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Úvodní slovo

Vážení přátelé,

rádi Vám předkládáme tuto výroční zprávu za rok 2015, kde naleznete informace a svědectví o našich 
službách. Budeme rádi, pocítíte-li, tak jako my, radost a vděčnost z toho, že můžeme být u takového 
smysluplného díla. 

V roce 2015 jsme se dlouho potýkali s nedostatkem finančních prostředků pro zabezpečení našich slu-
žeb. Nakonec, i díky pochopení Kraje Vysočina a Města Třebíč, jsme potřebné finance získali. Jsem pře-
svědčen, že téměř tři tisíce potřebných lidí, kterým pomáháme, si zaslouží dostatečnou podporu napříč 
veřejnými institucemi (vždyť jsou občany našich obcí i žijí v Kraji Vysočina). Nicméně část prostředků 
jsme povinni zajistit i z ostatních zdrojů – tedy z darů firem i jednotlivců. Zde mi dovolte požádat Vás  
o Vaši náklonnost a přispění např. 1 Kč za den na naši činnost. Snad Vás poděkování jednotlivých služeb 
přesvědčí, že můžete naší práci důvěřovat. 

Z mimořádných projektů v tomto roce bych zmínil rekonstrukci objektu pro terénní služby vč. domácí-
ho hospice a pro službu pomáhající duševně nemocným, čímž tyto služby získaly důstojné podmínky 
pro svoji práci.

A naopak úplně lidsky obyčejnou aktivitou je konkrétní pomoc lidem, kteří jsou nemocní, postižení, 
potýkají se s nedůstojnými životními podmínkami. Jsme zde proto, abychom se jim snažili zmírnit jejich 
trápení a pomohli. I Vy nás můžete na tyto lidi upozornit a tímto způsobem se stáváte našimi spolupra-
covníky na tomto smysluplném díle.  Děkuji Vám za Vaši pomoc a nasazení se pro druhého člověka ! 

Přeji Vám, i nám v Charitě, abychom zvláště v tomto roce milosrdenství byli vždy připraveni konkrétní 
skutky tělesného či duchovního  milosrdenství  poskytnout i přijmout.

Petr Jašek, ředitel
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Domácí hospic sv. Zdislavy 
Středisko sv. Zdislavy 

Poslání

Domácí hospicová služba je určena nevyléčitelně nemocným lidem,  
u kterých byla ukončena léčba vedoucí k vyléčení. Je poskytována těm, 
kteří chtějí dožít doma a o které jejich blízcí mohou a chtějí celodenně pe-
čovat. Hospicová péče se zabývá člověkem v jeho celistvosti a klade si za 
cíl pomáhat naplnit všechny jeho potřeby – fyzické, emocionální, sociální i 
spirituální. Zaměstnanci pracují v multidisciplinárním týmu, který poskytu-
je péči na základě individuálních potřeb a osobních přání.

Při denní péči doma se staráme o nemocného, který se nachází na konci 
svého života, společně s těmi, kteří ho milují. Odlehčovací  služba nabízí 
jeho blízkým možnost odpočinku tím, že péči o něj na určitý čas převezme. 
K ukončení služby domácí hospicové péče nedochází odchodem člověka 
ze života, ale pozůstalým nabízíme podporu i v době truchlení.

Domácí hospic sv. Zdislavy byl přizván společně s dalšími šesti domácími 
hospici do Pilotního projektu VZP v rámci České republiky. Úkolem je ově-
řit možnost financování domácí hospicové péče ze zdravotního pojištění. 
Dosud není péče, především lékařů, u terminálně nemocných lidí v domá-
cím prostředí hrazena ze zdravotního pojištění.

Oblastní charita Třebíč jako jediná v rámci ČR zajišťuje péči o pacienty  
v terminálním stádiu nemoci v rámci ambulance paliativní medicíny. Péče 
probíhá formou konzilií v domácím prostředí pacienta. 

Garantem a lékařem ambulance je prim. MUDr. Ladislav Kabelka, PhD.  
Dalším lékařem je MUDr. Pavel Svoboda, vedoucí lékař Domácího hospice 
sv. Zdislavy.

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

Poděkování

    Vážený pane primáři, 
... děkuji za úžasnou péči, kterou jste měl Vy, Vaši kolegové i sestřičky o mého tatínka i o nás. 
Bylo to pro nás opravdu velkým povzbuzením. Bez Vaší pomoci bychom to nezvládli. Je skvě-
lé, že existuje možnost, kdy člověk může svůj život zakončit doma v kruhu svých nejbližších,  
a přesto s veškerou zdravotní péčí. O této možnosti však většina lidí neví, proto šíříme 
informace a především chválu dál ... 
       S pozdravem RP

Projekt je podpořen z Programu švýcarsko-české spolupráce.
Supported by a grant from Switzerland through the Swiss Contribution to the enlarged European Union.
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KontaK t y: GEN. SOCHORA 705/3, TřEBíČ, 674 01   I    E-MAIL: CHOS@TREBIC.CHARITA.CZ   I    MOBIL: 608 860 175, 568 420 002   I    WEB: W W W.TREBIC.CHARITA.CZ  

Charitní ošetřovatelská služba Třebíč 
Středisko sv. Anežky

Poslání 

Posláním naší služby je poskytování odborné zdravotní péče lidem 
s akutním nebo chronickým onemocněním, lidem, kteří jsou upou-
táni na invalidní vozík nebo lůžko. Vhledem ke svému zdravotnímu 
stavu jsou stále více závislí na pomoci zdravotních sester. 

Našim cílem je, aby člověk mohl zůstat co nejdéle ve svém domácím 
prostředí, v kruhu rodiny.

