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ZÁKLADNÍ ÚDAJE

PŮSOBNOST OCHMT

Moravská Třebová Kunčina Mladějov 
Třebařov Staré Město Gruna 
Městečko Trnávka Vranová Lhota Jevíčko 
Biskupice Jaroměřice Velké Opatovice 
Linhartice Bělá u Jevíčka Rychnov na Moravě
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

STATUTÁRNÍ ZÁSTUPCE
Ludmila Dostálová – ředitelka

SÍDLO ORGANIZACE
Oblastní charita Moravská Třebová
Kostelní náměstí 24/3

571 01 Moravská Třebová

IČO: 65189418

PORADNÍ ORGÁN 
Charitní rada OCHMT
Složení ke konci roku 2013

Předseda: Gita Horčíková
Jednatel: Jan Opletal
Členové: Mgr. Renata Dopitová
 Bohumila Hubená
 Marie Nedomová

Revizní komise: Věra Netolická
 Lenka Antlová
 Iva Olivová

ZAMĚSTNANCI OBLASTNÍ CHARITY 
MORAVSKÁ TŘEBOVÁ

Ludmila Dostálová – ředitelka

Daniela Opletalová, Zlatuše Hmírová – účetní mzdová, provozní

Drahomíra Dokoupilová – projektový a finanční manažer, pastorační asistent

Lucie Vašáková, DiS. – sociální pracovnice

Mgr. Anna Besson – vedoucí DS Domeček

Vratislava Kostaňuková – pracovnice v sociálních službách DS Domeček

Bc. Jiří Podlezl – pracovník v sociálních službách DS Domeček

Iva Kapounová, DiS. – vedoucí STD Ulita, prac. v sociálních službách STD Ulita 

Dagmar Charauzová – pracovník v sociálních službách DS Domeček, STD Ulita

Pavlína Endlová – pracovnice v sociálních službách STD Ulita 

Markéta Kalábová – pracovnice v sociálních službách STD Ulita

Bc. Daniela Urbášková – vedoucí SAS Šance pro rodinu, Centrum pěstounské péče

Denisa Košínová, Dis. – sociální pracovník

Mgr. Jana Sittová – sociální pracovník

ČÍSLO ÚČTU
KB Moravská Třebová 27–1128540297/0100

EMAILOVÉ ADRESY
reditel@mtrebova.charita.cz, ludmila.dostalova@mtrebova.charita.cz
info@mtrebova.charita.cz

www.mtrebova.charita.cz

Oblastní charita v Moravské Třebové je organizace římsko-
katolické církve s vlastní právní subjektivitou od 12. 6. 1995. 
Zřizovatelem je Arcibiskupství olomoucké, které je zároveň 
zřizovatelem Arcidiecézní charity Olomouc – ACHO.

Oblastní charita v Moravské Třebové je zaevidována 
jako církevní právnická osoba u Ministerstva kultury ČR 
podle zákona 3/2002 Sb., o církvích a náboženských 
společnostech.
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ÚVODNÍ SLOVO
Motto:
„Bližnímu v nouzi musíme běžet na pomoc tak, jako se běží hasit oheň.“ 

sv. Vincenc z Pauly

Vážení přátelé, 
máme za sebou další rok „tvrdé“ práce a znovu 
rekapitulujeme a zamýšlíme se nad tím, co se nám podařilo 
i s čím jsme se v roce 2013 potýkali.
 
I přes složitý systém financování, který ze strany státu 
nezaručuje poskytovatelům sociálních služeb, zvláště 
u neziskového sektoru, žádnou existenční jistotu a stabilitu, 
se podařilo potíže, které každoročně v prvním pololetí 
máme, vyřešit.

Začátkem roku nám opět nezbylo, než se smířit 
s výrazným finančním deficitem a jít dál v naději, že 
v druhém pololetí „bude líp“. Největší obavu jsme měli 
s udržením sociálně terapeutických dílen Ulita, kterým ke 
konci ledna skončilo financování z Individuálního projektu 
Pardubického kraje a nevěděli jsme, jakou částku přizná 
MPSV a další donátoři. Důvěra a naděje se vyplatila  
– druhá polovina roku byla po této stránce již klidnější. 
Věděli jsme, že všechny naše služby „přežijí“ a můžeme 
dál pokračovat v práci.

