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“DOBA, VE KTEré ŽijEME, NENí PrO 
KAŽDéHO čLOVěKA PŘízNiVá. STáLE 
čASTěji SE SETKáVáME S VELMi TěŽKÝMi 
ŽiVOTNíMi PŘíBěHY, ŘEŠíME NárOčNé 
SiTUACE jEDNOTLiVCů i rODiN S DěTMi.

PŘESTO CHCEME DáL USiLOVAT O SPOLEčNé 
DOBrO, O PŘijETí, VLíDNOST A POCHOPENí. 
SNAŽíME SE NAŠi PráCi DěLAT POCTiVě,  
jAK jSME SCHOPNi A jAK  NEjLéPE UMíME 
- S VírOU, NADějí A LáSKOU PrO DrUHé.”
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ÚVODNí SLOVO 
ŘEDiTELKY
„Kdo	ví,	co	je	dobro,	pak	také	dobro	koná,	či	jinak:
nemůže	dobro	nekonat!“
(SÓKRATÉS)

Vážení	a	milí	příznivci	Charity,

připravili	jsme	výroční	zprávu	za	rok	2017,	ve	které	shrnujeme	
činnost	Charity	Moravská	Třebová.

Máme	za	sebou	téměř	12	let	profesionální	práce	zaměřené
na	 pomoc	 a	 službu	 potřebným	 spoluobčanům.	 Během	
dosavadního	působení	jsme	zaregistrovali	6	sociálních	služeb
s	 působností	 v	 obcích	 regionu	 Moravskotřebovsko	 a	
Jevíčsko	a	poskytujeme	další	činnosti	a	humanitární	pomoc.

Naším	stálým	úkolem	je	naplňovat	poslání,	ke	kterému	byla	
Charita	založena.

V	 loňském	 roce	 2017	 jsme	 si	 důležitost	 a	 podstatu	
našeho	 poslání	 více	 uvědomili,	 když	 jsme	 	 plánovali	
nové	cíle	a	ujasnili	 si	 vizi,	 ke	které	chceme	dál	 směřovat.

Věřím,	 že	 společně	 s	 týmem	 charitních	 pracovníků	
a	 dobrovolníků	 se	 nám	 podaří	 držet	 „správný	 směr“.

Doba,	 ve	 které	 žijeme,	 není	 pro	 každého	 člověka	příznivá.	
Stále	 častěji	 se	 setkáváme	 s	 velmi	 těžkými	 životními	
příběhy,	řešíme	náročné	situace	jednotlivců	i	rodin	s	dětmi.

Přesto	chceme	dál	usilovat	o	společné	dobro,	o	přijetí,	vlídnost	
a	pochopení.	Snažíme	se	naši	práci	dělat	poctivě,		jak	jsme	
schopni	a	jak		nejlépe	umíme	-	s	vírou,	nadějí	a	láskou	pro	druhé.	

Jsem	velmi	ráda,	že	je	v	Charitě	i	kolem	Charity	stále	mnoho	
dobrých	 lidí,	 kterým	 není	 lhostejný	 člověk	 s	 handicapem,
v	nouzi,	chudobě	a	nemoci.

Děkuji	 všem	 charitním	 pracovníkům,	 dobrovolníkům,	 dárcům,	
donátorům,	kněžím	i	dalším	podporovatelům	zato,	že	společně	
můžeme	rozvíjet	charitní	dílo,	pomáhat	druhým	a	měnit	naši	
společnost	k	lepšímu.

Usilujme	o	to,	abychom	byli	světlem	pro	druhé	a	znamením	lásky.

Bůh	ať	žehná	nám	všem,	Charitě	i	naší	zemi!

Ludmila	Dostálová
ředitelka	Charity	Moravská	Třebová

ÚVODNí SLOVO
DUCHOVNíHO
SPráVCE

Je	 hezčí,	 ba	 přímo	 blaženější	 druhým	 dávat	 jako	 přijímat,	
neboť	toto	dělá	Bůh.

Ale	lidé	nepotřebují	jen	chléb	a	ošacení,	lidé	potřebují	více.	

Nezapomínejme,	 že	 pokud	 neustále	 chceme	 dávat	 lidem	
více,	musíme	nejprve	my	sami	toto	„více“	přijmout	od	Boha	
–	jeho	lásku,	která	nikdy	nezanikne.

Cyprián	Marek	Bobák	OFM
kaplan	farnosti	Moravská	Třebová

KONTAKTNÍ ÚDAjE 

Název	organizace:
Charita	Moravská	Třebová	/CHMT/

Sídlo:	Kostelní	nám.	24/3	-	571	01	Moravská	Třebová
IČO:	65189418
Číslo	účtu:	27-1128540297/0100
Komerční	banka	Mor.	Třebová
Web:	www.	mtrebova.charita.cz
E-mail:	info@mtrebova.charita.cz

Statutární	zástupce/	ředitelka:	Ludmila	Dostálová,	MBA	
T.:	+420	739	002	756
E:	ludmila.dostalova@mtrebova.charita.cz

CHARITNÍ RADA V ROCE 2017 

Předseda:	 Ing.	Emil	Maléř
Jednatel:	 Jan	Opletal
Členové:	 Kateřina	Korbelová,	Dis.	Zdeňka	Hanzalová
	 	 	 Jan	Zatloukal,	Helena	Lexmanová,	Pavla	Lexová

REVIZNÍ KOMISE V ROCE 2017

Členové:	 Věra	Netolická,	Lenka	Antlová,	Iva	Olivová
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PŮSOBNOST CHMT

Bezděčí	 Jaroměřice	 Rychnov
Bělá	u	Jevíčka	 Jevíčko	 Slatina
Biskupice	 Koruna	 Staré	Město
Borušov	 Křenov	 Třebářov									
Březina	 Kunčina	 Útěchov
Březinky	 Linhartice	 Velké	Opatovice	
Dětřichov	 Malíkov	 /a	spádové	obce/
Dlouhá	Loučka	 Městečko	Trnávka	 Víska	u	Jevíčka
Gruna	 Mladějov	 Vranová	Lhota			
Hartinkov	 Moravská	Třebová	 Vrážné
Chornice	 Radkov	 Vysoká		
Janůvky	 Rozstání	 	

ZÁKLADNÍ INFORMACE

Charita	v	Moravské	Třebové	je	nezisková	církevní	organizace	
s	vlastní	právní	subjektivitou	od	12.	6.	1995.	Organizačně	spadá	pod	
Arcidiecézní	charitu	Olomouc	a	je	součástí	struktury	Charita	
Česká	republika.	Zřizovatelem	je	Arcibiskupství	olomoucké.

Charita	Moravská	Třebová	je	evidována	jako	církevní	právnická	
osoba	 u	 Ministerstva	 kultury	 ČR	 podle	 zákona	 3/2002	 Sb.,	
o	církvích	a	náboženských	společnostech.

Od 1. 9. 2017 došlo ke změně názvu organizace, nový 
název je Charita Moravská Třebová.																									

MOTTO

Sdílíme	s	vámi	vaše	radosti	 i	starosti,	vytváříme	důvěru	a	
bezpečí,	přinášíme	naději	a	podporu.

NAŠE POSLÁNÍ

Pomáháme	 lidem	 v	 nouzi,	 kterým	 nabízíme	 vlídné	 přijetí.	
Poskytujeme	 kvalitní	 sociální	 práci	 a	 naplňujeme	 sociál-
ní,	 materiální	 a	 duchovní	 potřeby	 každého	 člověka,	 který	
se	 na	 nás	 obrátí.	 Usilujeme	 o	 spravedlivější	 podmínky	 ve	
společnosti	 a	 podílíme	 se	 na	 humanitární	 pomoci.	 V	naší	
práci	jsou	pro	nás	zásadní	hodnoty	jako	úcta	k	člověku,	mou-
drost,	důstojnost,	poctivost,	spolupráce,	odpovědnost.	Poslání	
Charity,	jako	milosrdné	lásky,	pramení	z	poslání	církve	šířit	
dobro,	 spravedlnost	 a	 naději	 a	 vychází	 z	 Kodexu	 Charity	
České	republiky.					

NAŠE VIZE 

Služby	 -	 Jsme	 společensky	 odpovědnou,	 perspektivní	 a	
otevřenou	 organizací	 21.	 století,	 která	 poskytuje	 kvalitní
a	profesionální	služby.	Reagujeme	na	aktuální	potřeby	lidí	
v	našem	regionu	a	přizpůsobujeme	se	moderním	trendům	
sociální	práce.	
Zaměstnanci	 -	 Jsme	 profesionální,	 vstřícný	 a	 efektivně	
komunikující	 tým,	 který	 táhne	 za	 jeden	 provaz.	 Společně	

stavíme	na	vzájemné	důvěře	a	úctě,	otevřenosti	a	ochotě.	
Tvoříme	vlastní	firemní	kulturu	ve	snaze	učinit	klienty,	sebe	
samé	a	další	lidi	okolo	nás	šťastnějšími.
Prostředí a technické vybavení	 -	 Pracujeme	 v	 příjemném	
a	 vlídném	 prostředí,	 ve	 vhodných	 a	 důstojných	 prostorách	
pro	naše	klienty	i	týmy.	Ve	všech	službách	máme	k	dispozici	
dostatek	 kvalitního	 vybavení	 odpovídajícího	 moderním	
trendům	sociální	práce.	
Propagace a public relation	 -	 Jsme	 známou	 a	 viditelnou	
organizací	 s	 vlastní	 zajímavou	 tváří,	 která	 je	 v	 regionu	
nepřehlédnutelná.	 Prezentujeme	 se	 jednotnou	 identitou,	
zajímavými	a	smysluplnými	akcemi,	které	lidé	rádi	navštěvují.	
Přinášíme	společenský	užitek,	radost	a	obohacení.
Finance a nové projekty	 -	 Máme	 dostatek	 finančních	
prostředků,	 které	 pokrývají	 optimální	 rozpočet	 organizace	
a	 zajišťují	 dobré	 pracovní	 podmínky,	 motivační	 programy	
i	 důstojné	 mzdy	 pracovníkům.	 Aktivně	 spolupracujeme	
s	dárci,	příznivci	a	partnery.	Využíváme	nových	příležitostí,	
které	rozvíjejí	naši	činnost	a	reagují	na	potřeby	lidí	v	nouzi.

