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 „Naděje není to přesvědčení, že něco dobře dopadne, 
ale jistota, že má něco smysl – bez ohledu na to, jak to 
dopadne.“ 

(Václav Havel) 

Vážení a milí příznivci Charity, 

naše organizace je již 14 let profesionálním posky-
tovatelem sociálních služeb v regionu Moravsko-
třebovsko a Jevíčsko. Máme širokou nabídku činností 
a služeb. Pokud je v našich silách, pomáháme 
každému, kdo se na nás obrátí. 

Každým rokem naši společnou práci vyhodnocujeme  
a přizpůsobujeme pomoc tomu, co je v regionu 
aktuálně potřeba. Máme hezky spolupracující tým, 
práce nás baví a neustále se vzděláváme v nových 
trendech a metodách práce, aby naše služby stále 

držely vysoký standard a uměli jsme reagovat na různorodé potřeby našich klientů. 

Dnes mohu říci, že po několikaletém progresivním rozvoji sociálních služeb jsme se stali 
stabilní organizací, která má pevný základ, mnoho příznivců a podporovatelů. Naši činnost 
dál  postupně  rozvíjíme a  zkvalitňujeme, aby  bylo  území  co  nejvíce pokryto  dostupnými 
službami, které se budou vzájemně doplňovat a umožní handicapovaným nebo jinak 
potřebným lidem žít plnohodnotný a spokojený život. 

Ve spolupráci s MAS Moravskotřebovsko a Jevíčsko jsme loni získali neinvestiční dotaci 
z fondů EU a založili jsme novou službu Komunitní centrum O krok dál, která v našem regionu 
a na území Svitav a spádových obcí dlouhodobě chyběla. Touto cestou pomáháme lidem 
s duševním onemocněním a jejich rodinám zvládat jejich zdravotní obtíže, navázat nebo 
obnovit kontakt s veřejností, získat a posílit vlastní sebevědomí, pracovní dovednosti, 
návyky nebo najít zaměstnání či bydlení. 

V loňském roce jsme poskytovali celkem 6 registrovaných soc. služeb a 4 další, které charitní 
práci a pomoc potřebným doplňují. Podařilo se nám rozšířit některé služby a činnost 
dobrovolnického centra a založili jsme S-klub, který se stal příjemným prostorem pro 
setkávání seniorů. 

Úzce spolupracujeme s obcemi a donátory, přibývá firemních a individuálních dárců, kterým 
patří velké poděkování, stejně jako všem našim ostatním příznivcům a podporovatelům. 
Děkuji také našim pastoračním asistentům, kněžím a místním bratřím Františkánům za jejich 
obětavou službu, modlitby i zato, že jsou nám oporou a povzbuzením. 

Díky našim skvělým charitním pracovníkům a dobrovolníkům, kterých stále přibývá, umíme 
pomoci téměř každému člověku v nouzi nebo ho můžeme aspoň nasměrovat na další 
pomoc, aby se ze své těžké životní situace co nejdříve dostal.     Srdečně děkuji, že můžeme 
společně pomáhat a ovlivňovat život v našem regionu. Je mi ctí, že toho mohu být součástí. 

Ludmila Dostálová  
ředitelka Charity Moravská Třebová 
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V této kratičké úvaze nad tím, jak jako pastorační asistenti vnímáme práci a smysl Charity, si 
dovolíme navázat na zamyšlení z minulého roku od otce Šebestiána. Myšlenka, že mocní 
a první tohoto světa bývají často v Božích očích poslední, a lidé na okraji společnosti či jinak 
"diskvalifikovaní" zaujímají v nebeském království přední místa, odhaluje jednu z mnoha 
Božích perspektiv, které jsou odlišné od vnímání světa. 

Tuto převrácenou optiku Božího pohledu, který nehledí na povrch věcí, ale do jejich středu  
a do našich srdcí, doplníme o další “tajemství”. Jedná se o záhadu, která je spojená  
s obdarováváním. V naší františkánské tradici se nachází k tomuto tématu výstižná modlitba, 
která končí takto: 

...Pane pomoz mi, abych netoužil po útěše, ale těšil, 

po porozumění, ale rozuměl, 

po lásce, ale miloval. 

Vždyť, kdo dává, ten dostane, 

kdo odpouští, tomu se odpustí, 

kdo umírá, vstane k životu. 

Zvláštní alogismus - kdo dává, ten dostane - může být pro komerčně a materiálně zaměřenou 
společnost opravdu záhadou. Ale přesto každý z nás ví, že když dal někomu nějaký dárek, 
třeba k narozeninám či o Vánocích, tak to vlastně udělalo radost i nám samotným. Když se mi 
podaří někoho potěšit, pomoct bližnímu v jeho nelehké situaci, tak nakonec zjistím, že se mně 
samotnému dostává pokoje a radosti. Když obětuji svůj čas a energii a navštívím nemocné 
a trpící, tak náhle zjistím, že mé těžkosti a bolesti ztrácí sílu a intenzitu. Když se dokážu 
smilovat nad zdánlivě nenapravitelným člověkem, který je otrokem závislosti, lže a snaží se 
mnou manipulovat, tak zjistím, že i mně se dostává smilování, útěchy a odpuštění. 

Tento prapodivný boží zákon je jeden ze zákonů Lásky. Pravá Láska, když se dává tak z ní 
neubývá, ale naopak roste. Pokud bychom si lásku chtěli nechat jen pro sebe, tak zahyne. 
Láska je totiž určená k tomu, aby se dávala druhému. A i když se může člověk, který více dává, 
než bere, zdát v očích světa pošetilý ba dokonce jako blázen, tak z Boží perspektivy je nahlížen 
jako člověk prozřetelný, který svůj poklad ukládá tam, kde ho mol ani rez nemohou zničit. 

Co tedy říct na závěr? Děkujeme Charitě, že je nositelkou tohoto tajemství obdarovávání 
a přejeme jí, aby z tohoto pokladu dokázala vždy s citem a pokorou čerpat a předávat jej 
ostatním. 

Božena Šplíchalová  Šimon Jakub Růžička 
pastorační asistentka Charity Mor. Třebová     pastorační asistent Charity Mor. Třebová 

Název organizace: Charita Moravská Třebová /CHMT/ 

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

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

CHARITNÍ RADA V ROCE 2019 
Předseda: Ing. Josef Jílek  
Zapisovatel: Bc. Kateřina Korbelová, DiS. 
Členové: Mgr. Šebestián Pavel Smrčina, Dagmar Krhlová, Jan Zatloukal, Helena 
Lexmanová, Barbora Matoušková 
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PŮSOBNOST CHMT 
Bezděčí 
Bělá u Jevíčka 
Biskupice 
Borušov 
Březina 
Březinky 
Dětřichov 
Dlouhá Loučka 
Gruna 
Hartinkov 
Chornice 
Janůvky 

Jaroměřice  
Jevíčko  
Koruna 
Křenov 
Kunčina  
Linhartice  
Malíkov  
Městečko Trnávka  
Mladějov na Moravě 
Moravská Třebová  
Radkov 
Rozstání  

Rychnov na Moravě 
Slatina 
Staré Město  
Třebařov  
Útěchov 
Velké Opatovice /a spádové obce/ 
Víska u Jevíčka  
Vranová Lhota  
Vrážné 
Vysoká 

ZÁKLADNÍ INFORMACE 
Charita v Moravské Třebové je nezisková církevní organizace s vlastní právní subjektivitou od 
12. 6. 1995. Organizačně spadá pod Arcidiecézní charitu Olomouc a je součástí struktury
Charita Česká republika. Zřizovatelem je Arcibiskupství olomoucké.
Charita Moravská Třebová je evidována jako církevní právnická osoba u Ministerstva kultury
ČR podle zákona 3/2002 Sb., o církvích a náboženských společnostech.

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

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

NAŠE VIZE  
Služby - Jsme společensky odpovědnou, perspektivní a otevřenou organizací 21. století, která 
poskytuje kvalitní a profesionální služby. Reagujeme na aktuální potřeby lidí v našem regionu 
a přizpůsobujeme se moderním trendům sociální práce.  
Zaměstnanci - Jsme profesionální, vstřícný a efektivně komunikující tým, který táhne za jeden 
provaz. Společně stavíme na vzájemné důvěře a úctě, otevřenosti a ochotě. Tvoříme vlastní 
firemní kulturu ve snaze učinit klienty, sebe samé a další lidi okolo nás šťastnějšími.  

Prostředí a technické vybavení - Pracujeme v příjemném a vlídném prostředí, ve vhodných 
a důstojných prostorách pro naše klienty i týmy. Ve všech službách máme k dispozici 
dostatek kvalitního vybavení odpovídajícího moderním trendům sociální práce.  
Propagace a public relation - Jsme známou a viditelnou organizací s vlastní zajímavou tváří, 
která je v regionu nepřehlédnutelná. Prezentujeme se jednotnou identitou, zajímavými  
a smysluplnými akcemi, které lidé rádi navštěvují. Přinášíme společenský užitek, radost  
a obohacení. 
Finance a nové projekty - I když se Charita potýká s nedostatkem finančních prostředků, 
zajišťuje dobré pracovní podmínky, motivační programy i důstojné mzdy pracovníkům. 
Aktivně spolupracujeme s dárci, příznivci a partnery. Využíváme nových příležitostí, které 
rozvíjejí naši činnost a reagují na potřeby lidí v nouzi. 

I. Registrované sociální služby:
• Denní stacionář Domeček (pro dospělé osoby s mentálním postižením)
• Sociálně terapeutické dílny Ulita (pro dospělé osoby s mentálním postižením a duševním

onemocněním)
• Sociální rehabilitace – Komunitní centrum O krok dál
• Charitní pečovatelská služba
• Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi Šance pro rodinu
• Odborné sociální poradenství Občanská poradna

II. Služby náhradní rodinné péče: Centrum pěstounské péče Cesta

III. Ostatní služby:
Centrum humanitární pomoci

• Humanitární šatník
• Humanitární sklad
• Potravinový sklad
• Pomoc při mimořádných událostech
• Sbírky – Tříkrálová sbírka, Postní almužna, další charitativní veřejné sbírky

Dobrovolnické centrum 
• Program Kamarád
• Program Lebeda
• Program Déčko

Půjčovna zdravotních a kompenzačních pomůcek
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S L U Ž B Y  R E G I S T R O V A N É  D L E  Z Á K O N A  108/2006 S B. 

O  S O C I Á L N Í CH  S L U Ž B Á CH 

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

Provozní doba: PO-PÁ  7:00 – 16:00 

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

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

PRŮBĚH SLUŽBY 

Počet klientů: 11 
Počet hodin péče: 7 796 h 
Počet jednání se zájemci: 6 

OKRUH OSOB/KOMU JE SLUŽBA URČENA 

Denní stacionář Domeček je určen dospělým lidem s lehkým a středně těžkým 
mentálním, popřípadě s kombinovaným postižením. Služba je poskytována klientům, 
kteří se ocitli v nepříznivé sociální situaci a je určena pro osoby ve věku od 18 do 60 let 
z regionu Moravskotřebovska a Jevíčska. 

POSKYTUJEME SLUŽBY LIDEM S MENTÁLNÍM POSTIŽENÍM 
V KOMBINACI: 

• s chronickým duševním onemocněním v kompenzovaném stavu
• s tělesným postižením, kdy je osoba schopna se pohybovat s podporou pracovníka
• s vadami zraku, kdy je osoba schopna se orientovat a pohybovat v prostoru
• s vadami sluchu, kdy osoba dokáže komunikovat odezíráním a je schopna se

domluvit jiným pro pracovníky srozumitelným způsobem
• přijmeme i inkontinentní žadatele, kteří jsou schopni alespoň 5 minut stát s oporou.
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CÍLE SLUŽBY 

Naším cílem je: 
• klient, který je podporovaný k seberealizaci a k rozvoji pracovních dovedností  

a návyků na základě svých individuálních potřeb 
• klient, který samostatně zvládne základní činnosti při zajištění stravy 
• klient, který samostatně zvládne základní péči o svou osobu 
• klient, který má navázané sociální vazby 
• klient, který dokáže vyjádřit svá přání a potřeby a umí komunikovat s okolím 
• klient, který si dokáže vyřídit základní osobní záležitosti s minimální podporou další 

osoby. 

Našim cílem je klient, který nabyl takové schopnosti a dovednosti, které mu umožní žít 
plnohodnotný život podobající se co nejvíce životu vrstevníků. 
 