V roce 2013 se nám podařilo dokončit nejnutnější úpravy 
v budově, kde sídlí sociální služby, a uvést vše do stavu 
způsobilého pro vznik nové terapeutické dílny zaměřené na 
zpracování potravin a terapeutického Andělského obchodu. 
Obchod jsme slavnostně otevřeli za přítomnosti zástupců 
parlamentu ČR, hejtmana Pardubického kraje, starosty 
města Moravská Třebová a obcí regionu MTJ. Nechybělo 
ani slavnostní požehnání, které udělil otec děkan.

Za velmi úspěšnou akci pokládám Burzu filantropie, kterou 
pořádala Koalice neziskovek Pardubického kraje (KONEP) 
pod záštitou radního Pardubického kraje Ing. Pavla Šotoly. 
Možnost veřejně prezentovat naši novou aktivitu, kterou je 
výroba pralinek, přinesla své ovoce a všechny zúčastněné 
firmy nás podpořily. Náš projekt byl vybrán jako nejlepší.

K dalším úspěchům patří také vznik zcela nové sociálně 
prospěšné služby – Centra pěstounské péče Cesta, 
navázání spolupráce s pěstounskými rodinami z MTJ 
regionu a ještě větší propojení spolupráce s odborem 
sociálně právní ochrany dětí v Moravské Třebové (OSPOD).

Podařilo se nám také připravit prostory v budově (suterén) 
ke zřízení Centra humanitární pomoci, v rámci kterého 
budeme provozovat humanitární šatník, zajišťovat 
pomoc při mimořádných událostech, humanitární pomoc 
a pomoc lidem v nouzi tak, abychom mohli nadále účinně 
a smysluplně naplňovat poslání charity, která byla k tomuto 
účelu založena.

Tuto formu pomoci jsme v roce 2013 nabídli pod záštitou 
Arcidiecézní charity Olomouc a CHČR lidem zasaženým 
povodněmi v ČR. Uspořádali jsme jak finanční, tak 
materiální sbírku a část výtěžku Tříkrálové sbírky použili pro 
tento účel. Do pomoci obětem povodní se aktivně zapojila 
rovněž většina obcí regionu MTJ a spolupráce, která se 
zintenzivnila díky společnému cíli – „POMOCI ČLOVĚKU 
V NOUZI“, trvá nadále a je pro fungování našich služeb 
velmi významná.

Chci podotknout, že naše charita by nemohla dělat to, co 
dělá, a v takovém rozsahu, kdyby nebylo vás, milí donátoři, 
příznivci, spolupracovníci, dobrovolníci...

Je mi velkou ctí, že Vám mohu touto cestou poděkovat.
Děkuji za Vaše dary, přízeň, pomoc, osobní podporu, 
spolupráci, ochotu, vstřícnost a také duchovní povzbuzení 
a modlitby.

Děkuji týmu charitních spolupracovníků, kteří často 
s vypětím sil pomohli vybudovat vše, čím dnes 

moravskotřebovská charita je. Vždy byli laskaví, obětaví 
a stále k dispozici našim klientům.

Stejně tak děkuji všem našim dobrovolníkům, bez kterých 
bychom poslání charity nikdy neuměli zcela naplnit. 
SRDEČNÉ DÍKY. 

Přeji Vám všem, milí dárci, donátoři, partneři, kolegyně, 
kolegové, dobrovolníci a příznivci charitního díla, aby se 
Vám dařilo co nejlépe a s nadějí, „že bude líp“, jste ustáli 
všechny životní trampoty, které se občas u každého z nás 
objeví.

Ať vám Bůh žehná.
Ludmila Dostálová

ředitelka Oblastní charity Moravská Třebová
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PROJEKTY OCHMT 
V R. 2012

DENNÍ STACIONÁŘ 
DOMEČEK

Posláním Oblastní charity Moravská Třebová je pomoc bližním v nouzi bez ohledu na jejich příslušnost k rase, národnosti  
či náboženství.