PŘEHLED 
POSKYTOVANÝCH 
SLUŽEB

I. Registrované sociální služby:
	 -	 denní	stacionář	Domeček	
	 	 (pro	dospělé	osoby	s	mentálním	postižením)
	 -	 sociálně	terapeutické	dílny	Ulita
	 	 (pro	dospělé	osoby	s	mentálním	postižením
	 	 a	duševním	onemocněním)
	 -	 sociálně	aktivizační	služby	pro	rodiny	s	dětmi	
	 	 Šance	pro	rodinu
	 -	 odborné	sociální	poradenství	Občanská	poradna

II. Služby náhradní rodinné péče:
	 Centrum	pěstounské	péče	Cesta

III. Ostatní služby:
	 Centrum	humanitární	pomoci
	 -	 Humanitární	šatník
	 -	 Humanitární	sklad
	 -	 Potravinový	sklad
	 -	 pomoc	při	mimořádných	událostech
	 -	 sbírky	–	Tříkrálová	sbírka,	Postní	almužna,	
	 	 další	charitativní	veřejné	sbírky

	 Dobrovolnické	centrum
	 -	 program	Kamarád
	 -	 program	Lebeda
	 -	 program	Déčko

	 Půjčovna	zdravotních	a	kompenzačních	pomůcek
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S L U Ž B Y  R E G I S T R O V A N É
D L E  Z Á K O N A  1 0 8 /  2 0 0 6  S B .
O  S O C I Á L N Í C H  S L U Ž B Á C H

DENNÍ
STACIONÁŘ
DOMEČEK

Posláním Denního stacionáře Domeček v Moravské Třebové je 
poskytovat pomoc a podporu dospělým lidem s mentálním 
postižením při získávání, upevňování a udržování dovedností, 
které jim umožní co možná nejvyšší míru samostatnosti a zapo-
jení do běžného života. Snahou je, aby byl způsob života klientů 
srovnatelný s životem jejich vrstevníků. 
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DENNí STACiONáŘ 
DOMEčEK

Provozní	doba:	PO-PÁ		7:00	–	16:00

A:	Svitavská	655/44
	 571	01	Moravská	Třebová
T:	 +420	734	435	089
E:	 stacionar@mtrebova.charita.cz

Kapacita	zařízení:	12	klientů/den
Datum	vzniku	služby:	1.	10.	2006

POSLÁNÍ

Posláním	 Denního	 stacionáře	 Domeček	 v	 Moravské	
Třebové	 je	 poskytovat	 pomoc	 a	 podporu	 dospělým	
lidem	 s	 mentálním	 postižením	 při	 získávání,	
upevňování	 a	 udržování	 dovedností,	 které	 jim	
umožní	 co	 možná	 nejvyšší	 míru	 samostatnosti	 a	

zapojení	 do	běžného	 života.	 Snahou	 je,	 aby	byl	 způsob	
života	 klientů	 srovnatelný	 s	 životem	 jejich	 vrstevníků.	

OKRUH OSOB

Denní	 stacionář	 Domeček	 je	 určen	 dospělým	 lidem	
s	 lehkým	 a	 středně	 těžkým	 mentálním,	 popřípadě	
s	 kombinovaným	 postižením	 z	 Moravskotřebovského	
a	 Jevíčského	 regionu	 ve	 věku	 od	 18	 do	 60	 let.	
Služba	 je	 poskytována	 klientům,	 kteří	 se	 ocitli	
v	 nepříznivé	 sociální	 situaci,	 kdy	 jim	 není	 schopna	 po-
moci	 rodina	 nebo	 jiná	 blízká	 osoba	 nebo	 terénní	 služba.

POSKyTUjEME SLUžBy LIDEM S MENTÁLNÍM 
POSTIžENÍM V KOMBINACI:

•	 S	chronickým	duševním	onemocněním	v	kompenzovaném		
	 stavu.
•	 S	tělesným	postižením,	osoba	 je	schopna	se	pohybovat	
	 s	podporou	pracovníka.
•	 S	vadami	zraku.	Osoba	je	schopna	se	orientovat	a	pohy-	
	 bovat	v	prostoru.
•	 S	vadami	sluchu.	Osoba	dokáže	komunikovat	odezíráním		
	 a	 je	 schopna	 se	 domluvit	 jiným	 pro	 pracovníky	 srozu-	
	 mitelným	způsobem.
•	 Přijmeme	 i	 inkontinentní	 žadatele,	 kteří	 jsou	 schopni	
	 alespoň	5	minut	s	oporou	stát.

CÍLE SLUžBy

Dosažení	co	největší	míry	samostatnosti	u	klienta	ve:
•	 vedení	domácnosti
•	 provádění	péče	o	svou	osobu
•	 navazování	a	udržování	sociálních	vztahů
•	 vyřizování	osobních	záležitostí
•	 smysluplném	využívání	volného	času

Našim	 cílem	 je	 klient,	 který	 nabyl	 takové	 schopnosti	 a	
dovednosti,	 které	 mu	 umožní	 přejít	 do	 návazné	 služby.

ZÁSADy POSKyTOVANÉ SLUžBy

• podporované rozhodování	 –	 s	 klientem	 si	 promluvíme	
	 o	 kladech	 a	 záporech	 jeho	 rozhodnutí,	 konečné	 řešení		
	 necháme	na	něm
• přiměřená podpora	 –	podporujeme	klienta	k	 co	největší	
	 samostatnosti,	nepomáháme	tam,	kde	to	klient	zvládá	sám
• přiměřená komunikace	 –	 komunikaci	 přizpůsobujeme	
	 schopnostem	 a	 možnostem	 klienta,	 ověřujeme	 si,	 zda		
	 nám	 klient	 rozuměl,	 volíme	 vhodné	 formy	 komunikace
• individuální přístup	–	ke	každému	klientovi	přistupujeme	
	 jako	 k	 jedinečné	 osobnosti,	 která	 má	 své	 specifické		
	 schopnosti,	 možnosti,	 potřeby,	 přání	 a	 očekávání

jAKÉ ČINNOSTI NABÍZÍME

•	 Pomoc	při	zvládání	běžných	úkonů	péče	o	vlastní	osobu.
•	 Pomoc	 při	 osobní	 hygieně	 a	 poskytnutí	 podmínek	
	 pro	osobní	hygienu.
•	 Poskytnutí	stravy.
•	 Výchovné,	vzdělávací	a	aktivizační	činnosti.
•	 Zprostředkování	kontaktu	se	společenským	prostředím.
•	 Sociálně	terapeutické	činnosti.
•	 Pomoc	 při	 uplatňování	 práv,	 oprávněných	 zájmů	 a	 ob-	
	 starávání	osobních	záležitostí.

TyTO ČINNOSTI NABÍZÍME PROSTŘEDNICTVÍM 
TĚCHTO AKTIVIT

•	 Nácvik	praktických	dovedností	potřebných	v	každodenním		
	 životě	 (sebeobsluha,	 vedení	 domácnosti,	 vaření,	 naku-	
	 pování,	…	)
•	 Pohybové	aktivity.
•	 Komunikační	bloky.
•	 Posezení	s	prvky	muzikoterapie	a	další	hudební	aktivity.
•	 Účast	 na	 společenských,	 kulturních	 a	 sportovních	 akcích.
•	 Poznávací	výlety.
•	 Relaxační	aktivity.
•	 Základní	 sociální	 poradenství	 a	 individuální	 konzultace.
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DÁLE NABÍZÍME FAKULTATIVNÍ SLUžBU

Svoz	klientů	do	zařízení	a	zpět	domů.

V	roce	2017	navštěvovalo	Denní	stacionář	Domeček	12	klientů.	
Věnovali	se	především	nácviku	praktických	dovedností,	jako	
je	sebeobsluha,	nakupování,	vaření,	úklid,	rozvoj	komunikace	
a	dalších	dovedností	vedoucích	k	jejich	větší	samostatnosti.	
Dále	měli	možnost	rozvíjet	své	schopnosti	při	rukodělných	
činnostech	 pomocí	 tvorby	 keramiky,	 práce	 v	 dřevodílně,	
vyšívání,	navlékání	korálků	apod.	Klienti	se	zúčastnili	řady	
kulturních	a	společenských	akcí	 –	Valentýnského	plesu	ve	
Svitavách,	Zahradní	slavnosti	pořádané	Charitou	Moravská	
Třebová,	 Svatomartinského	 veselí,	 kde	 se	 každoročně	
setkávají	 s	 klienty	 jiných	 zařízení	 a	 pozvanými	 hosty.
Klienti	navštívili		výstavu	obrazů	ve	Svitavách,		jezdecký	klub	
v	Útěchově	u	M.	T.,	vyšli	si	do	přírody,	grilovali	na	charitní	
zahradě,	zajeli	si	zahrát		bowling	do	Svitav	apod.	

V	následujícím	roce	budeme	i	nadále	klást	důraz:

•	 na	profesionální	poskytování	služby	s	ohledem	na	
naplňování	standardů	kvality

•	 na	odborné	vzdělávání	pracovníků
•	 na	prospěšnost	a	užitečnost	služby	pro	klienty
•	 na	spokojenost	našich	klientů,	kvalitní	přiměřenou	

péči	a	podporu	klientů
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SOCIÁLNĚ
TERAPEUTICKÉ
DÍLNY ULITA

Posláním sociálně terapeutických dílen Ulita v Moravské 
Třebové je podpořit dospělé lidi s mentálním postižením nebo 
chronickým duševním onemocněním v získávání, nácviku nebo 
upevnění jejich pracovních dovedností. V rámci terapeutických 
činností v dílnách podporujeme rozvoj jejich pracovních doved-
ností, schopností naučit se dodržovat stanovená pravidla, plnit 
pracovní povinnosti a být součástí kolektivu, proto aby mohli 
vstoupit na chráněný či otevřený trh práce.
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SOCiáLNě 
TErAPEUTiCKé 
DíLNY ULiTA
Provozní	doba:	PO	–	PÁ		07:00	–	16:00

A:	 Svitavská	655/44
	 571	01	Moravská	Třebová
T:	 +420	733	676	795
E:	 dilny@mtrebova.charita.cz

Denní	kapacita:	15	klientů
Datum	vzniku	služby:	1.	1.	2010

POSLÁNÍ

Posláním	 Sociálně	 terapeutických	 dílen	 Ulita	 v	 Moravské	
Třebové	 je	 podpořit	 dospělé	 lidi	 s	 mentálním	 postižením	
nebo	 chronickým	 duševním	 onemocněním	 v	 získávání,	
nácviku	nebo	upevnění	jejich	pracovních	dovedností.	V	rámci		
terapeutických	činností	v	dílnách	podporujeme	rozvoj	 jejich	
pracovních	dovedností,	schopností	naučit	se	dodržovat	stano-
vená	pravidla,	plnit	pracovní	povinnosti	a	být	součástí	kolekti-
vu,	proto	aby	mohli	vstoupit	na	chráněný	či	otevřený	trh	práce.

OKRUH OSOB

Služba	Sociálně	terapeutické	dílny	Ulita	je	určena	lidem	ve	
věku	od	18	do	60	let,	kteří	chtějí	pracovat,	ale	nemají	pro	to	dosud	
dostatečné	pracovní	dovednosti	a	návyky	z	důvodu	lehkého	
mentálního	postižení	či	chronického	duševního	onemocnění.	
Jsme	tu	pro	lidi	z	Moravskotřebovského	a	Jevíčského	regionu.	
Z	 důvodu	 bariérovosti	 budovy	 poskytneme	 službu	 pouze	
osobám,	 které	 vyjdou	 schodiště	 samostatně	 nebo	 alespoň	
s	podporou	pracovníka.	Poskytujeme	služby	osobám	s	tímto	
přidruženým	postižením:
•	 S	vadami	zraku.	Osoba	je	schopna	samostatně	se	oriento-	
	 vat	a	pohybovat	v	prostoru	i	po	schodišti.
•	 S	vadami	sluchu.	Osoba	dokáže	komunikovat	odezíráním	a		
	 je	schopna	se	domluvit	jiným	pro	pracovníky	srozumitelným	
	 způsobem.