ZÁSADY SLUŽBY  

Jsme křesťanská organizace, která se řídí těmito zásadami: 
• zachování lidské důstojnosti - vždy zachováváme a chráníme důstojnost klienta 
• podporované rozhodování - s klientem si promluvíme o kladech a záporech jeho 

rozhodnutí, konečné řešení necháme na něm 
• přiměřená podpora - podporujeme klienta k co největší samostatnosti, nepomáháme 

tam, kde to klient zvládá sám  
• přiměřená komunikace – komunikaci přizpůsobujeme schopnostem a možnostem 

klienta, ověřujeme si, zda nám klient rozuměl, volíme vhodné formy komunikace 
• individuální přístup – ke každému klientovi přistupujeme jako k jedinečné osobnosti, 

která má své specifické schopnosti, možnosti, potřeby, přání a očekávání. 
JAKÉ ČINNOSTI NABÍZÍME: 

• pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu, a to zejména při oblékání 
a osobní hygieně 

• nácvik praktických dovedností 
• rozvíjení komunikace a dalších dovedností vedoucích k větší samostatnosti 
• pomoc při samostatném pohybu v prostoru, při podávání jídla i pití (poskytnutí 

stravy) 
• výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti  

• rozvíjet své dovednosti při rukodělných činnostech (dřevařská a keramická dílna, 
terapeutické zahradničení) 

• edukační činnosti vycházející z potřeb jednotlivých klientů 
• rozvíjet čtení, psaní, grafomotorické návyky a počítání 
• 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 a další)  

• čtení, psaní, grafomotorická cvičení a počítání 
• pohybové aktivity 
• komunikační bloky  
• posezení s prvky muzikoterapie a další hudební aktivity  
• účast na společenských, kulturních a sportovních akcích  
• poznávací výlety  
• základní sociální poradenství a individuální konzultace. 

 
DÁLE NABÍZÍME FAKULTATIVNÍ SLUŽBU  

Svoz klientů do zařízení a zpět domů. 
 
CO SE PODAŘILO 

V roce 2019 navštěvovalo Denní stacionář Domeček 11 klientů. Věnovali se především 
nácviku praktických dovedností, jako je sebeobsluha, nakupování, vaření, úklid, rozvoj 
komunikace a dalších dovedností vedoucích k jejich větší samostatnosti. Měli možnost 
rozvíjet své schopnosti při rukodělných činnostech v keramické dílně, vyráběli 
předměty ze dřeva, vytvářeli výrobky z korálků apod. Dále byly využívány prvky 
arteterapie a bazální stimulace. V roce 2019 jsme se více věnovali velmi oblíbené 
činnosti – terapeutické zahradničení. Na charitní zahradě se nám podařilo vybudovat 
vyvýšené záhony a pergolu, kde klienti mohou trávit čas na čerstvém vzduchu, pečovat 
o bylinkovou zahrádku, záhony s květinami a zeleninou a také sklízet následnou úrodu. 
Klientům tak můžeme zpestřit den a nabídnout jim větší možnosti pro jejich osobní 
rozvoj. Snažíme se o to, aby se klienti o sebe dokázali v co největší míře postarat  
a rozvíjeli svoje schopnosti vzhledem ke svým možnostem. Klienti se zúčastnili řady 
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kulturních a společenských akcí: Zahradní slavnosti pořádané Charitou Moravská 
Třebová a Svatomartinského veselí. Zde se každoročně setkávají s klienty jiných zařízení 
a pozvanými hosty. 
Denní stacionář Domeček spolupracuje s ostatními sociálními službami organizace  
a zapojuje se do prezentace a propagace služby na veřejnosti. V rámci regionu dále 
spolupracuje se spřátelenými institucemi, obecními úřady a dalšími odbory úřadů. 
 
V NÁSLEDUJÍCÍM ROCE BUDEME I NADÁLE USILOVAT O: 

• na profesionální poskytování služby s ohledem na naplňování standardů kvality 
• na odborné vzdělávání pracovníků 
• na prospěšnost a užitečnost služby pro klienty 
• na spokojenost našich klientů, kvalitní přiměřenou péči a podporu klientů. 
 
PŘÍKLADY DOBRÉ PRAXE 

Pan Patrik (jméno změněno) žil po vystudování praktické školy dlouhou dobu s rodiči 
v jedné domácnosti s minimem šancí na další osobnostní rozvoj. V Moravské Třebové 
neměl možnosti zapojit se do jakékoliv návazné sociální služby a do práce si netroufal. 
V roce 2006 se stal jedním z prvních klientů nově otevřeného denního stacionáře 
Domeček. V Domečku si našel nové kamarády, naučil se být samostatný, získal patřičné 
sebevědomí a tolik potřebnou podporu. Poté přešel do sociálně terapeutických dílen 
Ulita, kde získal nové pracovní dovednosti a ještě větší jistotu. Dnes samostatně pracuje 
v chráněné dílně a charitní sociální služby využívá pouze sporadicky. 

 Pan Jaroslav přišel do denního stacionáře Domeček v zimě. Do té doby žil 
v nedůstojných podmínkách u člověka, kterému pomáhal na stavbě. Chyběl mu 
opatrovník a byl zadlužený. V Charitě jsme mu pomohli vyřídit příspěvek na péči, 
postupně prošel nejenom Domečkem, ale i sociálně terapeutickými dílnami Ulita. Zde 
získal tolik potřebné návyky, sebevědomí pro hledání pracovního místa. Dnes je 
naprosto samostatný, bez dluhů a bydlí v bytě se svojí přítelkyní. 
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Posláním sociálně terapeutických dílen Ulita v Moravské Třebové je podpořit 
dospělé lidi s mentálním postižením nebo chronickým duševním onemocněním 
v získávání, nácviku nebo upevnění jejich pracovních dovedností. V rámci 
terapeutických činností v dílnách podporujeme rozvoj jejich pracovních 
dovedností, schopností naučit se dodržovat stanovená pravidla, plnit pracovní 
povinnosti a být součástí kolektivu, proto aby mohli vstoupit na chráněný či 
otevřený trh práce. 

Provozní doba: PO – PÁ  07:00 – 16:00 

A:  Svitavská 655/44, 571 01 Moravská Třebová  
T:  +420 733 676 795  
E:  dilny@mtrebova.charita.cz 
 
Datum vzniku služby: 1. 1. 2010  
Denní kapacita: 15 klientů 

 

PRŮBĚH SLUŽBY  

Počet klientů:    13             
Počet hodin péče:  14 266 h 
Počet jednání se zájemci: 3 
 
OKRUH OSOB/KOMU JE SLUŽBA URČENA 

Služba sociálně terapeutické dílny Ulita je určena lidem ve věku od 18 do 60 let, kteří 
chtějí pracovat, ale nemají pro to dosud dostatečné pracovní dovednosti a návyky  
z důvodu lehkého mentálního postižení či chronického duševního onemocnění. Jsme tu 
pro lidi z Moravskotřebovského a Jevíčského regionu. 

Z důvodu bariérovosti budovy poskytujeme službu pouze osobám, které vyjdou 
schodiště samostatně nebo alespoň s podporou pracovníka. 

 Poskytujeme služby osobám s tímto přidruženým postižením: 

• s vadami zraku, kdy je osoba schopna samostatně se orientovat a pohybovat  
v prostoru i po schodišti 

• s vadami sluchu, kdy osoba dokáže komunikovat odezíráním a je schopna se 
domluvit jiným pro pracovníky srozumitelným způsobem. 

 
CÍLE SLUŽBY: 

• klient připravený pro vstup do pracovního procesu 
• klient dbající na svůj vnější vzhled 
• klient dodržující pravidla pracovního procesu 
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• klient schopný běžně komunikovat a spolupracovat se zaměstnavateli, nadří-
zenými, spolupracovníky a veřejností 

• klient zvládající dodržovat společenská pravidla 
• klient schopný zhotovit použitelný výrobek nebo poskytnout službu 
• klient schopný fungovat v kolektivu, respektující ostatní a autority. 

 
ZÁSADY POSKYTOVANÉ SLUŽBY: 

• důstojnost – vždy zachováváme a chráníme důstojnost klienta 
• motivace – povzbuzujeme každého klienta k co největší samostatnosti  

a k aktivnímu zapojení do činností, dále se snažíme vyzdvihovat jeho silné stránky  
a chválíme jej 

• respekt – respektujeme přání, očekávání, potřeby, možnosti a osobnost každého 
klienta 

• týmová práce – jsme tým, usilujeme o jednotný přístup ke klientům, přijímáme 
rozhodnutí týmově, neseme odpovědnost za týmovou práci, táhneme za jeden 
provaz  

• co klient zvládne sám, nedělá za něj pracovník – snažíme se pracovat tak, aby se 
klienti co nejvíce osamostatnili. 

 
JAKÉ ČINNOSTI NABÍZÍME: 

• pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu 
• poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy 
• nácvik dovedností pro zvládání péče o vlastní osobu, soběstačnosti a dalších 

činností vedoucích k sociálnímu začlenění 
• podpora vytváření a zdokonalování základních návyků a dovedností. 

 
ČINNOSTI NABÍZÍME PROSTŘEDNICTVÍM TĚCHTO AKTIVIT: 

• pracovní terapie ve svíčkařské, potravinové, výtvarně - textilní dílně a dílně 
„Andělský obchod“ 

• výchovně vzdělávací aktivity podle individuálních potřeb klientů formou 
komunikačních bloků apod. 

• základní sociální poradenství a individuální konzultace 
• nácvik praktických dovedností potřebných v každodenním životě a v sociálním 

začlenění. 

DÁLE NABÍZÍME FAKULTATIVNÍ SLUŽBU  

Svoz klientů do zařízení a zpět domů. 
 
CO SE PODAŘILO 

Během roku 2019 službu využívalo 17 klientů. Klienti se zdokonalovali v pracovně 
terapeutických činnostech ve svíčkařské, potravinové, výtvarně - textilní dílně  
a v Andělském obchodě. 

V sociálně terapeutických dílnách vedeme klienty k tomu, aby získali nebo si rozvíjeli 
svoje pracovní dovednosti. Aby pracovali se zaujetím, dodržovali pravidla, práci 
dokončili a zhodnotili. Snažíme se klientům přiblížit pracovní proces, abychom jim 
usnadnili vstup do zaměstnání. Podařilo se nám nastavit spolupráci s rodinnými 
příslušníky pravidelnými schůzkami a setkáváním. Rodiny tak mají možnost 
prohlédnout si terapeutické dílny, zjistit, jak se s klienty pracuje a jak se v práci posunují. 

Máme radost z toho, že se nám podařilo s několika klienty ukončit spolupráci a pomoci 
jim zapojit se do běžného života. 

Ve spolupráci s opatrovníkem se během roku podařilo zrealizovat a zajistit standartní 
bytové zázemí (klientka původně neměla funkční koupelnu ani WC). Nyní již sociální 
zařízení plně využívá. 

V rámci pracovní terapie již několik let provozujeme Andělský terapeutický obchod, 
který sídlí na ulici Bránská v Moravské Třebové. Zde se klienti učí zejména komunikaci 
s veřejností, pracovat s pokladnou nebo obsluhovat jednoduchá zařízení. Prodejní 
sortiment v obchodě zahrnuje především výrobky z našich dílen, nebo jiných 
chráněných dílen. Obchod byl dovybaven nábytkem a zařízením, aby se klienti mohli co 
nejvíce naučit a získat potřebné dovednosti. Právě v Andělském obchodě bylo během 
roku pořádáno několik akcí pro veřejnost, kterými se snažíme naši službu přiblížit  
a představit široké veřejnosti. K akcím patřilo slavení Hromnic (výroba svíček 
Hromniček), Velikonoční tvoření, Ukázka tvorby vitráží, Zažij město jinak (spolupráce  
s dalšími organizacemi ve městě spojené s prezentací na náměstí) nebo také Zdobení 
adventních věnců. 
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PŘÍKLADY DOBRÉ PRAXE 

Jedné klientce, která využívala naši službu poměrně dlouhou dobu, se podařilo zajistit 
zaměstnání a začala samostatně pracovat. V sociálně terapeutických dílnách Ulita 
pracovala po celou dobu svědomitě, byla trpělivá, práci dokázala dotáhnout do konce. 
Přicházela s vlastními nápady ke tvoření a pomáhala ostatním klientům. Postupně se 
zbavovala obav a nakonec nastoupila do zaměstnání. Osamostatnila se, získala 
sebevědomí, upevnila si pracovní dovednosti a osvojila si pracovní postupy. Nebyl pro 
ni problém dodržovat stanovená pravidla, plnit pracovní povinnosti a být součástí 
kolektivu. 

Naše další klientka se také rozhodla ve svém životě postoupit dál a rozhodla se 
studovat. Chtěla si rozšířit kvalifikaci a vzdělání, proto začala studovat odbornou školu. 
Věříme, že se ji podaří studium dokončit a bude také samostatná a nezávislá. Těšíme 
se, že v rámci odborné praxe získá co nejkonkrétnější představu o tom, jak to chodí  
v zaměstnání. 