Poděkování

                     Vážená sestřičko, děkuji Vám za péči, kterou jste věnovala 
mojí mamince.  Umřela tiše ve spánku, tak jak si to přejeme asi každý.
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K o n t a K t y :  E - MA I L :  O S A S I S T E N C E @ T R E B I C . C H A R I TA . C Z     I    M O B I L :  604 707 395    I    W E B :  T R E B I C . C H A R I TA . C Z

Osobní asistence Třebíč 
Středisko sv. Zdislavy

Poslání

Osobní asistence je terénní služba určená dětem od tří let, a dospělým  
i seniorům, kteří potřebují pomoc druhého. Snahou je společně s osobním 
asistentem překonávat překážky způsobené věkem, zdravotním, mentálním 
nebo duševním omezením. Služba by měla takovému člověku umožnit zvlá-
dat všechny činnosti, které by za běžných okolností dělal sám ve svém domá-
cím prostředí, při vzdělávání a výkonu povolání nebo kulturních aktivitách. 
Nezbytnou podmínkou je úcta k důstojnosti člověka, životnímu stylu a k na-
plnění smyslu jeho života. 

Služba je poskytována 7 dní v týdnu, včetně svátků, v kteroukoli denní dobu.  
V době od 22:00 do 6:00 hod. po dobu nezbytně nutnou – nejdéle 1 měsíc. 
Rozsah služby je stanoven dle kapacity a možností služby po dohodě s uži-
vatelem. 

Poděkování

   Chci poděkovat všem, kteří se starají o moji maminku. Osobní asistenci 
ji obětavě a ochotně poskytují čtyři vaše děvčata. Jsem za jejich práci moc ráda, 
nemohla bych chodit do práce, jak potřebuji a maminka má společnost i někoho 
jiného, než nás z rodiny.
          

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

Charitní pečovatelská služba Třebíč   
Středisko sv. Zdislavy

Poslání 

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

Posláním služby je poskytovat pomoc a podporu dospělým osobám a seniorům, 
kteří mají sníženou soběstačnost z důvodu věku nebo zdravotního stavu. Služba po-
máhá při osobní hygieně a péči o sebe, přípravě a podávání jídla, nákupech, údrž-
bě domácnosti a doprovázení k lékaři a na úřady. Služba je poskytována převážně  
v domácnostech uživatelů. 

V domech s pečovatelskou službou pravidelně připravujeme volnočasové aktivity 
pod názvem Archa, která slouží obyvatelům k vyplnění volného času a vzájemnému 
setkávání. Projekt Archa se uskutečnil za finanční podpory Ministerstva kultury.

Poděkování
 
 Dobrý den,
tímto dopisem bych chtěla poděkovat organizaci Charita a jejím pečovatelkám…, 
které nám moc a moc pomáhaly ve složitých a těžkých chvílích při péči o našeho ta-
tínka pana F. Ř. Pečovatelky dojížděly za tatínkem 3x denně každý den a pomáhaly se vším, co bylo potřeba. Skláníme se 
před prací všech pečovatelek, které se v péči o tatínka střídaly…. Tatínka jsme pochovali s pocitem, že mohl konec života 
strávit s pomocí Charity v kruhu rodiny.
Takže ještě jednou velký dík, Vaši organizaci všem potřebným můžu jedině doporučit a doufám, že se na Vás budu moci 
obrátit, pokud budeme znovu potřebovat – máme ještě maminku.        
                          Rodina Ř.

Projekt podpořilo město 
Hrotovice.
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Domov pro matky Třebíč
Středisko sv. Josefa

Poslání

Domov pro matky Třebíč je zařízení, jehož posláním je poskytovat  
sociální služby matkám s dětmi v nepříznivé životní situaci přednostně 
z města a regionu Třebíč, aby mohly samostatně žít a nést plnou odpo-
vědnost za péči o své děti.

Poskytovaná pomoc podporuje samostatnost, motivuje k činnostem, 
které přispívají k řešení nepříznivé situace, vychází z individuálních po-
třeb uživatele a posiluje jeho sociální začleňování při zachování lidské 
důstojnosti.

K o n t a K t y :  MA N ž .  C U R I E O V ýC H  604 ,  674 01 T ř E B í Č    I    T E L E f O N :  568 828 766 ,  M O B.  776 048 198   I    E - MA I L :  D M T @ T R E B I C . C H A R I TA . C Z

Poděkování

    Bylo pro mě důležité jenom to, že jsem mohla s dětmi bydlet  
v Domově pro matky Třebíč. V minulém místě byly podmínky těžké a nic 
bych si tam nezařídila a nic neměla. Zde v DMT je mnohem větší mož-
nost zařídit si spoustu věcí, zabezpečit sebe i děti, v minulém bydlení to 
nebylo možné. Přístup pracovníků je zde mnohem lidštější než jinde.

Tento projekt byl financován z Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu 
Lidské zdroje a zaměstnanost a ze státního rozpočtu ČR.
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K o n t a K t y :  GEN. SOCHORA 705, 674 01 TřEBíČ    I    HT TP://TREBIC.CHARITA.CZ/    I    TEL: 568 851 146 ;  604 583 529  I   E-MAIL. :  DOMOVINKA@TREBIC.CHARITA.CZ

Domovinka Třebíč
Středisko sv. Benedikta

Poslání 

Posláním denního stacionáře Domovinka Třebíč je umožnit seniorům a lidem 
se zdravotním postižením z regionu Třebíč zůstat co nejvíce zapojeni do živo-
ta společnosti. 

V rámci denního pobytu v příjemném bezbariérovém prostředí jim pomáhá-
me rozvíjet či udržovat jejich schopnosti a soběstačnost, zabezpečovat potře-
by, necítit se osamoceni a smysluplně prožít každý den.

Poděkování

 … Chtěli bychom poděkovat zaměstnancům Domovinky za úžas-
nou atmosféru, kterou vytváří pro své klienty. Mamince se velice líbil výlet na 
„Pekelňák“. Ještě večer, když líčila zážitky, se upřímně smála a všechny kolem 
svým smíchem nakazila. Díky za veselý večer, který jste vlastně vy zprostřed-
kovali rodině …

(úryvek z dopisu dcery uživatelky Domovinky Třebíč)

Motto            Být darem jeden druhému.
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Primární prevence
Středisko sv. Dona Bosca

Poslání

PRIMÁRNí PREVENCE již více než 20 let realizuje preventivní programy 
na základních a středních školách. Jejich prostřednictvím usiluje u žáků  
a studentů o zdravý životní styl a zvýšení informovanosti v oblasti riziko-
vého chování. Programy jsou uskutečňovány ve školách na území Třebíče 
a jejím okolí (bývalý okres Třebíč).

