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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
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 v r. 2012

Předseda: Dáša Krhlová
Jednatelka: Irena Wölfelová
Členové: Gita Horčíková
 Ing. Josef Jílek
 Zdeňka Lišková
 Ing. Jaroslav Záleský
 Ing. Libor Sabáček
 Ludmila Koláčková
 Roman Kostaňuk

Revizní komise: Věra Netolická
 Lenka Antlová
 Zlatuše Hmírová

ZAMĚSTNANCI OBLASTNÍ CHARITY 
MORAVSKÁ TŘEBOVÁ:

Ludmila Dostálová – ředitelka

Daniela Opletalová, Zlatuše Hmírová – účetní

Drahomíra Dokoupilová – projektový a finanční manažer

Mgr. Martina Přibylová – sociální pracovnice

Mgr. Anna Besson – vedoucí DS Domeček

Markéta Kalábová – pracovnice v sociálních službách DS Domeček

Dagmar Charauzová – pracovník v sociálních službách DS Domeček

Vratislava Kostaňuková – pracovnice v sociálních službách DS Domeček

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

Petra Kadlecová – pracovnice v sociálních službách STD Ulita

Pavlína Endlová – pracovnice v sociálních službách STD Ulita

Bc. Daniela Urbášková – vedoucí SAS Šance pro rodinu

Denisa Košínová, DiS. – sociální pracovník

ČÍSLO ÚČTU:
KB Mor. Třebová 27–1128540297/0100

EMAILOVÉ ADRESY:
reditel@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:
„Pane dej mi trpělivost, abych přijímala věci, které nemohu změnit, dej mi odvahu změnit věci, 
které změnit mohu a dej mi moudrost, abych rozlišila jedno od druhého.“

Friedrich Christoph Oetinger

Vážení přátelé, 
každý rok pro vás připravujeme výroční zprávu, abychom 
se s vámi mohli podělit o to, co se nám podařilo, s čím jsme 
se potýkali a jak jsme fungovali. V této zprávě hodnotíme 
činnost naší organizace za rok 2012.
Rok 2012 byl pro nás zejména obdobím větší stabilizace 
charitních služeb. Nezřizovali jsme žádné nové služby, 
ale zaměřili jsme se především na jejich kvalitu, na 
posílení profesních kompetencí pracovníků a na vylepšení 
technického zázemí v budově. Bylo to období, kdy jsme 
tvořili strategický plán organizace, abychom byli lépe 
připraveni do budoucna na změny, které s sebou přináší 
nelehká doba, v níž žijeme.
Přes všechny překážky a problémy s financováním, bez 
kterých se neziskové organizace většinou neobejdou, se 
podařilo dál rozvíjet charitní dílo.
V roce 2012 jsme mohli nabízet našim klientům již tři 
kvalitní sociální služby – denní stacionář Domeček, sociálně 
terapeutické dílny Ulita (pro lidi se zdravotním postižením  

a rodiny s dětmi) a sociálně aktivizační služby pro rodiny  
s dětmi Šance pro rodinu.
Pro děti, mládež a seniory aktivně „běžely“ dobrovolnické 
programy. Díky návazné finanční podpoře ve výši 50 tis. Kč 
od Nadačního fondu Albert jsme mohli dál pracovat s dětmi 
a mládeží v programu Kamarád, který má již dobrou tříletou 
praxi. Významně se povedlo rozvinout dobrovolnictví  
v klubu pro seniory a náš S–klub se mohl těšit z mnohých 
příznivců při pořádání kulturních, společenských  
a naučných programů.
Mezi nejdůležitější cíle, které jsme si pro r. 2012 vytyčili, 
patřilo upevnit postavení „mladé“ služby – Šance pro 
rodinu, která pracuje s rodinami s dětmi v regionu 
Moravskotřebovsko a Jevíčsko a to tak, aby se dostala do 
povědomí lidí, kteří ji potřebují. Toto se během roku podařilo 
nad naše očekávání – rodiny s dětmi o službu projevovaly 
stále větší zájem, kapacita byla naplněna a v evidenci jsme 
najednou měli další čekatele. Podařilo se také provázat 
velmi kvalitní spolupráci s OSPOD Moravská Třebová, a tak 