Služba sociálně terapeutických dílen Ulita je spolufinancována Evropským sociálním 
fondem, ze státního rozpočtu ČR a rozpočtu Pardubického kraje. 

Rozvoj sociálních služeb v Pardubickém kraji III je spolufinancován Evropskou unií. 
Cílem projektu je zajistit dostupnost sociální služby azylové domy pro muže, domy na 
půli cesty, sociálně terapeutické dílny a sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi. 
Poskytováním těchto služeb minimalizovat rizika sociálního vyloučení osob v obtížné 
životní situaci. 

V roce 2019 byla služba sociálně terapeutických dílen financována z Individuálního 
projektu Pardubického kraje z fondů EU z Operačního programu Zaměstnanost. 
Projekt byl zahájen 1. 7. 2019 a bude realizován do 31. 12. 2021. V rámci projektu 
získala služba částku na tříleté období ve výši 10 849 050,- Kč. Z toho na rok 2019 byla 
přiznána částka ve výši 2 051 550,- Kč. 

 
Evropská unie 
Evropský sociální fond 
Operační program Zaměstnanost  
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S O C I Á L N Í   R E H A B I L I T A C E 

Posláním služby sociální rehabilitace s názvem Komunitní centrum O krok dál je 
poskytovat pomoc a podporu dospělým lidem s duševním onemocněním při 
získávání, nácviku nebo upevnění dosavadních dovedností, které jim umožní 
fungovat a žít svůj život naplno. Základním cílem sociální služby je uvést osobu 
zpět na chráněný i otevřený trh práce a podpořit ji v samostatnosti  
a soběstačnosti. Smyslem naší práce je dát lidem prostor k rozvíjení komunikace, 
seberealizace, pomoci se zapojit do pracovního, kulturního, společenského dění 
a tím je vést k běžnému životu ve společnosti. 

Provozní doba: 
TERÉNNÍ FORMA:  PO 08:00 - 16:00 
 ÚT 07:00 - 15:30 
 ST 07:30 - 16:00 
 ČT 07:30 - 16:00 
 PÁ 08:00 – 16:30 

AMBULANTNÍ FORMA:  PO – PÁ  07:30 - 14:00 
 
A: Linhartice 133, 571 01 Moravská Třebová 
T: +420 734 797 497 
E: okrokdal@mtrebova.charita.cz 
 
Datum vzniku služby: 1. 1. 2019 
Denní kapacita klientů služby: ambulantní forma – 15 klientů 
        terénní forma – 35 klientů/35 uzavřených smluv 
Okamžitá kapacita služby: terénní forma - 2 pracovníci/2 klienti 

PRŮBĚH SLUŽBY 

Počet klientů: 22 
Počet jednání se zájemci (bez uzavření smlouvy): 8 
Ambulantní forma – Počet klientů:  13 (klient může využívat obě formy služby) 
  Počet setkání:  412 
  Celkový počet hodin:  1 508 h 
Terénní forma – Počet klientů:  20 (klient může využívat obě formy služby) 
 Počet intervencí:  617 
 Celkový počet hodin:  484 h 
 
OKRUH OSOB/KOMU JE SLUŽBA URČENA 

Služba Komunitní centrum O krok dál je určena dospělým lidem ve věku 18 až 65 let 
včetně, žijícím na území Moravskotřebovského a Jevíčského regionu, Svitav  
a spádových obcí. Tito lidé potřebují podporu a pomoc v důsledku chronického či jiného 
duševního onemocnění, týkajícího se zejména těchto diagnostických skupin:  
• psychotické a afektivní poruchy (F2 a F3) 
• poruchy osobnosti při větších problémech s adaptací 
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• úzkostné a neurotické poruchy s chronickým průběhem. 
 
Služba může být poskytována i osobám těmito nemocemi ohroženým.  

Službu mohou využít klienti, kteří ji potřebují buď v terénu nebo ambulantně. Z důvodu 
bariérovosti budovy poskytneme ambulantní formu služby pouze osobám, které vyjdou 
schody samostatně nebo alespoň s podporou pracovníka.  
 
CÍLE SLUŽBY 

Snažíme se docílit toho, aby klient: 
• uměl zvládat péči o vlastní osobu a dokázal dbát o svůj vnější vzhled 
• měl navázané nové sociální kontakty a mezilidské vztahy 
• byl schopný běžně komunikovat a dodržovat společenská pravidla 
• uměl uplatňovat svá práva a oprávněné zájmy 
• uměl samostatně vést a zajistit chod domácnosti, dle potřeby uměl zajistit péči o děti 

či další členy domácnosti 
• byl připravený na vstup na chráněný či otevřený trh práce 
• získal nebo upevnil své pracovní návyky a dovednosti 
• uměl fungovat v běžném prostředí nebo v pracovním kolektivu. 
 
ZÁSADY SLUŽBY: 

Jsme křesťanská organizace, která se řídí těmito zásadami: 
• respekt – respektujeme osobnost klienta, jeho hodnoty a postoje 
• důstojnost – dbáme vždy na důstojný přístup ke každému člověku a se všemi klienty 

jednáme důstojně 
• partnerský přístup - s každým klientem jednáme na základě rovného, partnerského 

přístupu, tzn. že pracovník nejedná s klientem nadřazeně nebo naopak, ale jsme si 
vzájemně rovnocennými partnery 

• individuální přístup – ke každému klientovi přistupujeme jako k jedinečné osobnosti, 
která má své specifické potřeby, přání, možnosti a schopnosti 

• motivace –vždy se snažíme motivovat klienta k řešení jeho nepříznivé sociální situace 
tak, aby pro něj bylo smysluplné 

• aktivizace – snažíme se klienta podporovat v uvědomění si svých silných stránek, za 
klienta neděláme nic, co zvládne svépomocí a nabízíme mu další aktivity, které vedou 
k rozvoji jeho osobnosti a zlepšení situace. 

JAKÉ ČINNOSTI NABÍZÍME: 

• nácvik dovedností pro zvládání péče o vlastní osobu, soběstačnost a další činnosti 
vedoucí k sociálnímu začlenění 

• zprostředkování kontaktu se společenským prostředím 
• výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti 
• pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních 

záležitostí. 
 
CO SE PODAŘILO 

Komunitní centrum O krok dál zahájilo svoji činnost k 1. 1. 2019. Služba je svou 
specifickou nabídkou činností a technickým zázemím v regionu Moravskotřebovsko  
a Jevíčsko ojedinělá. Dalším specifikem Komunitního centra O krok dál je, že nabízíme 
dvě formy služby – ambulantní i terénní. 

Klienti mají možnost využívat obě formy služby podle preferencí, zda se chtějí potkávat 
i ostatní lidi s podobnou životní zkušeností nebo mají zájem jen o individuální přístup. 

Služba úzce spolupracuje i s dalšími subjekty, rodinou, odborníky v oblasti psychiatrie, 
psychologie a psychoterapie. 

Klienta maximálně podporujeme, aby mohl žít plnohodnotný život ve svém domácím 
prostředí a nemusel být hospitalizován. Za první rok působení služby se podařilo 
podpořit 6 klientů, kteří našli uplatnění na trhu práce. 

Služba se zapojila i do kampaně Týdny pro duševní zdraví a v roce 2019 uspořádala 
výstavu obrazů Cirkusu paciento, pro veřejnost byl promítán film, který poukazuje na 
deinstitucionalizační změny v psychiatrických léčebnách a proběhla veřejná přednáška 
na téma spojené s duševním onemocněním. 

Ambulantní forma služby: 
Podařilo se nám vytvořit kvalitní technické zázemí – zahradu s posezením, 
společenskou místnost pro společenské aktivity a setkávání klientů, místnost pro 
individuální rozhovory nebo odpočinek a tréninkovou cvičnou kuchyň. 

V ambulantní formě provozujeme činnosti s prvky zahradní terapie. Tyto činnosti mají 
příznivý vliv na psychický stav a duševní zdraví klientů. Služba nabízí aktivizační činnosti, 
které jsou zaměřené na potřeby, přání a schopnosti klienta. Všechny činnosti nabízené 
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v ambulantní formě směřujeme k dosažení individuálních cílů klientů a jsou plánovány 
tak, aby byly co nejvíce ,,šité na míru,, konkrétním potřebám jednotlivců. Služba usiluje 
o to, aby všechny nabízené činnosti měly pro klienta co největší praktický přínos. 

Terénní forma služby: 
Tato forma služby, poskytuje klientovi podporu v jeho domácím prostředí nebo na 
jiném místě, které si sám určí. Služba nabízí i doprovody na úřady, k zaměstnavatelům 
a jedná vždy v zájmu a dle přání klienta. 
 
PŘÍKLAD DOBRÉ PRAXE A UKÁZKA PROPOJENÍ TERÉNNÍ A AMBULANTNÍ 
FORMY SLUŽBY  

Klient Lukáš (jméno je fiktivní) dostal doporučení kontaktovat pracovnice sociální 
rehabilitace od pracovnice sociálního odboru městského úřadu. Předchozí zkušenosti 
s využíváním sociálních služeb klient Lukáš neměl. Začal tedy aktivně službu sociální 
rehabilitace využívat v červnu 2019. S klientem Lukášem jsme se domluvili, že cílem 
spolupráce bude hledání zaměstnání, jelikož si přeje být mezi lidmi. Lukáš docházel do 
ambulantní formy služby každý den a postupně posiloval své pracovní návyky. Během 
jedné ze skupinových setkání se bavil o zaměstnání našeho klienta, který dochází do 
chráněné dílny. S pracovnicí komunitního centra se tedy domluvil, zda by pracovnice 
mohla kontaktovat majitele chráněné dílny a zjistit, zda je tam volné místo. Klient Lukáš 
si tam následně domluvil pracovní pohovor. Na pracovní pohovor pracovnice KC O krok 
dál Lukáše doprovodila. Do chráněné dílny nastoupil na konci července 2019 na 
zkrácený úvazek. 

Tento příklad je ukázka toho, jak je potřebné zachovat obě formy poskytování služby, 
protože by jedna bez druhé nepomohla zapojení klienta Lukáše zpět do pracovního 
procesu. A zároveň ukazuje, že se službě podařilo nastartovat spolupráci se sociálním 
odborem. 
 
V NÁSLEDUJÍCÍM ROCE BUDEME I NADÁLE USILOVAT O: 

• co největší podporu klientů a jejich návrat do přirozeného prostředí 
• osvětu života lidí s duševním onemocněním 
• navázání a upevnění další spolupráce s návaznými subjekty. 
 

Sociální služba s názvem Komunitní centrum O krok dál je spolufinancována 
Evropskou unií. 

Cílem projektu je zvýšit zapojení lokálních aktérů do řešení problémů neza-
městnanosti, sociálního začleňování ve venkovských oblastech a zajistit rozvoj  
a dostupnost sociálních služeb na území. 

V roce 2019 byla služba sociální rehabilitace financována z projektu MAS 
Moravskotřebovsko a Jevíčsko z fondů EU z Operačního programu Zaměstnanost. 
Projekt byl zahájen 1. 1. 2019 a byl realizován do 31. 3. 2020. V rámci projektu získala 
služba částku na toto patnáctiměsíční období ve výši 3 651 765,- Kč. Z toho na rok 
2019 byla přiznána částka ve výši 2 998 015,- Kč. 

Evropská unie 
Evropský sociální fond 
Operační program Zaměstnanost  
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Posláním Charitní pečovatelské služby v Moravské Třebové je poskytovat pomoc 
a podporu dospělým lidem, kteří mají sníženou soběstačnost z důvodu věku, 
chronického onemocnění nebo zdravotního postižení, aby mohli žít důstojný 
život co nejdéle ve svém domácím prostředí. 

 
 

Provozní doba: PO – NE  07:00 – 18:30 
 
A: Svitavská 655/44, 571 01 Moravská Třebová 
T: +420 733 742 083 
E: chps@mtrebova.charita.cz 
 
Datum vzniku služby: 1. 1. 2018 
Denní kapacita: 8 klientů/den 
Roční kapacita: 80 klientů/rok 

PRŮBĚH SLUŽBY 

Počet klientů:   40 
Průměrný věk klientů:  75 let 
Počet setkání:   8944 
Počet hodin přímé péče:  2120 h 
Donáška obědů – počet úkonů: 658 
 
OKRUH OSOB/KOMU JE SLUŽBA URČENA 

Dospělým lidem z Moravskotřebovska a Jevíčského regionu ve věku od 19 let, kteří 
potřebují pomoc a podporu: 
• osoby se zdravotním postižením 
• osoby s mentálním postižením 
• osoby s chronickým onemocněním 
• osoby s tělesným postižením 
• senioři (nad 65 let) a osoby pobírající starobní důchod, které si nedokáží zajistit 

sami, ani prostřednictvím jiné fyzické osoby, pomoc ve svém přirozeném sociálním 
prostředí. 