POSKYTUJEME TYTO REGISTROVANÉ SOCIÁLNÍ SLUŽBY
Denní stacionář Domeček 
Sociálně terapeutické dílny Ulita
Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi – Šance pro rodinu

POSKYTUJEME SOCIÁLNĚ PROSPĚŠNOU SLUŽBU
Centrum pěstounské péče – Cesta

DÁLE PROVOZUJEME
– dobrovolnický program pro děti Kamarád
– dobrovolnický program pro seniory Lebeda
– S–klub
– setkávání seniorů
– svoz seniorů 
– půjčovnu zdravotních a kompenzačních pomůcek

ORGANIZUJEME SBÍRKY
– Tříkrálová sbírka
– Postní almužna
– Veřejné a humanitární sbírky

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
 15 uživatelů – počet smluv

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.

Vedoucí:  Mgr. Anna Besson
Muzikoterapeutická činnost: Hana Dosedělová
  
Dobrovolníci: Jaromír Křemenák – zpívání s kytarou

 František Lulák – dřevodílna
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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.

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.

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

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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TYTO 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 2013 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 
a týdenního ozdravného pobytu.

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

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

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.

Tento projekt byl do února 2013 financován z prostředků ESF v rámci OP LZZ prostřednictvím Individuálního projektu Pardubického kraje na sociální služby.

ZAŘAZENÍ V TYPOLOGII SLUŽEB: 

sociálně terapeutické dílny

Identifikátor služby: 9353523
Kapacita zařízení: 12 uživatelů na den
 15 uživatelů – počet smluv
Vedoucí: Iva Kapounová, DiS.
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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 
– 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

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.

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 běžný život
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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

ŠANCE 
PRO RODINU

Provozní doba: Po – Pá 7:00 – 18:00
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

POSLÁNÍ

Posláním sociální služby Šance pro rodinu pod Oblastní charitou Moravská Třebová je podpora rodin s nezaopatřenými 
dětmi, které jsou v tíživé sociální situaci a potřebují podporu při obnově základních funkcí. Služby poskytujeme v domácím 
prostředí dané rodiny v Moravské Třebové, spádových obcích a v regionu Jevíčsko. Vycházíme z individuálních potřeb 
rodiny.

Vedoucí: Bc. Daniela Urbášková

Služba je poskytována terénně v regionu Moravskotřebovsko a Jevíčsko, částečně i ambulantně v sídle.
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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, ztrátou 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, KTERÉ DODRŽUJEME: 

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. 

Zaměření na rodinu jako celek
Vnímáme rodinu jako celek, kde se jednotliví členové vzájemně ovlivňují. Zajímáme se o zázemí v rodině, usilujeme 
o navázání důvěry tak, abychom lépe rozpoznali vztahy v rodině a mohli poskytnout podporu v komunikaci mezi 
jednotlivými členy. Při komunikaci dbáme na aktivní odezvu od rodiny.

Vzájemné 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.

Mlčenlivosti a diskrétnosti
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 62 rodinám v regionu. Služba SAS má ke konci roku 2013 několik 
čekatelů na službu.
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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
– podařilo se docílit navrácení dospívajícího chlapce z ústavní péče zpět do rodiny, podporovat nadále rodinu v péči  
 o něj (zlepšení výchovných obtíží i prospěchu)
– 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)

CENTRUM PĚSTOUNSKÉ PÉČE 
CESTA

Provozní doba: Po – Pá dle telefonické domluvy
Sídlo: Svitavská 655/44, 571 01 Moravská Třebová
M: 734 797 497
E: daniela.urbaskova@mtrebova.charita.cz

Vedoucí: Bc. Daniela Urbášková

Oblastní charita zareagovala na nově vznikající situaci ve státě, v našem kraji a našem městě, kdy je potřeba se více 
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.

Pěstouni mohou s OCHMT uzavřít Dohodu o výkonu pěstounské péče, díky níž charita na zajištění služeb získá finanční 
prostředky od Úřadu práce Pardubického kraje. V této dohodě je stanoven rozsah služeb, podmínky spolupráce 
a zodpovědnost všech zúčastněných.
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SLUŽBY, KTERÉ OCHMT PĚSTOUNŮM POSKYTUJE

Doprovázení 
při výkonu náhradní rodinné péče (min. 1x 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