CÍLE SLUžBy

1.	 Klient	připravený	pro	vstup	do	pracovního	procesu
2.	 Klient	dbající	na	svůj	vnější	vzhled
3.	 Klient	dodržující	pravidla	pracovního	procesu
4.	 Klient	schopný	běžně	komunikovat	a	spolupracovat	se		
	 zaměstnavateli,	nadřízenými,	spolupracovníky	a	veřejností
5.	 Klient	zvládající	dodržovat	společenská	pravidla
6.	 Klient	schopný	zhotovit	použitelný	výrobek	nebo		
	 poskytnout	službu.
7.	 Klient	schopný	fungovat	v	kolektivu,	respektující	ostatní	a	autority

ZÁSADy POSKyTOVANÉ SLUžBy

• Důstojnost	 –	 vždy	 zachováváme	 důstojnost	 klienta,	
	 chráníme	jeho	důstojnost
• Motivace	–	povzbuzujeme	každého	klienta	k	co	největší	
	 samostatnosti	 a	 k	 aktivnímu	 zapojení	 do	 činností.		
	 Snažíme	se	vyzdvihovat	jeho	silné	stránky,	klienta	chválíme
• respekt	–	respektujeme	přání,	očekávání,	potřeby,	možnosti	
	 a	osobnost	každého	klienta
• Týmová práce	–	jsme	tým,	usilujeme	o	jednotný	přístup	
	 ke	 klientům,	 přijímáme	 rozhodnutí	 týmově,	 neseme		
	 odpovědnost	za	týmovou	práci,	táhneme	za	jeden	provaz	
• Co klient zvládne sám, nedělá za něj pracovník	-	snažíme	
	 se	pracovat	tak,	aby	se	klienti	co	nejvíce	osamostatnili

jAKÉ ČINNOSTI NABÍZÍME

•	 Pomoc	při	osobní	hygieně	nebo	poskytnutí	podmínek	pro		
	 osobní	hygienu
•	 Poskytnutí	stravy	nebo	pomoc	při	zajištění	stravy.
•	 Nácvik	 dovedností	 pro	 zvládání	 péče	 o	 vlastní	 osobu,		
	 soběstačnosti	a	dalších	činností	vedoucích	k	sociálnímu		
	 začlenění
•	 Podpora	vytváření	a	zdokonalování	základních	návyků	a		
	 dovedností

ČINNOSTI NABÍZÍME PROSTŘEDNICTVÍM TĚCHTO AKTIVIT

•	 Pracovní	 terapie	 	 ve	 svíčkařské,	 potravinové,	 výtvarné		
	 dílně	a	dílně	„Andělský	obchod“.
•	 Výchovně	vzdělávací	aktivity	podle	individuálních	potřeb		
	 klientů	formou	komunikačních	bloků	apod.
•	 Základní	sociální	poradenství	a	individuální	konzultace.
•	 Nácvik	praktických	dovedností	potřebných	v	každodenním		
	 životě	a	v	sociálním	začlenění.

DÁLE NABÍZÍME FAKULTATIVNÍ SLUžBU

Svoz	klientů	do	zařízení	a	zpět	domů.

V	 roce	 2017	 využívalo	 službu	 Sociálně	 terapeutické	
dílny	 Ulita	 celkem	 15	 klientů.	 Klienti	 se	 zdokonalovali	
v	 pracovně	 terapeutických	 činnostech	 ve	 svíčkařské,	
potravinové,	výtvarně	textilní	dílně	a	v	„Andělském	obchodě“.
Pracovníci	 podporovali	 klienty	 v	 dosažení	 co	 největší	 míry	
samostatnosti	 	nejen	v	péči	o	svoji	osobu,	ale	také	pomáhali	
klientům	 zdokonalit	 jejich	 pracovní	 návyky	 a	 dovednosti	
prostřednictvím	 pracovních	 činností,	 aby	 lépe	 obstáli	
v	 běžném	 životě	 a	 mohli	 vstoupit	 na	 otevřený	 či	 chráněný	
trh	 práce.	 Klienti	 se	 účastnili	 exkurzí	 v	 moravskotřebovských	
firmách,	 kulturních	 a	 společenských	 akcí	 –	 Valentýnského	
plesu	ve	Svitavách,	 Zahradní	 slavnosti	pořádané	Charitou,	
Svatomartinského	 veselí,	 kde	 se	 každoročně	 setkávají	
s	klienty	jiných	zařízení	a	pozvanými	hosty.	Klienti	se	také	
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aktivně	 zapojili	 do	 prezentační	 akce	 pořádané	 knihovnou
v	Moravské	Třebové	a	společně	si	několikrát	užili	grilování		
na	charitní	zahradě.

Významnou	 událostí	 pro	 sociálně	 terapeutické	 dílny	 Ulita	
byla	 změna	 prostor	 Andělského	 terapeutického	 obchodu,	
který	 se	 podařilo	 v	 polovině	 roku	 přestěhovat	 do	 centra	
města	Moravská	Třebová	na	ul.	Bránská.	Stěhování	přineslo	
nejen	pozitivní	změnu	pro	klienty,	kteří	mají	větší	kontakt
s	 veřejností,	 ale	 došlo	 i	 ke	 změně	 interiéru.	 Andělský	 ob-
chod	proměnil	svou	tvář	a	stal	se	tak	atraktivním	místem	
jak	pro	klienty	a	jejich	kamarády,	tak	pro	zákazníky	a	širokou	
veřejnost.

V roce 2017 byla služba fi nancována z Individuálního 
projektu Pardubického kraje z fondů EU z Operačního 
programu Zaměstnanost. Projekt byl zahájen 1. 1. 2016 a 
bude realizován do 31. 12. 2018.  V rámci projektu získala 
služba částku na tříleté období ve výši 9 503 054,- Kč.
Z toho na rok 2017 byla přiznána částka ve výši 3 168 318,- Kč.

Evropská	unie
Evropský	sociální	fond
Operační	program	Zaměstnanost
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ŠANCE
PRO
RODINU

Sociálně aktivizační služby „Šance pro rodinu“ pod Charitou 
Moravská Třebová poskytují pomoc a podporu rodinám
s nezaopatřenými dětmi, které se ocitly v nepříznivé sociální 
situaci a nedaří se jim tuto situaci řešit vlastními silami. Snažíme 
se, aby následně rodina fungovala samostatně bez naší podpory.
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TERÉNNÍ SLUžBA

•	 Celkový	počet	terénních	intervencí:	30	780	min	(513	hodin)
•	 Na	cestě	–	13	795	min	(229,9	hodin)
•	 Na	přípravu	–	37	305	min	(621,75	hodin)
•	 Počet	intervencí	celkem:	418

Počet	 kontaktů	 z	 celkového	počtu	návštěv	 klientů	 (ambu-
lance	 i	 terén):	 (kontakt	=	činnost	s	klientem	kratší	než	30	
minut):	199

OBLASTI SPOLUPRÁCE 

•	 Vedení	rodičů	k	zabezpečení	školních	pomůcek,	pomoc		
	 a	podpora	při	osvojování	a	upevňování	učebních	metod		
	 za	 přítomnosti	 rodiče.	 Vedení	 dítěte	 k	 samostatné			
	 přípravě	do	školy.
•	 Podpora	a	pomoc	při	udržení	současného	bydlení	a	při		
	 hledání	nového	bydlení.
•	 Podpora	 a	 pomoc	 při	 stabilizaci	 rodinného	 rozpočtu			
	 (levné	nákupy,	splátkové	kalendáře),	dluhová	problematika.
•	 Podpora	při	udržování	domácnosti	-	nácvik	praní,	úklidu,		
	 žehlení,	vaření,	…
•	 Podpora	v	těhotenství,	při	narození	dítěte	a	při	základní		
	 péči	o	něj,	pomoc	při	zajištění	výbavy	pro	dítě.	
•	 Pomoc	 při	 uplatňování	 práv	 ve	 veřejných	 institucích,		
	 doprovod	do	těchto	institucí		-	úřad,	škola,	lékař,	soud,		
	 policie).

	 nými	 životními	 situacemi,	 popř.	 dokázaly	 vyhledat		
	 odbornou	pomoc
•	 byly	schopny	zabezpečit	dětem	vhodné	výchovné	prostředí,		
	 které	 by	 neohrožovalo	 zdravotní,	 emoční	 a	 sociální	 vývoj		
	 dítěte	a	popř.	nedošlo	k	odebrání	dítěte	do	ústavní	výchovy.	

ZÁSADy

•	 bezplatnost	a	dobrovolnost
•	 nezávislost	a	nestrannost	
•	 mlčenlivost
•	 individuální	přístup
•	 hájíme	oprávněný	zájem	dítěte
•	 aktivizujeme	a	motivujeme
•	 vzájemná	spolupráce	s	dalšími	odborníky	

Služba	 funguje	 od	 1.	 9.	 2011	 a	 svým	 vznikem	 reagovala	
na	 potřebu	 poskytnout	 pomoc	 sociálně	 znevýhodněným	
rodinám	v	regionu.	Služba	spolupracuje	s	mnoha	odborníky,	
úřady,	 obecními	 úřady,	 městským	 úřadem	 v	 Moravské	
Třebové	 –	 odbor	 sociálních	 věcí	 a	 zdravotnictví,	 OSPOD	 a	
dalšími	institucemi.	Za	rok	2017	bylo	ve	službě	celkem	58	rodin.

AMBULANTNÍ SLUžBA

V	roce	2017	bylo	v	ambulantní	službě	uskutečněno	celkem		
89	setkání	(55,75	hod	kontaktů).	

POSLÁNÍ

Sociálně	 aktivizační	 služby	 „Šance	 pro	 rodinu“	 pod	 Chari-
tou	Moravská	Třebová	poskytují	pomoc	a	podporu	rodinám	
s	nezaopatřenými	dětmi,	které	se	ocitly	v	nepříznivé	sociální	
situaci	 a	 nedaří	 se	 jim	 tuto	 situaci	 řešit	 vlastními	 silami.	
Snažíme	se,	aby	následně	rodina	fungovala	samostatně	bez	
naší	podpory.

OKRUH OSOB / KOMU jE SLUžBA URČENA

rodinám	s	dětmi	do	18	let	věku	nebo	těhotným	ženám,	které:

•	 jsou	ohroženy	krizovou	sociální	situací,	jež	by	negativně		
	 ovlivnila	vývoj	dítěte/dětí
•	 jsou	 sociálně	 znevýhodněné	 a	 ohrožené	 nedostatkem		
	 finančních	 prostředků,	 dluhy,	 ztrátou	 bydlení,	 ztrátou		
	 zaměstnání,	 ohrožené	sociálním	vyloučením	a	 sociálně		
	 patologickými	jevy	nebo	řeší	jiné	závažné	problémy
•	 samostatně	 nezvládají	 zajistit	 péči	 o	 své	 děti,	 jejich		
	 pravidelnou	školní	docházku	a	vzdělávání.		