 
CÍLE SLUŽBY 

• podpořit klienta ve vedení jeho domácnosti nebo mu zajistit nezbytné úkony, které 
sám nezvládne 

• podpořit klienta v péči o vlastní osobu nebo mu zajistit nezbytné úkony, které sám 
nezvládne 

• podpořit klienta při zajištění stravy nebo mu zajistit stravu a nezbytné úkony, které 
sám nezvládne 
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• podpořit klienta v udržování kontaktu s rodinou a okolním světem nebo mu tento 
kontakt zprostředkovat 

• pomoci klientovi udržet jeho dosavadní zájmy a aktivity 
• podpořit klienta v získání nových zájmů a aktivit, které zlepší kvalitu jeho života a dají 

mu nový rozměr. 
 
ZÁSADY SLUŽBY: 

• vytváříme klientovi podmínky, ve kterých zachováváme jeho lidskou důstojnost 
• respektujeme způsob života klienta a přizpůsobujeme se jeho potřebám 
• vytváříme pocit bezpečí a zázemí, s klienty komunikujeme jim srozumitelným 

způsobem 
• spolupracujeme s rodinou, doporučujeme nové možnosti podpory a péče. 
 
JAKÉ ČINNOSTI NABÍZÍME 

• Základní sociální poradenství: poskytuje osobám potřebné informace přispívající 
k řešení jejich nepříznivé situace. 

• Základní činnosti sociální péče: 
• pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu 
• pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu 
• poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy 
• pomoc při zajištění chodu domácnosti 
• zprostředkování kontaktu se společenským prostředím. 

 
DÁLE NABÍZÍME FAKULTATIVNÍ SLUŽBU 

• přeprava klienta automobilem provozovaným poskytovatelem 
• dohled nad klientem služby. 
 
CO SE PODAŘILO 

Rok 2019 byl rokem stabilizačním. Službou prošlo několik pracovníků v sociálních 
službách, kteří přestali s Charitní pečovatelskou službou spolupracovat z důvodu 
náročnosti a velké zodpovědnosti v této profesi. Také se proměnil vedoucí tým  
v pečovatelské službě. Podařilo se nám stabilizovat tým 3 pracovnic v sociálních 
službách, 1 sociální pracovnice a nové vedoucí služby. 

PŘÍKLAD DOBRÉ PRAXE 

Klient žije v domácnosti se svojí dcerou, která se o něj od zhoršení jeho zdravotního 
stavu stará. Jedná se o muže po vážné nemoci, který zůstal upoutaný na lůžko a není 
schopen si bez pomoci zajistit základní péči (hygienu, stravu, čistotu kolem sebe a další). 
Dcera se o něj vzorně stará, ale sama začala trpět zdravotními komplikacemi. Najednou 
se musí starat také o sebe, jezdit k lékařům na vyšetření a trávit tedy bez otce více času. 
To se stalo komplikací, protože potřebuje pomoc s otcem, když není doma. Rodina  
a přátelé se jí snažili pomoci, ale nebylo to vždy možné zajistit a také se cítila špatně, že 
nezvládá svoje povinnosti. Navíc se také snažila si pokaždé vše připravit a vracet se tak, 
aby přátelé dělali jen to nejnutnější – dohled a společnost – o ostatní se vždy vzorně 
starala. O Charitní pečovatelské službě věděla, ale nechtěla službu využít, protože by 
měla pocit, že selhala. Jednou nastala situace, kdy musela odjet, a nikdo jí nemohl 
pomoci s tatínkem. Obrátila se tedy na Charitní pečovatelskou službu a vyjednala, jak 
bude péče o tatínka probíhat. Nakonec byla velice spokojená, a protože tatínek také, 
rozhodla se této služby využívat více. Nyní má více času pro sebe, nedělá jen to, co je 
pro ni nezbytné, ale občas se vidí s přáteli nebo zajde do kina. Je více odpočatá, zlepšil 
se její zdravotní stav, o tatínka se stará dál, ale když cítí únavu, ví, že může kdykoliv 
zavolat a domluvit si pomoc.  
 
V NÁSLEDUJÍCÍM ROCE BUDEME I NADÁLE USILOVAT O: 

• zapojení (v co největší míře) rodiny a blízkého okolí v péči o klienta, aby nebyl klient 
na službě závislý 

• spokojenost našich klientů 
• kvalitní péči a podporu klientů, aby mohli žít důstojný život co nejdéle ve svém 

domácím prostředí a podporovat jejich soužití s okolní komunitou včetně využití 
dostupných veřejných služeb. 
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S O C I Á L N Ě   A K T I V I Z A Č N Í   S L U Ž B Y   P R O   R O D I N Y   S   D Ě T M I 

Sociálně aktivizační služby „Šance pro rodinu“ pod Charitou Moravská Třebová 
poskytují pomoc a podporu rodinám s dětmi do 18 let a těhotným ženám, které 
se ocitly v nepříznivé sociální situaci a nedaří se jim tuto situaci řešit vlastními 
silami. Snažíme se, aby následně rodina fungovala samostatně bez naší podpory. 

 

 

 

 

 

Provozní doba: 
TERÉNNÍ FORMA:  PO - PÁ  07:00 - 18:00 (po dohodě s rodinou) 

Službu lze sjednat ve výjimečných případech i mimo pracovní 
dobu. 

AMBULANTNÍ FORMA:  PO 08:00 - 12:00, 15:30 – 18:00 (pouze pro objednané) 
        12:00 – 15:30 (bez objednání) 
  ÚT 08:00 - 18:00 (pouze pro objednané) 
  ST 12:00 - 18:00 (pouze pro objednané) 
        09:00 – 12:00 (bez objednání) 
  ČT 08:00 - 18:00 (pouze pro objednané) 
  PÁ 08:00 – 18:00 (pouze pro objednané) 
Ambulantní forma je zajištěna v budově Charity Moravská Třebová. 
 
A: Svitavská 655/44, 571 01 Moravská Třebová 
T: +420 733 742 083 
E: sas@mtrebova.charita.cz 
 
Datum vzniku služby: 1. 9. 2011 
Okamžitá kapacita služby - terénní: 5 klientů/den 
Okamžitá kapacita služby - ambulantní: 2 klienty/den 
Celková kapacita služby: 40 klientů 
 
PRŮBĚH SLUŽBY: 

Počet klientů:   58 
Počet setkání:   1306 
Počet hodin přímé práce s klienty: 1633 h 
Počet hodin na cestě za klienty:  317 h 
V roce 2019 jsme neodmítli žádného zájemce o službu. 
 

CÍLE SLUŽBY 

Poskytnout rodinám takovou podporu, aby: 
• se samostatně bez pomoci SAS uměly vyrovnávat s obtížnými životními situacemi, 

popř. dokázaly vyhledat odbornou pomoc 
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• 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. 

 
NEJČASTĚJI S KLIENTY SPOLUPRACUJEME V TĚCHTO OBLASTECH: 

• vedení rodičů k zabezpečení školních pomůcek, pomoc a podpora při osvojování  
a upevňování učebních metod za přítomnosti rodiče a vedení dítěte k samostatné 
přípravě do školy 

• podpora a pomoc při udržení současného bydlení a při hledání nového bydlení 
• podpora při hledání zaměstnání 
• pomoc při uplatňování práv ve veřejných institucích, doprovod do těchto institucí  -

úřad, škola, lékař, soud, policie 
• podpora a pomoc při stabilizaci rodinného rozpočtu (levné nákupy, splátkové 

kalendáře), dluhová problematika. 
 
ZÁSADY SLUŽBY: 

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

Podařilo se nastavit schůzky s pracovníky OSPOD Moravská Třebová a projednat formu 
spolupráce SAS a OSPOD. Dále se podařilo pracovníkům propagovat službu SAS formou 
akcí pro veřejnost Dětský den, doprovodný program pro Den Charity. Také se podařilo 
uskutečnit vánoční setkání pracovníků SAS s klienty. V roce 2019 se podařilo  
u 13 % ukončených klientů SAS naplnit jejich cíle stanovené v individuálním plánu. 

 

 

PŘÍKLAD DOBRÉ PRAXE 

Klientka do 6 let vyrůstala v úplné rodině. Sociální podmínky v rodině nebyly vyhovující. 
Rodiče péči o děti nezvládali – děti neměly dostatek jídla, lékařské péče a hygienické 
podmínky byly také velmi nevyhovující. Z těchto důvodů byla nařízena ústavní výchova 
a od 6 do 18 let klientka vyrůstala v dětském domově. V současné době se moc se svými 
sourozenci nestýká, matku a otce navštěvuje sporadicky. Klientka po škole otěhotněla, 
s otcem dítěte však nezůstala zejména z důvodu jeho agresivního chování vůči její 
osobě. Její sociální podmínky byly opět nevyhovující, proto se o ni začal zajímat OSPOD. 
Uvádí, že se nechce dopustit stejných chyb, proto by ráda napravila svou situaci a její 
sociální podmínky tak, aby také nedošlo k odebrání dítěte.  

Klientka navázala spolupráci se sociálně-aktivizační službou, se kterou aktivně řeší 
posilování rodičovských kompetencí v péči o dítě, stabilizaci finanční situace a hledání 
zaměstnání. Cílem klientky bylo zejména uspokojit základní potřeby rodiny – mít 
stabilní bydlení, mít dostatek financí na zaplacení nájmu a nákupu potravin a umět 
pečovat o svého syna tak, aby dobře prospíval, jelikož jeho zdravotní stav vyžadoval 
speciální péči (opožděný vývoj, speciálně vzdělávací potřeby apod.). Během naší 
spolupráce se klientka naučila nejprve plánovat svůj čas – zaznamenávat si důležité 
termíny do kalendáře, alespoň základně se naučila hospodařit s financemi (dříve měla 
dluhy na nájemném, nyní každý měsíc nájem platí pravidelně a odkládá si peníze), 
začala více komunikovat s institucemi a řídit se jejími doporučeními (OSPOD, sociálně 
aktivizační služba, psycholog, pediatr, apod.). Co se týče péče o svého syna, klientka se 
naučila adekvátně reagovat na potřeby svého dítěte, věnuje mu více času (četba 
pohádek, stavění stavebnice, společné malování obrázků) – činnosti, na které se svými 
rodiči dříve nebyla zvyklá.  

Klientka dále nebyla zvyklá a měla ostych při vyřizování běžných záležitostí – 
komunikace s pronajímateli, s úředníky, se zaměstnavateli a dalšími institucemi.  
V současné době si je klientka téměř vše schopna vyřídit sama. Podařilo se jí také sepsat 
životopis a následně najít i zaměstnání. V současné chvíli byla spolupráce s klientkou 
ukončena. 
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Rozvoj sociálně aktivizačních služeb v Pardubickém kraji je spolufinancován 
Evropskou unií. Jeho cílem je zajistit dostupnost sociálně aktivizačních služeb a zvýšit 
jejich kapacitu tak, aby odpovídala poptávce a potřebám orgánu sociálně právní 
ochrany dětí. Dalším cílem je podpora rodiny jako celku, aby byly v maximální možné 
míře zachovány funkce rodiny a bylo podpořeno jejich začlenění do společnosti. 
 
V roce 2019 byly sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi financovány  
z Individuálního projektu Pardubického kraje z fondů EU z Operačního programu 
Zaměstnanost. Projekt byl zahájen 1. 1. 2018 a byl realizován do 31. 12. 2019. V rámci 
projektu získala služba částku na dvouleté období ve výši 7 306 450,- Kč. Z toho na 
rok 2019 byla přiznána částka ve výši 4 062 200,- Kč. 
 

Evropská unie 
Evropský sociální fond 
Operační program Zaměstnanost  
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O D B O R N É   S O C I Á L N Í   P O R A D E N S T V Í 
 
Posláním Občanské poradny je poskytnout lidem rady v obtížné životní situaci. 
Usilujeme společně s těmi, kteří se na nás obrátí, aby se lépe zorientovali ve své 
životní situaci, znali svá práva a povinnosti. Naším přáním je, aby vyřešili svoji 
situaci nebo ji alespoň zlepšili. 

