karasová, Lenka Kafková, Marie Vašíčková, 
    Jana Fexová. Údržbu provozu DMT  
    zajišťoval Pavel Mrha
Supervizor  Bc. Martin Halama

Poslání
Domov pro matky Třebíč je zařízení, jehož posláním je poskytovat so-
ciální 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
l rozsah a forma pomoci a podpory zachovává lidskou důstojnost osob
l pomoc vychází z individuálních potřeb uživatele
l poskytovaná pomoc podporuje samostatnost, motivuje 
 k činnostem, které přispívají k řešení nepříznivé situace, posi-
 luje sociální začleňování

Cíle
l uživatelky získají přístřeší na dobu potřebnou k posunu, ke změ-
 ně akutního stavu nebo k vyřešení naléhavé životní krizové situace
l uživatelky jsou vedeny k uvědomění si zodpovědnosti za 
 všestranný rozvoj svých dětí 
l ubytovaní mají možnost očisty osobní i šatstva a možnost 
 přípravy jídla 
l dosažitelností informací se zlepší orientace uživatelek v sociál-
 ní a právní problematice a v běžném životě

Cílová skupina
l matky s dětmi do 18 let věku (ubytování synů nad 18 let je 
 řešeno azylovým domem pro muže)

l svobodné, osamělé nebo těhotné ženy z rizikového nebo 
 narušeného sociálního prostředí, též ženy ohrožené 
 zneužíváním, týráním, prostitucí
l ženy svéprávné bez zdravotní i psychiatrické diagnózy, 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
l přednostně ženy s trvalým bydlištěm ve městě a regionu Třebíč, 
 v případě volné kapacity z celé ČR 

Poskytované služby a jejich vývoj
1. UBYtoVÁní
l základní na dobu nezbytně nutnou, nejdéle na 1 rok, kapacita 10 
 bytových jednotek – 30 lůžek
l návazné na dobu ne delší než 1 rok, kapacita 5 byt. jednotek – 15 
 lůžek, pobyt v něm navazuje na předchozí základní ubytování
2. ZÁklAdní SoCiÁlní PoRAdenStVí
l ubytovaným jsou poskytnuty informace, podpora, případně 
 nácvik přispívající k vyřešení nepříznivé situace. V případě 
 potřeby je zprostředkován kontakt na odborné poradenství
3. PRoGRAMY A ČinnoSti
l jsou poskytovány ubytovaným matkám a jejich dětem v rámci 
 základních činností poskytovaných v azylových domech dle 
 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, vedou je pra-
 covnice DMT, přednášky a besedy jsou zajišťovány externími 
 odborníky a lektory 
l zajišťují je pracovníci DMT ve spolupráci s ubytovanými, pomá-
 hají uživatelkám uplatnit jejich práva a oprávněné zájmy, zkvalit-
 nit výchovné působení, obstarat osobní záležitosti, pomáhají
 při zajištění chodu domácnosti, podporují vytváření základních
 pracovních návyků, vedou k nácviku a k získání sociálních doved-
 ností, které umožní snazší začlenění do běžného způsobu života.
l ubytovaní vstupují do jednotlivých programů dobrovolně. Jejich 
 účast je ukazatelem toho, jak o program stojí. 
 Finanční plánování motivuje uživatelku k aktivnímu řešení své 
 fi nanční situace. Mámy v akci – příprava základních i složitěj-
 ších pokrmů, plánování jídelníčku aj.. Videotrénink inter-
 akcí je intervenční metoda, která prohlubuje vztah mezi matkou

ZAloŽen   2.5.1995 Manž. Curieových 604, 674 01  Třebíč
TEL  568 828 766 MOBIL 776 048 198
E-MAIL  dmt.trebic@charita.cz

KontaktK

DomoV Pro mAtKy tŘEbíČ
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 a dítětem. Práce s počítačem - ubytovaným je v omezeném čase 
 umožněn přístup k počítači s připojením na internet, ve vzdělávacím progra-
 mu se mohou zdokonalit v obsluze počítače a internetu, v knihovně DMT
 si mohou zapůjčit odbornou literaturu, videofi lmy aj., mohou 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).
4. SoCiÁlně PRÁVní oCHRAnA dětí
l pomoc rodičům při řešení výchovných nebo jiných problémů souvisejících s péčí o dítě 
 a poskytování nebo zprostředkování poradenství při výchově a vzdělávání dítěte

Provozní doba    nepřetržitý celoroční provoz

Kapacita zařízení 45 lůžek (15 bytových jednotek, ubytováváme 
matky samostatně)

Počet ubytovaných 96 uživatelů - 33 žen a 63 dětí (z toho jeden 
opakovaný pobyt matky s pěti dětmi)

Počet odbydlených lůžkodnů 10 087

Počet kontaktů (10 min. 
jednání v zájmu uživatele)

2 543

Počet intervencí (30 min. rozhovorů 
s uživatelem o samotě)