K o n t a K t y :  A D R E S A :  M L Á D E ž N I C K Á  229 ,  674 01 T ř E B í Č    I    T E L E f O N :  608 609 466  I   E - MA I L :  P R E V E N C E @ T R E B I C . C H A R I TA . C Z

Poděkování

    Lektoři měli program profesionálně připravený. Téma, které si 
pro žáky připravili, bylo výborně zvolené, včetně jeho aktivit. Nikdo ze 
žáků se nenudil, všichni byli v pohybu a aktivní. Můj požadavek na vytvo-
ření pohodové a aktivní třídy byl naprosto splněn. Jako bezproblémovou 
hodnotím také spolupráci s lektory a děkuji tímto za práci ve třídě 6. A. 
Hana Jandová, třídní učitelka 6. A ZŠ Jaroměřice 

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

Půjčovna zdravotních a kompenzačních  pomůcek
Středisko sv. Anežky

V roce 2015 se stala půjčovna zdravotních po-
můcek samostatným střediskem. Nabízí mož-
nost zapůjčení např. elektrického polohovacího 
lůžka, antidekubitní matrace, důležitého pří-
stroje na tvorbu kyslíku (oxygenerátoru), vozíku  
a dalších pomůcek, které jsou nezbytné pro člo-
věka s různými typy zdravotního omezení.  

Ti, kteří nemají možnost odvést si pomůcky sami, 
mohou využít služeb firmy Autoslužby Jaša. Za-
městnanci firmy po domluvě pomůcky odvezou 
a podle potřeby a přání i smontují. Týká se to 
především polohovacích elektrických lůžek. 
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Paprsek naděje – Centrum služeb pro podporu duševního zdraví Třebíč
Středisko sv. Benedikta

Poslání

Bezplatně a dobrovolně poskytujeme službu sociální rehabilitace dospělým 
lidem s duševním onemocněním. Vytváříme bezpečné a přátelské prostře-
dí pro setkávání a komunikaci, poskytujeme duchovní podporu. Pomáháme  
a podporujeme při řešení konkrétních problémů, při nácviku a rozvoji schop-

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

Poděkování

               Milý Paprsku,
.... nebylo člověka, který by pomohl. Prožívala jsem těžké deprese, i přesto, že jsem 
užívala léky. Mé zoufalství vyvrcholilo v pokus o sebevraždu. Naštěstí se čin ne-
zdařil, skončila jsem na psychiatrické klinice v Brně. Už zde jsem začala pomalu 
vykračovat jiným směrem...
... byla jsem pak hospitalizovaná v Praze, v Jihlavě. Právě zde jsem potkala Kristýnu 
z Paprsku. Začala jsem Paprsek navštěvovat. Zde mě všichni přijímali jako platné-
ho člověka.  Zjistila jsem, že nejsem úplně sama. Společná setkání, výlety, posezení 
s klienty jsou pro mě skvělými terapiemi. Pomocnou ruku mně také podal Taxis, 
vlastní sestra Paprsku. Díky němu zase pracuji. 
Paprsku můj drahý, díky za Tvoji pomoc, a především děkuji za to, co s Tebou úžas-
ného zažiji. Přeji Ti hodně vděčných klientů!

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 dohodnutém místě. 

Prostřednictvím skupinových aktivit i individuálního přístupu se snažíme, aby 
naši uživatelé zvládali dovednosti každodenního života, uměli využívat běž-
ně dostupných služeb a uplatňovat svá práva, smysluplně využívat svůj volný 
čas, zastávat různé sociální role, uměli komunikovat a rozvíjeli svoje manuální  
i rozumové schopnosti a dovednosti. 

Tento projekt byl financován z Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu 
Lidské zdroje a zaměstnanost a ze státního rozpočtu ČR.
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K o n t a K t y :  G E N .  S O C H O R A  705 ,  674 01 T ř E B í Č    I   T E L E f O N :  568 851 088 ,  734 369 976   I    E - MA I L :   U S M E V @ T R E B I C . C H A R I TA . C Z    I   
  W E B :  H T T P :// T R E B I C . C H A R I TA . C Z / N A S E - S LU Z B Y / S TA C I O N A R - U S M E V - T R E B I C /

Stacionář Úsměv Třebíč
Středisko sv. Benedikta

Poslání 

Denní stacionář je poskytovatelem podpory a pomoci lidem s mentálním 
a kombinovaným postižením, kteří žijí v Třebíči a okolí. Prostřednictvím 
sociálního učení, pracovních a vzdělávacích aktivit usilujeme o posilování  
a rozvoj samostatnosti, navazování a udržování sociálních vztahů a začle-
nění se do běžné společnosti.

Stacionář Úsměv je určen lidem ve věku od 16 do 70 let z Třebíče a přileh-
lých regionů do 50 km od místa působnosti (Jemnicko, Náměšťsko, okolí 
Jaroměřic, Okříšek a další). Je určen především pro ty, kteří mají zájem se 
setkávat s přáteli, rozvíjet své dovednosti, znalosti a chtějí se začlenit do 
společnosti. Stacionář Úsměv je denním zařízením s kapacitou 28 míst. 

Poděkování

 Velký dík a obdiv všem, 
co dělají pro své svěřence a co  
s nimi musí někdy vydržet.

 Jsem spokojená s přístu-
pem k synovi, a co tam pro všech-
ny uživatele děláte.

Tento projekt byl uskutečněn s podporou města Jaroměřice nad Rokytnou.
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Raná péče Třebíč 
Středisko sv. Vincenta z Pauly

Poslání

Poskytovat komplex služeb orientovaný na podporu celé rodiny  
a podporu vývoje dítěte raného věku s postižením či ohrožením 
vývoje na Třebíčsku, Jihlavsku, Znojemsku a v přilehlých regio-
nech. 

Cílem rané péče je předcházet postižení, eliminovat nebo zmír-
nit jeho důsledky a poskytnout rodině, dítěti i společnosti před-
poklady sociální integrace. Služby rané péče mají být poskyto-
vány od zjištění rizika nebo postižení do přijetí dítěte vzdělávací 
institucí tak, aby zvyšovaly vývojovou úroveň dítěte v oblastech, 
které jsou ohroženy faktory biologickými, sociálními a psycho-
logickými.