 

 

 

 

Provozní doba: 
 PO  08:00 - 12:00, 13:00 – 17:00 (odpoledne pouze pro objednané) 
 ST  08:00 - 12:00, 13:00 - 17:00 
 ČT  08:00 - 12:00, 13:00 – 17:00 (odpoledne pouze pro objednané) 
 ÚT  08:00 – 14:30 (služba je poskytována v Jevíčku – viz níže uvedená pobočka) 
 
Místo poskytování služby: 
Provozovna 1: Moravská Třebová, Bránská 210/18, 571 01 

           (1. patro, boční vchod) 
Provozovna 2: Jevíčko, Palackého nám. 1, 569 43 

           (budova MÚ, zasedací místnost 1. patro) 
T: +420 736 503 393 
E: poradna@mtrebova.charita.cz 
 
Datum vzniku služby: 1. 1. 2016 
 
PRŮBĚH SLUŽBY: 

Počet klientů:  269 
Počet setkání (konzultací):  692 
 
PORADENSTVÍ POSKYTUJEME V TĚCHTO OBLASTECH: 

• dluhy (např. exekuce, oddlužení, práva a povinnosti dlužníka) 
• finance (např. rodinný rozpočet) 
• pracovněprávní vztahy a zaměstnanost (např. hledání zaměstnání, životopis, 

příprava na vstupní pohovor) 
• bydlení (např. vzory smluv, nájemní bydlení, trvalý pobyt) 
• rodinné právo (např. svěření dítěte do péče, určení výživného, rozvodové řízení) 
• majetkoprávní vztahy (např. vzory smluv, dědictví) 
• vzdělání (např. školní systém, přijímací zkoušky) 
• ochrana spotřebitele (např. práva a povinnosti stran, reklamace) 
• právní systém a právní ochrana (např. občanské, pracovní a trestní právo) 
• sociální dávky (např. druhy dávek, podmínky, žádosti, systém sociálního 

zabezpečení). 
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OKRUH OSOB/KOMU JE SLUŽBA URČENA 

Služba Občanská poradna je určena lidem ve věku od 16 let, kteří pobývají v regionu 
Moravskotřebovsko a Jevíčsko, kteří potřebují pomoc nebo podporu pro zvládnutí své 
obtížné životní situace. Zároveň tito lidé nemohou využít jiných dostupných 
komerčních (např. právních) služeb a dokáží se sami, či za účasti jimi zajištěné další 
osoby (např. tlumočníka), s poradcem v Občanské poradně domluvit. 

 Obtížnou životní situací rozumíme, že člověk má náhlé či dlouhodobé potíže, které 
nepříznivě ovlivňují jeho dosavadní život. 

 Osobám, které nevyjdou schodiště samostatně nebo alespoň s podporou pracovníka, 
poskytujeme službu telefonicky, dopisem nebo emailem. 
 
CÍLE SLUŽBY 

Cíle služby směrem ke klientovi: 
• klient, který získal potřebné informace nebo rady, 
• klient, který zná svá práva a povinnosti a je schopen v souladu s nimi jednat, 
• klient, který zlepšil nebo vyřešil svoji situaci. 
 
ZÁSADY SLUŽBY: 

• bezplatnost – služba je poskytována bezplatně podle § 37 zákona č. 106/2008 Sb.,  
o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů 

• nestrannost – neupřednostňujeme zájmy jednoho klienta před zájmy jiných klientů 
• diskrétnost – pracovník se chová ke klientovi taktně, ohleduplně, dodržuje zákonem 

stanovenou mlčenlivost 
• individuální přístup – ke klientovi přistupujeme podle jeho aktuálních potřeb, 

dovedností, schopností a očekávání 
• samostatnost – za klienta jednáme pouze tehdy, pokud si sám neví rady nebo 

nedokáže situaci sám řešit a požádá o pomoc pracovníka. Co nemusíme, to za klienta 
neděláme a snažíme se o maximální samostatnost každého klienta. 

 

 

 

JAKÉ ČINNOSTI NABÍZÍME: 

Sociální poradenství dle § 37 zákona o sociálních službách zahrnuje: 
• základní sociální poradenství 
• odborné sociální poradenství 
 
Základní sociální poradenství poskytuje osobám potřebné informace přispívající  
k řešení jejich nepříznivé sociální situace. 

Služba odborného sociálního poradenství obsahuje tyto základní činnosti: 
• prostředkování kontaktu se společenským prostředím 
• sociálně terapeutické činnosti 
• pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních 

záležitostí. 
 
CO SE PODAŘILO 

Pro klienty pracovníci v roce 2019 zpracovali 26 insolvenčních návrhů spojených  
s návrhem na povolení oddlužení. Insolvenční soud všem klientům oddlužení povolil. 
Od roku 2016 poradna zpracovala 49 návrhů na oddlužení, přičemž návrhy sepsané 
poradnou mají 100 % úspěšnost co do povolení oddlužení. 

V roce 2019 došlo ke skokovému navýšení zájmu klientů o oddlužení, zvýšený zájem 
souvisí s mírnějšími podmínkami pro vstup do oddlužení v důsledku novelizace 
insolvenčního zákona od 1. června 2019. 

V roce 2019 jsme pro klienty zpracovali desítky návrhů na zastavení exekuce, které byly 
vedeny na základě nicotných rozhodčích nálezů. Zastavení exekuce u několika klientů 
vedlo k vyřešení jejich obtížné životní situace. U jiných alespoň přispělo ke snížení 
celkové výše dluhů (což např. následně usnadnilo povolení oddlužení). 
 
PŘÍBĚH DOBRÉ PRAXE – ZBAVENÍ SE PROTIPRÁVNÍCH EXEKUCÍ 

Na Občanskou poradnu se často obracejí klienti, kteří mají exekuce a neví si rady, jak 
svoji situaci vyřešit. Například klient Aleš (jméno je upraveno) měl dvě exekuce, jednu 
s nízkou vymáhanou částkou, kterou zvládal splácet. Potíže mu dělala druhá exekuce, 
která narůstala o 4.000,- Kč měsíčně kvůli nemravným smluvním pokutám. 
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Jelikož srážky ze mzdy Aleše v exekuci činily pouze 2.000,- Kč, exekuci by nikdy nesplatil. 
Exekuce byla vedena pro dluh z úvěru, Aleš získal z úvěru 32.000,- Kč. Úvěrové firmě 
měl podle smlouvy vrátit 63.000,- Kč. V exekuci však vymáhaný dluh kvůli smluvním 
pokutám činil přes 200.000,- Kč. Klient na dluh zaplatil již více než 60.000,- Kč 

V dané exekuci byly nejen nemravné smluvní pokuty, ale zároveň strany uzavřely 
neplatnou rozhodčí smlouvu, podle které měl rozhodovat spory mezi stranami 
soukromý rozhodce namísto nezávislého soudu. Pracovník poradny pro klienta sepsal 
návrh na zastavení exekuce, který byl úspěšný a soud exekuci zastavil. 

Úvěrová firma po Alešovi již žádný dluh nevymáhala, spokojila se s dosud zaplacenou 
částkou. Aleš tak mohl začít život bez dluhů. 
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S L U Ž B A   R E G I S T R O V A N Á   D L E   Z Á K O N A  359/1999 SB.  
O  S O C I Á L N Ě – P R Á V N Í   O CH R A N Ě   D Ě T Í 

Posláním CPPC je doprovázet, vzdělávat, poskytovat informace a zprostředkovat 
kontakt na odborníky pěstounským rodinám z regionu Moravskotřebovska-
Jevíčska, Boskovic, Mohelnice, Zábřehu a Litovle tak, aby byly vytvořeny 
optimální podmínky pro poskytování náhradní rodinné péče. Dále pomoc  

a podpora při zprostředkování kontaktu s původní rodinou dítěte. Snahou je, aby 
děti svěřené do pěstounské péče vyrůstaly v harmonickém rodinném prostředí  
a zároveň, aby se pěstounská péče stala více profesionální. 

Provozní doba: 

Ve všední dny po telefonické domluvě od 8 do 17 hodin. 
 
A: Bránská 210/18, 571 01 Moravská Třebová 
T: +420 733 742 083 
E: centrumpp@mtrebova.charita.cz 
 
Datum vzniku služby: 1. 1. 2013 
Celková kapacita: 25 rodin 

PRŮBĚH SLUŽBY: 

Počet rodin:  25 
Počet setkání:  236 
Počet hodin přímé práce s pěstouny:  241 h 
Telefonické kontakty:  128 
Počet hodin telefonických kontaktů: 13 h 
Čas strávený na cestě:  114 h 
V roce 2019 jsme neodmítli žádného zájemce o službu. 
 
CÍLE SLUŽBY 

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

• hájíme zájem dítěte – přistupujeme k situaci v rodině tak, aby na prvním místě byl 
oprávněný zájem dítěte 

• individuální přístup – vnímáme každého člena pěstounské rodiny jako jedinečnou 
osobnost, respektujeme jeho práva a schopnosti. Individuálně přistupujeme ke každé 
pěstounské rodině  
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• vnímání pěstounské rodiny jako celku - vnímáme rodinu jako celek, kde se jednotliví 
členové vzájemně ovlivňují. Zajímáme se o zázemí v pěstounské rodině, usilujeme  
o navázání důvěry tak, abychom lépe rozpoznali vztahy v pěstounské i biologické 
rodině a mohli poskytnout podporu v komunikaci mezi jednotlivými členy 

• vzájemná spolupráce – usilujeme o aktivní zapojení členů pěstounské i biologické 
rodiny a v případě potřeby důležitých odborníků, kteří se mohou podílet na řešení 
situace rodiny 

• mlčenlivost a diskrétnost – vychází z Etického kodexu Oblastní charity Moravská 
Třebová - citlivé a osobní údaje se zajímáme pouze v případě, je-li to nutné  
k poskytování služby  

• respekt a empatie – respektujeme všechny členy pěstounské rodiny a přistupujeme 
empaticky k situaci, v níž se pěstounská rodina nachází. 

 
CO SE PODAŘILO 

Koncem února byl ukončen projekt „Zvýšení kvality práce v CPP Cesta“ podpořený  
z Evropského sociálního fondu. Projekt byl realizován od března 2017 a došlo díky němu 
ke kompletní úpravě standardů služby a k zavedení nových pracovních metod  
a postupů v práci s dětmi a rodinami. 

Pořádání „Dětského dne“ je pro nás již tradicí. Společně se službou SAS „Šance pro 
rodinu“ jsme 5. 6. 2019 připravili pro děti a jejich rodiče zábavné odpoledne v zahradě 
Charity Moravská Třebová. Na stolcích ležely návštěvníkům k dispozici propagační 
materiály nejen s tématikou pěstounství, ale také s nabídkou ostatních sociálních 
služeb, které charita nabízí a pracovníci zodpovídali dotazy zájemců. 

Naše zapojení do celorepublikové kampaně Týden pěstounství pokračovalo i v roce 
2019. V tomto Týdnu jsme prezentovali pěstounskou péči na akci Mohelnický 
Dostavník. 

Celý týden vrcholí „Dnem (pro) pěstounství“, který se konal v neděli 15. 9. 2019. 
Pracovnice Centra pěstounské péče se „Dne (pro) pěstounství“ účastnily ve dvou 
krajích. Mohli jste nás potkat v parku Peliny v Chocni, ale také v Pevnosti poznání  
v Olomouci. Pracovnice Centra byly společně s ostatními doprovodnými organizacemi 
z Pardubického i Olomouckého kraje zapojeny do příprav akce a podílely se na 
programu pro rodiče a děti.   

Jednou z náplní naší činnosti je i pořádání vzdělávacích akcí. V roce 2019 jsme 
uspořádali pro veřejnost přednášku na téma „Nudí se nebo jsou přetíženi“. Přednášející 
PhDr. Lidmila Pekařová předala zúčastněným zábavnou formou zajímavé rady  
a postřehy, jak zvládat rodičovství s lehkostí. Pro pěstouny jsme připravili  
8 vzdělávacích seminářů, 5 Klubů pěstounů a 1 víkendový vzdělávací pobyt pro rodiny. 

Podpůrná skupina pro pěstouny Klub pěstounů, založená koncem roku 2018, se stala 
funkční a pro některé pěstouny pravidelně navštěvovaným setkáním. Pěstouni si 
během setkání předávají informace, sdílejí zkušenosti a podporují se, čímž byl naplněn 
záměr, proč tato skupina vznikla. 

V roce 2019 jsme pokračovali ve spolupráci s Pardubickým a Olomouckým krajem, se 
zástupci neziskových organizací a státní správy. Pravidelně jsme se účastnily setkávání 
organizací pracujících v oblasti náhradní rodinné péče, kde si vzájemně předáváme 
zkušenosti. 

V loňském roce jsme si dali za cíl uspořádat setkání všech pracovníků Centra společně 
s pracovníky OSPODU v Moravské Třebové. Společné setkání se letos v závěru roku 
uskutečnilo a zúčastnili se ho i pracovníci SAS „Šance pro rodinu“. Během setkání došlo 
k navázání užší spolupráce a sjednocení postupů.  

V roce 2019 byla také navázána spolupráce s Dobrovolnickým centrem. Pěstouni nově 
získali možnost využít pomoci dobrovolníků v případě potřeby hlídání nebo pomoci  
s přípravou dítěte do školy a doučováním. 