792

Počet úvazků 6

statistika

Aktivity 2013
V DMT proběhlo pro uživatele služby na 120 programů, kterých se zúčastnilo 185 matek 
a 86 dětí: l program MÁMY V AKCI (13x) - ubytované ženy se naučily péct domácí 
chléb, řezy, bábovky, buchty, vařily polévku z droždí, napekly 15 kg drobného cukroví 
i slaných šneků ke Dni Charity–odměnou za jejich snažení jim byla pochvala těch, kteří 
ochutnali. Ke konci roku pletly vánočky a další kg cukroví na společný vánoční stůl. l 
KOUTEK PRO MATKU A DÍTĚ-17 setkání skupinových, s jedním rodinným systémem 
i individuální. Činnosti a rozhovory účastníků pod vedením lektora prohlubovaly scho-
pnost naslouchat si navzájem a vnímat potřeby druhých. Pro nedostatek fi nancí oblíbený 
Koutek dočasně ukončen. l PRÁCE S PC (20x) - účastnice se v programu učily založit 
emailový účet, vytvořit životopis, upravit ho, uložit do PC, připojit k emailové zprávě a ode-
slat jako přílohu žádosti o práci. Zadávaly internetové poptávky, na zprostředkovatelských 
portálech hledaly práci. Učily se pracovat v elektronickém bankovnictví (přihlášení, 
bezpečí). Hledaly ubytování nebo podnájem. l VIDEOTRÉNINK INTERAKCÍ (31x)- cí-
lem žen, které dobrovolně do programu vstoupily, bylo lépe se dorozumět se svými dětmi 
a umět s nimi mluvit tak, aby děti mohly poslechnout - všimnout si iniciativ dítěte, reago-
vat na ně a věnovat jim pozornost, maminky trénovaly oční kontakt, příjemný výraz tváře, 
pojmenování, důležité pro rozvoj řeči dítěte, a také jako jasné verbální potvrzení pro 
dítě, že ho matka vnímá a nemusí pak své iniciativy zesilovat. Dále trénovaly zvolnění 
tempa svých iniciativ – tj. omezení svých pokynů, aby umožnily dítěti být aktivnější, a tím 
ho rozvíjely. l 32x FINANČNÍ PLÁNOVÁNÍ – účastnicím byly vysvětleny základní pojmy 
hospodaření - co je příjem, výdej, jak vyjít. Pro přehlednost příjmů a výdajů účastnice 
zaznamenávaly nákupy v položkové tabulce. Proběhlo zhodnocení uzavřeného sle-
dovaného měsíce – procházení paragonů, třídění výdajů, zhodnocení naplánovaných 
kroků, sečítaly a odečítaly, následně zvažovaly reálné úspory, popř. plánovaly větší 
výdaje. Za pomoci potravinové pomoci řešily ubytované své úsporné hospodaření 
a sestavovaly rozpočet tak, aby zaplatily alespoň část úhrad za službu (ujasnění 
příjmů, rozvržení výdajů, naplánování nákupů aj.) Učily se vypočítat spotřebu vody 
v přiděleném bytě. S některými byl probrán postup při zadlužení, exekuční příkaz, 
nemajetnost aj.l 7x SCHŮZKA UBYTOVANÝCH, kde byly projednávány připomínky 
a dotazy ubytovaných, provozní a koncepční záležitosti související s provozem DMT. 
l Poprvé v Brně propagační akce NOC VENKU z 21. na 22. 11. 2013. Veřejnosti 
přiblížila problematiku bezdomovectví. Zúčastnilo se jí na 220 osob. Informace 
o průběhu akce přinášel 
rozhlas a v několika živých 
vstupech televize. Pracovníci 
DMT se aktivní účastí v boha-
tém programu podíleli na jejím 
zdárném průběhu.

Poděkování Děkujeme všem dárcům potravinové pomoci v rámci nÁRodní PotRAVinoVÉ SBíRkY uskutečněné 16. 11. 
2013. Přispěli tak matkám a jejich dětem k zajištění základní životní potřeby. Jménem všech ubytovaných také 
děkujeme těm, kteří nadělili veliké množství dárků dětem z DMT pod StRoM SPlněnÝCH PřÁní. 

tato sociální byla fi nancována z evropského sociálního fondu 
prostřednictvím operačního programu lidské zdroje a zaměstnanost 
a ze státního rozpočtu ČR.
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tým
Vedoucí  Ing. Marcela Blažková
    od roku 2014 Mgr. Jaroslav František Žák
Pracovníci Mgr. Martina Čížová, Miluše Vybíralová, 
    Markéta Zemanová
Supervizor Mgr. Martin Halama
odborný garant Mgr. Blanka Bendová

Poslání
Posláním Poradny Ruth Třebíč je podpora ve zkvalitňování partner-
ských, manželských i mezigeneračních rodinných vztahů a příprava 
na manželství a rodičovství, včetně ochrany nenarozeného života.

Cílová skupina
Poradna Ruth nabízí důvěrnou atmosféru, prostor a čas, pod-
poru a pomoc ženám, jejich partnerům, mladým lidem a rodinám 
v různých oblastech jejich života.

Cíle
l prohloubení kvality partnerských a manželských vztahů
l posílení soudržnosti rodiny
l získání vědomostí a dovedností v oblasti zdravého partnerství 
 a rodičovství
l snížení partnerských a rodičovských nejistot
l ochrana nenarozeného života

Poskytované služby
Poradenství
l individuální, párové, rodinné a mezigenerační, zaměřené na 
 podporu v komunikaci a předcházení konfl iktům ve vztazích
l poradenství zaměřené na rodičovskou roli (přirozené plánování 
 rodičovství na základě symptotermální metody)

l podpora a pomoc pro ženy a dívky v situaci neplánovaného 
 těhotenství (doprovázení, ochrana nenarozeného života - infor-
 mace o utajených domech s možností porodu, náhradní rodinná 
 péče, ubytování v azylovém domě atd.)
l poskytování podpory a poradenství pro nemocné, pečující, 
 pozůstalé…
l zprostředkování kontaktu na odborníky, v případě potřeby nabíd-
 nutí doprovodu
l zapůjčení odborné literatury
l možnost materiální i duchovní podpory

