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Motto: 
„Dělejme, co můžeme, Bůh udělá, co nemůžeme my.“

(sv. Jan Bosco)

Vážení a milí přátelé, příznivci Oblastní charity Moravská Třebová, 
připravili jsme pro vás výroční zprávu za rok 2014, ve které stejně 
jako každý rok rekapitulujeme vše, co jsme udělali, jaká byla naše 
práce, hospodaření, služby, úspěchy i to, s čím jsme se potýkali.
Vy, kteří nás již znáte, jistě víte, že každý kalendářní rok zahajujeme 
nejznámější charitní akcí, Tříkrálovou sbírkou. Sbírka byla úspěšná, 
dokonce úspěšnější než v minulých letech, přestože žijeme v době, 
kdy má mnoho obyčejných lidí „hluboko do kapsy“. Díky rozšíření 
Tříkrálové sbírky téměř do všech obcí Moravskotřebovského  
a Jevíčského regionu a díky následné pomoci sociálně potřebným 
občanům, kterou jsme mohli z výtěžku poskytnout v mnohem větší 
míře než v předchozích letech, se nám podařilo prohloubit spolu-
práci také s dalšími obcemi, od nichž jsme získali dary  
a finanční příspěvky na provoz sociálních služeb. Věřím, že i díky 
této podpoře zkvalitníme a rozšíříme nabídku poskytovaných slu-
žeb, a za spolupráci s obcemi upřímně děkuji. 

Snažíme se, aby veškerá naše práce měla význam, abychom 
dokázali reagovat na aktuální potřeby a výzvy, a zajistili tak našim 

klientům co nejkomplexnější podporu. Zapojujeme se mimo jiné 
také do různých akcí se snahou vyzdvihnout to, co klienti a charita 
umí. Mezi nejúspěšnější akce patřila v loňském roce Burza filant-
ropie, na které měl úspěch náš projekt „Pec pro dobrou věc“, nebo 
např. ocenění našeho dobrovolníka Jana Opletala cenou KONEPu za 
dlouhodobou činnost ve prospěch druhých. Za zmínku určitě stojí 
to, že se nám podařilo akreditovat tři dobrovolnické programy, na 
které jsme získali poprvé dotaci z Ministerstva vnitra.

Jsme rádi, že se během roku vždy najdou chvíle, kdy se můžeme 
radovat z drobných úspěchů, které buď jsou, nebo nejsou navenek 
vidět. Často fungují jako náš doping, neboť každodenní práce není 
jednoduchá. Loňský rok byl po finanční stránce dobrý – podařilo 
se získat potřebné finanční prostředky a provoz sociálních služeb 
neutrpěl žádnou velkou újmu. Museli jsme se však potýkat s pro-
blémy, které pokládám za mnohem závažnější než peníze. Byla to 
naše lidská slabost, nedůvěra a možná i tíha, jež na mnohé dopadla 
kvůli velkému tlaku, který je na nás, poskytovatele sociálních služeb 
a hlavně církevní neziskovky, neustále kladen. Bohužel u nás v loň-
ském roce nastaly nutné zásadní personální změny, s kterými jsme 
nepočítali. Museli jsme toto oslabení zvládnout a zvláště ke konci 
roku jsme všichni prožili velmi náročné období. 

Zhodnotím-li i tyto těžké chvíle a změny, ke kterým došlo,  
s odstupem času musím uznat, že „všechno zlé, bylo k něčemu 
dobré“. Překonali jsme krizi růstu organizace a udělali jsme několik 
organizačních změn, které charitě v konečném důsledku velmi 
prospěly. Některé pracovní týmy se pozměnily, některé jsme mohli 
také personálně posílit a nastavili jsme celkově jiný systém práce  

ÚVODNÍ SLOVO 
ŘEDITELKY 

ÚVODNÍ SLOVO 
DUCHOVNÍHO 
SPRÁVCE

a fungování uvnitř organizace. Charitu se podařilo více stabilizovat, 
za což jsem velice vděčná. 

Chci touto cestou poděkovat všem svým spolupracovnicím  
a spolupracovníkům, kteří charitu neopustili ani v těžkých chvílích, 
za jejich obětavou a velmi dobrou práci, vytrvalost a důvěru. Dovo-
lím si touto cestou poděkovat i bývalým pracovnicím, které s námi 
již v týmu nejsou, protože i ony mají velký podíl na dobrých věcech, 
které se nám společně podařily. 

Mnohokrát děkuji také všem našim dobrovolníkům, kteří se zapojili 
do dobrovolnických programů a pomáhají budovat charitní dílo. 
Bez jejich nezištné pomoci by charita nebyla charitou. Osobní po-
děkování patří také našim kněžím a Řádu menších bratří františká-
nů za pěknou spolupráci a duchovní podporu. 

Děkuji všem jednotlivým dárcům, firmám a dalším sponzorům  
a příznivcům, zástupcům měst a obcí Moravskotřebovského  
a Jevíčského regionu, kteří nás finančně či jinak podporují. Zvláště 
děkuji také zástupcům Pardubického kraje za výbornou spolupráci, 
záštitu a osobní podporu, panu senátorovi Mgr. Radko Martínkovi, 
Ministerstvu práce a sociálních věcí a nadačním fondům, od kte-
rých jsme získali v loňském roce peníze.

Děkuji zástupcům Vojenské školy v Moravské Třebové za krásnou 
součinnost při organizování charitních akcí.

Přeji vám vše dobré. 
Ludmila Dostálová

ředitelka Oblastní charity Moravská Třebová

Mnoho lidí vnímá ve svém životě narůstající nejistotu a obavy 
z věcí budoucích. Politicky, ekonomicky, sociálně, ale i v jiných 
oblastech života jsou vyhlídky, i očima odborníků, spíše chmurné. 
My křesťané však, díky své zkušenosti s dobrotou Boží, s Jeho 
mocí a péčí o naše často i drobné záležitosti života, máme 
možnost i v tak složité době být pokojní, radostní v naději  
a s důvěrou očekávat věci budoucí. 