Podporu 
při kontaktu dětí s jejich biologickými rodiči 

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

PŘEDNÁŠKOVÁ ČINNOST V ROCE 2013

19. 9. 2013 „Obecně o rizikovém chování u dětí“ Mgr. Romana Zezulková
17. 10. 2013 „Jak být dobrým rodičem a partnerem aneb jen láskou vybereme zatáčku v apokalypse“  
 PhDr. Jiřina Prekopová
19. 12. 2013 „Aby děti byly šťastné“ PhDr. Mgr. Milada Nádvorníková

KAMARÁD – PRO DĚTI

Sociálně preventivní dobrovolnický program „Kamarád“ pokračuje ve své činnosti i v r 2013. Tento program je zaměřený 
na podporu, přátelství, pomoc a prevenci sociálně patologických jevů dětí ze sociálně slabších rodin v Moravské Třebové. 
Základem tohoto programu jsou schůzky dobrovolníka (kamaráda) a dítěte jednou týdně. Program je vhodný pro děti ve 
věku 6–12 let. 

Cílem projektu je
– prevence sociálně patologických jevů u dětí ohrožených sociálním vyloučením
– obohacení sociálního zázemí dětí
– zkvalitnění života dítěte formou účelného využití jeho volného času
– poskytnutí pozitivních vzorů dětem
– zprostředkování kontaktu se společenským prostředím
– pomocí navázání rovnocenného kamarádského vztahu dobrovolník – dítě přispět k sociálnímu, kognitivnímu  
 a osobnostnímu rozvoji dítěte
– poskytnutí místa, kde se děti mohou nerušeně a s pomocníkem připravovat do školy

Do programu se aktivně zapojilo 19 dobrovolníků z řad studentů místních středních škol, kteří byli 
odborně proškoleni.

Realizaci tohoto projektu jsme mohli uskutečnit díky finančnímu příspěvku 50 000 Kč od Nadačního 
fondu Albert v rámci grantového programu Nadační fond Albert dětem.

DOBROVOLNICKÉ 
PROGRAMY
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LEBEDA – PRO SENIORY

I v tomto roce pokračoval program Lebeda. Dobrovolník, který je zapojen do tohoto programu, navštěvuje jedenkrát týdně 
seniora, kterému by mu měl zprostředkovat nové podněty a zamezit vyčlenění ze společnosti (četba knih, denního tisku, 
procházka atp.). Zkrátka navodit pohodu – „lebedu“ :) 

Tohoto programu se vesměs zúčastňují dobrovolníci z řad aktivních seniorů.
V příštím roce plánujeme tuto dobrovolnou službu dále rozšiřovat.

 
S–KLUB

S–klub (klub pro aktivní seniory) pokračoval ve své činnosti pod vedením Václava Žáčka do června r. 2013. Každý měsíc se 
uskutečnilo setkání seniorů, při kterém mohli debatovat o různých tématech, která byla součástí nabídky přednášek.
Všem dobrovolníkům za jejich obětavou pomoc upřímně děkujeme!

SETKÁVÁNÍ SENIORŮ 

Místo:   františkánský klášter, Svitavská ul., 571 01 Moravská Třebová
Odpovědná osoba: Gita Horčíková

Setkávání seniorů probíhá každé první pondělí v měsíci po mši svaté v refektáři františkánského kláštera a stalo se již 
tradicí, na kterou si senioři zvykli. 
Pravidelně se schází 15–20 seniorů, tato nabídka je otevřená i pro ty, kteří do kostela nechodí, přijít může každý. 
Duchovním slovem provází františkánský kněz P. František. Pravidelné příspěvky má pan Ston, známý sběratel a návštěvník 
mariánských poutních míst. Na některá setkání jsou zváni hosté.Úzce spolupracujeme s Českomoravským fatimským 
apoštolátem v Koclířově, který nabízí pestrou nabídku zájezdů a poutí, které mnozí ze seniorů využívají. Naší snahou je, aby se 
zúčastnění mohli do programu aktivně a tvořivě zapojit, což se daří, protože setkávání se těší velké oblibě seniorů.