jsme mohli snáz poskytovat podporu mnohým sociálně 
slabším rodinám s dětmi. 
Ve službách denní stacionář Domeček a sociálně 
terapeutické dílny Ulita se podařilo vylepšit a upravit 
prostory uvnitř budovy – probíhalo stěhování dílen  
a kanceláří, abychom splnili požadavky, které jsou na nás 
kladeny z hlediska bezpečnosti práce, požární ochrany, 
inspekcí kvality a především, aby našim klientům bylo  
u nás dobře a mohli jsme jim nabízet činnosti „šité na 
míru“.
Mezi nejoblíbenější akce, které jsme v r. 2012 pořádali, 
patřilo „Svatomartinské veselí“, kde jsme kromě klientů 
našich služeb a spřátelených organizací mohli přivítat 
také zástupce senátu – Mgr. Radko Martínka, prezidenta 
ACHO – P. Bohumíra Vitáska a starosty obcí mikroregionu 
Moravskotřebovského a Jevíčského. Nad celou akcí 
převzal jako každoročně záštitu pan senátor Mgr. Radko 
Martínek, který také jako bývalý hejtman Pardubického 
kraje přispěl finančně částkou 10 tis. Kč.  
Akce se mohla uskutečnit rovněž díky vstřícnosti 
zástupců z vedení Vojenské školy Moravská Třebová, 
která nám bezplatně poskytla sál „Na písku“ a zajistila 
také dobrovolnicky pořadatelskou službu prostřednictvím 
studentů. 
Touto cestou bych ráda poděkovala všem, kteří nám 
jakýmkoli způsobem pomohli, podporují nás a jsou nám 
nakloněni. Děkuji všem našim partnerům, příznivcům, 
dárcům, ale i kněžím, kteří nám pomáhají překonávat těžké 
chvíle, jež nás všechny v charitě mnohdy potkávají.

Zvláštní poděkování patří také 
mým kolegyním – všem charitním 
spolupracovnicím, bez kterých by 
charita nebyla tím, čím je. Jejich práce je 
nenahraditelná. Především díky jejich ochotě, 
pracovitosti, vytrvalosti, toleranci a týmové 
spolupráci je naše organizace úspěšná. 
Děkuji také všem dobrovolníkům, bez kterých 
bychom nemohli nabízet tak široké spektrum 
činností. Dobrovolníci ke každé charitní práci 
neodmyslitelně patří, protože šetří nejen peníze, 
kterých je většinou nedostatek, ale také tím, že nabízejí 
svůj volný čas ve prospěch druhých lidí, vnášejí do 
charity přidanou hodnotu, která se nedá ničím zaplatit.
Nedokáži zde vyjmenovat všechny skutky, činy a oběti, 
které zůstaly skryty a které byly vykonány nezištně. 
Chtěla bych za ně také poděkovat zvláště těm, kteří je 
přinášeli bez ohledu na vděčnost, ocenění a nárok na 
odměnu. 

Přeji všem pokoj v srdci, dobro, dostatek lásky a hlavně 
NADĚJI.

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

POSKYTUJEME TYTO SOCIÁLNÍ SLUŽBY

Denní stacionář Domeček 
Sociálně terapeutické dílny Ulita
Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi Šance pro rodinu

DÁLE PROVOZUJEME:

– dobrovolnický program Kamarád
– dobrovolnický program Lebeda
– S–klub
– setkávání seniorů
– svoz seniorů 
– půjčovnu zdravotních a kompenzačních pomůcek

ORGANIZUJEME SBÍRKY:

– Tříkrálová sbírka
– Postní almužna

PROJEKTY OCHMT 
V R. 2012

DENNÍ STACIONÁŘ 
DOMEČEK

Provozní doba: Po – Pá 7:30 – 15:30
 Čt 7:30 – 14:30
Sídlo: Svitavská 655/44
 571 01 Moravská Třebová
Telefon: 461 310 627, 734 435 089
E–mail: stacionar@mtrebova.charita.cz

ZAŘAZENÍ V TYPOLOGII SLUŽEB: 

sociální služba denního stacionáře

Identifikátor služby: 1087615

Kapacita zařízení: 10 uživatelů denně
 15 uživatelů celkem

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: Petra Zezulová – canisterapie

 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
– muzikoterapie a další hudební aktivity
– canisterapie
– účast na společenských, kulturních a sportovních akcích
– poznávací jednodenní i vícedenní výlety a ozdravné pobyty
– relaxační aktivity
– všeobecné sociální poradenství a individuální konzultace

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

V roce 2012 navštěvovalo denní stacionář Domeček celkem 9 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 naplňování standardů kvality sociálních služeb, na prospěšnost služby 
pro uživatele a v neposlední řadě na jejich spokojenost.