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

Poděkování

               … Na závěr bych ráda připojila pár myšlenek, které píši jako maminka chlapečka s Downovým syndromem. O jeho postižení jsme se dozvěděli až v porodnici, 
krátce po jeho narození. Tehdy začalo opravdu nejtěžší období našeho života. Dnes, po téměř třech letech, mohu poctivě napsat, že jsme za Martínkův život Pánu 
Bohu moc vděčni a že jsme ho dokázali přijmout takového, jaký je. Je to náš velký učitel pokory, trpělivosti a lásky. Víme, že náš život nebude nikdy jednoduchý, ale 
pevně věříme, že může být hodnotný, spokojený a užitečný. Touto cestou chci poděkovat přátelům a všem dobrým lidem, kteří nám obětavě pomáhají a lékařům za 
jejich odbornou péči. Velké poděkování a vyslovení uznání si zaslouží pracovnice Rané péče Třebíč, v našem případě konkrétně Mgr. Pavlína Kovářová. Už třetí rok  
s námi sdílí naše radosti i starosti a účinně nám pomáhá se synovou výchovou. Je to člověk na vysoké odborné úrovni se schopností vcítit se do konkrétních problémů 
rodiny, člověk ryzího charakteru a zlatého srdce.
     Doufám, že v srpnu letošního roku byl dán počátek hezké tradici a že nás zase brzy přijme pohostinné prostředí lukovské fary, aby se mohlo uskutečnit další přátelské 
setkání zdravých a postižených lidí dobré vůle.

Podpořil Jihomoravský kraj. 
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K o n t a K t y :  K A R LO V O  N Á M .  41/30 ,  674 01 T ř E B í Č    I   E - MA I L :  P O R A D N A R U T H @ T R E B I C . C H A R I TA . C Z    I   T E L E f O N :   605 372 765   I   fA C E B O O K :  P O R A D N A  R U T H 

Poradna Ruth Třebíč 
Středisko sv. Vincenta z Pauly

Poslání 

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

Poradenství je zaměřeno jak na pomoc individuální, tak na páry, rodiny  
a řešení mezigenerační problémů. Dále pomáhá klientům k pochopení a pří-
pravě na rodičovskou roli, nebo nabízí podporu a pomoc ženám a dívkám  
v situaci neplánovaného těhotenství. Mimo konzultantskou činnost je mož-
ná i materiální a duchovní podpora. Vzdělávací a zážitkové programy porad-
ny Ruth jsou zaměřené na osobnostní rozvoj v oblasti zkvalitňování partner-
ských, manželských a mezigeneračních vztahů a na zvládání výchovy dětí. 

Zcela specifická je činnost podpory rodin v evidenci orgánu sociálně právní 
ochrany dětí (OSPOD). 

Poděkování

 Milá paní terapeutko, 
chci Vám Tímto pohledem poděkovat za Vaši pomoc, moudrou radu i trpěli-
vost. Jsem moc ráda, že jsem potkala Vás a že s Vaší pomocí nacházím cestu, 
kterou mám jít životem. 
        Hana

 
 Chtěla bych Vám poděkovat za uspořádání manželských setkání, kte-
rých jsme se účastnili  spolu s manželem.  Tato setkávání nás povzbudila k za-
myšlení se nad tím, co je dobré a co špatné v našem manželství a byl to velmi 
dobrý začátek pro  změnu k lepšímu prožívání našeho vztahu.

           Jaroslava M.
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Ambrela – Komunitní centrum pro mládež
Středisko sv. Dona Bosca

Poslání

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

Mladí lidé, kteří se nachází, nebo se mohou nacházet v nepříznivé životní situaci, se 
kterou si neví rady, jsou ohroženi nevhodným chováním, např. experimentováním  
s drogami, projevy násilí, vandalismem, krádežemi. Chodí k nám s cílem vyplnit smys-
luplně svůj volný čas, navázat vztah se společenským prostředím, zvýšit vzdělanostní 
úroveň, nebo chtějí pomoci při hledání zaměstnání, bydlení a řešení finanční situace.

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

Poděkování

              Dovolte, abych Vám a Vašemu pracovnímu kolektivu touto cestou poděkoval 
za obětavou práci, zejména  v oblasti sociální činnosti. S potěšením mohu konsta-
tovat, že výsledky Vaší nelehké práce, důslednosti a trpělivosti se pozitivně odrážejí 
zejména ve vědomostní sféře našich klientů.
Mgr. Smola – vedoucí oddělení sociální  kurately pro děti a mládež
                      
          

Tento projekt byl financován z Evropského sociálního fondu prostřednictvím 
Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a ze státního rozpočtu ČR. 
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KontaK t y: L. POKORNéHO 15, 674 01 TřEBíČ   I  HT TP://TREBIC.CHARITA.CZ/   I  TELEfON: 739 389 205   I   E-MAIL: RADMILA.DRAPELOVA@TREBIC.CHARITA.CZ
 

Komunitní centrum Klubíčko
Středisko sv. Dona Bosca

Poslání 

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

Klientelu tvoří osoby a rodiny s dětmi z Třebíče a okolí, které jsou nebo mo-
hou být v nepříznivé životní situaci, se kterou si neví rady. Dále ti kteří jsou 
nebo mohou být ohroženi nevhodným chováním a chtějí navázat vztah se 
společenským prostředím, mají zájem o pomoc při výchově a vzdělávání 
dětí. Těmto osobám zprostředkujeme poradenské služby a kontakty na jiné 
poskytovatele sociálních služeb.

Poděkování

 Vážím si pomoci a toho, co pro nás děláte.
                   (uživatelka – matka)

 Oceňuji práci s uživateli v komunitním centru.
                  (PhDr. Soňa Cpinová)
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BARÁK nízkoprahový klub 
Středisko sv. Dona Bosca

Poslání

Prostřednictvím sociální služby „BARÁK nízkoprahový klub“ bezplat-
ně podporujeme děti a mladé lidi ve věku 12 – 26 let, kteří se pohybují  
v Třebíči.