CÍLE SLUžBy

poskytnout	rodinám	takovou	podporu,	aby:

•	 se	samostatně	bez	pomoci	SAS	uměly	vyrovnávat	s	obtíž-	

ŠANCE 
PrO rODiNU
SOCIÁLNĚ	AKTIVIZAČNÍ	SLUŽBY	PRO	RODINY	S	DĚTMI

Provozní	doba:	PO	–	PÁ		07:00	–	18:00

A:	 Svitavská	655/44
	 571	01	Moravská	Třebová
T:	 +420	733	742	083
E:	 sas@mtrebova.charita.cz

Kapacita:	20	rodin
Datum	vzniku	služby:	1.	9.	2011

Terénní forma služby	(v	domácím	prostředí	rodiny)	probíhá	
od	pondělí	do	pátku	od		7:00	do	18:00	hodin.	Službu	lze	sjed-
nat	 ve	 výjimečných	 případech	 i	 mimo	 stanovenou	 dobu.	

Ambulantní forma služby	 je	 zajištěna	 v	 budově	 Charity	
Moravská	Třebová	v	pondělí	a	ve	středu	od	12:00	do	15:30	hod.	
po	dohodě	s	rodinou.
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OBČANSKÁ
PORADNA

Posláním Občanské poradny pod Charitou Moravská Třebová je 
poskytnout základní a odborné poradenství, pomoc a podporu 
lidem v  situaci, kterou vnímají jako obtížnou či krizovou, a 
nedaří se jim tuto situaci zvládat nebo řešit vlastními silami.
Prostřednictvím činností Občanské poradny umožňujeme těmto 
občanům, aby dokázali vyjádřit své potřeby, zvládat své obtíže,  
lépe se zorientovali ve své životní situaci, znali svá práva, povin-
nosti a uměli hájit své oprávněné zájmy. Obtížnou či krizovou 
situací se rozumí, že člověk má náhlé či dlouhodobé problémy, 
které negativně ovlivňují jeho dosavadní život.

O D B O R N É  S O C I Á L N Í
P O R A D E N S T V Í
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CÍLE SLUžBy

Cílem	služby	je	umožnit	klientům	řešit	svou	obtížnou	či	krizo-
vou	 situaci	 prostřednictvím	 poskytování	 věcně	 správných	
informací,	 rad,	 pomoci	 a	 podpory	 ze	 strany	 pracovníka.

Cílem	služby	je	klient,	který:

1.	 získal	potřebné	informace	nebo	rady
2.	 orientuje	se	ve	své	životní	situaci	a	ví,	jak	ji	zvládat	a	řešit
3.	 zná	svá	práva	a	povinnosti	a	je	schopen	v	souladu	s	nimi	jednat
4.	 umí	hájit	své	oprávněné	zájmy
5.	 umí	vyjádřit	své	potřeby	a	přání
6.	 získal	takovou	míru	podpory,	že	zvládne	svou	situaci	zlepšit	
	 nebo	vyřešit
7.	 si	osvojil	znalosti	v	takové	míře,	aby	byl	schopen	v	budoucnu
	 podobným	potížím	nebo	krizovým	situacím	předejít
8.	 zná	dostupné	služby	a	ví,	jak	je	může	využívat
9.	 ví,	jak	spolupracovat	s	místními	institucemi	či	dalšími		
	 organizacemi	

ZÁSADy SLUžBy

Jsme	křesťanská	organizace,	která	se	při	poskytování	služeb	
v	občanské	poradně	řídí	těmito	zásadami:

•	 důstojnost	–	vždy	zachováváme	důstojnost	klienta,	chráníme	
	 jeho	důstojnost

OKRUH OSOB/KOMU jE SLUžBA URČENA

Služba	Občanská	poradna	je	určena	lidem	ve	věku	od	16	let	
z	 regionu	 Moravskotřebovska	 a	 Jevíčska,	 kteří	 potřebují	
pro	 zvládnutí	 své	 obtížné	 či	 krizové	 životní	 situace	 pod-
poru	 a	 informace	 o	 tom,	 jaká	 mají	 práva	 a	 povinnosti,
o	možnostech	řešení	své	situace	a		o	dostupných		službách.
Zároveň	nemohou	využít	jiných	dostupných	komerčních	např.	
právních	služeb	a	dokážou	se	sami	či	za	účasti	jimi	zajištěné	
další	osoby	(např.	tlumočníka)	s	poradcem	v	poradně	domluvit.
Z	 důvodu	 bariérovosti	 budovy	 poskytneme	 službu	 pouze
osobám,	které	vyjdou	schodiště	samostatně	nebo	alespoň
s	podporou	pracovníka.

Poskytujeme	služby	těmto	osobám:

	 -	rodiny	s	dítětem/dětmi
	 -	osoby	v	krizi
	 -	oběti	domácího	násilí
	 -	oběti	bez	přístřeší
	 -	osoby	se	zdravotním	postižením
	 -	osoby	s	tělesným	postižením
	 -	senioři
	 -	etnické	menšiny

Osobám	 se	 zdravotním	 postižením	 poskytujeme	 služby
v	případě	že:	s vadami sluchu	-	osoba	dokáže	komunikovat	
odezíráním	a	je	schopna	se	domluvit	jiným	pro	pracovníky	
srozumitelným	způsobem.

V	roce	2017	služba	změnila	svůj	veřejný	závazek	–	s	účinností	
k	1.	dubnu	2017.		Níže	je	uveden	pouze	nový	veřejný	závazek.	
Veřejný	závazek	účinný	do	31.	března	2017	je	možné	nalézt	
ve	výroční	zprávě	za	předchozí	rok.
	

POSLÁNÍ

Posláním	Občanské	poradny	pod	Charitou	Moravská	Třebová	
je	 poskytnout	 základní	 a	 odborné	 poradenství,	 pomoc	 a	
podporu	 lidem	 v	 	 situaci,	 kterou	 vnímají	 jako	 obtížnou	 či	
krizovou,	 a	 nedaří	 se	 jim	 tuto	 situaci	 zvládat	 nebo	 řešit	
vlastními	silami.
Prostřednictvím	 činností	 Občanské	 poradny	 umožňujeme	
těmto	občanům,	aby	dokázali	vyjádřit	své	potřeby,	zvládat	
své	obtíže,		lépe	se	zorientovali	ve	své	životní	situaci,	znali	
svá	 práva,	 povinnosti	 a	 uměli	 hájit	 své	 oprávněné	 zájmy.
Obtížnou	či	krizovou	situací	se	rozumí,	že	člověk	má	náhlé	
či	 dlouhodobé	 problémy,	 které	 negativně	 ovlivňují	 jeho	
dosavadní	život.

PORADENSTVÍ POSKyTUjEME V TĚCHTO OBLASTECH:

Bydlení,	 dluhy,	 finance,	 majetkoprávní	 vztahy	 a	 náhra-
da	 škody,	 občanské	 poradenství,	 ochrana	 spotřebitele,	
pracovněprávní	 vztahy	 a	 zaměstnanost,	 právní	 systém,	
rodinné	právo,	sociální	dávky,	sociální	pomoc,	soudní	řízení,	
vzdělání.

OBčANSKá 
POrADNA
ODBORNÉ	SOCIÁLNÍ	PORADENSTVÍ

Provozní	doba
PO	 08:00	–	12:00	a	13:00	–	17:00	
	 (odpoledne	jen	pro	objednané)
ST	 08:00	–	12:00	a	13:00	–	17:00	
ČT	 08:00	–	12:00	a	13:00	–	17:00	
	 (odpoledne	jen	pro	objednané)
ÚT	 08:00	–	14:30	(služba	je	poskytována	v	Jevíčku	
	 –	viz	provozovna	2)
	 	 										
Místo	poskytování	služby	
Provozovna	1:	Bránská	210/18	(do	31.	března	2017	Komenského	20)		
571	01	Moravská	Třebová
Provozovna	 2:	 Palackého	 nám.	 1,	 569	 43	 Jevíčko	 (budova	
Městského	úřadu	Jevíčko)

T:	 +420	736	503	393
E:	 poradna@mtrebova.charita.cz

Počet	klientů:	201
Datum	vzniku	služby:	1.	1.	2016
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jakýchkoli	 výzev	 k	 doplnění.	 Více	 než	 deset	 insolvenčních	
návrhů	 spojených	 s	 návrhem	 na	 povolení	 oddlužení	 bylo	
koncem	roku	2017	rozpracováno	v	různých	stupních	vyplnění.	

Základní	sociální	poradenství	poskytuje	osobám	potřebné	in-
formace	přispívající	k	řešení	jejich	nepříznivé	sociální	situace.	

Služba odborného sociálního poradenství obsahuje tyto 
základní činnosti:
 
a)	 zprostředkování	kontaktu	se	společenským	prostředím,
b)	 sociálně	terapeutické	činnosti,
c)	 pomoc	při	uplatňování	práv,	oprávněných	zájmů	a	při	ob-	
	 starávání	osobních	záležitostí.

Služba	 OP	 je	 dle	 názoru	 pracovníků	 i	 spolupracujících	 or-
ganizací	 úspěšná.	 Mnohým	 klientům	 byla	 poskytnuta	 po-
moc	 ohledně	 splnění	 zakázky	 (cíle),	 ať	 již	 šlo	 o	 sociální	
dávky,	 pomoc	 při	 vyplnění	 formulářů	 žádosti	 o	 některých	
z	 druhů	 sociálních	 dávek,	 nebo	 s	 finančními	 a	 právní-
mi	 problémy,	 týkajících	 se	 exekucí,	 insolvence,	 apod.
Od	1.	4.	2017	změnila	služba	místo	poskytování	–	provozovna	1	
byla	 přestěhována	 do	 centra	 města	 Moravská	 Třebová	 na	
ul.	Bránská.	Služba	získala	nové	zrekonstruované	větší	prostory,	
které	se	staly	příjemnějšími	jak	pro	klienty,	tak	pro	pracovníky.