SOCIÁLNĚ TERAPEUTICKÉ 
DÍLNY ULITA

Provozní doba: Po – Pá 7:30 – 15:00
 Čt 7:30 – 14:30
Sídlo: Svitavská 655/44
 571 01 Moravská Třebová
Telefon: 461 540 800, 733 676 795
E–mail: dilny@mtrebova.charita.cz

POSLÁNÍ:

ST dílny Ulita v Moravské Třebové jsou pro dospělé lidi s mentálním postižením nebo chronickým duševním 
onemocněním. Při terapeutických činnostech v dílnách podporujeme rozvoj 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.

ZAŘAZENÍ V TYPOLOGII SLUŽEB: 

sociálně terapeutické dílny

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

Tento projekt je financován z prostředků ESF v rámci OP LZZ prostřednictvím Individuálního projektu Pardubického kraje na sociální služby.
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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 
– 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

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 jako jejich vrstevníci
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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, keramické 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
Telefon: 461 100 243, 734 797 497
E–mail: sas@mtrebova.charita.cz

ZAŘAZENÍ V TYPOLOGII SLUŽEB: 

sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi

Identifikátor služby: 2772318
Kapacita zařízení: 20 rodin

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 a podporujeme je  
k převzetí vlastní zodpovědnosti za další rozvoj dětí a zlepšení situace v rodině.

Vedoucí: Bc. Daniela Urbášková

Služba je poskytována terénně v regionu Moravskotřebovsko a Jevíčsko.
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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,  
 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 obtížnými 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, 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.

Do konce roku 2011 byla naplněna kapacita služby a díky vysoké poptávce bude navýšena na 20 rodin.
Šance pro rodinu také plánuje zřídit fakultativní službu „Mediační centrum“, která by mohla pomáhat překonat potíže při 
rodinných a rozvodových sporech.

Služba navázala spolupráci s mnoha institucemi a odborníky v regionu.
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KAMARÁD 

Sociálně preventivní dobrovolnický program Kamarád pokračuje ve své činnosti i v r. 2012. Tento program je zaměřený na 
podporu, přátelství, pomoc a prevenci sociálně patologických jevů dětí ze sociálně slabších rodin v Moravské Třebové. Díky 
podpoře města Jevíčka jsme mohli tuto aktivitu rozšířit do další části regionu. 

Základem tohoto programu jsou týdenní schůzky dobrovolníka (kamaráda) a dítěte. 
Program je vhodný pro děti ve věku 6 – 12 let.  

Cílem projektu je:
– prevence sociálně patologických jevů u dětí ohrožených sociálním vyloučením a 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 přispění 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. Koordinátorem tohoto programu je pastorační asistent.

Tento projekt byl finančně podpořen Nadačním fondem Albert v rámci grantového programu Nadační fond 
Albert dětem částkou 80 tisíc Kč.

DOBROVOLNICKÉ 
PROGRAMY

DOBROVOLNICKÝ PROGRAM PRO SENIORY LEBEDA

Od listopadu r. 2011 se rozběhl dobrovolnický program pro seniory Lebeda. Proč Lebeda? Protože 
dobrovolník, který seniora navštěvuje by mu měl zprostředkovat nové podněty (četba knih, denního tisku, 
procházka apod.), zkrátka navodit pohodu – „lebedu“ :)

Jednou z aktivit tohoto programu je předčítání seniorům.

Hlavním cílem programu je pomoci zlepšit kvalitu života seniorů, podpora jejich sebevědomí, prevence před 
samotou a vyčleněním ze společnosti.
Dobrovolníci z řad studentů, ale i aktivních seniorů navštěvují min. 1x týdně seniora a zprostředkovávají mu četbu 
knih, novin, časopisů, mohou nabídnout společnou procházku nebo jinou formu společně stráveného času. Senioři 
potřebují být vyslechnuti a vděčně oceňují spoluprožívání. Do programu se zapojilo 9 proškolených dobrovolníků.  
V příštím roce plánujeme tuto dobrovolnou službu dále rozšiřovat.

 
S–KLUB

V září roku 2012 vznikl za naší spoluúčasti a pod vedením Václava Žáčka klub pro aktivní seniory, tedy zkráceně  
S–klub. Díky jejich aktivitě jsme si mohli užít 3 klubové večery na různá témata a první tři setkání příznivců sci–fi, kteří 
debatují nad záhadami vesmíru. Tato aktivita všechny zúčastněné velmi baví a jejich akce se těší stále větší oblibě. 