Úkolem nás křesťanů v této unavené a kdečím zklamané době je 
být oporou, povzbuzením a ukazatelem směru. Právě služba naší 
charity je takovouto radostně podanou rukou, laskavým přijetím 
a naději probouzející péčí. Nejde tolik o množství, druh, troufám 
si říct, ani profesionalitu odvedené práce, ale především o ducha 
lásky, který je pravým smyslem charitního díla. Kéž i uprostřed 
nutností dnešního systému tlačícího na výkon, administrativu 
a jiné další aspekty se nám daří na prvním místě mít to, co je 
smyslem našeho bytí zde na zemi. K tomu vám žehná a za vás se 
modlí 

P. Šebestián Pavel Smrčina OFM
administrátor farnosti Moravská Třebová
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POSLÁNÍ OCHMT:

ZAMĚSTNANCI 
OBLASTNÍ CHARITY MORAVSKÁ TŘEBOVÁ 
k 31. 12. 2014:

Ludmila Dostálová – ředitelka

Daniela Opletalová – mzdová účetní

Jitka Poláchová – provozní účetní

Ing. Josef Bojanovský – finanční manažer

neobsazeno – vedoucí DS Domeček, STD Ulita 
Lucie Vašáková, DiS. – sociální pracovnice

Vratislava Kostaňuková – pracovnice v sociálních službách DS Domeček

Bc. Jiří Podlezl – pracovník v sociálních službách DS Domeček

Dagmar Charauzová  – pracovník v sociálních službách DS Domeček

Renata Husáková – vedoucí STD Ulita, prac. v soc. službách STD Ulita 
Pavlína Endlová – pracovnice v sociálních službách STD Ulita 
Markéta Kalábová – pracovnice v sociálních službách STD Ulita

Denisa Košínová, Dis – vedoucí SAS Šance pro rodinu

Bc. Monika Antošová – sociální pracovník

ThDr. Jan Kučera – další odborný pracovník

Bc. Barbora Žilková – vedoucí CPP Cesta

Tereza Šípová – asistent při terapeutických činnostech

Vlastimil Endl – pomocný pracovník při udržování zeleně a budovy

PŘEHLED POSKYTOVANÝCH SLUŽEB V ROCE 2014:
Registrované sociální služby:
Denní stacionář Domeček 
Sociálně terapeutické dílny Ulita
Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi – Šance pro rodinu

Sociálně prospěšná služba:
Centrum pěstounské péče Cesta

Dobrovolnické centrum:
program Kamarád, program Lebeda, program Déčko

Půjčovna zdravotních a kompenzačních pomůcek

Centrum humanitární pomoci:
Humanitární šatník, Humanitární sklad

Aktivity seniorů 
Setkávání seniorů, Svoz seniorů 

Sbírky:
Tříkrálová sbírka, Postní almužna, Veřejná sbírka

KONTAKTNÍ ÚDAJE: 
Oblastní charita Moravská Třebová
Kostelní náměstí 24/3
571 01 Moravská Třebová

IČO: 65189418
Číslo účtu: KB Moravská Třebová 27–1128540297/0100

E: info@mtrebova.charita.cz
www.mtrebova.charita.cz

STATUTÁRNÍ ZÁSTUPCE/ ŘEDITELKA:
Ludmila Dostálová 

T: 739 002 756
E: ludmila.dostalova@mtrebova.charita.cz

CHARITNÍ RADA: 
Složení ke konci r. 2014

Předseda: Gita Horčíková
Jednatel: Jan Opletal
Členové: Mgr. Renata Dopitová, Bohumila Hubená,  
  Marie Nedomová
 
Revizní komise: Věra Netolická, Lenka Antlová,  
  Zlatuše Hmírová

PŮSOBNOST OCHMT:
Moravská Třebová 
Kunčina 
Mladějov 
Třebařov 
Staré Město 
Gruna 
Městečko Trnávka 
Vranová Lhota 
Jevíčko 
Biskupice 
Jaroměřice 
Velké Opatovice 
Linhartice 
Bělá u Jevíčka 
Rychnov
Borušov 
Křenov 
Chornice 
Útěchov 
Dlouhá Loučka 
Víska u Jevíčka 
Zadní Arnoštov 
Bezděčí 
Borušov
Dětřichov 
Janůvky 
Koruna 
Malíkov Březina 

Březinky
Hartinkov Vrážné 
Vysoká 
Slatina Radkov 
Rozstání

Pomoc bližním v nouzi bez ohledu na jejich příslušnost k rase, národnosti či náboženství. Oblastní 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 orga-
nizace Charita Česká republika. Zřizovatelem je Arcibiskupství olomoucké. Oblastní charita Moravská Třebová je evidována jako církevní 
právnická osoba u Ministerstva kultury ČR podle zákona 3/2002 Sb., o církvích a náboženských společnostech.
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DENNÍ STACIONÁŘ DOMEČEK
Provozní doba: Po – Pá 7:00 – 16:00
Sídlo: Svitavská 655/44, 571 01 Moravská Třebová
T: 461 310 627
M: 734 435 089
E: stacionar@mtrebova.charita.cz

ZAŘAZENÍ V TYPOLOGII SLUŽEB 
denního stacionáře

Identifikátor služby: 1087615
Kapacita zařízení: 12 uživatelů denně
Vedoucí: Mgr. Anna Besson
Muzikoterapeutická činnost: Hana Dosedělová

POSLÁNÍ

Posláním Denního stacionáře Domeček v Moravské Třebové je umožnit lidem s mentálním postižením setkávat se s vrstevníky, nabízet 
jim individuální podporu a pomoc v upevňování stávajících a v získávání nových dovedností, které jim umožní vyšší míru samostatnosti 
a zapojení do běžného života.

OKRUH OSOB

Denní stacionář Domeček je určen pro osoby s lehkým a středně těžkým mentálním (popřípadě kombinovaným) postižením  
z Moravskotřebovského a Jevíčského regionu ve věku od 18 do 55 let. 

Jedná se o osoby s mentálním postižením v kombinaci:
– s chronickým duševním onemocněním (přijmeme do max. počtu 4 osob)
– s tělesným postižením
 – uživatel, který je schopen se pohybovat s podporou pracovníka
 – uživatel na vozíku (přijmeme do max. počtu 3 osob)
– s vadami zraku (uživatel musí být schopen základní orientace ve vnitřním prostoru stacionáře)
– s vadami sluchu (uživatel, který se s pracovníkem domluví bez použití znakové řeči)

Můžeme přijmout žadatele, kteří jsou v kompenzovaném stavu a neberou návykové látky.
Přijmeme i inkontinentní žadatele, kteří jsou schopni alespoň 5 minut s oporou stát.

CÍLE SLUŽBY

Cílem služby je naučit uživatele takovým dovednostem, které potřebují k samostatnému životu v jejich přirozeném prostředí.

Jedná se zejména o dovednosti potřebné k:
1. vedení domácnosti
2. zvládání péče o svou osobu
3. navazování a udržování sociálních vztahů
4. samostatnému vyřizování osobních záležitostí
5. smysluplnému využívání volného času
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ZÁSADY POSKYTOVANÉ SLUŽBY

Službu poskytujeme v souladu s těmito zásadami:

Zásada podporovaného rozhodování 
S uživatelem si promluvíme o kladech a záporech jeho rozhodnutí, konečné řešení necháme na něm.