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

Vzdělávací a zážitkové programy
l zaměřené na osobnostní rozvoj 
l v oblasti zkvalitňování partnerských, manželských a mezige-
 neračních vztahů
l týkající se efektivního rodičovství, věnované zvládání výchovy 
 dětí
l akce jedno i vícedenní pro podporu žen i dobré fungování 
 rodiny
l pro menší skupiny s možností vzájemného sdílení se, předávání 
 zkušeností či společného tvoření

Vzdělávací i zážitkové programy (částečně hrazené příspěvky 
účastníků) probíhají v městě Třebíči a jsou také nabízeny v obcích 
okresu Třebíč.
Přídavná aktivita, hlídání dětí prostřednictvím dobrovolníků, zajišťuje 
klidný průběh poradenství i programů.

terénní práce a poradenství
l spolupráce a podpora rodin v evidenci Orgánu sociálně-právní 
 ochrany dětí (OSPOD)
l poradenství a praktická pomoc v přirozeném prostředí klientů 
 týkající se hospodaření, vedení domácnosti, výchovy dětí 
 a osobnostního rozvoje

ZAloŽenA   1.12.2006 Vltavínská 1376 (DPS, 2. patro), 674 01 Třebíč
MOBIL  605 372 765, 775 613 622 SKYPE poradna.ruth
E-MAIL  poradnaruth.trebic@charita.cz

KontaktK

PorADnA rutH tŘEbíČ
pro ženy, dívky, partnerské 
a mezigenerační vztahy
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l pomoc s přípravou do školy pro děti z rodin v evidenci OSPOD - přispívá k lepšímu 
 zvládání učiva, začlenění se do školního kolektivu a zlepšení vztahu s vyučujícím, 
 působí příznivě na začlenění rodiny do společnosti

Provozní doba   
pondělí  8 – 12 13 – 17
středa 8 – 12 13 – 17
pátek 8 – 12 13 – 16

Počet klientů 166

Počet konzultací 933

Počet programů pro veřejnost 43

Počet účastníků programů 543

Počet úvazků 2,11

statistika

Aktivity 2013
program v rámci Národního týdne manželství: My dva tvoříme jeden celek 
l  zapojení se do Týdne zdraví v Třebíči: Jak naučit sebe i své dítě správně jíst 
l přednášky a besedy zvyšující rodičovské kompetence (Obtížné situace v rodině, 
Sladění profesního a osobního života, Rozdílnost vnímání situací v rodině aneb Co 
očekávají rodiče, co očekává dítě, Základy fi nanční gramotnosti…) l návazný kurz 
Jak být dobrým rodičem l zážitkové programy (Světlo pro mne a pro druhé, Cesta 
životem, Vytvořme si barevnější svět…)

Poděkování
Jsem s vámi moc spokojená, díky vám syn prošel a už se i těší do školy. Úplně si 
opravil jeden předmět, bylo dobré, že mohl u vás psát i něco na počítači. Vždycky 
se k vám těšil, a to se mu ne všude líbí. Teď je to snad poprvé, co se těší do školy. 
Jsem za doučování moc vděčná i povídání s paní Blažkovou. Říkala mi, co mám 
dělat, abych své děti zabavila, aby nezlobily.                                                

Paní L. 

Již delší dobu docházím do Poradny Ruth. Chci velice poděkovat za podpo-
ru a pomoc, která mi byla v průběhu let poskytována. Ať už se to týkalo velmi 
náročného vztahu v manželství a později při rozvodu nebo problémů v širší rodině 
a v současné době péče o moji nemocnou maminku. V poradně mi pokaždé dobře 
poradili, jak mám v různých problémech postupovat a často jsme společně našli 
nový pohled na situaci, který mě posunul dál. Také si v poradně půjčuji pro sebe 
a mojí dospívající dceru poučné a zajímavé knížky. Vždy se na pracovnice mohu 
obrátit o pomoc. Patří jim všem veliký dík. 

Paní D.

Projekt byl realizován z dotace MPSV 
ze státního rozpočtu v oblasti 
podpory rodiny pro rok 2013.
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tým
Vedoucí   Zdeňka Hobzová, DiS.
Pracovníci  Bc. Ivana Jurková, 
      Martina Zichalová

Poslání
Posláním sociální služby Sociální rehabilitace Třebíč je poskytování 
podpory osobám, které v důsledku svého omezení a znevýhodnění 
mají ztížený přístup k získání zaměstnání a v důsledku toho se 
prohlubuje jejich sociální vyloučení. Podpora je vedena formou ná-
cviku samostatného pohybu a cestování, obsluhy běžných zařízení, 
dovedností potřebných k úředním úkonům, doprovázením do 
zaměstnání a na úřady, nácviku chování v různých sociálních situ-
acích a komunikace, upevňováním motorických a sociálních doved-
ností.
Uživatelé jsou podporováni ke zdravému sebevědomí, k přebírání 
zodpovědnosti a rozhodování za svůj život v oblasti pracovní 
a společenské. 

Cílová skupina
l osoby s duševním onemocněním - kromě osob, které se na-
 cházejí v akutní fázi své nemoci nebo nejsou v péči ambulant-
 ního psychiatra
l osoby se zdravotním postižením - kromě osob s úplnou ztrátou 
 zraku či sluchu
l osoby s mentálním postižením - kromě osob s hlubokým men-
 tálním postižením
l osoby se sociálním znevýhodněním 
l osoby od 18 do 64 let z třebíče a blízkého okolí do 25 km od 
 třebíče - Náměšťsko, Moravskobudějovicko, okolí Okříšek

Cíle
Hlavním cílem služby je zvyšování míry samostatnosti cílových 
skupin a podpora při osvojování si sociálních návyků a dovednos-
tí, při začleňování se do přirozeného sociálního prostředí.