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

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

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

Poděkování

             Dospívání je doba, kdy se v člověku všechno pere a komunikace  
s rodinou a okolím je najednou dost složitá, mladí mají potřebu revoltovat 
proti tomu, co ještě včera měli rádi a přitom zároveň touží po pochope-
ní.  Nízkoprahový klub BARÁK je místo, kde se mladí mohou svěřit a s pra-
covníky si bez odsouzení promluvit jako rovný s rovným. Kde jinde by měli 
takovou možnost? Pracovníci odvádí svoji práci kvalitně, jsou empatičtí  
a poskytnou pomocnou ruku.

PhDr. Soňa Cpinová
Zástupkyně ředitele Dětského diagnostického ústavu
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KontaK t y: MLÁDEžNICKÁ 229 ,  67401 TřEBíČ   I   MOBIL:  608 609 466   I   E-MAIL: BARAK@TREBIC.CHARITA.CZ   I   fACEBOOK : STREE T WORK TřEBíČ

STREETWORK 
Středisko sv. Dona Bosca

Poslání 

Prostřednictvím terénní sociální služby STREETWORK celo-
ročně 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 se potý-
kají s obtížemi, které nejsou pro jejich vrstevníky běžné, nebo 
nemohou, či nechtějí navštěvovat běžné instituce. Společně  
s nimi pak vytváříme důvěrný prostor pro sdílení starostí, řeše-
ní obtížných situací či možnost seberealizace.

Poděkování

 Sociální službu STREETWORK považuji za velice pro-
spěšnou a potřebnou. Přístup pracovníků ke klientům je lidský 
a vstřícný a často jsou jediní, komu klienti důvěřují a na koho se 
obrací při řešení svých obtížných situací. Jejich práce je profesi-
onální a často nesmírně obohacující pro zdejší mládež v neleh-
kém období dospívání. 

PhDr. Soňa Cpinová
Zástupkyně ředitele Dětský diagnostický ústav Brno
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Azylový dům pro muže Třebíč 
Středisko sv. Josefa

Poslání

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

K o n t a K t y :  HELIADOVA 811/10, 674 01 TřEBíČ   I   T E L E f O N :  568 843 168, 733 691 521   I    E-MAIL: AD.TREBIC@TREBIC.CHARITA.CZ

Poděkování

                   Vaše tváře jsou pro mne tvářemi andělů. Uvědomuji si, kde 
jsem udělal chybu. Vím, proč jsem skončil na ulici, přehlížen ro-
dinou i cizími lidmi. Nebýt vaší pomoci, skončil bych tam. Teplo 
a přívětivost, které jsem našel u vás, mi bez přehánění zachráni-
ly život. Řád a pravidla, jejichž význam jsem u vás znovu poznal  
a pochopil, mi otevřely dveře do spořádaného života. Nikdy 
nedokážu tuto pomoc oplatit.  Proto jste alespoň stále v mých 
modlitbách.     

Karel Novák 

Tento projekt byl financován z Evropského sociálního fondu prostřednictvím 
Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a ze státního rozpočtu ČR.
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Poslání

Prostřednictvím terénního programu po-
skytujeme pomoc a podporu pravomocně 
odsouzeným lidem a osobám jim blízkým 
z kraje Vysočina. Nabízíme jim spoluprá-
ci při odstraňování bariér, které jim brání  
v běžném denním kontaktu s lidmi a in-
stitucemi. Klientům pomáháme při uplat-
ňování jejich práv, oprávněných zájmů  
a při obstarávání osobních záležitostí.  
Cílem projektu je také snížení výskytu re-
cidiv a různých forem sociální patologie  
u osob propuštěných z výkonu trestu od-
nětí svobody. Naše služba je bezplatná.

Poděkování

                   Pan Josef: „Strávil jsem osm let  
v base. Všechno se venku změnilo, moc jste 
mi pomohli, bez vás bych tak rychle nena-
startoval.“

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

AL PASO VYSOČINA 
Středisko sv. Josefa
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Probační program MOST
Středisko sv. Vincenta z Pauly

Poslání 

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

Cílem probačního programuje je rozvoj sociálních dovedností a osobnosti 
mladistvého, který směřuje k tomu, aby se mladistvý vyhnul chování, které by 
bylo v rozporu se zákonem, a k podpoře jeho vhodného sociálního zázemí  
a k urovnání vztahů mezi ním a poškozeným.

Výchovné opatření - probační program MOST dává mladistvému šanci projevit 
snahu po změně a převzetí odpovědnosti za své chování.  Dobrovolný vstup 
klienta do programu může soud nebo státní zástupce zohlednit při svém roz-
hodování. 

Výchovné opatření na něj může pozitivně působit v jeho přirozeném prostře-
dí,  pomáhá měnit negativní vzorce chování a může ho nasměrovat k nekon-
fliktnímu způsobu života. Pravidelné plnění programu je účinnou podporou  
a pomocí účastníkovi směřujícího k tomu,  aby vedl řádný život. 

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

Posláním K-centra Noe v Třebíči je omezit sociální a zdra-
votní dopad rizikového užívání drog u osob užívajících 
drogy, jejich partnerů a rodin i další veřejnosti na okrese 
Třebíč, formou profesionálních služeb vycházejících z indi-
viduálních potřeb uživatelů služeb a přitom zachovávají-
cích základní lidská práva a lidskou důstojnost.