Zásada přiměřené podpory a motivace
Motivujeme uživatele k co největší samostatnosti, nepomáháme tam, kde to uživatel zvládá sám.

Zásada přiměřené komunikace
Komunikaci přizpůsobujeme schopnostem a možnostem uživatele, ověřujeme si, zda nám uživatel rozuměl.

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 obstarávání osobních záležitostí

ČINNOSTI NABÍZÍME PROSTŘEDNICTVÍM TĚCHTO AKTIVIT

– nácvik praktických dovedností potřebných v každodenním životě (sebeobsluha, vedení domácnosti, vaření, nakupování, …)
– pohybové aktivity
– komunikační bloky
– muzikoterapie a další hudební aktivity
– účast na společenských, kulturních a sportovních akcích
– poznávací výlet
– relaxační aktivity
– všeobecné sociální poradenství a individuální konzultace

Uživatelům nabízíme také fakultativní službu – svoz do zařízení a zpět.

V roce 2014 navštěvovalo Denní stacionář Domeček celkem 10 uživatelů. Věnovali se především nácviku praktických dovedností 
(sebeobsluha, nakupování, vaření, úklid, …) a rozvoji komunikačních schopností. Dále měli možnost rozvíjet se v rukodělných činnostech 
(keramika, dřevodílna, vyšívání, aj.). Zúčastnili se řady kulturních a společenských akcí, výletů aj.

V následujícím roce budeme i nadále klást důraz:
– na profesionální poskytování služby s ohledem na naplňování standardů kvality sociálních služeb
– na odborné vzdělávání pracovníků
– na prospěšnost a užitečnost služby pro uživatele 
– na spokojenost našich uživatelů
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SOCIÁLNĚ TERAPEUTICKÉ DÍLNY ULITA
Provozní doba: Po – Pá 7:00 – 16:00
Sídlo: Svitavská 655/44
 571 01 Moravská Třebová
T: 461 540 800
M: 733 676 795
E: dilny@mtrebova.charita.cz

ZAŘAZENÍ V TYPOLOGII SLUŽEB
sociálně terapeutické dílny

Identifikátor služby: 9353523
Kapacita zařízení: 15 uživatelů na den
Vedoucí: Iva Kapounová, DiS.

POSLÁNÍ

ST dílny Ulita v Moravské Třebové jsou určeny pro dospělé lidi s mentálním postižením nebo chronickým duševním onemocněním. 
Při terapeutických činnostech v dílnách podporujeme rozvoj jejich pracovních dovedností, schopností naučit se dodržovat stanovená 
pravidla, plnit pracovní povinnosti a být součástí kolektivu. 
Naším posláním je vytvořit uživatelům takové prostředí, které se bude co nejvíce podobat pracovnímu prostředí.

CÍLOVÁ SKUPINA

Sociální služba STD Ulita je určena dospělým lidem ve věku od 18 do 55 let z Moravskotřebovského a Jevíčského regionu, kteří nejsou 
z důvodu lehkého mentálního či chronického duševního onemocnění umístitelní na trhu práce. Postižení může být kombinované – 
lehké mentální s přidruženým duševním onemocněním.

Do naší služby přijímáme uživatele, kteří nejsou:
– inkontinentní  
– nevidomí
– autisté 
– neslyšící
– závislí na návykových látkách (drogy, alkohol a jiné omamné látky)
– závislí na přímém dohledu ze strany pracovníka (potřeba osobní asistence)
– trvale upoutáni na invalidní vozík

CÍLE SLUŽBY

– podporovat uživatele v dodržování stanovených pravidel
– podporovat uživatele v dodržování pracovních postupů
– podporovat uživatele v komunikaci (mezi sebou i s pracovníky) ve vzájemném respektu, v pracovním procesu i kolektivu
– prostřednictvím individuálního přístupu pracovníka rozvinout u uživatele sociální vnímání a sebevědomí a pomocí  
 sociálně pracovní terapie i pracovní návyky a zručnost
– navázat takovou spolupráci s návaznými službami a rodinnými příslušníky uživatelů, aby nebyli závislí na službě, rodičích, ale žili jako  
 jejich vrstevníci
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ZÁSADY POSKYTOVANÉ SLUŽBY

Individuální přístup
Každý člověk je pro nás jedinečnou osobností, která má svou důstojnost a právo na všestranný rozvoj osobnosti a individuální podporu.

Přijetí
Bez ohledu na náboženské vyznání, sociální statut, nemoci a sexuální orientaci je pro nás každý člověk člověkem, který má svou 
důstojnost a je hoden úcty.

Otevřenost
Jsme připraveni být k dispozici člověku, jsme mu ochotni naslouchat (např. názory, emoce).

Svoboda
Každý člověk má právo nakládat se svým životem podle svého uvážení (právo vyjádřit se, říct svůj názor) a nést zodpovědnost za své 
rozhodnutí a činy.

Partnerství s rodinou
Rodina je pro nás cenným zdrojem při podpoře uživatele. V případě střetu zájmu uživatel–rodina hledáme společné řešení.

Týmovost 
Jsme tým, usilujeme o jednotný přístup k uživatelům, přijímáme rozhodnutí týmově, neseme odpovědnost za týmovou práci, táhneme 
za jeden provaz.

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 pracovních návyků a dovedností

ČINNOSTI NABÍZÍME PROSTŘEDNICTVÍM TĚCHTO AKTIVIT

– pracovní terapie ve svíčkařské, potravinové a výtvarné dílně
– výchovně vzdělávací aktivity podle individuálních potřeb uživatelů formou komunikačních bloků apod.
– všeobecné sociální poradenství a individuální konzultace
– nácvik praktických dovedností potřebných v každodenním životě
– výchovné a vzdělávací aktivity podle individuálních potřeb uživatelů formou komunikačních bloků

DÁLE NABÍZÍME FAKULTATIVNÍ SLUŽBU

– svoz uživatelů do zařízení a zpět domů
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ŠANCE PRO RODINU
Provozní doba: Terénní forma pomoci je poskytována v pracovní dny od 7:00 do 18:00 hodin po dohodě s rodinou. Službu lze sjednat  
 ve výjimečných případech i mimo pracovní dobu.
 Ambulantní forma pomoci je zajištěna v budově Oblastní charity Moravská Třebová v pondělí a ve středu od 12:00 do  
 15:30 hod po dohodě s rodinou.
Sídlo: Svitavská 655/44, 571 01 Moravská Třebová
T: 461 100 243 
M: 734 797 497
E: sas@mtrebova.charita.cz, denisa.kosinova@mtrebova.charita.cz

ZAŘAZENÍ V TYPOLOGII SLUŽEB 
sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi

Identifikátor služby: 2772318
Kapacita zařízení: 20 rodin
Vedoucí: Denisa Košínová, DiS.