Cílem služby je uživatel, který:
l Je soběstačný, pečuje o vlastní osobu; je schopen se rozho-
 dovat a nést následky svých rozhodnutí; má utvrzené zdravé
  sebevědomí; 
l Orientuje se ve svém sociálním prostředí, zdokonaluje své 
 sociální dovednosti a mezilidskou komunikaci;
l Je schopný zastávat různé sociální role, rozvíjí své motorické 
 a psychické schopnosti; má osvojené pracovní a společenské 
 dovednosti a návyky;
l Dokáže vyhledat informace a použít je v běžném životě

Zásady
l dobrovolnost podpory – služba je poskytována na základě 
 dobrovolného rozhodnutí uživatele, který má o poskytovanou 
 službu zájem.
l Přiměřenost podpory – uživatel bude dostávat podporu v ta-
 kové míře, kterou potřebuje a která povede k jeho maximální 
 možné samostatnosti (tzv. minimální efektivní podpora).
l Přirozenost podpory – volba prostředků a metod podpory, které 
 vyplývají z prostředí a z místních zvyklostí tak, aby po skončení 
 podpory byl uživatel schopen reagovat na přirozené signály 
 sociálního prostředí.
l Respektování rozhodnutí uživatele – pracovník nepodsouvá 
 uživateli řešení, které považuje za nejvhodnější, ale jedná 
 s ním jako s partnerem. Upřednostní jeho řešení před svým, ale 

ZAloŽenA   1.1.2013 Blahoslavova 106/1, 674 01  Třebíč
MOBIL  733 741 779
E-MAIL  socialnirehabilitace.trebic@charita.cz
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 seznámí ho s možnými důsledky. Uživatele vnímá jako člověka zodpovědné-
 ho za svůj život. Role pracovníka je v provázení, vysvětlování a nabízení možností, 
 rozhoduje uživatel. Ten je také za svá rozhodnutí zodpovědný a nese jeho důsledky, má 
 tedy právo ve svých rozhodnutích chybovat, a tím se učit a vyvíjet.
l individuální přístup – pracovník hledá pro každého uživatele nové způsoby podpory. 
l Snižování podpory – služba je časově omezená. Na jejím konci by měl být uživatele 
 samostatný, využívat přirozenou podporu nebo jiné služby. Ke snížení podpory dochází 
 postupně, úměrně tomu, jak se zvyšují dovednosti uživatele. 

Poskytované činnosti
l podpora při osvojování si pracovních, společenských dovedností a návyků, které zvýší 
 uživatelovu možnost zapojit se na otevřený trh práce (podporu při zaučování se na 
 novém pracovním místě)
l podpora při vyhledávání vhodného pracovního místa, při jednání se zaměstnavateli 
 a úřady
l podpora v zapojení se do života běžného pro uživatelovy vrstevníky
l podpora v rozvoji a při nácviku vhodné komunikace a jednání se zaměstnavatelem či 
 úřady
l podpora při zorientování se v oblasti práv, dostupných služeb, povinností a pracovních 
 možností
l podpora při řešení tíživé životní situace
l podpora při zdokonalování se ve vyhledávání informací a v jejich použití v běžném 
 životě

Provozní doba   
Ambulantní: Po – Pá    8 – 15 hod. 
  po předchozí domluvě s pracovníkem

terénní: Po – Pá    8 – 16 hod. 

Počet uživatelů 25

Počet ambulantních setkání 343

Počet terénních setkání s uživateli 149

Počet přepočtených úvazků 2,47

Počet uživatelů, kteří získali zaměstnání 11

Maximální kapacita v jednom okamžiku

ambulantní služba 2

terénní služba 2

statistika



bazar baltazar s textilem, obuví, 
drobnými dekoračními předměty 
l Masarykovo nám. 8, Třebíč  
PRoVoZní doBA  pondělí - pátek od 9:00-17:00 hod. 
Vše se prodává za velice výhodné ceny.

bazar baltazar s nábytkem, 
domácími potřebami 
(od června 2013)
l Tomáše Bati 50, Třebíč-Borovina  
PRoVoZní doBA  pondělí-pátek 13:00-18:00 hod.

Nabízí použitý nábytek, stoly, židle, sedací soupravy, válendy, poste-
le, kuchyňské potřeby a nádobí, sklo, keramiku, elektrospotřebiče, 
lustry, kočárky, postýlky, hračky, aj.  Zároveň bazar přijímá tyto 
věci (funkční a zachovalé) darem. Fotografi e nabízených věcí je 
vhodné předem zaslat na e-mail.
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KONTAKT    
MOBIL  731 193 424 
E-MAIL  bazarcharita.trebic@charita.cz

 Výnos z prodeje v bazarech podporuje charitní služby pro lidi 
 v nouzi.  
 Věci z bazarů pomáhají také lidem v obtížné životní situaci, 
 kteří se ocitli bez prostředků. 
 Oba bazary nabízí i výrobky středisek Charity.

Šatníky
PRoVoZní doBA 
l Na Polance  sezónní provoz 
    duben-září  úterý 9-12 h., čtvrtek 14-17 h.
l Tomáše Bati 50  celoroční provoz 
    PO-PÁ 13-18 hod. 
    v prostorách bazaru BALTAZAR

Slouží k odkládání zachovalého a použitelného oblečení, 
lůžkovin, hraček, bot, větších kusů látek k dalšímu využití. 