CO SE PODAŘILO

Z	 osmi	 zpracovaných	 a	 klienty	 nebo	 poradnou	 podaných	
insolvenčních	 návrhů	 spojených	 s	 návrhem	 na	 povolení	
oddlužení	byly	všechny	schváleny	insolvenčním	soudem	bez	

•	 respekt	–	respektujeme	potřeby,	očekávání,	schopnosti,	
	 možnosti	a	osobnost	každého	klienta
•	 nestrannost	–	vždy	zachováváme	nestranný	a	nezaujatý	
	 postoj	vůči	každému	klientovi
•	 diskrétnost a anonymita	–	ve	vztahu	ke	každému	klientovi
	 jednáme	diskrétně,	služby	poskytujeme	klientům	anonymně
	 –		vedeme	anonymní	evidenci	o	každém	zájemci	či	klientovi.
•	 individuální a lidský přístup	 –	 ke	 každému	 klientovi	
	 přistupujeme	 individuálně	 a	 jednáme	 s	 ním	podle	 jeho		
	 konkrétních	 potřeb.	 Dbáme	 na	 vlídný	 a	 lidský	 přístup	
	 ke	každému,	s	kým	jednáme	a	komunikujeme.
•	 podpora	–	podporujeme	každého	klienta	v	takové	míře,	
	 která	 je	 pro	 něj	 přínosná	 a	 o	 kterou	 sám	 žádá.	
	 Co	nemusíme,	to	za	klienta	neděláme	a	snažíme	se	o	max.			
	 samostatnost	každého	klienta.	Za	klienta	jednáme	pouze		
	 v	takovém	případě,	kdy	si	sám	neví	rady	nebo	nedokáže		
	 situaci	sám	řešit	a	požádá	o	pomoc	pracovníka.
•	 bezpečí a důvěra	 –	 vytváříme	 takovou	 atmosféru
	 a	prostředí,	aby	se	klient	cítil	bezpečně	a	dobře	a	mohl		
	 pracovníkům	 důvěřovat.	 Ke	 klientům	 přistupujeme		
	 citlivě,	empaticky	a	bez	předsudků.

jAKÉ ČINNOSTI NABÍZÍME  

Sociální	poradenství	dle	§	37	zahrnuje:

1.	 základní	sociální	poradenství	
2.	 odborné	sociální	poradenství
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CENTRUM
PĚSTOUNSKÉ
PÉČE

CPP poskytuje služby pěstounským rodinám, dětem v pěstounské 
péči, zájemcům o poskytování pěstounské péče, osobám, které 
se fakticky starají o dítě a žádají o jeho svěření do pěstounské 
péče a žijí v regionu Moravskotřebovsko-Jevíčsko, Boskovice, 
Mohelnice a Zábřeh. Dohodu o výkonu pěstounské péče uzavíráme 
s osobami, které mají v péči dítě mladší 18 let a s osobami v evidenci.
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PRŮBĚH SLUžBy

Počet	rodin	k	31.	12.	2017:	 23	aktivních	dohod	

Dospělých	klientů	(pěstouni	+	partneři	
žijící	ve	společné	domácnosti):	 45
-	z	toho	pěstounů:	 35
-	dětí	do	6	let:	 9
-	dětí	nad	6	let:	 34

jednání se zájemci o službu: proběhla	 jednání	 se	 čtyřmi	
zájemci	o	službu.

jednání s původní rodinou:	proběhlo	20	jednání	s	biologickými	
rodiči	dětí	umístěných	v	pěstounské	péči	u	 rodin,	které	naše	
služba	doprovází.

Statistika kontaktů:
Osobní	kontakty	(do	30	minut):	 44

TERÉNNÍ SLUžBA

•	 Celkový	počet	terénních	intervencí	 118
•	 Doba	trvání	intervencí	 8015
•	 Celkový	počet	telefonických	kontaktů	 137
•	 Doba	trvání	telefonických	kontaktů	 1000
•	 Doba	strávená	na	cestě	k	rodinám	 3545

nosti.	Individuálně	přistupujeme	ke	každé	pěstounské	rodině.
Vnímání pěstounské rodiny jako celku	 -	vnímáme	rodinu	
jako	 celek,	 kde	 se	 jednotliví	 členové	 vzájemně	 ovlivňují.	
Zajímáme	 se	 o	 zázemí	 v	 pěstounské	 rodině,	 usilujeme	
o	 navázání	 důvěry	 tak,	 abychom	 lépe	 rozpoznali	 vztahy	
v	pěstounské	 i	biologické	 rodině	a	mohli	poskytnout	pod-
poru	v	komunikaci	mezi	jednotlivými	členy.	
Vzájemná spolupráce	 –	 usilujeme	o	 aktivní	 zapojení	 členů	
pěstounské	i	biologické	rodiny	a	v	případě	potřeby	důležitých	
odborníků,	kteří	se	mohou	podílet	na	řešení	situace	rodiny.
Mlčenlivost a diskrétnost	 –	 vychází	 z	 Etického	 kodexu
Charity	Moravská	 Třebová.	O	 citlivé	a	osobní	údaje	 se	 za-
jímáme	pouze	v	případě,	je-li	to	nutné	k	poskytování	služby.
Respekt a empatie	–	respektujeme	všechny	členy	pěstounské	
rodiny	a	přistupujeme	empaticky	k	situaci,	v	níž	se	pěstounská	
rodina	nachází.	

jAKÉ ČINNOSTI NABÍZÍME:

1.	 Uzavírání	Dohody	o	výkonu	pěstounské	péče	s	osobami		
	 majícími	v	pěstounské	péči	dítě	mladší	18	let	(§	48	odst.		
	 2	písm.	d)
2.	 Poskytujeme	osobám,	se	kterými	máme	uzavřenou	Dohodu		
	 o	výkonu	pěstounské	péče,	výchovnou	a	poradenskou	péči.		
	 Sledujeme	výkon	pěstounské	péče.	(§	48	odst.	2	písm.	f)
3.	 Vyhledáváme	fyzické	osoby	vhodné	stát	se	osvojiteli	nebo		
	 pěstouny	a	oznamovat	jejich	jména	obecnímu	úřadu	obce		
	 s	rozšířenou	působností	(§	48	odst.	2	písm.	h)

Snahou	 je,	 aby	 děti	 svěřené	 do	 pěstounské	 péče	 vyrůstaly	
v	 harmonickém	 rodinném	 prostředí.	 	 A	 zároveň,	 aby	 se	
pěstounská	péče	stala	více	profesionální.

		
OKRUH OSOB / KOMU jE SLUžBA URČENA

CPP	poskytuje	služby	pěstounským	rodinám,	dětem	v	pěstounské	
péči,	 zájemcům	 o	 poskytování	 pěstounské	 péče,	 osobám,	
které	 se	 fakticky	 starají	 o	 dítě	 a	 žádají	 o	 jeho	 svěření	 do	
pěstounské	 péče	 a	 žijí	 v	 regionu	 Moravskotřebovsko-
Jevíčsko,	Boskovice,	Mohelnice	a	Zábřeh.	Dohodu	o	výkonu	
pěstounské	 péče	 uzavíráme	 s	 osobami,	 které	 mají	 v	 péči	
dítě	mladší	18	let	a	s	osobami	v	evidenci.

CÍLE SLUžBy

Cílem	služby	je	stabilní	a	fungující	pěstounská	rodina,	která	
hájí	 oprávněný	 zájem	 dítěte,	 naplňuje	 potřeby	 dítěte	 a	
umožní	mu	příznivý	vývoj	a	vstup	do	dospělosti.

ZÁSADy SLUžBy

Hájíme zájem dítěte	–	přistupujeme	k	situaci	v	rodině	tak,	
aby	na	prvním	místě	byl	oprávněný	zájem	dítěte.
Individuální přístup	–	vnímáme	každého	člena	pěstounské	rodiny	
jako	jedinečnou	osobnost,	respektujeme	jeho	práva	a	schop-

CENTrUM 
PěSTOUNSKé PéčE 
CESTA

Provozní	doba:
PO	–	PÁ	8:00	–	17:00	dle	předchozí	domluvy

A:	 Bránská	210/18
	 571	01	Moravská	Třebová
T:		 733	742	083
E:	 centrumpp@mtrebova.charita.cz

Kapacita:	25	rodin
Datum	vzniku	služby:	1.	1.	2013

POSLÁNÍ

Posláním	CPP	je	doprovázet,	vzdělávat,	poskytovat	psychickou	
podporu	a	informace	a	zprostředkovat	kontakt	na	odborníky	
pěstounským	rodinám	z	regionu	Moravskotřebovska-Jevíčska,	
Boskovic,	Mohelnice	a	 Zábřehu	 tak,	 aby	byly	 vytvořeny	op-
timální	 podmínky	 pro	 poskytování	 náhradní	 rodinné	 péče.	



36 373736

Od	1.	4.	2017	změnila	služba	své	sídlo	a	byla	přestěhována	
do	centra	města	Moravská	Třebová	na	ul.	Bránská.	Služba	
získala	nové	zrekonstruované	větší	prostory,	které	se	staly	
příjemnějšími	 jak	pro	klienty,	 tak	pro	pracovníky.	Součástí	
prostor	je	místnost,	kterou	je	možné	využívat	pro	pořádání	
workshopů	 realizovaných	 v	 rámci	 evropského	 projektu,	
pracovníci	 mohli	 začít	 využívat	 více	 nových	 pracovních	
pomůcek	a	organizovat	setkání	s	pěstouny	či	s	odbornými	
konzultanty	a	dalšími	odborníky.

CO SE PODAŘILO

Daří	se	nám	úspěšně	realizovat	evropský	projekt	zaměřený	
na	 Zvýšení	 kvality	 práce	 v	 CPP.	 V	 rámci	 tohoto	 projektu	
se	 nám	 daří	 revidovat	 standardy	 kvality	 sociálně	 právní	
ochrany	dětí	a	zavádět	nové	metody	práce	s	pěstounskými	
rodinami.	Podařilo	se	nám	vytvořit	novou	tradici,	kterou	je	
pořádání	Dětského	dne,	ve	které	bychom	rádi	pokračovali.	
Podílíme	se	na	přípravě	programu	pro	děti	na	Dnech	Charity.	
Dále	jsme	se	podíleli	na	realizaci	prvního	ročníku	Dne	(pro)	
pěstounství	Pardubického	kraje,	který	byl	velmi	úspěšný	a	
bude	pokračovat	i	v	dalších	letech.	Snažíme	se	službu	rozví-
jet,	používáme	nové	techniky	práce	s	rodinami.

Evropská	unie
Evropský	sociální	fond
Operační	program	Zaměstnanost
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CENTRUM
HUMANITÁRNÍ
POMOCI
Posláním Centra humanitární pomoci je nabídnout, zajistit nebo 
zprostředkovat materiální, přímou či humanitární pomoc lidem
v nouzi, kteří žijí na území Moravskotřebovska a Jevíčska a ocitli 
se ve finanční krizi nebo v těžké sociální situaci.
Centrum humanitární pomoci poskytuje také pomoc, podporu
a poradenství při mimořádných událostech a podílí se na 
zajišťování pomoci potřebným na území ČR i na zahraničních 
projektech formou organizování sbírek, zapojením se do nich 
nebo vysláním pracovníků do míst, kde je  pomoc potřebná.
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ÚČEL SBÍRKy:

Účelem	 Tříkrálové	 sbírky	 je	 poskytnout	 přímou	 pomoc	
sociálně	 potřebným	 rodinám	 a	 osobám	 v	 našem	 regionu,	
handicapovaným,	nebo	jinak	potřebným	občanům.

Výtěžek	Tříkrálové	sbírky	pomohl	také	v	rozvoji	preventivních	
programů	pro	seniory	a	děti	ohrožené	sociálním	vyloučením	
a	rozvoji	dobrovolnictví	v	programu	Déčko.