POSLÁNÍ

Sociální služba „Šance pro rodinu“ pod Oblastní charitou Moravská Třebová poskytuje pomoc a podporu rodinám s nezaopatřenými 
dětmi, které se ocitly v nepříznivé sociální situaci a nedaří se jim tuto situaci řešit vlastními silami. Pomáháme rodičům zajistit vhodné  
a bezpečné prostředí pro zdravý vývoj jejich dětí, motivujeme je a podporujeme k převzetí vlastní zodpovědnosti za další rozvoj dětí  
a zlepšení situace v rodině.

OKRUH OSOB, KTERÝM JE SLUŽBA URČENA
 
rodinám s dětmi do 18 let věku (lze pracovat i s dětmi do ukončení středoškolského vzdělání) 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 nebo zaměstnání,  
 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 obtížnými životními situacemi, popř. dokázaly vyhledat odbornou pomoc 
– byly schopny zabezpečit dětem vhodné výchovné prostředí, které by neohrožovalo jejich zdravotní, emoční a sociální vývoj,  
 popř. nedošlo k odebrání dítěte do ústavní výchovy

ZÁSADY

Hájíme oprávněný zájem dítěte
Přistupujeme k situaci v rodině tak, aby na prvním místě byl oprávněný zájem dítěte. Dostane–li se do konfliktu zájem rodičů či jiných 
osob se zájmem dítěte, dáme přednost zájmu dítěte. 

Individuální přístup
Vnímáme každého člena rodiny jako jedinečnou osobnost, respektujeme jeho práva a schopnosti, při práci vycházíme z individuálních 
potřeb a možností rodiny. 
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Zaměření na rodinu jako celek
Vnímáme rodinu jako celek, kde se jednotliví členové vzájemně ovlivňují. Zajímáme se o zázemí v rodině a usilujeme o navázání důvěry, 
abychom lépe rozpoznali vztahy v rodině a mohli poskytnout podporu v komunikaci mezi jednotlivými členy. Při komunikaci dbáme na 
aktivní odezvu od rodiny.

Vzájemná spolupráce
Usilujeme o zapojení širší rodiny a důležitých odborníků, kteří se mohou podílet na řešení situace rodiny.

Podpora uživatelů k vlastní aktivitě
Aktivizujeme a motivujeme rodinu, aby co nejvíce samostatně pracovala na zlepšení svých sociálních podmínek a převzala vlastní 
zodpovědnost za další vývoj dětí v rodině.

Mlčenlivost a diskrétnost
Respektujeme právo rodiny na soukromí a důvěrnost jejich sdělení, zachováváme diskrétnost. O citlivé a osobní údaje se zajímáme 
pouze v případě, je–li to nutné k poskytování služby. Bez souhlasu uživatele neposkytujeme žádné informace třetím osobám. 
Výjimkou je poskytnutí informací ze zákona (OSPOD) či vyžádání informací orgány činnými v trestním řízení a soudy. Uživatele (rodinu) 
s poskytnutím těchto informací vždy seznámíme.

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 – odborem sociálních věcí 
a zdravotnictví a dalšími institucemi.

Od založení služby poskytly pracovnice podporu asi 66 rodinám v regionu. Služba SAS má ke konci roku 2014 několik čekatelů.

PRACOVNICE SAS POSKYTOVALY PODPORU PŘEDEVŠÍM V TĚCHTO OBLASTECH
 
– základní sociální poradenství rodinám, které charitu kontaktovaly, vyřízení sociálních dávek a úředních záležitostí mnoha rodinám
– komunikace s organizacemi, školami, doprovázení rodičů do těchto zařízení (případová setkání s pracovníky OSPOD, setkání ve  
 školách apod.)
– podpora několika rodinám při soudních jednáních u okresního soudu SY
– za pomoci advokátky podpora několika rodinám v exekučním, rozvodovém řízení, zlepšení jejich finanční situace
– podařilo se zlepšit prospěch u několika dětí, spolupráce s programem Kamarád, který se zabývá doučováním dětí
– podařilo se najít bydlení dvěma rodinám, zlepšit bytové podmínky u několika rodin, zajistit azylové bydlení několika matkám, které  
 se ocitly s dětmi bez přístřeší
– několik rodin s výchovnými obtížemi dětí se podařilo navázat na další odbornou a pravidelnou pomoc (poradna, psycholog)
– pravidelné asistence pracovnic SAS u kontaktu dětí s rozvedenými rodiči, prarodiči
– byla poskytnuta podpora rodině s těžce postiženým dítětem
– poskytnutí materiální pomoci mnoha rodinám z Tříkrálové sbírky (na základě podnětů sociálního odboru nebo na podnět  
 rodiny – po sociálním šetření)

CÍLENÁ PODPORA RODIN V OBTÍŽNÝCH ŽIVOTNÍCH SITUACÍCH V MORAVSKOTŘEBOVSKÉM 
A JEVÍČSKÉM REGIONU

Celý projekt byl podpořen částkou 72 468 Kč z dotačního programu Rodina a ochrana práv dětí Ministerstva práce  
a sociálních věcí. 

Cílem celého projektu bylo zvýšit a posílit rodičovské kompetence, poskytnout rodinám podpůrné poradenství a učit rodinu společně  
a aktivně trávit volný čas. V rámci projektu jsme zapojovali rodiče, a to prostřednictvím přednáškových cyklů, víkendových akcí 
tématicky různě zaměřených, jejichž cílem bylo umožnit sdílení a výměnu zkušeností rodičů s péčí o děti a jejich výchovu. Další 
možností bylo zúčastnit se konzultací a psychoterapií s odborníky s dlouholetou zkušeností z praxe a pravidelné konzultace v rodinách 
uživatelů. Snažili jsme se do programu začlenit celou rodinu a pracovat s ní jako se systémem a celkem.
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CENTRUM PĚSTOUNSKÉ PÉČE CESTA
Provozní doba: Po – Pá dle telefonické domluvy
Sídlo: Svitavská 655/44, 571 01 Moravská Třebová
M: 734 797 497
E: barbora.zilkova@mtrebova.charita.cz

Vedoucí: Bc. Barbora Žilková

Oblastní charita zareagovala na nově vznikající situaci ve státě, v našem kraji a našem městě, kdy je potřeba více se věnovat náhradní 
rodinné péči. Počátkem roku 2013 požádala charita o rozšíření pověření k SPO a v dubnu 2013 došlo k sepsání prvních dohod se 
souhlasem místně příslušného OSPOD. Ke konci roku 2013 OCHMT spolupracovala již se 7 pěstounskými rodinami.