Všem dobrovolníkům za jejich obětavou pomoc upřímně děkujeme!
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PŮJČOVNA ZDRAVOTNÍCH  
A KOMPENZAČNÍCH POMŮCEK 

SVOZ SENIORŮ

SETKÁVÁNÍ SENIORŮ

HUMANITÁRNÍ POMOC

Sídlo: Svitavská 655/44, 571 01 Moravská Třebová 
Telefon: 739 002 744
E–mail: dd@mtrebova.charita.cz
Odpovědná osoba: Drahomíra Dokoupilová

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.

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 za poplatek, každou druhou středu v měsíci od 14:00 hodin. 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 pí. Horčíková. I když se nejedná o službu většího rozsahu, i toto málo dokáže seniorům pomoci  
a ohlasy na tuto službu jsou velmi dobré.

Sídlo: františkánský klášter, Svitavská ulice, 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. Vít. 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.

Oblastní charita Moravská Třebová se zapojuje do humanitární pomoci v návaznosti na pomoc Charity České republiky. 
V roce 2012 byl zřízen 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. 

CHARITA POMÁHÁ NA UKRAJINĚ

Arcidiecézní charita Olomouc již delší dobu spolupracuje s charitou na Ukrajině. Jedním z projektů je doručení osobního 
vánočního dárku vytipovaným dětem z dětských domovů v Termopilu, Bortnikách nebo ze sociálně slabých rodin na 
Ukrajině. Projekt začal v r. 2008. Celkem bylo předáno více než 250 balíčků. Všechny balíčky byly v hodnotě zhruba 
1000 Kč. Pro děti je to mnohem více než jen dárek, je to vědomí, že jsou někde přátelé, kteří na ně myslí. Jsme rádi,  
že i naše charita mohla tento projekt podpořit a udělat tak o Vánocích, které na Ukrajině slaví 6. ledna, dětem radost.
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TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA V ROCE 2012

Již po dvanácté 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 373 716 Kč, což je o 10 927 Kč více než v roce 2011. 
Výtěžek sbírky byl využit na přímou pomoc sociálně potřebným v regionech, kde se sbírka koná. Dále byly prostředky 
použity na nákup pomůcek do půjčovny zdravotních a kompenzačních pomůcek, která je velmi hojně využívána z řad 
občanů celého regionu, a na vybavení humanitárního skladu, který je zřízen pro případ mimořádných událostí, jako jsou 
povodně aj. V neposlední řadě se využil tento zdroj pro klienty služeb, pro zlepšení podmínek k nácviku pracovních 
dovedností a běžných obslužných činností.

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 egoizmus 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 mohli odkládat finanční obnos, který ušetřili tím, že si něco dle svého uvážení odřekli. Nakolik byl kdo ve svém 

SBÍRKY 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 30 003 Kč. Peníze byly použity na pomoc potřebným, nákup pomůcek do půjčovny 
zdravotních a kompenzačních pomůcek a vybavení humanitárního skladu. Věříme, že tato sbírka pomohla 
věřícím, kteří se do ní zapojili, k intenzivnějšímu prožití postní doby. Uvědomili si, že jejich sebezápor může přispět 
potřebným.

SLAVNOSTNÍ PŘEDÁNÍ AUTOMOBILU

Dne 10. 5. 2012 proběhlo za účasti hejtmana Pardubického kraje pana Radko Martínka, poslance Parlamentu ČR 
pana Václava Neubauera, starosty Moravská Třebové pana M. Izáka a dalších významných hostů slavnostní předání 
osobního automobilu Škoda Roomster do užívání OCHMT. Tento velkorysý dar bude využit k zajištění sociálních služeb, 
které provozuje Oblastní charita Moravská Třebová. Vzhledem k tomu, že charita již poskytuje své služby stále většímu 
počtu klientů v celém regionu, bude toto vozidlo plně využito. Pro šťastnou cestu bez nehod a s přáním, abychom dojeli 
vždy tam, kde bude nejvíc potřeba pomoci, vozidlo požehnal prezident ACHO P. B. Vitásek.
 
Toto vozidlo bylo zakoupeno díky podpoře jednotlivých obcí sdružených v Dobrovolném svazku obcí 
Moravskotřebovského a Jevíčského regionu a díky štědrosti místních firem: Stavebniny Stupka s.r.o., Armaturka 
Vranová Lhota, a.s. a MATOUŠEK CZ a.s. 