VyUžITÍ VýTĚžKU TŘÍKRÁLOVÉ SBÍRKy:

•	 přímá	pomoc	potřebným	 139.355,00	Kč
•	 podpora	akreditovaného	dobrovolnictví	 60.000,00	Kč
•	 nákup	vybavení	do	potravinového	skladu	 10.645,00	Kč
•	 nákup	vybavení	STD	Ulita	 43.453,53	Kč
•	 nákup	kompenzačních	pomůcek	 40.000,00	Kč

KLÍČ K ROZDĚLENÍ VýTĚžKU:

Arcidiecézní	charita	Olomouc	 15	%
Sekretariát	ACHO		 	 5	%
Režie	sbírky	SČKCH	 	 5	%
Humanitární	pomoc	 	 10	%
Nouzový	a	krizový	fond	ACHO	 7	%
Vráceno	do	CHMT		 58	%

Humanitární šatník	poskytuje	oblečení	potřebným	lidem	ve	
finanční	nouzi.	V	humanitárním	šatníku	shromažďujeme	vše	
potřebné	v	domácnosti.

V humanitárním skladu	jsou	k	dispozici	čistící	a	dezinfekční		
prostředky,	 čerpadlo,	 vysoušeč	 a	 nářadí	 k	 odstranění	
následků	mimořádných	událostí,	jako	jsou	povodně,	požáry		
a	další	přírodní	katastrofy.	

Potravinový sklad	využíváme	pro	poskytování	přímé	potra-
vinové	pomoci	 lidem,	 kteří	 se	ocitli	 v	 krizové	 či	 těžké	 so-
ciální	 situaci.	Potřebným	spoluobčanům	poskytujeme	 	po-
travinové	 	 nebo	 hygienické	 balíčky	 na	 základě	 sociálního	
šetření	provedeného	sociálním	pracovníkem.

Pomoc při mimořádných událostech je	poskytována	lidem,	
které	 postihla	 např.	 přírodní	 katastrofa,	 živelná	 pohroma	
–	 povodně,	 požár,	 epidemie,	 vážná	nehoda	 či	 úmrtí	 osoby	
blízké.	 Je	 poskytována	 formou	 materiální	 pomoci	 nebo	
poskytnutím	 sociálního	 poradenství.	 V	 případě	 potřeby	 se	
zapojujeme	také	do	pomoci	v	zahraničí.

CENTrUM 
HUMANiTárNí 
POMOCi

Provozní	doba:	 PO:	 13:00	 –	15:00	
	 ČT:	 19:00	 –	11:00
	 PÁ:	 12:00	 -	 14:00

A:	 Svitavská	655/44
	 571	01	Moravská	Třebová
T:	 731	608	323
E:	 humanitarka@mtrebova.charita.cz

Datum	vzniku	služby:	1.	1.	2011
	
V	současnosti	do	Centra	humanitární	pomoci	patří:

•	 Humanitární	šatník	
•	 Humanitární	sklad
•	 Potravinový	sklad	(trvanlivých	potravin)
•	 pomoc	při	mimořádných	událostech	

SBírKY

TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA 

Tříkrálová	 sbírka	 opět	 potvrdila	 štědrost	 našich	 občanů	
i	ochotu	koledníků.	Celkový	výnos	sbírky	v	našem	regionu	činil	
částku		482	345,00	Kč,	což	je	o	29	153,00	Kč	více,	než	v	roce	2016.

Do	30	měst,	vesnic	a	vesniček	našeho	regionu	vyšlo	celkem	
135	skupin	koledníků,	což	je	přes	450	dobrovolníků!

Všem	koledníkům,	dospělým	i	dětem	patří	náš	upřímný	dík.

Poděkování	 také	 patří	 všem,	 kteří	 se	 podíleli	 na	 přípravě	
a	 organizaci	 sbírky,	 starostům	 a	 zaměstnancům	 obecních	
úřadů,	 farnostem,	 školám.	 V	 rámci	 Tříkrálové	 sbírky	 letos	
koledovali	 nejen	 jednotlivci,	 ale	 také	 skauti,	 školní	 třída,	
školka,	či	Dětský	domov.	Největší	poděkování	patří	štědrým	
dárcům,	 kteří	 naši	 charitě	 opět	 projevili	 svou	 důvěru	 a	
přispěli	do	pokladničky.

Sbírku	 2017	 zakončily	 dva	 Tříkrálové	 koncerty	 -	 v	 klášterním	
kostele	sv.	Josefa	v	Moravské	Třebové	a	v	kostele	Nanebevzetí	
Panny	Marie	v	Jevíčku.	Odměnou	pro	koledníky	bylo	Tříkrálové	
bruslení	 a	 Tříkrálové	 kino,	 čímž	 chceme	 poděkovat	 zejména	
dětem	za	jejich	nadšení,	radost	a	obětavost	při	koledování.
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DOBrOVOLNiCKé 
CENTrUM
programy	dle	akreditace	Ministerstva	vnitra	ČR

A:	 Svitavská	655/44
	 571	01	Moravská	Třebová
T:		+420	731	608	323
E:	 dobrovolnictvi@mtrebova.charita.cz

Datum	vzniku	služby:	1.	1.	2014

V	dobrovolnickém	centru	fungují	tři	akreditované	dobrovol-
nické	programy:

•	 program	Kamarád		-		 pro	děti	od	6	–	12	let
•	 program	Lebeda		 -		 pro	seniory
•	 program	Déčko	 –		 ostatní	dobrovolníci	charity

PROgRAM KAMARÁD 

Je	 sociálně	 preventivní	 aktivizační	 program	 pro	 6–12	 let	
staré	 děti	 ohrožené	 sociálním	 vyloučením	 a	 současně	

Charita	 Moravská	 Třebová	 disponovala	 částkou	 ve	 výši	
293.453,53	 Kč	 -	 určenou	 k	 rozdělení	 na	 schválené	 záměry.

POSTNÍ ALMUžNA

Stalo	 se	 pěknou	 tradicí,	 že	 k	 postní	 době	 patří	 malé	
papírové	kasičky	postní	almužny,	do	kterých	věřící	střádají	
40	dní	peníze,	aby	je	pak	na	Květnou	neděli	předali	jako	svůj	
dar	 farnosti	 a	 charitě.	 Konání	 dobrých	 skutků	 a	 almužna	
s	půstem	neoddělitelně	souvisí.

Tato	 sbírka	 se	 svým	 rozsahem	 zdaleka	 nepřibližuje	 sbírce	
Tříkrálové,	 přesto	 si	 nachází	 své	 příznivce.	 Díky	 štědrosti	
věřících	z	 jednotlivých	 farností	 spadajících	pod	působnost	
Charity	 Moravská	 Třebová	 se	 v	 kasičkách	 postní	 almužny	
letos	vybralo	celkem	48.376,-	Kč.

ÚČEL

Smyslem	sbírky	je	pomoc	potřebným	získaná	z	prostředků,	
které	ušetříme	odřeknutím	si	něčeho,	co	sice	není	špatné,	
ale	co	ke	svému	životu	bezprostředně	nepotřebujeme.

Prostřednictvím	 sbírky	 se	 také	 snažíme	 povzbudit	 věřící	
farníky,	 aby	 nezapomněli	 na	 chudé	 a	 potřebné,	 kteří	 žijí	
mezi	 námi	 a	 kterým	 můžeme	 díky	 štědrosti	 a	 poskytnuté	
almužně	pomoci	v	jejich	nouzi.

pro	 dobrovolníky,	 kteří	 se	 těmto	 dětem	 stávají	 kamarády.	
Pomáhají	jim	smysluplně	trávit	volný	čas,	povídají	si	s	nimi,	
sportují	a	připravují	se	s	nimi	do	školy.	V	rámci	programu	
Kamarád	se	kromě	pravidelného	setkávání	dvojic	dobrovol-
ník	 –	 dítě	 uskutečňuje	 mnoho	 různých	 sportovních	 a	 kul-
turních	 aktivit	 a	 workshopů.	 Dobrovolníci	 jsou	 především	
z	 řad	 středoškoláků	 v	 Moravské	 Třebové.	 Aby	 mohli	 svou	
službu	vykonávat,	jsou	řádně	proškoleni	a	pojištěni.	Dvojice	
–	dobrovolník	kamarád	a	dítě	se	setkávají	min.	1x	týdně	na	
2	hodiny.

PROgRAM LEBEDA

LEBEDA	je	dobrovolnický	program	CHMT	zaměřený	na	podporu,	
aktivizaci,	 setkávání	 a	 doprovázení	 seniorů	 a	 dlouhodobě	
nemocných	 pacientů,	 jako	 i	 jinak	 handicapovaných	
osob,	 kterým	 stáří,	 osobní	 rodinná	 situace	 nebo	
zdravotní	 stav	 nedovoluje	 plnohodnotný	 společenský	
kontakt,	 nebo	 by	 ho	 rádi	 zkvalitnili.	 Je	 určen	 především	
klientům	 sociálních	 služeb	 -	 domova	 pro	 seniory	 -	 města	
Moravská	 Třebová	 a	 pacientům	 Nemocnice	 následné	
péče,	 lůžkových	 oddělení	 LDN	 v	 Moravské	 Třebové	 a	
jednotlivcům	-	seniorům		v	Moravské	Třebové	a	jejím	okolí.	
V	programu	LEBEDA	pracují	dobrovolníci	tak,	že	navštěvují	
vybraného	klienta,	aby	mu	věnovali	zejména	jako	společníci	
u	 lůžka	 svůj	 volný	 čas.	 Tato	 činnost	 zahrnuje	 především:	
„být	 nablízku“.	 Dobrovolníci	 naslouchají,	 hovoří,	 vyprávějí,	
předčítají,	 vymýšlí	 a	 navrhují	 společné	 aktivity	 dle	 přání	

klienta.	Doprovází	 klienty	na	procházku,	 do	nemocničního	
parku	apod.	Do	programu	LEBEDA	zařazujeme	také	aktivity	
pro	 seniory,	 jako	 je	 Setkávání	 seniorů	 ve	 Františkánském	
klášteře	 nebo	 zajištění	 dopravy	 za	 účelem	 návštěvy	
hřbitova,	které	probíhá	pravidelně	každý	měsíc.	Tyto	aktivity	
jsou	zajišťovány	pod	vedením	naší	dlouholeté	dobrovolnice	
paní	Gity	Horčíkové.	

PROgRAM DÉČKO
	
Déčko	jako	dobrovolník,	dobrý	člověk,	dobrá	věc	a	v	neposlední	
řadě	 D	 jako	 dík.	 Jedná	 se	 o	 dobrovolnický	 program,	 který	
je	 určený	 pro	 dobrovolníky,	 kteří	 pomáhají	 v	 naší	 charitě.	