V průběhu roku 2014 prošla služba dynamickým rozvojem, koncem roku jsme připravovali navýšení kapacity služby. Také jsme rozšířili 
nabídku vzdělávání pěstounů. Stalo se nepsaným pravidlem, že každý měsíc probíhá vzdělávací akce pro pěstouny – přednáška,  
seminář. Vzdělávání je vždy konkrétně zaměřeno a pěstouni si sami mohou zvolit, která témata je oslovují, kteří lektoři jim vyhovují  
a v jakém termínu se chtějí vzdělávání účastnit vzhledem ke svým dalším povinnostem (pracovním či rodinným). Pěstouni mohou využít 
služby hlídání dětí během vzdělávání, kterého se účastní. Společně s klíčovým pracovníkem sestavují pěstouni individuální plán svého 
vzdělávání. Některé přednášky nabízíme také veřejnosti. V minulém roce to byla přednáška doktorky Pekařové, která u nás působí 
pravidelně a jejíž přednášky jsou hojně navštěvovány. Také jsme na podzim odstartovali osvětový cyklus pro veřejnost zaměřený na 
problematiku pěstounské péče tak, aby se široká veřejnost mohla seznámit s institutem pěstounské péče a získala objektivní náhled na 
tuto problematiku. V tomto cyklu chceme pokračovat další přednáškou na jaře, která bude již konkrétněji zaměřena na to, proč by se 
vlastně někdo měl stát pěstounem. Tyto osvětové přednášky plánujeme realizovat vždy na podzim a na jaře. Věříme, že se podaří zvýšit 
povědomí veřejnosti o pěstounské péči. Koncem roku 2014 jsme měli dohodu uzavřenou s 9 rodinami, během jarních měsíců 2015 
očekáváme uzavření další dohody o výkonu pěstounské péče. V této dohodě je stanoven rozsah služeb, podmínky spolupráce  
a zodpovědnost všech zúčastněných.

SLUŽBY, KTERÉ OCHMT PĚSTOUNŮM POSKYTUJE

Doprovázení 
při výkonu náhradní rodinné péče (min. 1krát za 2 měsíce osobní konzultace) 

Poradenství 
sociální, psychologické, speciálně pedagogické apod.

Vzdělávání 
formou seminářů a přednášek během všedních dní s možností hlídání dětí

Odlehčení 
v případě potřeby rodiny krátkodobé zajištění péče o dítě, dále víkendové pobyty a tábory s možností odpočinku pro pěstouny 
a zajištěním programu pro děti

Podpora 
při kontaktu dětí s jejich biologickými rodiči a asistenci tohoto kontaktu

Pomoc 
při komunikaci s dalšími subjekty (OSPOD, školy, pobytová zařízení, pedagogicko–psychologické poradny atd.)

Doprovod
tam, kde ho rodina potřebuje (např. na jednání soudu)

Podpora
v obtížných životních situacích a zajištění odborné pomoci (např. psychologické, sociálně–aktivizační, právní apod.)
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Sídlo: Svitavská 44
 57101 Moravská Třebová
M: 733 742 024
E: vendula.kourilova@mtrebova.charita.cz
Odpovědná osoba: Mgr. Vendula Kouřilová

Navštěvují staré a nemocné, doučují děti a hrají si s nimi, koledují jako tři králové… To jsou naši dobrovolníci. Úžasní lidé, kteří se  
o svůj volný čas dělí s druhými, kteří nehledají zisk, ale lásku. V naší charitě pracují dobrovolníci ve třech programech akreditovaných 
Ministerstvem vnitra ČR.

PROGRAM KAMARÁD

Je sociálně preventivní aktivizační program pro děti ohrožené sociálním vyloučením ve věku 6–12 let a současně 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 dobrovolník – dítě uskutečňuje mnoho 
různých sportovních a kulturních aktivit a workshopů.

Dobrovolníci jsou především z řad středoškoláků v Moravské Třebové. Aby mohli svou službu vykonávat, jsou 
řádně proškoleni a pojištěni.

Realizaci tohoto projektu jsme mohli uskutečnit díky finančnímu příspěvku 30 000 Kč od Nadačního fondu 
Albert v rámci grantového programu Nadační fond Albert dětem.

DOBROVOLNICKÉ PROGRAMY
PROGRAM LEBEDA

LEBEDA je program zaměřený na podporu, pomoc, aktivizaci, setkávání a doprovázení seniorů a dlouhodobě nemocných pacientů, jako 
i jinak handicapovaných osob, kterým stáří, osobní rodinná situace nebo zdravotní stav nedovolují plnohodnotný společenský kontakt, 
nebo by ho rádi zkvalitnili. Je zaměřen především na klienty sociálních služeb (domova důchodců) města Moravská Třebová, pro pacienty 
lůžkových oddělení LDN a seniory v Moravské Třebové a jejím okolí.

– V  programu LEBEDA pracují dobrovolníci tak, že navštěvují vybraného klienta, aby mu věnovali svůj volný čas zejména jako společníci  
 u lůžka. Tato činnost zahrnuje především fakt „být nablízku“. Dobrovolníci naslouchají, hovoří, vyprávějí, předčítají, vymýšlí a navrhují  
 společné aktivity dle přání klienta. Doprovází klienty na procházku, do nemocničního parku apod.
– Milou tradici má za sebou také další dobrovolnická akce „Ukaž, co umíš“, kterou v rámci programu LEBEDA pořádá oblastní charita  
 jednou ročně ve spolupráci s dobrovolníky z řad veřejnosti, ale také s dobrovolníky z místní Vojenské střední školy a Vyšší odborné  
 školy Ministerstva obrany. Při této akci je pro seniory z domova důchodců zajištěn kulturní program plný her a soutěží, v nichž mohou  
 ověřit a aktivizovat své dovednosti. 
– Do programu LEBEDA zařazujeme také aktivity pro seniory, jako je Setkávání seniorů ve Františkánském klášteře v Moravské Třebové  
 nebo zajištění dopravy za účelem návštěvy hřbitova, které probíhá pravidelně každý měsíc. Tyto aktivity jsou pod vedením naší  
 dlouholeté dobrovolnice paní Gity Horčíkové.
V roce 2014 byl jeden z našich dlouholetých dobrovolníků oceněn Speciální cenou pro dobrovolníky Koalice nevládek Pardubického kraje.