 

Evropská unie 
Evropský sociální fond 
Operační program Zaměstnanost  
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P R O G R A M Y   D L E   A K R E D I T A C E   M I N I S T E R S T V A   V N I T R A  ČR 

Posláním Dobrovolnického centra je doplnit činnosti Charity, které nejsou 
schopny zajistit registrované sociální služby a jsou potřebné. Dobrovolnické 
centrum propojuje veřejnost a místní komunitu s Charitou. Dobrovolníkům za 
jejich službu nabízíme možnost získat praxi a povědomí o charitní práci, což 
mohou využít pro svůj osobní a pracovní rozvoj, nebo k získání dobrého pocitu  
a vlastní seberealizaci. 

A: Svitavská 655/44, 571 01 Moravská Třebová 
T: +420 733 742 157, +420 733 742 024 
E: dobrovolnictvi@mtrebova.charita.cz 
 
Datum vzniku služby: 1. 1. 2014 
 
V dobrovolnickém centru fungují tři akreditované dobrovolnické 
programy: 
• program Kamarád - pro děti od 6 – 12 let 
• program Lebeda - pro seniory 
• program Déčko - ostatní dobrovolníci charity 
 
PŘÍNOS PRO DOBROVOLNÍKY: 

• příležitost rozvíjet své komunikační schopnosti, neformální učení, zlepšení vlastních 
pedagogických dovedností 

• rozvoj osobnosti, tříbení hodnot 
• rozšíření obzorů, zkušenost s prací v neziskovém sektoru, získání osvědčení  

o dobrovolnické činnosti 
• smysluplně trávený volný čas. 
 

PROGRAM KAMARÁD 
Je sociálně preventivní aktivizační program pro děti od 6 do 12 let. Program se zaměřuje 
na pomoc dětem ohroženým sociálním vyloučením 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. Dvojice dobrovolník - dítě se setkávají min. 1x týdně na 2 hodiny. 
Mezi dobrovolníkem a dítětem vzniká pouto, které napomáhá k jejich rozvoji. 

Povaha dobrovolnické služby: dlouhodobá 

 



 28 

PRŮBĚH SLUŽBY: 

Počet dobrovolníků:  14 
Odpracované dobrovolnické hodiny:  215 h 

CÍL PROGRAMU: 

Cílem programu Kamarád je předcházení možnému sociálnímu vyloučení, podpora při 
sociálním začleňování dítěte a zlepšení školních výsledků. 

CO SE PODAŘILO 

V roce 2019 se konaly nábory dobrovolníků na Gymnáziu v Moravské Třebové a na 
Integrované střední škole Moravská Třebová – obor sociální činnost a bezpečnostně 
právní činnost, kde máme velkou zpětnou vazbu. Ve vyučovacích hodinách jsme byly 
cca 15 – 20 min., v každé třídě jsme rozdaly dotazníky, dle kterých jsme zjistily, kdo má 
o dobrovolnickou činnost zájem a můžeme ho kontaktovat. Na náborech ve školách, 
jsme získaly 29 dotazníků. 

Také jsme měli nábory ve spolupráci se ZUŠ formou přednášek či prodejních akcí. 

V roce 2019 jsme propojili dobrovolnickou službu s Centrem Pěstounské péče, kde naši 
dobrovolníci pomáhají s doučováním dětí a přípravou do školy. 

 

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

Povaha dobrovolnické služby: krátkodobá i dlouhodobá 

PRŮBĚH SLUŽBY: 

Počet dobrovolníků:  17 
Odpracované dobrovolnické hodiny:  358 h 

CÍL PROGRAMU: 

Cílem programu Lebeda je Podpora mezigeneračních vztahů a posílení solidarity, 
posílení altruistických tendencí ve společnosti. Poskytnutí možnosti smysluplného 
trávení volného času. 

CO SE PODAŘILO 

Aktivní dobrovolníci začali sami přicházet s novými podněty, díky kterým se program 
stává pestřejším. Několikrát do roka rozdají dobrovolníci seniorům v Domově pro 
seniory a na LDN drobné dárky, které vytvoří klienti charitních soc. služeb (Den matek, 
Velikonoce a Vánoce).  

15. 5. 2019 jsme uspořádali akci „Ukaž, co umíš“, kde nám senioři názorně ukázali své 
dovednosti. Akce byla zaměřena na všech 5 smyslů. Hmat, čich, sluch, zrak a chuť. 
Shazování plechovek míčky, překonávání překážkové dráhy, skládání kostiček k sobě 
dle zvuku. Zkoušky paměti a snaha zapamatovat si předměty, které se skryjí a poté 
jejich vyjmenování. Na této akci bylo cca 15 stanovišť. Účastníky vždy čekalo drobné 
občerstvení a za dokončení všech aktivit dostali drobnou odměnu. Letos se bohužel 
počasí nevydařilo, akce se musela přemístit do prostor Františkánského kláštera. Ale 
ani počasí náladu nepokazilo a všichni odcházeli s úsměvem na tváři. 

Ke konci roku 2019 jsme realizovali setkávání aktivních seniorů „S klub“, kde se  
v prostorách Charity senioři setkávají jednou za 14 dní. Setkání je formou povídání, či 
diskutovaní na různá témata, nebo předvánoční koledování, či přednáška o Nepálu.  

V roce 2019 se konaly nábory dobrovolníků na Gymnáziu v Moravské Třebové a na 
Integrované střední škole Moravská Třebová – obor sociální činnost a bezpečnostně 
právní činnost, kde máme velkou zpětnou vazbu. Ve vyučovacích hodinách jsme byly 
cca 15 – 20 min., v každé třídě jsme rozdaly dotazníky, dle kterých jsme zjistily, kdo má 
o dobrovolnickou činnost zájem a můžeme ho kontaktovat. Na náborech ve školách, 
jsme získaly 9 dotazníků. 
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PROGRAM DÉČKO 
Déčko jako dobrovolník, dobrý člověk, dobrá věc a v neposlední řadě „D“ jako dík. Jedná 
se o dobrovolnický program, který je určený pro dobrovolníky, kteří pomáhají v naší 
Charitě. Mohou to být dobrovolníci v denním stacionáři, terapeutických dílnách, 
humanitárním šatníku. Dále dobrovolníci, kteří spolupracují při všech charitních 
sbírkách, pořádání přednášek a programů anebo přichází do charity a pomáhají tam, 
kde je potřeba, někdy sami přicházejí s novými nápady. Může se jednat např. o práci na 
charitní zahradě, výpomoc s údržbou domu nebo s nápadem na zajímavý projekt. Nikdy 
nesuplují práci odborníků či zaměstnanců. Naše organizace chce být otevřená pro 
impulsy a nápady zvenčí, které mohou být obohacující a praktické. Dobrovolníci  
v Déčku se také účastní sbírek pořádaných charitou. Jedná se především o Tříkrálovou 
sbírku a Postní almužnu. 

Povaha dobrovolnické služby: krátkodobá i dlouhodobá 

PRŮBĚH SLUŽBY: 

Počet dlouhodobých dobrovolníků:  19 
Odpracované dobrovolnické hodiny:  63 h 
Počet krátkodobých dobrovolníků:  67 
Odpracované dobrovolnické hodiny:  414,5 h 

CÍL PROGRAMU: 

Cíl programu Déčko je využití potencionálu dobrovolníků k zajištění charitních činností, 
které doplňují registrované sociální služby a nabídnout pomoc potřebným občanům  
v regionu Moravskotřebovsko a Jevíčsko. 

CO SE PODAŘILO 

V roce 2019 se zapojilo 16 dobrovolníků do Národní potravinové sbírky, která proběhla 
v obchodním řetězci Penny Market. 

Spolupracujeme s firmou Rehau, která pořádá akci Den pro region a letos k nám  
v průběhu roku přišlo vypomoci 29 dobrovolníků. Tito dobrovolníci nám pomohli  
s kompletací výrobků ve výtvarné dílně, pomohli s výrobou adventních věnců, šili 
tříkrálové pláště a také pomohli v dřevařské a keramické dílně. 

Prohloubili jsme spolupráci s Vojenskou střední školou, odkud jsme získali 20 studentů, 
kteří vypomohli na akci „Ukaž, co umíš“ a Svatomartinském veselí.  

Navázali jsme spolupráci se Základní uměleckou školou v Moravské Třebové, která byla 
a bude nápomocna při akcích, přednáškách a workshopech. Díky tomu došlo k navýšení 
počtu dobrovolníků, ale i k propagaci programu samotného, který tím získal nový směr 
a rozměr.  



 30 

TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA 
Již po devatenácté proběhla v obcích regionu Moravskotřebovsko a Jevíčsko, a podruhé 
na území Velkých Opatovic a přilehlých obcí, Tříkrálová sbírka. 

Celkový výtěžek sbírky v rámci zmíněného území činí úctyhodných 641 319 Kč.  
A i když z důvodu nemocí a nepříznivého počasí došlo k redukci počtu koledníků, jde 
o srovnatelnou částku s rokem 2018. Do více jak 50 měst, vesnic a vesniček vyšlo  
s koledou na rtech celkem 120 skupin koledníků, což je kolem 450 dobrovolníků  
(v roce 2018 to bylo 600!).  

Všem koledníkům, dospělým i dětem, patří náš velký dík! Srdečně děkujeme všem, kteří 
jste nám pomohli Tříkrálovou sbírku zorganizovat, zejména jednotlivým koordinátorům 
a charitním pracovníkům, starostům, starostkám a zaměstnancům obecních úřadů, 
kněžím, farnostem, bratřím Františkánům, školám, školkám a mnoha dalším 
dobrovolníkům. V rámci Tříkrálové sbírky pomohli s koledováním také klienti Charity, 
skauti, školní třída, školka, dětský domov a farní mládež. 

Srdečné poděkování patří bezpochyby také všem štědrým dárcům, kteří nám opět 
projevili svou důvěru. 

Tříkrálovou sbírku ve spolupráci s Římskokatolickou farností  Moravská Třebová, 
Řádem menších bratří Františkánů, Římskokatolickou farností Jevíčko a městem Jevíčko 
opět doprovodily dva benefiční koncerty, na kterých vystoupili hudební sbor Fermáta 
Moravská Třebová, Ivan Hřebabetský, Malá nedělní hudba, multižánrový dechový 
orchestr Kunštát a Schola Jevíčko. Odměnou pro koledníky bylo pak Tříkrálové bruslení 
a Tříkrálové kino, kterými děkujeme zejména dětským koledníkům. 

Máme radost, že se Tříkrálová sbírka trvale zapsala do podvědomí občanů a stává se  
z ní v našem regionu pěkná tradice. 

ÚČEL SBÍRKY 

Účelem Tříkrálové sbírky je poskytnout přímou pomoc sociálně potřebným rodinám  
a osobám v našem regionu, handicapovaným, nebo jinak potřebným občanům. Výtěžek 
Tříkrálové sbírky pomohl také na nákup kompenzačních pomůcek, k rozvoji dobro-
volnictví v programech Déčko, Lebeda a Kamarád. Výtěžek dále putoval na úpravu  
a vylepšení prostor Centra humanitární pomoci a na rozvojovou pomoc Ukrajině. 

VYUŽITÍ VÝTĚŽKU TŘÍKRÁLOVÉ SBÍRKY: 
• přímá pomoc potřebným  165.735,00 Kč  
• nákup kompenzačních pomůcek    93.412,00 Kč 
• podpora akreditovaného dobrovolnictví    67.000,00 Kč  
• úprava prostor Centra humanitární pomoci    38.365,00 Kč 
• rozvojová pomoc Ukrajině    15.000,00 Kč 

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

Charita Moravská Třebová disponovala částkou ve výši 379.512 Kč - určenou k rozdělení 
na schválené záměry. 
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POSTNÍ ALMUŽNA 
Postní almužna je návratem k starobylé postní praxi. K této staré tradici církve patřili 
sbírky pro chudé z toho, co si věřící sami odřekli. Almužna pak sloužila jako anonymní  
a nevratný dar ve prospěch lidí v nouzi, jež si nemohli pomoci sami. Postní almužna by 
měla být výrazem našeho odhodlání měnit sami sebe prostřednictvím pomoci druhým. 
Postní almužna je projevem dobrovolné osobní duchovní formace nikoli sbírka. Úmysly 
postní almužny jsou pak uskutečněny prostřednictvím Charity Moravská Třebová, která 
je aktivním službou církve chudým a potřebným. Jedná se většinou o přímou pomoc do 
rodin. Díky štědrosti věřících z jednotlivých farností spadajících pod působnost Charity 
Moravská Třebová se v kasičkách postní almužny letos vybralo celkem 36.977 Kč. 