SVOZ SENIORŮ 

Odpovědná osoba: Gita Horčíková

Na základě častých přání seniorů, kteří jsou nějak fyzicky omezeni v pohyblivosti a nemohou se svými prostředky dopravit 
na návštěvu místního hřbitova, jsme i v tomto roce pokračovali v nabídce této služby. 
Tato služba je poskytována každou druhou středu v měsíci od 14:00 hod. Sraz je na parkovišti u Sociálních služeb 
Moravská Třebová. Tuto službu neposkytujeme v zimních měsících kvůli nepřízni počasí. Seniorům je umožněno navštívit 
hrob svých příbuzných, případně jej upravit a je jim zajištěna doprava zpět na místo nástupu. Tuto službu zajišťuje charitním 
automobilem paní Horčíková. I když se nejedná o službu většího rozsahu, i toto málo dokáže seniorům pomoci a ohlasy na 
tuto službu jsou velmi pozitivní.

HUMANITÁRNÍ POMOC
Sídlo:   Svitavská 655/44, 571 01 Moravská Třebová 
Odpovědná osoba: Drahomíra Dokoupilová
M:  739 002 744

Oblastní charita Moravská Třebová se zapojuje do humanitární pomoci v návaznosti na pomoc Charity České republiky. 
V roce 2013 byl rozšířen a upraven humanitární sklad, kde jsou k dispozici úklidové a čistící prostředky, vysoušeč a další 
důležité věci k odstranění následků mimořádných událostí, jako jsou povodně či jiné přírodní katastrofy. 
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PŮJČOVNA ZDRAVOTNÍCH  
A KOMPENZAČNÍCH POMŮCEK 
Sídlo:   Svitavská 655/44, 571 01 Moravská Třebová 
Odpovědná osoba: Drahomíra Dokoupilová
M:  739 002 744

I v tomto roce se podařilo zajistit chod půjčovny zdravotních a kompenzačních pomůcek. Vzhledem k tomu, že půjčovnu 
využívá stále větší počet obyvatel celého Moravskotřebovského a Jevíčského regionu, snažíme se dle možností rozšiřovat 
počet a sortiment nabízených zdravotních pomůcek. Tyto pomůcky si může zájemce zapůjčit na přechodnou dobu, než 
se jeho zdravotní stav zlepší, nebo než si pořídí pomůcku vlastní v rámci zdravotního pojištění. Seznam pomůcek včetně 
ceníku najdete na webových stránkách.

z přilehlých obcí. Část prostředků byla využita na úpravu prostor, které budou v budoucnu využívány jako Centrum 
humanitární pomoci a humanitární sklad. 

Máme radost, že se Tříkrálová sbírka již zapsala do podvědomí občanů a stává se z ní v tomto regionu tradice. Všem 
dárcům upřímně děkujeme.

POSTNÍ ALMUŽNA

Tato sbírka probíhá každoročně v postní době, která je obdobím přípravy na Velikonoce, kdy si připomínáme utrpení, smrt 
a zmrtvýchvstání Ježíše Krista. Postní doba je tedy příležitostí vrátit se k původní postní praxi, která nám pomáhá potlačit 
vlastní egoismus a otevřít své srdce lásce k Bohu a bližním. Postní almužna je jednou z možností, jak se můžeme něčeho, 
pro nás příjemného, zříci ve prospěch druhých.

Na Popeleční středu nebo první neděli postní si mohli věřící vyzvednout v kostele papírovou schránku, do které si po celou 
postní dobu odkládali finanční obnos, který ušetřili tím, že si něco dle svého uvážení odřekli. Nakolik byl kdo ve svém 
postním snažení úspěšný, se poznalo na konci postní doby. Odříci si nebo omezit je možno například kouření, alkohol, 
kávu, sladkosti, maso, zábavu, televizi, internet nebo jinou potřebu, která není pro život nezbytně nutná.

Tato forma je vhodná jako nástroj k formaci dětí při společné večerní modlitbě nebo postní katechezi v kruhu rodiny. 
Výtěžek činil 37 201 Kč. Peníze byly použity na pomoc potřebným a na vybavení půjčovny zdravotních a kompenzačních 
pomůcek. Věříme, že tato sbírka pomohla věřícím, kteří se do ní zapojili, k intenzivnějšímu prožití postní doby s vědomím, že 
jejich sebezápor může přispět potřebným.