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, jež pomáhají v naší charitě. 
Mohou to být dobrovolníci v denním stacionáři, terapeutických dílnách, humanitárním šatníku. Dobrovolníci, kteří spolupracují při všech 
charitních sbírkách, při 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. 
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Dobrovolníci v Déčku se také účastní sbírek pořádaných charitou. Jedná se především o tyto sbírky:

PŮJČOVNA ZDRAVOTNÍCH A KOMPENZAČNÍCH 
POMŮCEK 
Sídlo: Svitavská 655/44, 571 01 Moravská Třebová  
M: 734 797 498
Odpovědná osoba: Lucie Vašáková

Půjčovna slouží osobám z celého regionu a snaží se, aby lidé, kteří se starají o dlouhodobě nemocné, měli možnost zapůjčit si pomůcky, 
které jim usnadní jejich péči. Sloužíme i lidem, kteří mají vlastní pomůcku ve výrobě. Než ji získají, využívají tedy možnosti zapůjčení. 
Snažíme se, dle možností, rozšiřovat počet a sortiment nabízených zdravotních pomůcek. Ty si může zájemce zapůjčit na přechodnou 
dobu, než se jeho zdravotní stav zlepší, nebo než si pořídí pomůcku vlastní v rámci zdravotního pojištění. 

CENTRUM HUMANITÁRNÍ POMOCI
Sídlo: Svitavská 655/44, 57101 Moravská Třebová  
M: 734 797 498
Odpovědná osoba:  Lucie Vašáková

Díky příspěvku z TKS se nám podařilo v roce 2013 opravit prostory ve sklepě, kde jsme mohli umístit humanitární sklad a šatník.  
V humanitárním skladě jsou k dispozici čisticí a dezinfekční prostředky, čerpadlo, vysoušeč a nářadí k odstranění následků mimořádných 

událostí, jako jsou povodně, požáry a další přírodní katastrofy. Humanitární šatník byl jedna z prvních aktivit vzniklé charity. K této činnosti 
se opět po odmlce vracíme a jsme rádi, že můžeme navázat na dobré zkušenosti.
Oblastní charita Moravská Třebová se zapojuje do humanitární pomoci v návaznosti na pomoc Charity České republiky. V roce 2014 
proběhla charitní sbírka ošacení pro lidi z Ukrajiny.

SBÍRKY
TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA 2014

Již po čtrnácté se letos do ulic Moravskotřebovského a Jevíčského regionu vydali koledníci Tříkrálové sbírky.  Celkem 108 skupinek neslo 
své požehnání dům od domu, aby vykoledovali krásnou částku 418 094 Kč, což bylo o 27 223 Kč více než v loňském roce. Všem dárcům 
upřímně děkujeme.

Klíč k rozdělení TKS: Arcidiecézní charita Olomouc 15 %
 Sekretariát ACHO 5 %
 Režie sbírky SČKCH 5 %
 Humanitární pomoc 10 %
 Nouzový a krizový fond ACHO 7 %
 Vráceno OCHMT  58 %
Oblastní charitě Moravská Třebová k rozdělení 247 344 Kč

Výtěžek sbírky byl použit: Přímá pomoc 80 000 Kč
 Nákup řečového procesoru 20 000 Kč
 Obnova vybavení DS a STD 27 344 Kč
 Nákup osobního automobilu pro terénní služby SAS a CPP 135 000 Kč
 Pomoc na Ukrajinu 5 000 Kč
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POSTNÍ ALMUŽNA 2014

Stalo se již pěknou tradicí, že k postní době patří malé papírové kasičky postní almužny, do kterých věřící střádají celých šest týdnů peníze, 
aby je pak na květnou neděli předali jako svůj dar charitě. Vždyť konání dobrých skutků a almužna s půstem neoddělitelně souvisí. Tato 
sbírka se svým rozsahem zdaleka nepřibližuje Tříkrálové sbírce, přesto si nachází své příznivce.

Díky štědrosti věřících z jednotlivých farností spadajících pod působnost Oblastní charity Moravská Třebová se v kasičkách postní almužny 
letos vybralo celkem 30 122 Kč.

Všem dobrovolníkům za jejich obětavou pomoc upřímně děkujeme!

Využití výtěžku: Přímá pomoc 9 159 Kč
  Pomoc osobám bez přístřeší (klášter) 20 963 Kč

PODPORA ZŘIZOVATELE

Zřizovatelem je Olomoucké arcibiskupství. Nástrojem pro koordinaci řízení charit je Arcidiecézní charita Olomouc. Několik příkladů pomoci 
zřizovatele, které si velmi vážíme:

– metodická, odborná a konzultační činnost
– pomoc při organizaci sbírek (TKS, PA)
– pastorace a duchovní obnova pro zaměstnance
– pomoc při koordinaci humanitární pomoci
– zřízení místa pastoračního asistenta a úhrada jeho mzdy – za rok 2014 celkem 105 000 Kč
– krizový fond z TKS, který slouží charitám, kde hrozí skončení služby z důvodu odmítnutí financování MPSV a krajem 
– díky sdružení církevních organizací benefity v podobě levnějších energií, telefonů, pojištění a další

SPOLUPRÁCE S FARNOSTMI

– každý měsíc mše v budově charity pro zájemce z řad klientů a pracovníků
– duchovní podpora zaměstnanců a klientů 
– požehnání koledníků TKS
– v rámci oslav Dne charity bohoslužba za charitní dílo
– poskytnutí prostor kláštera jako zázemí koledníků při TKS
– klášterní zahrada slouží pro akci Ukaž, co umíš
– kněží ve farnostech pomáhají s koordinací dobrovolníků a mnozí se sami aktivně zapojují do TKS, pomáhají také s propagací sbírky ve  
 farnostech
– pomoc a podpora při organizaci Postní almužny, informace v ohláškách, výběr kasiček, propagace
– zapojení lidí z farnosti jako dobrovolníků do pořádání akcí a sbírek
– poskytnutí prostor na benefiční koncert 

DŮLEŽITÉ UDÁLOSTI ROKU 2014
PŘEDNÁŠKA LIDMILY PEKAŘOVÉ 
Dne 31. 1. 2014 proběhla v koncertním sále ZUŠ přednáška PhDr. Lidmily Pekařové na téma: „Jak vychovat slušného člověka.“ Paní Pe-
kařová umí přednášet velmi poutavě a vtáhne člověka do tématu. Její přístup k výchově je zajímavý a jistě si v něm každý najde kousek 
pro sebe. Všichni odcházeli s úsměvem na rtech a odnesli si pár témat k zamyšlení. 