Baltazar

ostAtní formy PomoCI



Darované věci se třídí, použitelné zboží se prodává za výhodné ceny v Baltazaru 
v Borovině i na Masarykově nám. nebo slouží lidem v nouzi. Ostatní se dále zpracovává 
a recykluje. Tyto věci zabalené v pytlích lze vhodit i do sběrných kontejnerů na textil 
rozmístěných po Třebíči a obcích.  

Pomoc ukrajině
Oblastní charita Třebíč spolupracovala s Petrem Krenickým na rozvoji terénní služby 
v Melitopolu a okolí, na níž přispěla i fi nančně z prostředků Tříkrálové sbírky. Služba 
je zaměřena na seniory, zdravotně postižené a lidi v závislosti, kterým je poskytována 
pečovatelská, materiální a duchovní pomoc.  

Adopce na dálku
Třebíčská Charita i nadále podporovala dívku Florence Akello z Ugandy. Otec jí zemřel, 
žije s matkou a bratrem v malém domku o jedné místnosti. Matka těžce pracuje na poli, děti 
pomáhají a zastávají různé domácí práce. Akello občas napíše o sobě pár řádků. 

Pastorační asistence 
o. Josef Zouhar prezident Diecézní charity Brno
o. Petr Holý  duchovní asistent Oblastní charity Třebíč

 Všichni další kněží třebíčského a moravskobudějovického děkanátu
 Měsíční mše sv. ve střediscích Oblastní charity Třebíč
 Modlitební adopce a přímluvy ve spolupráci s řádovými sestrami v Kroměříži 
 a Mor. Budějovicích. 

Poradna maják 
(protidluhové poradenství)
Poradna pomáhá klientům překonávat krizové životní situace způsobené zadlužením 
a získat odvahu je aktivně řešit, aby neztráceli zbytečně svůj domov a rodinu a dokázali 
si zachovat základní sociální jistoty a své postavení ve společnosti. Konzultace je třeba 
si domluvit předem.
Vloni pracovala poradna s 12 klienty. V únoru se uskutečnila přednáška s prezentací 
v Domovince. 

KONTAKT   
Jana karasová, poradce     MOBIL  733 489 583    
     SMS   725 258 408    
     E-MAIL  jana.karasova@charita.cz

39
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tým
Vedoucí    Martina Veselá
Pracovnice    Blanka Spilková
Supervizor    PaedDr. et PhDr. Jana Matějková

Poslání
Středisko Dobrovolnické centrum a sousedská pomoc podpo-
ruje myšlenku dobrovolnictví, přijímá dobrovolníky, systematicky 
s nimi pracuje, koordinuje jejich činnost ve střediscích Oblastní cha-
rity Třebíč, ve spolupracujících organizacích. Dobrovolnictví přispívá 
ke zvýšení kvality sociálních a zdravotních služeb a krizové pomoci. 
V rámci Dobrovolnického centra uskutečňujeme také sousedskou 
pomoc. Rozvojem dobrovolné sousedské pomoci se podílíme na 
zabezpečení dostupnosti sociálních služeb v obcích celého okresu 
Třebíč, propojujeme profesionální sociální služby s dobrovolnou 
pomocí, podporujeme sociální soudržnost a solidaritu občanů.
Dobrovolník svobodně dává část svého času, energie a schopností 
k vykonávání určité činnosti ve prospěch druhých. Za tuto činnost 
nedostává fi nanční odměnu, ale získává dobrý pocit z pomoci 
ostatním.

Cíle
l rozvoj dobrovolnictví a sousedské pomoci v sociálních a zdra-
 votních službách na území třebíčského regionu
l snížení izolace sociálně znevýhodněných a ohrožených skupin 
 obyvatelstva
l rozvoj činnosti Dobrovolnického centra a sousedské pomoci za 
 účelem systematické práce s dobrovolníky
l podpora komunitního života, sociální soudržnosti a solidarity 
 občanů
l zvýšení připravenosti dobrovolníků krizového týmu pro pomoc 
 při živelných katastrofách

l přispění k prodloužení pobytu seniorů a nemocných občanů 
 v přirozeném prostředí jejich vlastního domova
l motivování dobrovolníků (z řad nezaměstnaných) prostřed-
 nictvím dobrovolnické činnosti a sousedské pomoci k uplatnění 
 na trhu práce a ke zvýšení jejich znalostí a dovedností
l motivování dobrovolníků (zvláště mladých lidí) k získání nebo 
 zvýšení profesní kvalifi kace
l posílení pocitu sebeuplatnění a potřebnosti občanů, kteří se 
 rozhodli stát dobrovolníky
l rozvoj dobrovolné práce na vesnicích za účelem zlepšení 
 dostupnosti sociálních služeb
l rozšíření informovanosti veřejnosti o možnosti dobrovolnic-
 kých aktivit a veškerých službách poskytovaných Oblastní 
 charitou Třebíč
l spolupráce s představiteli obcí, faráři a farními charitami, 
 s občany ochotnými pomáhat, s organizacemi, které přijímají 
 naše dobrovolníky 

Cílová skupina
l senioři a osoby se zdravotním znevýhodněním
l děti, mládež, rodiny a osamělí lidé
l osoby nezaměstnané a sociálně znevýhodněné
l dobrovolníci Oblastní charity Třebíč, farní charity

Zásady
l podpora samostatnosti, zodpovědnosti a motivace k činnostem
l respektování vůle, soukromí, důstojnosti a práv osob přijímajících 
 pomoc
l podpora iniciativy a vzájemné spolupráce
l individuální přístup k uživatelům služeb Oblastní charity Třebíč
l bezplatnost 