K-centrum Noe je víceúčelové regionální zařízení, s nízko-
prahovým přístupem, se zaměřením na komplexní potře-
by regionu v oblasti problematiky drog. Svými programy 
se zaměřuje na aktivní vyhledávání cílové skupiny, pora-

KontaK t y: HYBEšOVA 10, 674 01 TřEBíČ   I    TELEfON: 568 840 688   I     MOBIL: 608 808 025   I    MOBIL:  739 389 230   I    E-MAIL: NOE@TREBIC.CHARITA.CZ   I     WWW.KCENTRUMNOE.CZ

K-centrum Noe
Středisko sv. Vincenta z Pauly

Poděkování

            Právě dnes jsem si vzpomněla na vaše centrum. Ta práce je velmi těžká, vidím to na těch, co zůstali, na ka-
marádech a známých mého syna, dnes již minulých. Někteří jsou ve vězení, někteří, a není jich málo, pokračují  
v destruktivním stylu života s alkoholem, drogami, bez práce. Musí to být pro vás hodně deprimující práce. Ale jsou  
i dobré výsledky a ty musím uvést zrovna u syna. Těžce absolvoval komunitu, kde si získal mnoho dobrých přátel, kteří 
abstinují. Pak doléčovák. Teď má dobrou práci a je spokojený. Nepije alkohol ani neužívá drogy. Samozřejmě nevíme, 
jestli je to tak navždy, ale všichni doufáme. Vždyť ani nevíme, jak to bude zítra nebo za rok s námi. Myslím, že je ale 
hodně pravděpodobné, že se k původnímu stylu života už nikdy nevrátí. I vám za to patří díky….matka klienta.

Tento projekt byl 
finančně podpořen 
městem Třebíč.

denské a kontaktní služby, pomoc v zabezpečování základních zdravotních potřeb, dlouhodobou práci s klienty v rámci individuálního plánu, práci s informacemi - 
distribuce národních a nadregionálních informací o substancích, účincích a rizicích, ale především o lokálních aspektech užívání drog, dále se zaměřuje na preventivní 
aktivity, jedná a vystupuje v oprávněném zájmu klientů i komunity, dále v programech práce s veřejností.
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TaxiS sociální rehabilitace 
Středisko sv. Benedikta

Poslání 

Služba TaxiS sociální rehabilitace poskytuje osobám se zdravotním a sociálním 
znevýhodněním podporu, která jim umožní najít si odpovídající zaměstnání  
a zapojit se do života, který je běžný pro jejich vrstevníky a region Třebíčska.

Služba je určena osobám od 18 do 64 let z Třebíče a blízkého okolí do 25 km od 
Třebíče (Náměšťsko, Moravskobudějovicko, okolí Okříšek), kteří nemohou zís-
kat nebo si udržet odpovídající zaměstnání na otevřeném trhu práce z důvodu 
jejich znevýhodnění a snížené úrovně dovedností k tomu potřebných.

Služba je poskytována ambulantně i terénně v Třebíči a blízkém okolí do  
25 km.

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

Poděkování

  S Vaší prací jsem byla velmi spokojená. Přístup i jednání Vašich pracov-
nic je vůči nám uživatelům ten nejlepší. Jste báječná společnost. Děkuji 
a přeji i nadále skvělé úspěchy.

 Jsem velice spokojen s TAXISEM. Jsem spokojen se sociální pracovnicí, 
která mi dává novou cestu do života.
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Poslání 

Dobrovolnické centrum a sousedská pomoc je součástí Oblastní charity  
Třebíč /založeno 1.1.2002/. Posláním našeho Dobrovolnického centra a soused-
ské pomoci  je motivovat, rozšiřovat, podporovat a realizovat zájem o dobrovol-
nou činnost v regionu.

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

Adopce na blízko

Třebíčská Charita přichází s novou aktivitou zaměřenou na pomoc lidem  
v kritické životní situaci. Dejme lidem šanci prožít důstojnější život. Kolik se najde 
dárců, tolik může být podpořeno místních lidí v nouzi. Adopce na blízko je bez-
pečnou formou dárcovství. Dárce si může snadno ověřit, zda pomoc opravdu 
doputovala k potřebnému člověku v plné výši. Projev solidarity s lidmi žijícími 
ve stejném městě, komunitě. Volejte na tel. 775 179 314, e-mail: dobrovolnici.
trebic@charita.cz

Krizová pomoc

Krizová pomoc Oblastní charity Třebíč je součástí integrovaného záchranného 
systému Jihomoravského kraje a je připravena  na základě dohody a vyžádání 
Hasičského záchranného sboru Jihomoravského kraje poskytnout požadovanou 

Dobrovolnické centrum 
a sousedská pomoc

pomoc. 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, kde ve 22 farních chari-
tách  pomáhají dobrovolníci v obcích Benetice, Budišov, Březník, Heraltice, Jaromě-
řice nad Rokytnou, Kněžice, Lipník, Mohelno, Myslibořice, Opatov, Pyšel, Radkovice 
u Hrotovic, Rokytnice nad Rokytnou, Rouchovany, Rudíkov, šebkovice, Trnava, Vladi-
slav, Výčapy a městech Jemnice, Moravské Budějovice, Náměšť nad Oslavou.

KontaK t y: L. POKORNéHO 15, 674 01 TřEBíČ   I    TEL. :  568 408 482, 775 179 314   I    E-MAIL: DOBROVOLNICI@TREBIC.CHARITA.CZ
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Humanitární pomoc 
Středisko sv. Vincenta z Pauly

Podpora starých, nemocných, opuštěných, chu-
dých lidí v regionu Velkyj Bereznyj na Ukrajině

Poslání

Oblastní charita Třebíč spolupracuje od r. 2013 na realizaci projektu za-
měřeném na pomoc lidem bez domova, chudým, neschopným si za-
jistit prostředky na základní živobytí, na péči o staré a nemocné seniory  
a různě sociálně potřebné lidi v regionu Velkyj Bereznyj. 

Region tvoří jedno okresní město a asi 32 vesnic. Jedná se o horský 
region na Zakarpatské Ukrajině, kde je nedostatek pracovních příle-
žitostí. Zatímco mladší generace je schopna na tento trend reagovat 
odchodem do jiných míst, která poskytují příležitosti, nadále zde zůstá-
vá ohrožena cílová skupina seniorů. Někteří se dostávají do situace, že 
se ocitají bez prostředků a jsou z části odkázáni na pomoc ostatních.  
O pomoc žádají i lidé bez domova nebo lidé, kteří se v důsledku chudo-
by dostali do tíživé situace a nestačí ji zvládat vlastními silami.