Mohou	to	být	dobrovolníci	v	denním	stacionáři,	terapeutických	
dílnách,	 humanitárním	 šatníku.	 Dále	 dobrovolníci,	 kteří	
spolupracují	 při	 všech	 charitních	 sbírkách,	 pořádání	
přednášek	a	programů	anebo	přichází	do	charity	a	pomáhají	
tam,	kde	je	potřeba,	někdy	sami	přicházejí	s	novými	nápady.	

Může	se	jednat	např.	o	práci	na	charitní	zahradě,	výpomoc	s	
údržbou	domu	nebo	s	nápadem	na	zajímavý	projekt.	Nikdy	
nesuplují	práci	odborníků	či	zaměstnanců.	Naše	organizace	
chce	být	otevřená	pro	impulsy	a	nápady	zvenčí,	které	mohou	
být	obohacující	a	praktické.	

Dobrovolníci	v	Déčku	se	také	účastní	sbírek	pořádaných	chari-
tou.	Jedná	se	především	o	Tříkrálovou	sbírku	a	Postní	almužnu.
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PŮJČOVNA
ZDRAVOTNÍCH

A KOMPENZAČNÍCH
POMŮCEK

Charita Moravská Třebová provozuje půjčovnu zdravotních, 
kompenzačních a rehabilitačních pomůcek od roku 2008. Uve-
dené pomůcky zapůjčujeme osobám, jejichž zdravotní nebo 
sociální okolnosti to pro jejich co nejvíce nezávislé a důstojné 
fungování vyžadují. Pomůcky zapůjčujeme na přechodnou dobu, 
než osobám vznikne nárok na pořízení pomůcky u zdravotní 
pojišťovny nebo dokud se nezlepší jejich zdravotní stav. 
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PůjčOVNA 
zDrAVOTNíCH 
A KOMPENzAčNíCH 
POMůCEK

Provozní	doba:	PO,	ST,	ČT		12:00	–	14:00

A:	 Svitavská	655/44
	 571	01	Moravská	Třebová
T:		+420	733	742	028
E:	pujcovnapomucek@mtrebova.charita.cz

Charita	Moravská	Třebová	provozuje	půjčovnu	zdravotních,	
kompenzačních	 a	 rehabilitačních	 pomůcek	 od	 roku	 2008.
Uvedené	pomůcky	zapůjčujeme	osobám,	jejichž	zdravotní	nebo	
sociální	okolnosti	to	pro	jejich	co	nejvíce	nezávislé	a	důstojné	
fungování	 vyžadují.	 Pomůcky	 zapůjčujeme	 na	 přechodnou	
dobu,	než	osobám	vznikne	nárok	na	pořízení	pomůcky	u	zdra-
votní	pojišťovny	nebo	dokud	se	nezlepší	jejich	zdravotní	stav.
Pracovník	 půjčovny	 nabízí	 poradenství	 klientům	 půjčovny	

s	vyřízením	poukazu	u	lékaře	a	pomáhá	s	výběrem	pomůcky.
Seznam	pomůcek	a	ceník	zápůjček	je	k	dispozici	na	webových	
stránkách	Charity	nebo	k	nahlédnutí	v	budově	Charity	na	ul.	
Svitavská	44,	Moravská	Třebová.

PODPOrA 
zŘizOVATELE
Zřizovatelem	 Charity	 Moravská	 Třebová	 je	 Arcibiskupství	
olomoucké.	Jako	podpora	pro	koordinaci	řízení	a	pro	metodické	
vedení	 Charit	 byla	 zřízena	 Arcidiecézní	 charita	 Olomouc.

Několik příkladů pomoci ze strany zřizovatele, které si vážíme:

•	 Metodická,	odborná	a	konzultační	činnost
•	 Pomoc	při	organizaci	sbírek	(TKS,	PA)
•	 Pastorační	služby	a	poutě	za	charitní	dílo
•	 nabídky	duchovních	obnov	pro	zaměstnance
•	 Pomoc	při	koordinaci	humanitární	pomoci
•	 Zřízení	místa	pastoračního	asistenta	a	úhrada	jeho	mzdy	
•	 Krizový	 fond	 z	 TKS,	 který	 slouží	 charitám	 k	 překlenutí		
	 finanční	krize	např.	při	hrozícímu	skončení	služby	z	důvodu		
	 nedostatečného	financování.

•	 Díky	 sdružení	 církevních	 organizací	 využíváme	 benefity	
	 v	podobě	levnějších	energií,	telefonních	tarifů,	pojištění	aj.

Spolupráce s farnostmi 

•	 Každý	 měsíc	 je	 sloužena	 mše	 sv.	 v	 budově	 charity	
	 pro	zájemce	z	řad	klientů	a	pracovníků
•	 Duchovní	podpora	zaměstnanců	a	klientů	
•	 Požehnání	koledníků	Tříkrálové	sbírky
•	 V	rámci	oslav	Dne	Charity	bohoslužba	za	charitní	dílo
•	 Poskytnutí	 prostor	 kláštera	 jako	 zázemí	 koledníků	
	 při	Tříkrálové	sbírce
•	 Kněží	ve	farnostech	pomáhají	s	koordinací	dobrovolníků	
	 a	 mnozí	 se	 sami	 aktivně	 zapojují	 do	 TKS.	 Pomáhají	
	 s	propagací	sbírky	ve	farnostech
•	 Pomoc	 a	 podpora	 při	 organizaci	 Postní	 almužny,		
	 informace	 v	 ohláškách,	 výběr	 kasiček,	 propagace
•	 Lidé	z	farnosti	se	zapojují	jako	dobrovolníci	do	pořádání		
	 akcí	a	sbírek
•	 Poskytnutí	prostor	v	kostelích	na	Tříkrálový	koncert
•	 Možnost	 prezentace	 charitní	 činnosti	 a	 služeb		
	 prostřednictvím	 kněžích	 ve	 farnostech	 svitavského		
	 děkanátu

VÝzNAMNé 
UDáLOSTi rOKU 2017

ČESKO SVÍTÍ MODŘE

V	 dubnu	 2017	 proběhla	 celosvětová	 kampaň	 zaměřená	 na	
zvýšení	povědomí	o	autismu.	Symbolem	akce	je	modrá	barva	a		
zapojit	se	mohou	organizace	i	jednotlivci,	kteří	chtějí	přispět	
k	osvětě.	Kampaň	jsme	podpořili	nasvícením	budovy	modrými	
světelnými	řetězy,	klienti		stacionáře	a	terapeutických	dílen	
se	 zúčastnili	 soutěže	 „Modrá	 fotka“,	 promítání	 tematick-
ého	 filmu	 nebo	 besed	 o	 poruchách	 autistického	 spektra.	

BURZA FILANTROPIE – LITOMyŠL

Dne	4.	10.	2017	jsme	se	zúčastnili	6.	ročníku	Burzy	filantropie,	
pořádané	Koalicí	 nevládek	Pardubického	 kraje,	 s	 projektem	
„Lahodné	čokoládové	pokušení“.	Oslovili	jsme	přítomné	doná-
tory,	 aby	podpořili	 náš	projekt	 zacílený	na	 zakoupení	 	pro-
fesionálního	 temperovacího	 stroje	 na	 výrobu	 čokoládových	
pralinek.	 Díky	 našemu	 projektu	 můžeme	 klientům	 pomoci	
v	rozvoji	pracovních	dovedností	a	návyků,	což	vede	k	většímu	
uplatnění	na	trhu	práce	a	tím	i	k	jejich	větší	samostatnosti.	
Na	 Burze	 filantropie	 jsme	 byli	 úspěšní	 a	 za	 výtěžek,	 který	
jsme	od	štědrých	donátorů	získali,	 jsme	zakoupili	tempero-
vací	přístroj,	který	používáme	s	klienty	v	potravinové	dílně.
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nebo	 hygienických	 prostředků,	 z	 toho	 540,613	 z	 Penny	
Marketu	 a	 346,701	 z	 Billy.	 Tyto	 byly	 následně	 rozděleny	
především	 rodinám	 s	 dětmi,	 lidem	 bez	 domova	 a	 dalším	
potřebným	 z	 našeho	 regionu.	 Děkujeme	 koordinátorce	
sbírky,	 všem	 dobrovolníkům,	 bratřím	 Františkánům	
i	 všem	 dárcům	 za	 nezištnou	 pomoc!	 Poděkování	 patří	
také	 obchodním	 řetězcům	 Penny	 Market	 a	 Billa	 zato,	 že	
umožnili	 sbírku	 v	 prostorách	 nákupních	 domů	 uspořádat!

SVATOMARTINSKÉ VESELÍ

V	listopadu	2017	jsme	v	sále	Na	Písku	v	Moravské	Třebové	
zorganizovali	 	 akci	 „Svatomartinské	 veselí“,	 která	 vychází	
z	tradic	spojených	se	svátkem	sv.	Martina.	Společně	s	klien-
ty	 terapeutických	 dílen	 a	 denního	 stacionáře	 se	 za	 námi	
přijeli	 poveselit	 i	 klienti	 se	 zdravotním	 znevýhodněním	
z	dalších	spřátelených	organizací.	Díky	pestrému	programu	
a	živé	hudbě		v	podání	kapely	Domino	panovala	v	sále	skvělá	
atmosféra.	Přivítali	jsme	přes	150	návštěvníků.	Hlavní	cenou	
oblíbeného	zábavného	 losování	byla	svatomartinská	husa.
Děkujeme	všem,	kteří	akci	finančně	podpořili,	zejména	hejt-
manu	Pardubického	kraje	JUDr.	Martinu	Netolickému,	Ph.D.,	
který	udělil	 záštitu	a	poskytl	finanční	příspěvek,	Vojenské	
střední	 škole	 Moravská	 Třebová	 a	 panu	 plukovníkovi	 gšt.	
Ing.	Zdeňku	Macháčkovi	za	poskytnutí	sálu	a	dobrovolníků	
z	řad	studentů	školy.	Děkujeme	všem	účinkujícím	a	dárcům,	
kteří	přispěli	do	zábavného	losování	věcným	darem.	Těšíme	
se	na	další	ročník	2018.

ZAHRADNÍ SLAVNOST

Dne	 27.	 září	 2017	 jsme	 společně	oslavili	 Dny	Charity	 a	 k	 této	
příležitosti	 jsme	 uspořádali	 Zahradní	 slavnost	 a	 Den	
otevřených	 dveří.	 Návštěvníci	 si	 mohli	 prohlédnout	 pro-
story,	 seznámit	 se	 s	 činností	 Charity	 a	 také	 	 pro	 ně	
byl	 připraven	 bohatý	 program	 v	 podobě	 dílniček	 pro	
děti,	 hudební	 a	 taneční	 vystoupení,	 jízda	 na	 koni	 a	
další.	 	 Na	 akci	 vystoupili	 i	 klienti	 charitních	 služeb.	 Díky	
podpoře	 firem	 JAHA	 Hanák	 s.r.o.	 a	 Pekařství	 Moravec	
s.r.o.	 jsme	 mohli	 poskytnout	 hostům	 občerstvení.	