DobroVolnICKÉ CEntrum 
A sousEDsKÁ PomoC

ZAloŽeno   1.1.2002 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

Kontakt
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Poskytované služby
dobrovolníkům poskytujeme
l vstupní motivační a informativní pohovor 
l zprostředkování kontaktu se zařízením, ve kterém bude působit
l dohodu o dobrovolnické službě včetně pojištění
l vzdělávací aktivity (supervize, odborné semináře)
l podporu při výkonu dobrovolnické služby 

dobrovolníci pomáhají
l v jednotlivých zařízeních Oblastní charity Třebíč
l v rámci sousedské pomoci v obcích okresu i ve městě Třebíč
l v domovech pro seniory
l v Nemocnici Třebíč
l při organizaci veřejných sbírek (Tříkrálová sbírka, Akce cihla)
l při krizových situacích a nenadálých událostech

Provozní doba   
pondělí – pátek   6 – 14.30 hod. 
(nebo dle domluvy)

Krizová pomoc
Krizová pomoc Oblastní charity Třebíč je součástí integrovaného záchranného systému 
Jihomoravského kraje. Je připravena poskytnout požadovanou pomoc na základě do-
hody a vyžádání Hasičského záchranného sboru Jihomoravského kraje. Jsme ve styku 
se Střediskem humanitární pomoci, rozvojové spolupráce a krizového řízení a ostatními 
krizovými týmy celé Diecézní charity Brno. 

farní charity
Oblastní charita Třebíč má také své zastoupení na venkově. Ve 22 farních charitách 
pomáhají dobrovolníci v obcích Benetice, Budišov, Březník, Heraltice, Jaroměřice nad 
Rokytnou, Kněžice, Lipník, Mohelno, Myslibořice, Opatov, Pyšel, Radkovice u Hrotovic, 
Rokytnice nad Rokytnou, Rouchovany, Rudíkov, Šebkovice, Trnava, Vladislav, Výčapy 
a městech Jemnice, Moravské Budějovice, Náměšť nad Oslavou. 

Dobrovolníci na střediscích a mimocharitních zařízeních 167

Při jednorázových akcích (přibližně) 1 200

Farní charity 56

Počet odpracovaných hodin (mimo sbírek) 7 654

Počet úvazků 1

statistika

Aktivity 2013

Tříkrálová sbírka   1. – 14. 1. 2013
Oblastní charita Třebíč pořádala tuto sbírku ve svém regionu za pomoci přibližně 
1 100 dobrovolníků ve městech i vesnicích. Zapojili se do ní stálí i jednorázoví 
dobrovolníci. Celkem vykoledovali 1 882 529 Kč.



almužny v děkanství třebíčském a moravskobudějovickém. 
Celkem za farnosti byla v postních schránkách shromážděna částka 
54 673 Kč. Komise rozhodla dle preferencí farností o rozdělení 
výtěžku pro seniory a lidi těžce nemocné a lidí s postižením, děti, 
mládež a rodiny s dětmi, matky s dětmi v tísni a činnost farnosti 
Jaroměřice n/ Rok. ve prospěch lidí v nouzi.

Akce cihla  10. – 18. 6. 2013 
Oblastní charita Třebíč pořádala ve spolupráci 

s o.s. Portus Praha 10. ročník sbírky Akce 
cihla a využila pomoci stálých a jednorá-

zových dobrovolníků na putovních 
stanovištích v Třebíči, Náměšti 

nad Oslavou a Moravských 
Budějovicích. Dobrovolníci 

také pomáhali při zahajo-
vacím dnu na Karlově 
náměstí se zajištěním 
doprovodného progra-
mu, zejména soutěží 
pro děti. Akce se 
zúčastnilo 77 dobro-
volných pomocníků. 
Výtěžek činil 47 943 
Kč a tyto fi nanční 
prostředky byly použi-

ty na úpravu venkov-
ního prostoru stacionáře 

pro lidi s mentálním
postižením, na vybave-

ní dílen pro pracovní terapii ve 
stacionářích pro lidi s mentálním 

a jiným zdravotním postižením, na 
rozšíření vybavení počítače klientů ve 

stacionáři pro osoby se zdravotním postižením 
a na víkendový pobyt pro rodiny s dětmi se zdravotním 
postižením.

DobroVolnICKÉ CEntrum 
A sousEDsKÁ PomoC
DobroVolnICKÉ CEntrum DobroVolnICKÉ CEntrum 
A sousEDsKÁ PomoCA sousEDsKÁ PomoCA sousEDsKÁ PomoC
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Zkušenosti s Tříkrálovou sbírkou 
Opět se blíží čas Vánoc a tak vzpomínám na to, jak jsme začátkem 
roku uskutečnili Tříkrálovou sbírku v Račerovicích, malé obci 
u Třebíče, kde sbírka nikdy doposud neproběhla. Jsem pra-
covníkem Azylového domu pro muže Třebíč a v našem zařízení 
se našli dva ochotní klienti, kteří se chtěli sbírky zúčastnit. 
Tak jsme si zajistili stylové oblečení a 12. 1. 2013 se vydali do 
Račerovic.  Autem jsme zastavili na návsi a ihned jsme upoutali 
pozornost dětí, které nás pak po celý den doprovázely. Ve většině 
domů nás přivítali s radostí i údivem, kdo je to vlastně navštívil. 
My jsme byli naopak překvapeni z jejich štědrosti. 
V některých domech se s námi chtěli na památku 
i vyfotit. Kolem poledne nás překvapil redaktor 
Horáckých novin, který s námi udělal rozhovor. 
A protože nechybělo ani společné fotogra-
fování, děti byly nadšené, že se objeví 
v novinách. 
Z celé akce jsme měli velkou radost. 
Všichni nás přijali a mile nás překvapila 
i vybraná částka. Doufáme, že bu-
deme mít příležitost zopakovat sbírku 
i v příštím roce a přispět tak dobré věci.                         