UKAŽ, CO UMÍŠ
Dne 27. května proběhl v refektáři františkánského kláštera další ročník akce „Ukaž, co umíš“. Akce měla být jako každoročně na zahradě 
pod širým nebem, ale počasí s námi bohužel nesouhlasilo. I tak to byla velmi vydařená akce. Přítomné přivítal pan starosta a poté začal 



28 29

O
bl

as
tn

í c
ha

rit
a 

M
or

av
sk

á 
Tř

eb
ov

á
VÝRO

ČN
Í ZPRÁVA 2014

program. Studenti Vojenské střední školy předvedli jako překvapení na úvod techniky sebeobrany. Po nich nastoupila již tradičně Poupa-
ta z Roztání. A nastal čas soutěží, kde každý předvedl své dovednosti. Po vyčerpávajícím výkonu se všichni těšili na malé občerstvení  
v podobě klobás z firmy JAHA Hanák, s.r.o. Nakonec nám zatančila opět Poupata z Roztání. Nastal čas loučení, ale i tak všichni odcházeli 
s úsměvem na rtech a malou vzpomínkou na tento den. Děkujeme za účast všem, kteří i přes nepřízeň počasí přišli, a za rok se těšíme 
na shledanou. Akce se zúčastnili senioři a zdravotně handicapovaní. Tímto bychom rádi poděkovali za účast Domovu pro seniory v Mo-
ravské Třebové, svazu invalidů a dále studentům Vojenské střední školy a Vyšší odborné školy MO v Moravské Třebové za jejich pomoc 
při organizaci. Velké poděkování patří Zdravému městu Moravská Třebová, které poskytlo finanční příspěvek, firmě JAHA Hanák, s.r.o. za 
výborné klobásy a samozřejmě bratrům františkánům za poskytnutí prostor. 

ZEPTEJ SE MĚ
29. 6. proběhla ve spolupráci s IZS akce určená pro děti všech věkových kategorií pod názvem „Zeptej se mě“ aneb den s IZS. Letošní 
ročník se nesl ve znamení soutěží a dovedností. Pro školáky a studenty byl připraven bohatý program. Opět jsme si mohli prohléd-
nout auta všech složek IZS a vyzkoušet různé součásti bezpečnostních opatření. U hasičů jsme si prohlédli například protichemický 
oblek, který je gumový a neprodyšný, u policistů ze zásahové jednotky pak součásti jejich výzbroje. Školáci si mohli díky BESIPu 
vyzkoušet opilé brýle a třeba to některé alespoň na čas odradí od osobní zkušenosti s alkoholem. VZP nám změřila tělesné hodnoty. 
Díky účasti převážně mladých lidí byli spokojeni se zjištěnými hodnotami. Hasiči z Udánek předvedli ukázky ze soutěží v požárním 
sportu dětí, kde slaví úspěchy. Když si poté i zájemci z veřejnosti zkoušeli udržet proud vody, bylo jasné, že to není nic jednoduché-
ho. Strážníci městské policie nechali zájemce vyzkoušet foukačku na odchyt nebezpečných zvířat. Děvčata z Bonanzy si připravila 
zábavné tvoření. DDM rozložilo své stanoviště za budovou muzea. I my jsme připravili pro zájemce možnost vyzkoušet si svoji zruč-
nost a smysly. Charita pomáhá i při mimořádných událostech, které prezentoval koordinátor Marek Zamazal. Vyvrcholením celé akce 
byla simulovaná dopravní nehoda. Akci se podařilo uskutečnit díky finanční podpoře z Interního grantu Zdravého města Moravská 
Třebová. Děkujeme za účast všem, kteří se do této akce zapojili. Doufáme, že se zapojíme i do dalšího ročníku.

ZAHRADNÍ SLAVNOST 
Hlavní a závěrečným dnem oslav byl 2. říjen. Dopoledne přišli zájemci na Den otevřených dveří a odpoledne jsme se setkali se všemi, 
kteří se účastnili Zahradní slavnosti. Celá akce se nesla ve velice příjemném duchu. V nabídce byl guláš, který dostali návštěvníci 
zdarma (případně za dobrovolný poplatek). K pití bylo na výběr nealkoholické pivo, čaj a punč. K dispozici byl stánek s výrobky kli-

entů, kteří speciálně pro tuto příležitost napekli linecká kolečka a šátečky. Všichni měli možnost vyslechnout autorské dílo Requiem 
za Magora violoncellisty Josefa Klíče. Bylo to velmi krásné. Děkujeme za příjemný kulturní zážitek. Celou akci zakončilo vystoupení 
cirkusu Paciento, do kterého se zapojili jak klienti, tak zaměstnanci charity. Pro klienty to byl neopakovatelný zážitek a i publikum vy-
padalo spokojeně. Velký úspěch slavily i balonky, které si děti odnesly. Poděkování patří firmám JAHA Hanák, s.r.o. za guláš, pekařství 
Moravec s.r.o. za nakrájený chléb, Technickým službám MT za půjčení laviček. 

BURZA FILANTROPIE LITOMYŠL 
I letos jsme se díky podpoře donátorů probojovali se svým projektem „Pec pro dobrou věc“ na veřejnou prezentaci, která se konala 
dne 15. 10. 2014 v Litomyšli. Projekt získal finanční podporu ve výši 52 000 Kč, technologickou podporu a ještě jsme získali zákazníky 
na odběr našich krásných výrobků. Těší nás zájem firem o práci neziskového sektoru. Velkým uznáním naší práce je podpora tří firem 
přímo z Moravské Třebové. Děkujeme za podporu OR–CZ spol. s r. o., REHAU, s.r.o., Moravec – pekárny s.r.o., Pardubickému kraji,  
SAINT–GOBAIN ADFORS CZ s.r.o. a Medesa s.r.o.

SVATOMARTINSKÉ VESELÍ
Ve středu dne 12. 11. 2014 se konalo Svatomartinské veselí, které vychází z tradic spojených se svátkem sv. Martina. Akce se účastní  
i klienti ostatních spřátelených organizací z Poličky, Anenské Studánky, Nových Hradů, Svitav a Zábřehu. Bohužel ani letos jsme se 
bílého koně nedočkali. Na atmosféře v sále Na Písku to nic neubralo a všichni účastníci se báječně bavili. Již při přípravě muzikantů 
se lidé pustili do tance a parket opouštěli jen velmi neradi. Přítomné v sále uvítala p. ředitelka Ludmila Dostálová a starosta města 
Moravská Třebová Miloš Izák. K symbolickému přípitku svatomartinským vínem se připojil i velitel Střední vojenské školy a jeho 
zástupce. Poté začalo správné veselí plné smíchu, hudby, tance a zábavy. Během večera vystoupily tanečnice břišních, španělských  
a cikánských tanců. Jako zpestření proběhla ukázka výcviku psů a jumpingu. V zábavném losování byla tradičně hlavní cenou svato-
martinská husa s knedlíkem a zelím. Děkujeme všem dárcům, kteří přispěli cenami. Velké díky patří hejtmanovi Pardubického kraje 
Martinu Netolickému za osobní záštitu a finanční podporu, městu Moravská Třebová za finanční podporu a Střední vojenské škole 
a vyšší odborné školy MO za poskytnutí prostor sálu Na Písku. Za pomoc děkujeme studentům, kteří se aktivně zapojili do veselí. 
Věříme, že se za rok opět na této akci sejdeme.
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ORGANIZAČNÍ STRUKTURA OBLASTNÍ 
CHARITY MORAVSKÁ TŘEBOVÁ
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HOSPODAŘENÍ OBLASTNÍ CHARITY 
V MORAVSKÉ TŘEBOVÉ V ROCE 2014