SBÍRKY
TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA 

Již potřinácté se uskutečnila Tříkrálová sbírka, do které se zapojila i OCHMT. 
S kasičkami chodilo koledovat celkem 91 skupinek v 28 obcích. Koledovaly děti, které již mají s Tříkrálovou sbírkou 
a koledováním zkušenosti, ale také se podařilo oslovit nové koledníky z řad dětí z místních škol. 

Díky obětavosti a štědrosti všech dárců se podařilo vykoledovat 390 871 Kč, což bylo o 17 155 Kč více než v roce 2012. 
Výtěžek sbírky byl využit na přímou pomoc sociálně potřebným, obětem povodní a zdravotně handikepovaným. Dále se 
podařilo zakoupit služební vozidlo, díky kterému můžou pracovníci charity svážet do DS Domeček a STD Ulita klienty 
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PODPORA CHARITY ZE STRANY CÍRKVE 
A FARNOSTÍ
Díky arcibiskupství olomouckému je pro naši charitu zřízena pozice pastoračního asistenta, který je schopen a ochoten 
poskytnout spirituální podporu zaměstnancům i klientům a zajišťuje ve spolupráci s kněžími mše svaté přímo v organizaci. 
Účast je dobrovolná a záleží pouze na každém pracovníkovi i klientovi, jak se rozhodne. Pastorační asistent je pravidelně 
zván na kněžské konference děkanátu. Další částí jeho práce je organizace Tříkrálové sbírky a Postní almužny. Pastorační 
asistent koordinuje dobrovolníky, kteří chtějí pomáhat jak ve službách a při sbírkách, tak v Lerbedě. Tuto pozici k 31. 12. 2013 
vykonává Drahomíra Dokoupilová.
I v roce 2013 pokračovala spolupráce s naší farností. Největší podíl má řád Menších bratří Františkánů, kteří nám přinášejí 
duchovní podporu a jsou ochotni ji kdykoliv poskytnout. Využíváme rovněž klášterních prostor, a to při Tříkrálové sbírce, 
kdy refektář slouží jako zázemí pro koledníky a koordinátora. Na akci „Ukaž, co umíš“ nám františkánská zahrada slouží 
jako prostor pro příjemně strávené odpoledne seniorů a lidí se zdravotním znevýhodněním. Lidé z farnosti se zapojují jako 
dobrovolníci do akcí charity.
Kněží farností našeho regionu se významně podílí na sbírce Postní almužna. Její výtěžek je především určen na pomoc 
potřebným.
Farnosti a ACHO se výrazně podílí na organizaci humanitárních a veřejných sbírek (např. povodně).
 

DŮLEŽITÉ UDÁLOSTI ROKU 2013
POVODNĚ 2013
Tato sbírka byla organizována celorepublikově. I my jsme se zapojili a díky veřejnosti a obcím jsme vybrali na sběrových 
listinách 46 600 Kč. Dále jsme poskytli z našeho humanitárního skladu vysoušeč, který sloužil v oblasti Litoměřic. 
V materiální sbírce jsme zaslali do postižených oblastí množství dezinfekčních a mycích prostředků, úklidových pomůcek, 
lopat, košťat a dalších nezbytností potřebných k likvidaci škod. V celé České republice se pak vybralo 15 milionů korun.

Charita zapůjčila 307 vysoušečů, 119 pracovníků a dobrovolníků pomáhalo s úklidem a 222 pracovníků provedlo odbornou 
pomoc. Materiální pomoc byla vyčíslena na 6,5 milionu korun. Pomáháme hlavně díky Vám.

SLAVNOSTNÍ OTEVŘENÍ ANDĚLSKÉHO OBCHODU
1. 10. 2013 proběhlo za přítomnosti hejtmana Pardubického kraje JUDr. Martina Netolického PhD., starosty města 
JUDr. Miloše Izáka, senátora Mgr. Radko Martínka a poslance Václava Neubauera slavnostní otevření Andělského obchodu 
– jedná se o terapeutický obchod s výrobky klientů STD Ulita a DS Domeček. Andělský obchod je otevřen od 2. října každý 
pracovní den od pondělí do pátku v době 9:00 – 11:30 a 13:00 – 16:00. Na slavnostním otevření představili klienti ukázku 
muzikoterapie, poslechli jsme si historii naší budovy a poté hosté přestřihli pásku. Obchod následně posvětil otec děkan. 