Pavel Veselý

Postní almužna  
 13. 2. 2013 
 Popeleční středa
 31. 3. 2013 
 Boží hod velikonoční
Postní almužna je výrazem odhodlání mě-
nit sebe sama prostřednictvím pomoci dru-
hým. V tomto způsobu prožívání postní doby je
skrytý hluboký sociální rozměr křesťanské víry a návrat ke 
starobylé postní tradici.
Dobrovolnické centrum se také podílelo na koordinaci Postní 
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finanční zpráva oblastní charity třebíč za rok 2013

  PRoVoZní nÁklAdY A VÝnoSY   
  Náklady Částka Výnosy Částka

  Spotřeba materiálu 1 722 731 Kč Dotace - MPSV 10 821 329 Kč
  Drobný matejek do 40 tis. Kč 1 069 508 Kč Dotace - Úřad práce 255 724 Kč
  Energie 1 646 196 Kč Dotace - Ministerstvo spravedlnosti  138 000 Kč
  Pohonné hmoty 1 259 680 Kč Dotace - Ministerstvo vnitra 17 000 Kč
  Opravy a udržování 1 157 025 Kč Dotace - MŠMT 350 000 Kč
  Cestovné 207 322 Kč Dotace - Úřad vlády - RVKPP 596 000 Kč
  Nájemné vč. leasingového 1 022 019 Kč Dotace - Jihomoravský kraj 28 000 Kč
  Telefon, internet, poštovné 362 965 Kč Dotace - Kraj Vysočina 7 603 373 Kč
  Školení, kurzy 463 464 Kč Dotace - Město Třebíč vč. grantů ZM 5 150 102 Kč
  Stravování uživatelů 333 034 Kč Dotace - ostatní obce 376 150 Kč
  Ostatní služby 1 331 799 Kč Dary od měst a obcí 225 809 Kč
  Mzdové náklady 29 220 233 Kč Dary od organizací a nadací 525 853 Kč
  Sociální, zdravotní a zák. pojistné 9 618 292 Kč Dary od drobných dárců 97 161 Kč
  Zákon. a ost. sociální náklady 838 930 Kč Zúčtování fondů  215 904 Kč
  Daně a poplatky 89 749 Kč Tržby od zdravotních pojšťoven 8 924 373 Kč
  Pojistné 257 809 Kč Tržby od uživatelů služeb 6 059 675 Kč
  Odpisy 1 594 906 Kč Příjmy z IP projektů 9 095 929 Kč
  Ostatní náklady 467 769 Kč Příjmy za reklamu 780 221 Kč
     Ostatní 1 771 805 Kč

  Celkem 52 663 431 kč  53 032 408 kč   

   
  inVeStiČní nÁklAdY A ZdRoJe FinAnCoVÁní
  Investice Částka Zdroje Částka

  Obnova vozového parku 720 210 Kč Tříkrálová sbírka 159 800 Kč
  Pozemek na nový Domov pro matky 556 190 Kč Dar - Město Třebíč 556 190 Kč
  Příprava výstavby Domova pro matky 22 440 Kč Fond odpisů, ostatní zdroje 582 850 Kč

  Celkem 1 298 840 kč  1 298 840 kč   

   
  RoZVAHA
  Aktiva  Pasiva 

  Drobný dlouhodobý majetek 1 236 787 Kč Vlastní jmění 25 905 380 Kč
  Stavby 22 165 343 Kč Fondy 277 296 Kč
  Samost. movité věci a soubory věcí 8 166 407 Kč Nerozdělený zisk z minulých let 1 690 576 Kč
  Pozemky 908 101 Kč Přijaté dlouhodobé zálohy 1 442 280 Kč
  Nedokončený dlouhodobý majetek 456 871 Kč Dodavatelé 268 711 Kč
  Oprávky k dlohod. majetku  -11 899 812 Kč Přijaté zálohy 100 200 Kč
  Materiál na skladě 39 623 Kč Ostatní závazky 692 459 Kč
  Odběratelé 4 220 604 Kč Zaměstnanci 11 659 Kč
  Poskytnuté provozní zálohy 189 400 Kč Jiné závazky 784 731 Kč
  Ostatní pohledávky 399 323 Kč Přechovné účty pasiv 574 363 Kč
  Nároky na dotace a ost. zúčt. se SR 20 902 Kč  
  Jiné pohledávky 36 305 Kč  
  Pokladny 108 805 Kč  
  Ceniny 1 488 Kč  
  Účty v bankách 5 210 708 Kč  
  Přechodné účty aktiv 855 777 Kč Hospodářský výsledek 368 977 Kč