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

Projekt lze podpořit finančním darem na účet České 
spořitelny 1520431319/0800 variabilní symbol 91114

K o n t a K t y :  mOBil: 733 741 779   I    emAil: tAxis@tReBic.chARitA.cZ   I    www.tAxis-tReBic.cZ   I    fAceBOOk: tAxis sOciÁlNÍ RehABilitAce      
K o n t a K t y :  MOBIL: 608 808 025   I   E-MAIL: JAROSLAV.ZAK @TREBIC.CHARITA.CZ   I   REALIZÁTOR PROJEKTU: E-MAIL: DCERYSV.fRANTISKA@GMAIL.COM
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šatníky terénní služba melitopol a okolí. Záporožská oblast, Ukrajina 

Poslání

Oblastní charita v Třebíči spolupracuje na realizaci projektu zaměřeném na pomoc seniorům, zdra-
votně znevýhodněným a lidem závislým na drogách a alkoholu na Východní Ukrajině v Záporožské 
oblasti od r. 2010.

Péče je pravidelně poskytována v obcích Melitopol, Orlovo, Snihurivka, Konstantinivce, Lazurné  
a Nyžné Syrohozy.

Pomoc se realizuje formou terénní pečovatelské, materiální a duchovní péče prostřednictvím řec-
kokatolické farnosti v Melitopolu.  Projekt odpovídá na složitou situaci v místním regionu.

Venkov na Východě Ukrajiny trpí po rozpadu kolchozu vystěhovalectvím. Z kdysi úrodných lánů 
jsou vyprahlé stepi. Politika státu neumožňuje drobným farmářům, aby se uživili. Zejména mládež 
a lidé produktivního věku odcházejí za prací do velikých měst Ukrajiny nebo do zahraničí. Vesnice 
jsou zruinovány, dožívají v nich stovky starých, osamocených lidí, o které se nikdo nestará.

V současné době je zasažen východ Ukrajiny vojenským konfliktem, který má negativní dopad na 
všechny oblasti společenského života a ztěžuje již tak složitý život místního obyvatelstva. Přibývá 
raněných, kteří se ocitají ve složité situaci, protože současně nastavený systém zdravotnictví jim 
neumožňuje zajistit poměrně nákladnou, ale potřebnou a včasnou operační péči. Dále přibývá 
mladých mužů, kteří v rámci mobilizace rukují do armády a jejich rodiny zůstávají bez zajištění.  
Záporožská oblast Ukrajiny je v přímém zájmu Ruska při pozemním přístupu na anektovaný Krym 
a místní obyvatelstvo žije dlouhodobě v neustálé obavě o svou existenci.

Realizátorem projektu je Charita Melitopol a kontaktní osobou projektu je slovenský misionář, 
ředitel Charity a správce Melitopolské řeckokatolické farnosti o. Petr Krenický.

Projekt lze podpořit finančním darem na účet České spořitelny 1520431319/0800  
variabilní symbol  91180

Slouží k odkládání zachovalého a použitého oblečení, lůž-
kovin, hraček, bot, větších kusů látek. Tříděné věci najdou 
další využití pro lidi v nouzi. Nepoužitelné se recyklují.

Na Polance provoz od dubna do konce září v úterý  
od 9 do 12 a ve čtvrtek od 13 do 17 hodin. 
K 31. 12. 2015 provoz charitního šatníku i charitních  
bazarů Baltazar s nábytkem na ul. T. Bati a s textilem na 
Masarykově nám.  ukončen!!!!

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

Poradna Maják 

– protidluhové poradenství

Poradna pomáhá klientům překonávat krizové životní si-
tuace způsobené zadlužením a získat odvahu je aktivně 
řešit, aby neztráceli zbytečně svůj domov a rodinu, a do-
kázali si zachovat základní sociální jistoty. 

KontaK t y: MOBIL: 608 808 025   I    E-MAIL: JAROSLAV.ZAK @TREBIC.CHARITA.CZ   I    
  REALIZÁTOR PROJEK TU PE TER KRENICKý: E-MAIL: PRPBM@UKR.NE T   

KontaK t y: E-MAIL: JANA.KARASOVA@TREBIC.CHARITA.CZ
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Ekonomické informace

Provozní náklady a výnosy
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Investiční náklady a zdroje financování

Rozvaha
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Akce Charity

Koláč pro hospic

je tradiční akce představující službu spojenou s péčí o odcházející, nevyléčitelně ne-
mocné lidi. Oblastní charita Třebíč s její pomocí ve čtvrtek 8. 10. 2015 přiblížila ve-
řejnosti téma hospicové péče a zároveň získala finanční prostředky na její zkvalitňo-
vání. V Třebíči, Hrotovicích a Náměšti nad Oslavou dvojice dobrovolníků rozdávaly 
za příspěvek ve výši 10 korun koláčky a informativní leták. Studenti-dobrovolníci za 
jediný den získali pro Domácí hospic sv. Zdislavy 16.663,- Kč. Sladké dobroty věnovaly 
partnerské pekárny Vonka a Malena a celý výtěžek akce tak putoval na konto hospice.  

Den Charity

23. 9. 2015 připomněl svátek patrona organizované charitní činnosti sv. Vincence  
z Pauly. Na všechny účastníky čekala fairtradová  snídaně připravená pracovnicemi 
Středisek sv. Zdislavy a sv. Anežky. V průběhu dne je doplnily kulinářské chuťovky  
i z dalších středisek. Zdravotní sestry měřily příchozím zájemcům krevní tlak a gly-
kemii. Ostatní stolky praskaly pod tíhou nejrůznějších výrobků klientů Charity. Všem 
přicházejícím byla nabídnuta i prezentace charitních služeb, ať už v podobě letáků  
a výročních zpráv, nebo v rámci individuálních, osobních konzultací. 