PŘEDNÁŠKA PHDR. JIŘINY PREKOPOVÉ
17. 10. 2013 v 16:00 jsme uspořádali přednášku známé psycholožky PhDr. Jiřiny Prekopové s názvem: „ Jak být dobrým 
rodičem a partnerem“. Myslím, že pro všechny, kdo se zúčastnili, to byl neopakovatelný zážitek. Paní Prekopová se 
dostavila ještě před zahájením a osobně vítala návštěvníky přednášky. Po skončení pak ochotně podepisovala knihy 
a fotografie. Každému přidala osobní věnování. Děkujeme za spolupráci Základní umělecké škole v Moravské Třebové, 
která nám propůjčila na tuto akci prostory koncertního sálu. Přednášky se účastnilo cca 120 návštěvníků. Po skončení 
přednášky měli všichni charitní pracovníci možnost strávit velmi příjemný večer s paní Jiřinkou. Každý si ještě chvíli v sobě 
nesl krásný pocit z milého setkání.

BURZA FILANTROPIE LITOMYŠL
V roce 2013 jsme se poprvé zúčastnili akce Burza filantropie, kterou pořádá Koalice nevládek Pardubicka (KONEP) pod 
záštitou radního Pardubického kraje Ing. Pavla Šotoly. Díky přízni donátorů, kteří vyhodnotili náš projekt“ Pralinkárna“ jako 
zajímavý, jsme se tak mohli představit dne 24. 10 2013 v Litomyšli na veřejném setkání donátorů a vybraných zástupců 
neziskového sektoru. Projekt byl přímo podpořen částkou 28 000 Kč. Další podpora proběhne formou odběru výrobků 
a navázaných spoluprací. Rádio Černá hora nás podpořilo uskutečněním reklamní kampaně. Díky donátorům jsme mohli 
náš projekt realizovat.
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ORGANIZAČNÍ STRUKTURA OBLASTNÍ 
CHARITY MORAVSKÁ TŘEBOVÁ

Oblastní charita Moravská Třebová Revizní komiseCharitní rada

Arcidiecézní charita Olomouc

Sdružení Česká katolická charita

Účetní 
provozní 

Vedoucí DS 
Domeček 

Vedoucí STD 
Ulita 
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Sociální 
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Sociální 
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asistent
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mzdová 

CARITAS INTERNACIONALIS

ŘEDITELKA OBLASTNÍ CHARITY 
MORAVSKÁ TŘEBOVÁ
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stacionář 
Domeček

Sociálně 
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HOSPODAŘENÍ OBLASTNÍ CHARITY 
V MORAVSKÉ TŘEBOVÉ V ROCE 2013

ROZVAHA

VÝNOSY 

Tržby za služby od uživatelů 440 213,00 Kč
Tržby za půjčení kompenzačních pomůcek 51 513,00 Kč
Tržby za prodej - odpad z terapie 47 710,00 Kč
Tržby z vedlejší činnosti 111 310,00 Kč
Pardubický kraj 575 101,00 Kč
MPSV 3 889 000,00 Kč
Město Moravská Třebová 410 500,00 Kč
Příspěvky od obcí 97 846,00 Kč
Nadační fond Albert 50 000,00 Kč
Pěstounská péče 81 854,00 Kč
Úřad práce 103 000,00 Kč
Fyzické osoby 35 197,00 Kč
Tříkrálová sbírka 2013 227 581,00 Kč
Postní almužna 37 201,00 Kč
Jiné výnosy 8 100,00 Kč
Od uživatelů 43 117,00 Kč
Prodej automobilu 12 000,00 Kč
Ostatní 92 824,39 Kč

Výnosy celkem 6 314 067,39 Kč

NÁKLADY

Pořízení hmotného dlouhodobého majetku 159 900,00 Kč
Přímá pomoc 86 875,00 Kč
Spotřeba materiálu 843 421,35 Kč
Spotřeba energie 537 502,10 Kč
Pohonné hmoty 32 652,00 Kč
Opravy a udržování 203 900,00 Kč
Cestovné 35 084,00 Kč
Náklady na reprezentaci 18 740,00 Kč
Ostatní služby  
(školení, poradenství, supervize, hovorné, apod.)  
 421 772,38 Kč
Mzdové náklady 2 942 840,00 Kč
Zákonné sociální pojištění 954 889,00 Kč
Ostatní daně a poplatky 1 800,00 Kč
Jiné ostatní náklady 47 047,21 Kč
Odpisy majetku 63 028,00 Kč