NÁRODNÍ POTRAVINOVÁ SBÍRKA

V	 listopadu	 2017	 	 proběhla	 Národní	 potravinová	 sbírka,	
kterou	organizoval	Byznys	pro	společnost	s	Českou	federací	
potravinových	 bank,	 Armádou	 spásy	 a	 ve	 spolupráci
s	registrovanými	potravinovými	bankami.Do	tohoto	projektu	
jsme	 se	na	 základě	dlouhodobé	 spolupráce	 s	 potravinovou	
bankou	z	Chotovic	také	zapojili.	Důvodem	sbírky	bylo	získat	
potraviny	pro	lidi	v	nouzi	a	upozornit	veřejnost,	že	i	v	České	
republice	 je	 chudoba	 problémem.	 Lidí,	 kteří	 se	 nachází	
v	těžké	životní	situaci	a	potřebují	pomoc	druhých,	je	mnoho.	
Potravinová	 sbírka	 se	 konala	 11.	 listopadu	 2017	 od	 8:00	 do	
20:00	 hod.	 v	 obchodních	 řetězcích	 Penny	 Market	 a	 Billa	
v	Moravské	Třebové.	Do	sbírky	bylo	zapojeno	17	dobrovolníků	
převážně	z	farnosti	Moravská	Třebová.	Díky	jejich	obětavosti	
a	 štědrosti	 dárců	 se	 podařilo	 získat	 887,314	 kg	 potravin	

OrgANizAčNí SCHéMA 
CHAriTY MOrAVSKá TŘEBOVá

Ředitelka CHMT

Asistentka ředitelky
Finanční manažerka

a mzdová účetní

Správce budovy

Sociální pracovník DS

Pracovníci v soc. službách
DS

Sociální pracovník Sociální pracovník

Vedoucí SAS

Sociální pracovníci

Vedoucí DS a STD

Sociální pracovník STD

Pracovníci v soc. službách
STD

Vedoucí a soc. pracovník
Občanské poradny Provozní účetní

Vedoucí 
Dobrovolnického centra

Vedoucí a soc. pracovník
CPP
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VÝKAz ziSKU A zTráTY

NÁKLADY
													Činnost

																		Hlavní 														Hospodářská 																		Celkem

I.	 Spotřebované	nákupy 3	276	028,59 160	463,24 3	436	491,83

Spotřeba	materiálu,	energie	a	ostatních	naskladovaných	dodávek 1	653	340,81 100	646,74 1	753	987,55

Prodané	zboží 39	746,00 39	746,00

Opravy	a	udržování 143	298,00 3	869,50 147	167,50

Náklady	na	cestovné 31	572,00 288,00 31	860,00

Náklady	na	reprezentaci

Ostatní	služby 1	444	130,78 15	519,00 1	459	649,78

II.	 Změny	stavu	zásob	vlastní	činnosti	a	aktivace

Změna	stavu	zásob	vlastní	činnosti

Aktivace	materiálu,	zboží	a	vnitroorganizačních	služeb

Aktivace	dlouhodobého	majetku

III.	 Osobní	náklady 7	327	820,00 107	265,00 7	435	085,00

Mzdové	náklady 5	555	776,00 81	776,00 5	637	552,00

Zákonné	sociální	pojištění 1	772	044,00 25	489,00 1	797	533,00

Ostatní	sociální	pojištění

Zákonné	sociální	náklady

Ostatní	sociální	náklady

IV.	 Daně	a	poplatky 4	340,00 4	340,00

Daně	a	poplatky 4	340,00 4	340,00

V.	 Ostatní	náklady 63	800,02 63	800,02

Smluvní	pokuty,	úroky	z	prodlení	a	ostatní	pokuty	a	penále

Odpis	nedobytné	pohledávky 1	500,00 1	500,00

Nákladové	úroky

Kursové	ztráty

Dary

Manka	a	škody

Jiné	ostatní	náklady 62	300,02 62	300,02

VI.	 Odpisy,	prodaný	majetek,	tvorba	a	použití	rezerv	a	opravných	položek 124	030,00 7	014,37 131	044,37

Odpisy	dlouhodobého	majetku 124	030,00 7	014,37 131	044,37

Prodaný	dlouhodobý	majetek

Prodané	cenné	papíry	a	podíly

Prodaný	materiál

Tvorba	a	použití	rezerv	a	opravných	položek

VII.	 Poskytnuté	příspěvky

Poskytnuté	členské	přísp.	a	přísp.	zúčtované	mezi	organizačními	složkami

VIII.	 Daň	z	příjmů

Náklady celkem 10 796 018,61 274 742,61 11 070 761,22
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VÝKAz ziSKU A zTráTY

VÝNOSY
															Činnost

																		Hlavní 														Hospodářská 																		Celkem

I.	 Provozní	dotace 10	051	432,95 10	051	432,95

II.	 Přijaté	příspěvky 112	849,00 25	425,00 138	274,00

Přijaté	příspěvky	zůčtované	mezi	org.	složkami

Přijaté	příspěvky	(dary) 112	849,00 25	425,00 138	274,00

Přijaté	členské	příspěvky

III.	 Tržby	za	vlastní	výkony	a	zboží 414	579,00 390	631,00 805	210,00

IV.	 Ostatní	výnosy 139	637,66 139	637,66

Smluvní	pokuty,	úroky	z	prodlení,	ostatní	pokuty	a	penále

Platby	za	odepsané	pohledávky

Výnosové	úroky

Kursové	zisky

Zúčtování	fondů 113	890,00 113	890,00

Jiné	ostatní	výnosy 25	747,66 25	747,66

V.	 Tržby	z	prodeje	majetku

Tržby	z	prodeje	dlouhodobého	nehm.	a	hmotného	majetku

Tržby	z	prodeje	cenných	papírů	a	podílů

Tržby	z	prodeje	materiálu

Výnosy	z	krátkodobého	finančního	majetku

Výnosy	z	dlouhodobého	finančního	majetku

Výnosy celkem 10 718 498,61 416 056,00 11 134 554,61

Výsledek hospodaření před zdaněním -77 520,00 141 313,39 63 793,39

Výsledek hospodaření po zdanění -77 520,00 141 313,39 63 793,39
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rOzVAHA
AKTIVA k	1.	1.	2017 k	31.	12.	2017

A.	 Dlouhodobý	majetek	celkem 525	670,90 741	802,53

1.	 Dlouhodobý	nehmotný	majetek	celkem

2.	 Dlouhodobý	hmotný	majetek	celkem 797	488,70 1	144	664,70

3.	 Dlouhodobý	finanční	majetek	celkem 180	000,00 180	000,00

4.	 Oprávky	k	dlouhodobému	maj.	celkem -451	817,80 -582	862,17

B.	 Krátkodobý	majetek	celkem 2	457	637,01 2	470	913,25

1.	 Zásoby	celkem

2.	 Pohledávky	celkem 106	016,00 59	198,00

3.	 Krátkodobý	finanční	majetek	celkem 2	334	178,02 2	404	674,26

4.	 Jiná	aktiva	celkem 17	442,99 7	040,99

Aktiva celkem 2 983 307,91 3 212 715,78

PASIVA k	1.	1.	2017 k	31.	12.	2017

A.	 Vlastní	zdroje	celkem 1	981	763,71 2	010	078,42

1.	 Jmění	celkem 473	150,00 437	671,32

2.	 Výsledek	hospodaření	celkem 1	508	613,71 1	572	407,10

B.	 Cizí	zdroje	celkem 1	001	544,20 1	202	637,36

1.	 Rezervy	celkem

2.	 Dlouhodobé	závazky	celkem

3.	 Krátkodobé	závazky	celkem 833	931,85 734	110,71

4.	 Jiná	pasiva	celkem 167	612,35 468	526,65

Pasiva celkem 2 983 307,91 3 212 715,78
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zPráVA NEzáViSLéHO AUDiTOrA
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Děkujeme	 Řádu	 menších	 bratří	 Františkánů	 a	 všem	
kněžím	ze	svitavského	děkanátu	 za	výbornou	spolu-
práci	a	podporu.

Děkujeme	všem	našim	koordinátorům	Tříkrálové	sbírky	
za	jejich	vysoké	nasazení,	pomoc	a	skvělou	spolupráci.	
Velký	dík	patří	také	všem	dobrovolníkům,	kteří	se	na	
Tříkrálové	sbírce	jakkoliv	podíleli.

Děkujeme	všem	členům	revizní	komise	a	charitní	rady,	
kteří	nám	dobrovolně	pomáhali	a	pomáhají.

 
 
 
 
 

INDIVIDUÁLNÍM DÁRCŮM:

Stanislav	Faltýnek
Josef	Jílek
Jiří	Šejnoha
Miroslav	Jurenka
Karel	Haškovec
Tomáš	Kroulík
Martin	Chládek

DOBROVOLNÍKŮM:

Gita	Horčíková
Jan	Opletal
Lucie	Vašáková
Anežka	Hamplová
Anna	Hamplová

FIRMÁM:

Innogy	Česká	republika	a.s.
APOOL-WERKE,	s.r.o.
CHAS-MT,	s.	r.	o.
JAHA	Hanák	s.	r.	o.
Limes,	s.	r.	o.
Medesa,	s.r.o.,	Inter	Meta
MORAVEC	pekárny,	s.	r.	o.
OR	-	CZ,		s.	r.	o.	
REHAU	Automotive,	s.	r.	o
ABNER	a.s.
SAINT-GOBAIN	ADFORS	CZ	s.r.o.
ABPLAST,	s.	r.	o.
KTR	ČR	spol.	s.	r.	o.
VHOS,	a.s.
Technickým	službám	Moravská	Třebová
T-Mobile	Czech	Republic	a.s.
FORTECH,	spol.	s	r.o.	Litomyšl

SrDEčNě DěKUjEME

DONÁTORŮM A INSTITUCÍM:

Ministerstvu	práce	a	sociálních	věcí	ČR
Ministerstvu	vnitra	ČR	
Pardubickému	kraji	
Městu	Moravská		Třebová	
Městu		Jevíčko	
Mikroregionu	MTJ
Obcím	Moravskotřebovského	a	Jevíčského	regionu		
Úřadu	práce	Svitavy	a	Pardubice
Koalici	nevládek	Pardubického	kraje
Vojenské	střední	škole	a	VOŠ	MO	v	Moravské	Třebové	
Městské	knihovně	v	Moravské	Třebové
Základní	umělecké	škole	v		Moravské	Třebové
Základní	umělecké	škole	v	Jevíčku	

Barbora	Dostálová
Eliška	Hamplová
Jakub	Kostaňuk
Jana	Haasová
Jana	Vachová
Jiřina	Hamplová
Josef	Jílek
Karel	Navrátil
Kateřina	Čejchanová
Kristýna	Nerušilová
Lenka	Myslikovjanová
Marek	Nerušil
Martin	Jílek
Michaela	Šrámková
Tomáš	Myslikovjan
Vojtěch	Wolfel
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Charita	Moravská	Třebová
Kostelní	nám.	24/3
571	01	Moravská	Třebová
www.	mtrebova.charita.cz
info@mtrebova.charita.cz