Tříkrálová sbírka

už po patnácté připomněla široké veřejnosti nutnost pochopení a pomoci potřeb-
ným. Koledníci se vydali do domácností od 1. do 14. ledna a na Třebíčsku vybrali  
2 179 622 Kč. Oblastní charita Třebíč přitom zapojila do sbírky ve městech i na ven-
kově přes tisíc pět set koledníků. Výtěžek byl v roce 2015 využit především na zakou-
pení vybavení pro Domácí hospicovou péči, na podporu pracovní terapie pro děti ze 
sociálně znevýhodněného prostředí, pro ranou péči a na zdravotnický materiál pro 
K-centrum Noe.  
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Poděkování

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

MĚSTA, OBCE 
Babice, Bačkovice, Benetice, Bransouze, Březník, Budišov, Čáslavice, Číhalín, Číchov, Čikov, Dešov, Domamil, Dukovany, Hartvíkovice, Hodonice, Horní Újezd, Horní Vilémovice, Hrotovice, Chlístov, 
Chlum, Jaroměřice n. Rokytnou, Jemnice, Jihlava, Kamenná, Klučov, Kněžice, Kojatín, Kostníky, Kouty, Kožichovice, Krahulov, Kramolín, Křižanov, Láz, Lesná, Lesní Jakubov, Lesonice, Lhánice,  
Litovany, Lomy, Lovčovice, Lukov, Mikulovice, Moraveč, Moravské Budějovice, Moravský Krumlov, Náměšť n. Oslavou, Nárameč, Nová Ves, Nový Telečkov, Ocmanice, Okříšky, Oponešice, Osla-
vička, Ostašov, Pálovice, Pavlov, Petrovice, Petrůvky, Polná, Popůvky, Přeckov, Přibyslavice, Radonín, Radošov, Rohy, Rokytnice n. Rokytnou, Senorady, Slavětice, Slavičky, Smrk, Stará říše, Stařeč, 
Svatoslav, Sviny, šebkovice, Trnava, Třebelovice, Třebíč, Třešť, Valdíkov, Velká Bíteš, Velké Meziříčí, Vladislav, Vlčatín, Výčapy, Znojmo

ŠKOLY 
Katolické gymnázium Třebíč, Mš Světýlko Třebíč, Sdružení rodičů při Zš a Mš T. G. Masaryka Rouchovany, Studentský klub Katolického gymnázia HALAHOJ, o.s., Vyšší odborná škola, Vyšší zdra-
votnická škola, Střední odborná škola zemědělská a ekonomická a Střední zdravotnická škola Třebíč, Západomoravská vysoká škola Třebíč, o.p.s., Zš Cyrilometodějská Třebíč

MEdIA 
Český rozhlas, Hit-rádio Vysočina, Horácké noviny, Informace, Katolický týdeník, Mf Dnes, Naše společenství, 5+2, Radio Proglas, Radio Vysočina, Třebíčský deník, Třebíčský zpravodaj, Třebíčské 
noviny, Zpravodaj města Jaroměřice n. R., webové portály – Aktivní zóna, fatym, Ihonem, Kous, Kratr, Třebíč, Týden manželství, Týden sociálních služeb, Raná péče, Region Náměšťsko, Region 
Třebíčsko, Vysočina.idnes, Vysočina-news

FIrMY A OrgANIzACE 
AKCIOVý PIVOVAR DALEšICE, a.s.; ALfA IN a.s.; Autobaterie Kopečný s.r.o.; C&A Móda, s.r.o.; Církev Ježíše Krista svatých posledních dnů; ESKO-T s.r.o.; Green Shine, s.r.o.; ICOM transport a.s.; KOBRA 
hutní prodejna, s.r.o.; Komenda Miroslav; LE CHEQUE DéJEUNER s.r.o; Malířství Babák Luboš; MANN+HUMMEL (CZ), s.r.o.; MANN+HUMMEL Service s.r.o.; Městská knihovna Třebíč; Nadace ČEZ; 
Nadace rozvoje občanské společnosti Němec & partners, a.s.; Občerstvení Nika Nemocnice Třebíč; OS Kids for Kids OSC, a.s.; Pekařství Malena; Pekařství Vonka; PENNY market Třebíč-Borovina; 
PERfECT INVEST, s.r.o.; Relative design s.r.o.; RWE Energie; římskokatolické farnosti Přibyslavice, Třebíč-město, Třebíč-Zámek, Třebíč-Jejkov, Sbor Církve bratrské v Třebíči; Sedlák Josef; Slunko 
Třebíč; Stěhování národů s.r.o.; TEDOM, a.s.; T-Mobile Czech Republic a.s.; Yashica s.r.o.; ZON, s.r.o.

FYzICKé OSOBY
Balátě Tomáš; Běhounek Josef; Benda Jaroslav; Cejpek filip; Čech Pavel; Ing.  Černá Marie; Dobeš Jiří; Dvořák Libor; Dvořák Miloš; freedy, Hakl Josef; Havlena Vít; Havlena Vítězslav; Havlenová 
Soňa; MVDr. Heřman Pavel; Hobza Jíří; Ježek Stanislav; Ježík Jan; Ježková Milena; Juránková Marie; Juránková Michaela; Kheková Eva; Klimešová Zdeňka; Kopl Petr; Korec Lukáš; Kouřílková Marie; 
Kovář Zdeněk; Kubátová Květoslava; Kučera Tomáš; Kvašnička Tomáš; Linek Ondřej; Lohniský Petr; Lokvenc Ivan; Macháček Zdeněk; Malý Leoš; Martenek Milan; Matějíček Jiljí; Matouškovi; Maxa 
Jaroslav; Mejzlíková Jaroslava; Mejzlíková Marta; Míčovi; Nahodilová Jitka; Nováčková Miluše; Obůrka Jan;  Ošmera Michal; Papula Leoš; Pátek Luboš; Pavlečka Martin; MUDr. Pavlíková Libuše; 
Pecková Alena; Pejchal Václav; Pelán Miroslav; Pezlarová Jana; Pipalová Anna; Plaujaníková Marie; Ing. Plucar Vladimír; Polešák Libor; Ing. Posádková Ivanka; Roupcová Jiřina; Sobotková Jana; 
Solařová Vladěna; Souček Milan; Svoboda františek; Ing. Svoboda Ludvík; Sýkorová Kateřina; Tmějová Hana; Urbanová Zdeňka; Vejmelka Karel; Veselá Marie; Veškrna Josef; Veškrnová Jana; Vokáč 
Milan; Voříšková Markéta; Vráblová Eva; Vybíralová Jitka; Vyleťal Daniel; Vyletělová Ludmila; Vyskočilová Marie; Mgr. Zdechovský Tomáš; JUDr. Zikmundová Simeona
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