Náklady celkem 6 349 451,04 Kč

KE DNI 31. 12. 2013 (V CELÝCH TISÍCÍCH)

1. 1. 2013 31. 12. 2013

A.  Dlouhodobý majetek celkem  192  469 
I. Dlouhodobý nehmotný majetek 0 0
II. Dlouhodobý hmotný majetek  281 441 
III. Dlouhodobý finanční majetek 0 180
IV. Oprávky k dlouhodobému –89 –152 
B. Krátkodobý majetek celkem 1235 1215 
I. Zásoby celkem  0 0
II. Pohledávky celkem 52 144 
III. Krátkodobý finanční majetek 1176 1064 
IV. Jiná aktiva celkem 6 6 

Aktiva celkem 1427 1685 

A. Vlastní zdroje celkem 944 1069 
I. Jmění celkem 82 242 
II. Výsledek hospodaření celkem 862 826 
B. Cizí zdroje celkem 482 615 
I. Rezervy celkem 0 0
II. Dlouhodobé závazky celkem 0 0
III. Krátkodobé závazky celkem 482 452 
IV. Jiná pasiva celkem 0 163

Pasiva celkem 1427 1685 Hospodářský výsledek 2013 -35 383,65 Kč
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Státní, krajské a obecní instituce:

Ministerstvu práce a sociálních věcí ČR
Krajskému úřadu Pardubice
Městu Moravská Třebová
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
Poslanci PČR Václavu Neubauerovi
Městské policii Moravská Třebová
Věznici Mírov
KONEPu

Firmy:

AB plast s. r. o.
Abner a. s.
APOOL WERKE, s. r. o.
AZ line s. r. o.
Fortech Litomyšl
CHAS MT, s. r. o.
Ing. Jan Maixner ARS
Kayser, s. r. o.
Limes Litomyšl s. r. o.
Medesa s. r. o.
Mgr. Alena Podhorná
ORCZ spol. s r. o.
Radio Černá hora
REHAU, s. r. o.
Sklárny Moravia a. s.
SAINT–GOBAIN ADFORS CZ s. r. o. 
STP Kavan
Svitap J.H.J. spol. s r. o.
Teluria, s. r. o.
Truhlářství Petr Sperát
Vlastimil Šimek – muoaner
Technické služby Moravská Třebová s. r. o.

… 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 duchovní stránce.

Nadace

Nadační fond ALBERT „Albert dětem“

Individuální dárci
a dobrovolníci:

František Lulák
Gita Horčíková
Gejza Šarišský
Ing. Josef Jílek
Ing. Marcela Endlová
Jan Opletal
Jana Filipi
Jaromír Křemenák 
Jaroslav Ševčíková
Jitka Kudrnová
manželé Kadlecovi 
Marie Dirbáková
Roman Kostaňuk 
Tereza Šípová
Václav Žáček
Věra Ferlíková
Vlastimil Endl
Ludmila Černá
Věra Cínová

Dobrovolníci 
programu 
Kamarád:

Anastázie Mrázová
Anna Jurečková 
Barbora Duží
Barbora Haicová
Barbora Stárková 
Darina Cinová – Šiváková 
Jana Škodová
Kateřina Niščáková 
Kristýna Pavlišová 
Markéta Hlubínková
Markéta Kofroňová
Martina Loukotková
Martina Procházková 
Michaela Helekalová
Michaela Valešová 
Tereza Mrázková 
Zdislava Zavadilová 

OBLASTNÍ CHARITA SRDEČNĚ DĚKUJE VŠEM PŘÍZNIVCŮM, KTEŘÍ JAKÝMKOLI ZPŮSOBEM 
PODPOŘILI NAŠE SNAŽENÍ

NAŠE PODĚKOVÁNÍ PATŘÍ
ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA



OBLASTNÍ CHARITA 
MORAVSKÁ TŘEBOVÁ

Kostelní náměstí 24/3
571 01 Moravská Třebová
T: 461 540 001
M: 739 002 576

www.mtrebova.charita.cz