  Celkem aktiva 32 116 632 kč  32 116 632 kč



PoDĚKoVÁní

InstItuCE
Evropský sociální fond, Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR, 
Ministerstvo spravedlnosti ČR, Ministerstvo mládeže, školství 
a tělovýchovy ČR, Ministerstvo vnitra ČR, Úřad práce Jihlava, 
Úřad vlády ČR a Rada vlády pro koordinaci protidrogové politiky, 
Kraj Vysočina, Jihomoravský kraj

mĚstA A obCE
Benetice, Bílý Kámen, Blatnice, Brtnice, Budišov, Číhalín, Čikov, 
Dalešice, Dobšice, Dolní Vilémovice,  Dukovany, Hartvíkovice, 
Horní Vilémovice,  Hrotovice, Chlístov, Chlum, Jaroměřice n. R., 
Jasenice, Jemnice, Jihlava, Kamenná, Klučov, Kněžice, Kojatín, 
Kostníky, Kouty, Kožichovice, Krahulov, Kramolín, Láz, Lesní 
Jakubov, Lomy, Mastník, Mladoňovice, Moravské Budějovice, 
Moravský Krumlov, Nová Ves, Ocmanice, Okříšky, Opatov, Pálo-
vice, Pavlov, Pelhřimov, Petrovice, Radonín, Rohy, Rokytnice 
n. Rok., Rudíkov, Slavětice, Slavíčky, Smrk, Starý Petřín, Stařeč, 
Studnice, Šebkovice, Trnava, Třebelovice, Třebíč, Třešť, Valdíkov, 
Velká Bíteš, Vladislav, Vlčatín, Znojmo, Žďár nad Sázavou

ŠKoly
Gymnázium a SOŠ Moravské Budějovice, Katolické gymnázium 
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, ZUŠ Třebíč

mÉDIA
Český rozhlas, Hit-radio Vysočina, Horácké noviny, Informace, Ka-
tolický týdeník, MF Dnes, Naše společenství, 5+2, Radio Proglas, 
Radio Vysočina, Třebíčský deník, Třebíčský zpravodaj, Třebíčské 
noviny, Zpravodaj - Jaroměřice n. R., webové portály – Aktivní 
zóna, Fatym, Ihonem, I-sen, Kous, Kratr, Regionallist, Region 
Náměšťsko, Region Třebíčsko, Vysočina.idnes, Vysočina-news

fIrmy, orGAnIZACE, obČAnsKÁ
sDružEní, sPolEČEnstVí
Akciový pivovar, a.s. Dalešice, Autobaterie Kopečný, s.r.o., 
B TECHNIK s.r.o., C&A Móda, s.r.o.;  CANTES, o.s. – pí. Jana 
Konečná, Církev Ježíše Krista svatých posledních dnů, Data-
Life s.r.o., Domovy pro seniory – ul. Koutkova, Kubešova, Manž. 
Curieových; Libor Dvořák C.A. Fisherman, EDENRED CZ s. r. o., 
ELLU BAND hudební skupina z Třebíče; ESKO-T, s.r.o., Green 
Shine, s.r.o., HZS Třebíč,  ICOM transport a.s., Klub seniorů při 
MKS Třebíč, KOBRA, hutní prodejna s. r.o., Luboš Konvalina, Miro-
slava Kotrbová, MANN + HUMMEL Service s.r.o., Mateřské cen-
trum Třebíč – pí Jolana Halová,  MEDISYNER s.r.o., Městská kni-
hovna Třebíč; Nadace ČEZ, OS Kids For Kids, PARK, sadovnické 
a krajinářské úpravy s.r.o., Pekařství Vonka, Policie ČR, Ing. Josef 
Prajsner, RE-CO CZECH, s.r.o., Relative, s.r.o., ROSA, chrámový 
pěvecký sbor z Rokytnice n. R.; Římskokatolické farnosti Třebíč – 
město, Třebíč-Zámek, Sansimon, s.r.o.; Solná jeskyně Třebíč (ul. 
Dukovanská), SRPŠ při ZŠ a MŠ T. G. Masaryka Rouchovany, 
dárci z řad učitelů a rodičů Střední školy stavební Třebíč, Taneční 
skupina „Babulky“ při Klubu seniorů MKS Třebíč, T-Mobile, 
VESAS s.r.o., VIA ALTA, a.s., YASHICA s.r.o., ZON, s.r.o.

fyZICKÉ osoby 
Radka Bartejsová, Markéta Belámová, Vladimír Brázda, Jiří 
Caha, Aleš Dlouhý, Eva Drhová, David Dvořák, Lubomír Herzán, 
Ing. Ludmila Hrubanová, Jaroslava Hubatková, Marta Hutáková, 
Zdeněk Jeřábek, Ludmila Karmazínová, Marie Kenjová, Šárka 
Klobasová, Marie Kopřivová, akademický malíř Josef Kremláček, 
Petr Lohnický, pí. Losová, Michal Málek, Marta Mejzlíková, 
Andrea Mezlíková, Miluše Mrvková, p. Muška, p. Nosek, p. Nožička, 
Helena Opálková, Kateřina Pacalová, MUDr. Libuše Pavlíko-
vá, Ing. Miroslav Pelikán, p. Pipalová, Ing. Vladimír Plucar, Pavel 
Sobek, Jana Sobotková, p. Svoboda, Josef Štér, Jitka Šulová, rodina 
Václavkova, Martina Vítková, Zdeněk Vyletěl, Jaroslav Fran-
tišek Žák

Srdečně Vám děkujeme za fi nanční, materiální i další formy podpory naší organizace. Díky nim 
můžeme uskutečňovat naše služby, mírnit sociální a zdravotní obtíže našich klientů, vytvářet jim 
prostředí, kde jsou obklopení profesionální péčí, láskou a pochopením.

Děkujeme anonymním dárcům i těm, kteří nechtějí být zveřejněni. Díky těm, kteří se za nás modlí. 
Poděkování patří také našim pracovníkům a dobrovolníkům! 
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