ÚČEL SBÍRKY 

Smyslem sbírky je pomoc potřebným získaná z prostředků, které ušetříme odřeknutím 
si něčeho, co sice není špatné, ale co ke svému životu bezprostředně nepotřebujeme. 
Prostřednictvím sbírky se také snažíme povzbudit věřící farníky, aby nezapomněli na 
chudé a potřebné, kteří žijí mezi námi a kterým můžeme díky štědrosti a poskytnuté 
almužně pomoci v jejich nouzi. 
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Posláním Centra humanitární pomoci je nabídnout, zajistit nebo zprostředkovat 
materiální, přímou či humanitární pomoc lidem v nouzi, kteří žijí na území 
Moravskotřebovska a Jevíčska a ocitli se ve finanční krizi nebo v těžké sociální 
situaci. Centrum humanitární pomoci poskytuje také pomoc, podporu  
a poradenství při mimořádných událostech a podílí se na zajišťování pomoci 
potřebným na území ČR i na zahraničních projektech formou organizování sbírek, 
zapojením se do nich nebo vysláním pracovníků do míst, kde je pomoc potřebná. 

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

A: Svitavská 655/44, 571 01 Moravská Třebová 
T: 731 608 323 
E: humanitarka@mtrebova.charita.cz 
 
Datum vzniku služby: 1. 1. 2011 
 
V současnosti do Centra humanitární pomoci patří: 
• humanitární šatník 
• humanitární sklad 
• potravinový sklad (trvanlivých potravin) 
• pomoc při mimořádných událostech. 
 
Humanitární šatník poskytuje oblečení potřebným lidem ve finanční nouzi.  
V humanitárním šatníku shromažďujeme vše potřebné v domácnosti. 
 
V humanitárním skladu jsou k dispozici čistící a dezinfekční prostředky, čerpadlo, 
vysoušeč a nářadí k odstranění následků mimořádných událostí, jako jsou povodně, 
požáry a další přírodní katastrofy. 
 
Potravinový sklad využíváme pro poskytování přímé potravinové pomoci lidem, kteří 
se ocitli v krizové či těžké sociální situaci. Potřebným spoluobčanům poskytujeme 
potravinové nebo hygienické balíčky na základě sociálního šetření provedeného 
sociálním pracovníkem. 
 
Pomoc při mimořádných událostech je poskytována lidem, které postihla např. 
přírodní katastrofa, živelná pohroma – povodně, požár, epidemie, vážná nehoda či 
úmrtí osoby blízké. Je poskytována formou materiální pomoci nebo poskytnutím 
sociálního poradenství. V případě potřeby se zapojujeme také do pomoci v zahraničí. 
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Charita Moravská Třebová provozuje půjčovnu zdravotních, kompenzačních  
a rehabilitačních pomůcek od roku 2008. Pomůcky zapůjčujeme na přechodnou 
dobu lidem po úrazech, v rekonvalescenci či dlouhodobě nemocným do doby, 
než jim vznikne nárok na pořízení pomůcky u zdravotní pojišťovny nebo dokud 
se nezlepší jejich zdravotní stav. 

 

Provozní doba:  PO, ST, ČT 12:00 – 14:00 
 
A: Svitavská 655/44, 571 01 Moravská Třebová 
T: +420 733 742 028 
E: pujcovnapomucek@mtrebova.charita.cz 
 
K zapůjčení nabízíme pomůcky k usnadnění pohybu (berle, hole, chodítka, invalidní 
vozíky), pomůcky k zajištění osobní hygieny (toaletní křesla, nástavce na WC, sedátka 
do vany, židle do sprchy), pomůcky k usnadnění pobytu na lůžku, aktivní antidekubitní 
matrace, polohovací pomůcky. K zapůjčení máme i hydraulický zvedák. Seznam 
pomůcek s ceníkem je zveřejněn na webových stránkách charity. Usnadněte si péči  
o Vaše blízké a přijďte si zapůjčit potřebné pomůcky do budovy Charity na ulici  
Svitavská 44. 
 
PRŮBĚH SLUŽBY: 

Počet uzavřených smluv:  127 
Půjčeno pomůcek:  182 
V roce 2019 bylo pořízeno 22 pomůcek celkem za 96 357 Kč (93 142 Kč z TKS + 3 000 Kč 
finanční dar). Další dvě pomůcky byly darovány. 
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Zřizovatelem Charity Moravská Třebová je Arcibiskupství olomoucké. Jako podpora pro 
koordinaci řízení a pro metodické vedení Charit byla zřízena Arcidiecézní charita 
Olomouc. 

Několik příkladů pomoci ze strany zřizovatele, které si vážíme: 
• metodická, odborná a konzultační činnost 
• pomoc při organizaci sbírek (TKS, PA) 
• pastorační služby a poutě za charitní dílo 
• nabídky duchovních obnov pro zaměstnance 
• pomoc při koordinaci humanitární pomoci 
• zřízení místa pastoračního asistenta a úhrada jeho mzdy 
• krizový fond z TKS, který slouží charitám k překlenutí finanční krize např. při hrozícímu 

skončení služby z důvodu nedostatečného financování 
• díky sdružení církevních organizací využíváme benefity v podobě levnějších energií, 

telefonních tarifů, pojištění aj. 
 
Spolupráce s farnostmi 
• každý měsíc je sloužena mše sv. v budově charity pro zájemce z řad klientů  

a pracovníků 
• duchovní podpora zaměstnanců a klientů 
• požehnání koledníků Tříkrálové sbírky 
• v rámci oslav Dne Charity bohoslužba za charitní dílo 
• poskytnutí prostor kláštera jako zázemí koledníků při Tříkrálové sbírce 

• kněží ve farnostech pomáhají s koordinací dobrovolníků a mnozí se sami aktivně 
zapojují do TKS a pomáhají s propagací sbírky ve farnostech 

• pomoc a podpora při organizaci Postní almužny, informace v ohláškách, výběr 
kasiček, propagace 

• lidé z farnosti se zapojují jako dobrovolníci do pořádání akcí a sbírek 
• poskytnutí prostor v kostelích na Tříkrálový koncert 
• možnost prezentace charitní činnosti a služeb prostřednictvím kněžích ve farnostech 

svitavského děkanátu 
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SVÁTEK HROMNICE 

V Andělském obchodě jsme si připomněli tradiční svátek Hromnice. V rámci 
tematického programu si mohlo četné publikum vyrobit technikou smáčení svíčku 
hromničku a následně ji ozdobit. Zlatým hřebem odpoledne byla prezentace přípravy 
kávy v džezvě z rukou mistra České republiky Lukáše Kováříka. Bonusem byla 
ochutnávka vynikajících sýrů z Květné zahrady. 

JARNÍ ČÁST POTRAVINOVÉ SBÍRKY 

Potravinová sbírka se v roce 2019 poprvé rozšířila i o jarní část, která se uskutečnila  
v obchodech v sobotu 18. května, v předchozích ročnících byla pouze na podzim.  
V Moravské Třebové bylo možné potraviny darovat v Penny Marketu v ulici Svitavská. 
Vybrané potraviny a drogistické zboží pomohly zejména seniorům, matkám 
samoživitelkám, pěstounským rodinám a dětem z dětských domovů, a to přímo  
v Moravské Třebové. Do akce bylo zapojeno 337 obchodů po celé ČR.  

OTEVŘENÍ KOMUNITNÍHO CENTRA O KROK DÁL 

Nové prostory služby sociální rehabilitace Komunitní centrum O krok dál byly otevřeny 
v Linharticích a po necelých pěti měsících svého fungování slavnostně požehnány.  
Slavnostního dne se zúčastnil Pavel Šotola, člen Rady Pardubického kraje zodpovědný 
za sociální péči a neziskový sektor, vedoucí odboru sociálních věcí Helena Zahálková  
a hejtmana Pardubického kraje zastupoval Radko Martínek. Pozvání na slavnost přijali 
také představitelé města Moravská Třebová, MAS Moravskotřebovsko a Jevíčsko, obce 
Linhartice, spřízněných charit a organizací či zástupci firem, které Charitu Moravská 
Třebová podporují. Významný akt žehnání spojený s modlitbou provedl otec Bohumír 
Vitásek, prezident Arcidiecézní charity Olomouc a otec Šebestián, představený 
františkánského kláštera v Moravské Třebové.  
Služba sociální rehabilitace byla v regionu Moravskotřebovsko a Jevíčsko dlouhodobě 
potřebná a zároveň reaguje na současný trend transformace psychiatrické péče v České 
republice. 

DOBROVOLNICKÁ AKCE UKAŽ, CO UMÍŠ 

Charita Moravská Třebová navázala v květnu na milou tradici dobrovolnické akce Ukaž, 
co umíš, kterou v rámci programu LEBEDA uspořádala v refektáři františkánského 
kláštera. Ve spolupráci s dobrovolníky z místní Vojenské střední školy a Vyšší odborné 
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školy Ministerstva obrany byl pro seniory z domova důchodců a klienty našich 
sociálních služeb zajištěn kulturní program plný her a soutěží, v nichž si mohli ověřit  
a aktivizovat své dovednosti. Projevená radost, kterou jsme mohli vidět v očích téměř 
všech účastníků, byla nezapomenutelná. Tímto bychom rádi poděkovali za účast 
domovu pro seniory a studentům Vojenské střední školy a Vyšší odborné školy MO  
v Moravské Třebové za jejich pomoc při organizaci. Velké poděkování patří Janovi 
Opletalovi a bratrům františkánům za poskytnutí prostor. 

DNY CHARITY 2019 

Moravskou Třebovou v září rozsvítily oslavy Dnů Charity, které se konají každoročně ve 
dnech kolem svátku sv. Vincence z Pauly (27. září), patrona všech charitativních 
zařízení.  

Charita Moravská Třebová během nich uspořádala společenské a kulturní akce pro 
veřejnost, při kterých současně představila svoji činnost. Letošním nosným tématem 
byla péče o duševní zdraví a jejich zapojení do Týdnů duševního zdraví. Základní 
součástí oslav jsou pravidelně Dny otevřených dveří a Zahradní slavnost. Smyslem 
těchto akcí je ukázat, že Charita je blízko lidem a pomáhá v místech, kde je nejvíce 
potřeba.  

Oslavy odstartovala výstava fotografií v kapli sv. Petra, která přiblížila činnost Cirkusu 
Paciento. Zástupce principálky Cirkusu Paciento Mgr. et Mgr. Martin Fojtíček výstavu 
nejen zapůjčil, ale vzal si pod taktovku i besedu pro veřejnost na téma „O duševním 
zdraví NA ROVINU“. Téma deinstitucionalizace psychiatrické péče propojila projekce 
dvoudílného italského filmu „Bylo jednou jedno město bláznů“, které bylo promítáno 
v místním kině. 

Den otevřených dveří přiblížil naši práci i prostředí, ve kterém poskytujeme služby 
klientům. Pro děti zde byly připraveny zajímavé soutěže, dětské tvořivé dílny a poutavá 
prohlídka.  

Navazující Zahradní slavnost nabídla široké veřejnosti vystoupení mažoretek Poupata 
a Střípky, program ZUŠ a hudební skupiny Domino. Během akce bylo možné zakoupit si 
výrobky ze sociálně terapeutických dílen a podpořit tak činnost Charity Moravská 
Třebová. Zdarma se podávala gulášová polévka s chlebem.  

Nezbytnou součástí oslav je každoroční děkovná mše sv. v klášterním kostele sv. Josefa 
za charitu, její zaměstnance, uživatele služeb, za dárce a podporovatele charitního díla. 

Zakončení oslav obstarala poutavá Přednáška o Keni. O svoje zkušenosti se před 
zaplněným koncertním sálem ZUŠ podělili Michaela Přibylová a Václav Kolouch, 
studenti CARITAS – Vyšší odborné školy sociální Olomouc. 

DEN (PRO) PĚSTOUNSTVÍ 

Centrum pěstounské péče Cesta poskytuje své služby zároveň  
v Pardubickém i Olomouckém kraji (v regionu Moravskotřebovsko-Jevíčsko, Boskovice, 
Mohelnice, Zábřeh a Litovel), a proto jste nás mohli vidět na obou místech současně. 
Akce byla určena všem pěstounským rodinám, zájemcům o pěstounskou péči i těm, 
kteří by se o náhradní rodinné péči chtěli dozvědět více informací. Jednalo se 
o výjimečnou příležitost, jak se potkat s rodinami, které již děti přijaly, nebo
organizacemi, které s pěstouny pracují. Akce se konala v rámci kampaně na zvýšení
povědomí o náhradní rodinné péči. Chceme, aby se lidé blíže seznámili s tím, co to
znamená být náhradním rodičem a dávat dětem to, co je pro každého z nás
nejdůležitější – domov. Samozřejmostí na akcích tohoto druhu jsou i setkání samotných
pěstounů, kteří si mezi sebou vyměňují své zkušenosti a názory.