ROZVAHA

VÝNOSY 
Dotace z MPSV 3 967 468 Kč
Dotace z Pardubického kraje 427 000 Kč
Dotace z města Moravská Třebová 308 500 Kč
Příspěvky od obcí 149 036 Kč
Nadační fond Albert 29 550 Kč
Pěstounská péče 262 675 Kč
Úřad práce 98 000 Kč
Tržby za služby od uživatelů 435 883 Kč
Tržby z vedlejší činnosti 176 486 Kč
Tržby z půjčovného kompenzačních pomůcek 70 859 Kč
Tržby za služby 258 796 Kč
Dary fyzických osob 26 783 Kč
Jiné ostatní výnosy 96 235 Kč

Výnosy celkem: 6 307 271 Kč

TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA 
Výnosy  267 344 Kč
Náklady –  pořízení DHM 135 000 Kč
 –  přímá pomoc z TKS 80 000 Kč
 –  vybavení dílen z TKS 27 344 Kč
 –  příspěvek na řečový procesor 20 000 Kč
 –  pomoc Ukrajině 5 000 Kč

POSTNÍ ALMUŽNA 
Výnosy  30 123 Kč
Náklady –  přímá pomoc 30 123 Kč

NÁKLADY
Spotřeba materiálu 580 591 Kč
Pohonné hmoty 58 746 Kč 
Spotřeba energie 360 225 Kč
Cestovní náhrady 38 577 Kč
Ostatní služby 402 087 Kč
Opravy a udržování 80 394 Kč
Náklady na reprezentaci 3 716 Kč
Jiné ostatní náklady 82 575 Kč
Mzdové náklady 3 454 407 Kč
Zákonné sociální pojištění 1 101 287 Kč
Daně a poplatky 1 600 Kč             
Odpisy majetku 81 497 Kč

Náklady celkem 6 245 702 Kč

KE DNI 31. 12. 2014 (V CELÝCH TISÍCÍCH)

1. 1. 2014 31. 12. 2014

A. Dlouhodobý majetek celkem                    469 619                    
I. Dlouhodobý nehmotný majetek 0 0
II. Dlouhodobý hmotný majetek 442 672 
III. Dlouhodobý finanční majetek 180 180
IV. Oprávky k dlouhodobému -152 -234 
B. Krátkodobý majetek celkem 1 370 1 724 
I. Zásoby celkem 0 0
II. Pohledávky celkem 300 491 
III. Krátkodobý finanční majetek 1 064 1 218 
IV. Jiná aktiva celkem 6 15 

Aktiva celkem 1 840 2 343 

A. Vlastní zdroje celkem 1 225 1 493 
I. Jmění celkem 243 449 
II. Výsledek hospodaření celkem 982 1 044 
B. Cizí zdroje celkem 616 850 
I. Rezervy celkem 0 0
II. Dlouhodobé závazky celkem 0 0
III. Krátkodobé závazky celkem 453 605 
IV. Jiná pasiva celkem 0 163

Pasiva celkem 1 840 2 343 

Hospodářský výsledek 2013 61 569 Kč
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Státní, krajské a obecní instituce:

Ministerstvu práce a sociálních věcí ČR
Krajskému úřadu Pardubice
Městu Moravská Třebová
MAS Moravskotřebovsko – Jevíčsko
Odboru sociálně právní ochrany dětí v Moravské Třebové
Obcím Moravskotřebovského a Jevíčského regionu
Úřadu práce Svitavy
Zdravému městu Moravská Třebová 
Vojenské střední škole a VOŠ MO v Moravské Třebové
Městské knihovně v Moravské Třebové
Obecní knihovně v Městečku Trnávka
Hejtmanovi Pardubického kraje JUDr. Martinu Netolickému Ph.D
Radnímu Pardubického kraje Ing. Pavlu Šotolovi
Senátorovi Mgr. Radko Martínkovi
Městské policii Moravská Třebová
KONEPu

Firmy:

Abner a.s
APOOL WERKE, s.r.o.
AZ line s.r.o
Fortech Litomyšl
CHAS MT, s. r. o
Ing.Jan Maixner ARS
JAHA Hanák s.r.o
Kayser, s.r.o.
Medesa s.r.o
Mgr. Alena Podhorná
Moravec–pekárny s.r.o
ORCZ spol. s. r. o
REHAU, s.r.o.
Sklárny Moravia a.s.
SAINT–GOBAIN ADFORS CZ s.r.o. 
STP Kavan
Technické služby Moravská Třebová s.r.o.
Teluria, s.r.o.
muoaner.com

… a ostatním anonymním dárcům a dobrovolníkům za finanční, morální a fyzickou podporu. Poděkování patří i rodinám našich 
pracovníků za podporu a zázemí, které s láskou poskytují.

Zvláštní poděkování patří také Řádu menších bratří františkánů, kteří nás po celou dobu existence podporují jak po fyzické, tak i 
duchovní stránce.

Nadace

Nadační fond ALBERT – „Albert pomáhá“

Dobrovolníci v charitě:

Dagmar Faktorová
Gita Horčíková 
Jan Opletal
Ludmila Lišková
Marie Dirbáková
Marie Selingerová
Tereza Šípová
Vlastimil Endl
Vojtěch Matyáš
Tereza Bartošková
Kamila Bádalová
Barbora Duží 
Michaela Helekalová
Helena Khýrová
Markéta Kofroňová
Tereza Mrázková
Anastázie Mrázová
Martina Procházková
Vendulka Seidlová
Pavla Smrkalová
Barbora Stárková
Denisa Šedá
Jana Škodová
Michaela Valešová
Zdislava Zavadilová
Barbora Zemánková

NAŠE PODĚKOVÁNÍ PATŘÍ VŠEM, KTEŘÍ JAKKOLIV PODPORUJÍ NAŠE SNAŽENÍ.

SRDEČNĚ DĚKUJEME
ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA



Oblastní charita 
Moravská Třebová
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571 01 Moravská Třebová

T: 461 540 001
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www.mtrebova.charita.cz
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