Tímto všem starostům i zastupitelům obcí a jednotlivým firmám mnohokrát děkujeme. Poděkování patří znovu 
i panu poslanci Neubauerovi, který celou akci z vlastní iniciativy zorganizoval.
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ORGANIZAČNÍ STRUKTURA OBLASTNÍ 
CHARITY MORAVSKÁ TŘEBOVÁ

Oblastní charita Moravská Třebová Charitní rada

Arcidiecézní charita Olomouc
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HOSPODAŘENÍ OBLASTNÍ CHARITY 
V MORAVSKÉ TŘEBOVÉ V ROCE 2012

ROZVAHA

VÝNOSY 

Dotace z MPSV 2 037 000
Dotace z Pardubického kraje 385 000
Dotace z Města Moravská Třebová 411 200
Příspěvky od obcí 60 383
Nadační fond Albert 80 000
Dary fyzických a právnických osob 38 914
Tříkrálová sbírka 219 739
Postní almužna 30 003
Individuální projekt PK – STD Ulita 2 093 440
Tržby od uživatelů 443 774
Tržby za prodej výrobků 64 793
Tržby z půjčovného kompenzačních pomůcek 37 272
Jiné ostatní výnosy 60 565

Výnosy celkem: 5 962 083

NÁKLADY

Spotřeba materiálu 621 135
Pohonné hmoty 44 781 
Spotřeba energie 172 331
Cestovní náhrady 32 425
Ostatní služby 461 875
Opravy a udržování 275 164
Náklady na reprezentaci 17 257
Jiné ostatní náklady 46 218
Mzdové náklady 2 998 515
Zákonné sociální pojištění 976 084
Daně a poplatky 1 500       
Odpisy majetku 46 338
Daň z příjmů 4 940

Celkem náklady: 5 698 563

KE DNI 31. 12. 2012 (V CELÝCH TISÍCÍCH)

1. 1. 2012 31. 12. 2012

A. Dlouhodobý majetek celkem 79 192 
I. Dlouhodobý nehmotný majetek 0 0
II. Dlouhodobý hmotný majetek 122 281 
III. Dlouhodobý finanční majetek 0 0
IV. Oprávky k dlouhodobému –42 –89 
B. Krátkodobý majetek celkem 1 579 1 235 
I. Zásoby celkem  0  0
II. Pohledávky celkem 577 52 
III. Krátkodobý finanční majetek 998 1 176 
IV. Jiná aktiva celkem 4 6 

Aktiva celkem 1 659 1 427 

A. Vlastní zdroje celkem 681 944 
I. Jmění celkem 82 82 
II. Výsledek hospodaření celkem 598 862 
B. Cizí zdroje celkem 978 482 
I. Rezervy celkem 0 0
II. Dlouhodobé závazky celkem 0 0
III. Krátkodobé závazky celkem 978 482 
IV. Jiná pasiva celkem 0 0

Pasiva celkem 1 659 1 427 Hospodářský výsledek 2011 263 519
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Státní, krajské a obecní instituce:

Ministerstvu práce a sociálních věcí ČR
Krajskému úřadu Pardubice
Městu Moravská Třebová
Úřadu práce Svitavy
Zdravému městu Moravská Třebová 
Vojenské střední škole a VOŠ MO v Moravské Třebové
Městské knihovně v Moravské Třebové
Hejtmanovi Pardubického kraje Mgr. Radko Martínkovi
Poslanci PČR Václavu Neubauerovi
obcím sdruženým v Dobrovolném svazku obcí 
Moravskotřebovského a Jevíčského regionu

Firmy:

Fortech Litomyšl
REHAU, s.r.o.
Pekárny Moravec Moravská Třebová
sklárny Moravia a.s.
APOOL WERKE, s.r.o.
STP Kavan
Teluria, s.r.o.
Ing. Jan Maixner ARS
Technické služby Moravská Třebová s.r.o.
M – SILNICE
Truhlářství Petr Sperát
Kayser, s.r.o.
ORCZ spol. s r.o.
CHAS MT, s.r.o.

Srdečné poděkování patří také dobrovolníkům, kteří se významně podíleli na různých činnostech a aktivitách OCHMT.
Zvláštní poděkování patří také Řádu menších bratří Františkánů, kteří nás po celou dobu existence podporují jak fyzickou, 
tak duchovní podporou.

Nadace

Nadační fond ALBERT
„Albert dětem“

Individuální dárci:

Ing. Josef Jílek
Roman Kostaňuk         
manželé Kadlecovi      
Vlastimil Endl
Markéta Pavlíková
Karel Urbášek
Martina Přibylová
Karel Vostrý
František Lulák

… a ostatním anonymním 
dárcům za finanční,  
morální a fyzickou 
podporu.

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
Telefony: 461 540 001, 739 002 576

www.mtrebova.charita.cz