SVATOMARTINSKÉ VESELÍ 2019 

Ve středu 6. listopadu 2019 proběhl v Sále na Písku v Moravské Třebové jubilejní desátý 
ročník Svatomartinského veselí. Charita Moravská Třebová tuto akci pořádá pod 
záštitou a za finanční podpory z Příspěvků a záštit kanceláře hejtmana Pardubického 
kraje Martina Netolického a ve spolupráci s VSŠ a VOŠ MO v Moravské Třebové. 
Svatomartinské veselí je akce, kterou Charita organizuje jako setkání lidí se zdravotním 
handicapem a jejich rodinných příslušníků. Navazuje na tradice, které jsou se svátkem 
sv. Martina spojeny. Zábavné odpoledne propojené poslechem hudby, tancem  
a soutěžemi slouží k získání kontaktu a možnosti trénovat nabyté dovednosti ve 
společenské konverzaci. Cílem je integrace handicapovaných do společenského života 
a zprostředkování setkání mezi zařízeními sociální péče. Během odpoledne se na 
parketu předvedly mažoretky Poupata z Rozstání a své dovednosti předvedli žáci ZUŠ 
Moravská Třebová. K tanci a poslechu hrála celé odpoledne skupina Domino. Před 
večeří dorazil i Svatý Martin na bílém koni a nechybělo ani zábavné losování o ceny. 
Bohatý program si všichni náramně užili. Velmi aktivně a s nadšením pomáhala 
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organizátorům skupina dobrovolníků složená z žáků Vojenské střední školy. Našli si však 
i čas na zábavu a tanec. Všech deset žáků tak bylo v průběhu celého odpoledne i večera 
skvělou obsluhou i milými společníky. 

SBÍRKA POTRAVIN 

Podzimní sbírka potravin v Moravské Třebové vynesla rekordních 1072 kg zboží pro 
potřebné. V podzimním kole celorepublikové Sbírky potravin, které se uskutečnilo  
v sobotu 23. listopadu, se v moravskotřebovském Penny Marketu podařilo vybrat 
rekordních 986 kg potravin a 86 kg drogistického zboží. Cílem celonárodní charitativní 
Sbírky potravin je dát lidem možnost projevit solidaritu s těmi, kterým na nákup těchto 
surovin nezbývá dost prostředků. Trvanlivé potraviny a drogistické zboží, které do ní 
zákazníci věnovali, poputovaly například matkám samoživitelkám, seniorům, lidem  
v azylových domech a dalším potřebným. Darující veřejnost prostřednictvím sbírky 
pomáhá přímo ve svém regionu, což je vždy ta nejlepší forma. Organizátorem celé akce 
je Byznys pro společnost, místním koordinátorem je Charita Moravská Třebová  
a dobrovolníky jsou zde tradičně zejména skauti a skautky z místní organizace Svaz 
skautů a skautek České republiky, 38. oddílu skautů sv. Františka Moravská Třebová. 

GALAVEČER OCEŇOVÁNÍ DOBROVOLNÍKŮ, NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ 
A SPOLEČENSKY ODPOVĚDNÝCH FIREM 2019 

V pondělí 9. prosince se v Kongresovém centru Paláce Pardubice konal devátý 
Galavečer oceňování dobrovolníků, neziskových organizací a společensky odpovědných 
firem z Pardubického kraje. Dostalo se nám obrovské cti být ve společnosti vyhlášených 
neziskových organizací. A bylo nás z regionu Moravskotřebovska a Jevíčska mnohem 
více. Firmu VHOS reprezentovala na pódiu paní Lubomíra Čápová, za firmu REHAU 
převzal ocenění pan Tomáš Kroulík a MAS Moravskotřebovska a Jevíčska zastupovala 
paní Miroslava Šejnohová. Celý večer moderovala Jolana Voldánová a program večera 
zpestřilo pěvecké vystoupení Chlapeckého sboru BONIFANTES. 

DEN PRO REGION FIRMY REHAU AUTOMOTIVE, s.r.o. 

V rámci dobročinné akce Den pro region 2019 k nám celkem osmkrát zavítali 
zaměstnanci firmy REHAU, aby v Charitě strávili celý den obecně prospěšnou činností. 
Celkem u nás odpracovali 203 dobrovolnických hodin. Už teď se těšíme na další ročník 

této povedené akce. Děkujeme všem zúčastněným za jejich čas, energii a nasazení 
a firmě REHAU za podporu. 
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A. NÁKLADY Činnost 
Hlavní Hospodářská Celkem 

I. Spotřebované nákupy a nakupované služby 4.403.027,35 443.903,39 4.846.930,74 

1.Spotřeba materiálu, energie a ostatních neskladovaných dodávek 2.391.124,41 355.373,87 2.746.498,28 

2.Prodané zboží

3.Opravy a udržování 193.761,20 8.701,40 202.462,60 

4.Náklady na cestovné 33.435,00 3.489,00 36.924,00 

5.Náklady na reprezentaci 1.378,00 1.378,00 

6.Ostatní služby 1.783.328,74 76.339,12 1.859.667,86 

II. Změny stavu zásob vlastní činnosti a aktivace

7.Změny stavu zásob vlastní činnosti

8.Aktivace materiálu, zboží a vnitroorganizačních služeb

9.Aktivace dlouhodobého majetku

III. Osobní náklady 14.084.311,00 34.720,00 14.119.031,00 

10.Mzdové náklady 10.610.274,00 34.720,00 10.644.994,00 

11.Zákonné sociální pojištění 3.474.037,00 3.474.037,00 

12.Ostatní sociální pojištění

13.Zákonné sociální náklady

14.Ostatní sociální náklady

IV. Daně a poplatky 5.650,00 5.650,00 

15.Daně a poplatky 5.650,00 5.650,00 

V. Ostatní náklady celkem 362.097,20 362.097,20 

16.Smluvní pokuty, úroky z prodlení, ostatní pokuty a penále

17.Odpis nedobytné pohledávky

18.Nákladové úroky

19.Kursové ztráty
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20.Dary

21.Manka a škody

22.Jiné ostatní náklady 362.097,20 362.097,20 

VI. Odpisy, prodaný majetek, tvorba a použití rezerv a opravných položek 324.699,00 7.014,37 331.713,37 

23.Odpisy dlouhodobého majetku 324.699,00 7.014,37 331.713,37 

24.Prodaný dlouhodobý majetek

25.Prodané cenné papíry a podíly

26.Prodaný materiál

27.Tvorba a použití rezerv a opravných položek

VII. Poskytnuté příspěvky

28.Poskyt. členské příspěvky a příspěvky zúčtované mezi organizačními složkami

VIII. Daň z příjmů celkem

29.Daň z příjmů

Náklady celkem 19.179.784,55 485.637,76 19.665.422,31 

B. VÝNOSY Činnost 
Hlavní Hospodářská Celkem 

I. Provozní dotace 17.671.953,66 17.671.953,66 

1.Provozní dotace 17.671.953,66 17.671.953,66 

II. Přijaté příspěvky 231.637,00 96.412,00 328.049,00 

2.Přijaté příspěvky zúčtované mezi organizačními složkami

3.Přijaté příspěvky (dary) 231.637,00 96.412,00 328.049,00 

4.Přijaté členské příspěvky

III. Tržby za vlastní výkony a za zboží 677.396,91 656.510,00 1.333.906,91 

IV. Ostatní výnosy 333.408,98 333.408,98 

5.Smluvní pokuty, úroky z prodlení, ostatní pokuty a penále

6.Platby za odepsané pohledávky
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7.Výnosové úroky 17,73 17,73 

8.Kursové zisky

9.Zúčtování fondů 311.977,00 311.977,00 

10.Jiné ostatní výnosy 21.414,25 21.414,25 

V. Tržby z prodeje majetku

11.Tržby z prodeje dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku

12.Tržby z prodeje cenných papírů a podílů

13.Tržby z prodeje materiálu

14.Výnosy z krátkodobého finančního majetku

15.Výnosy z dlouhodobého finančního majetku

Výnosy celkem 18.914.396,55 752.922,00 19.667.318,55 

C. Výsledek hospodaření před zdaněním -265.388,00 267.284,24 1.896,24 

D. Výsledek hospodaření po zdanění -265.388,00 267.284,24 1.896,24 
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A K T I V A k 01.01. 2019 k 31.12.2019 

A. Dlouhodobý majetek celkem 1.461.751,16 1.181.237,79 

I. Dlouhodobý nehmotný majetek celkem

II. Dlouhodobý hmotný majetek celkem 2.077.742,70 2.128.942,70 

III. Dlouhodobý finanční majetek celkem 200.000,00 200.000,00 

IV. Oprávky k dlouhodobému majetku celkem -815.991,54 -1.147.704,91

B. Krátkodobý majetek celkem 3.094.638,83 3.814.239,40 

I. Zásoby celkem 78.983,19 142.353,69 

II. Pohledávky celkem 61.066,00 425.672,21 

III. Krátkodobý finanční majetek celkem 2.910.130,33 3.214.714,77 

IV. Jiná aktiva celkem 44.459,31 31.498,73 

AKTIVA CELKEM 4.556.389,99 4.995.477,19 

P A S I V A k 01.01. 2019 k 31.12.2019 

A. A. Vlastní zdroje celkem 2.960.583,71 2.695.602,95 

I. Jmění celkem 1.192.620,00 925.743,00 

II. Výsledek hospodaření celkem 1.767.963,71 1.769.859,95 

B. B. Cizí zdroje celkem 1.595.806,28 2.296.986,41 

I. Rezervy celkem

II. Dlouhodobé závazky celkem

III. Krátkodobé závazky celkem 1.219.543,02 1.856.932,91 

IV. Jiná pasiva celkem 376.263,26 440.053,50 

PASIVA CELKEM 4.556.389,99 4.992.589,36 
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Vedení Charity Moravská Třebová zvážilo potenciální dopady COVID-19 na své aktivity a dospělo k závěru, že nemají významný vliv na předpoklad nepřetržitého trvání 
činnosti. Organizace bude i nadále schopna pokračovat v provozu a poskytovat služby, protože z největší části je financována z rozpočtu Pardubického kraje. 
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DONÁTORŮM A INSTITUCÍM: 

Ministerstvu vnitra ČR 
Ministerstvu práce a sociálních věcí ČR 
Pardubickému kraji 
Městu Moravská Třebová 
MAS pro region Moravskotřebovského a Jevíčského regionu 
Mikroregionu MTJ 
Speciální základní škole, mateřské škole a praktické škole Moravská Třebová 
Obcím Moravskotřebovského a Jevíčského regionu 
Městu Jevíčko 
Obci Velké Opatovice 
Úřadu práce Svitavy a Pardubice 
Koalici nevládek Pardubického kraje 
Vojenské střední škole a VOŠ MO v Moravské Třebové 
Městské knihovně v Moravské Třebové 
Základní umělecké škole v Moravské Třebové 
Základní umělecké škole v Jevíčku 

FIRMÁM: 

Innogy Česká republika a.s. 
T-Mobile Czech Republic a.s.
Česká spořitelna, a.s.
AVEKO Servomotory, s.r.o.
REHAU Automotive, s. r. o.
Technické služby Moravská Třebová
RSM CZ a.s.
FORTECH, spol. s r.o. Litomyšl
CHAS-MT, s. r. o.
VHOS, a.s.
ABNER a.s.
JAHA Hanák s. r. o.

APOOL-WERKE, s.r.o. 
MORAVEC pekárny, s. r. o. 
SAINT-GOBAIN ADFORS CZ s.r.o. 
Limes, s. r. o. 
Dataspring s.r.o. 
DIEFFENBACHER-CZ 
Medesa, s.r.o., Inter Meta 
Ravensburger Karton s.r.o. 

INDIVIDUÁLNÍM DÁRCŮM: 

Naše poděkování a vděčnost patří všem našim individuálním dárcům za jejich štědrost. 
Bez nich bychom nemohli dělat všechno to, co děláme! 

DOBROVOLNÍKŮM: 

Všem našim dobrovolníkům, kteří se jakýmkoli způsobem podílejí na činnosti a dalších 
aktivitách Charity Moravská Třebová, patří obrovské poděkování za nadšení a čas, který 
věnují druhým lidem. Za jejich pomoc všem těmto spolupracovníkům mnohokrát 
děkujeme! 
Děkujeme Řádu menších bratří Františkánů a všem kněžím ze svitavského děkanátu za 
výbornou spolupráci a podporu. 

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

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

"Abychom pomohli bližnímu v nouzi, musíme běžet tak, jako když je třeba hasit 
požár.“ (svatý Vincenc de Paul) 
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Charita Moravská Třebová 
Kostelní nám. 24/3         
571 01  Moravská Třebová 
www.mtrebova.charita.cz 
info@mtrebova.charita.cz 


