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„Lidé v nouzi nepotřebují až tak moc peníze. Oni potřebují naše 
oči, ruce, nohy, srdce…“ 

 

Matka Tereza (1910-1997), 
katolická řeholnice, misionářka a humanitární pracovnice,  

zakladatelka kongregace Misionářek milosrdenství 
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Úvodní slovo ředitelky 
„Láska je trpělivá, laskavá, nezávidí, láska se 
nevychloubá a není domýšlivá. Láska 
nejedná nečestně, nehledá svůj prospěch, 
nedá se vydráždit, nepočítá křivdy. Nemá 
radost ze špatnosti, ale vždycky se raduje 
z pravdy. Ať se děje cokoliv, láska vydrží, 
láska věří, láska má naději, láska vytrvá. 
Láska nikdy nezklame.“ 
(Pavel z Tarsu, 1. list Korintským) 

 

Vážení a milí příznivci Charity, 

začátek roku 2021 byl provázen 
pokračujícími obavami z covidu, kterým 
prošel nebo se s nemocí alespoň setkal 

snad každý. Byly jsme svědky mnohého trápení a smutku z odchodu 
blízkých osob našich pracovníků či klientů. Dopady, které s sebou doba 
„covidová“ přinesla, se budou v celé společnosti odrážet ještě několik 
dalších generací. A to nejen ekonomicky, ale i na rovině mezilidských 
vztahů, zdraví či duševní pohody. 

Každý, kdo ví, co obnáší práce v sociální sféře, si dokáže představit, s čím se 
naši pracovníci museli umět vypořádat. Byly to často velmi náročné situace, 
někdy i emočně citlivé a psychicky zátěžové. Jenom díky společnému úsilí, 
pracovnímu nasazení a tomu, že jsme dokázali i ve vypjatých situacích 
„táhnout za jeden provaz“, jsme zvládli zabezpečit provoz všech služeb 
a chod celé Charity. 

 

 

 
Podařilo se nám rozšířit Charitní pečovatelskou službu, která byla v provozu 
bez omezení a díky obětavosti našich pečovatelek má ze strany klientů  
i rodinných příslušníků velmi dobré hodnocení. Za úspěch považujeme  
i přestěhování tří našich služeb do dalšího zrekonstruovaného objektu, 
který byl v červenci slavnostně požehnán, rovněž vylepšení 
a dovybavení denního stacionáře Domeček, ale také stabilizaci všech 
ostatních služeb, které byly kvůli onemocnění nebo jiné absenci personálně 
oslabeny. Mezi další úspěchy roku 2021 patří pokračující realizace dvou 
evropských projektů zaměřených na podporu komunitního života 
s rodinnými aktivitami a řešení dluhové problematiky, na kterou 
se specializuje Občanská poradna. Rovněž podzimní výběrové řízení, 
kterým s kladným závěrem prošla služba Domácí zdravotní ošetřovatelská 
a paliativní péče, jejíž provoz zahájíme v druhé polovině roku 2022, byla 
povzbuzením a novou nadějí, že můžeme dál alespoň trochu měnit svět 
k lepšímu a usnadnit životní cesty klientům i jejich rodinám. 

Upřímně a srdečně děkuji všem našim podporovatelům, donátorům, 
dárcům, dobrovolníkům, ale zejména charitním pracovníkům za veškerou 
pomoc a obětavou práci i službu.  

Poděkování chci vyjádřit také našemu zřizovateli otci arcibiskupovi Mons. 
Janu Graubnerovi a panu řediteli Arcidiecézní charity Olomouc Václavovi 
Keprtovi, kteří byli oporou, nadějí a důvěrou v náročném období.  

 

Ludmila Dostálová  
ředitelka Charity Moravská Třebová 
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Úvodní slovo duchovního 
správce 
 
Pokoj a Dobro, dobří lidé. 
Význam slova charita/caritas lze rozumět jako dobrovolná, dobročinná akce na pomoc 
trpícím, malým, slabým, starým lidem, uprchlíkům a všem potřebným. Zaměstnanci charity 
musí mít toto stále na paměti. 
Nechť je dobré dílo konáno nezištně. 
S požehnáním, 

 
 P. Mgr. Eliáš Tomáš Paseka OFM 
Římskokatolická farnost Moravská Třebová 
 

Kontaktní údaje 
  
Název organizace: Charita Moravská Třebová /CHMT/ 
Sídlo: Kostelní nám. 24/3, 571 01 Moravská Třebová  
IČO: 65189418 
Číslo účtu: 27-1128540297/0100 (Komerční banka Mor. Třebová) 
Web: www. mtrebova.charita.cz 
E-mail: info@mtrebova.charita.cz 
Statutární zástupce/ ředitelka: Ludmila Dostálová, MBA 
T.: +420 739 002 756 
E: ludmila.dostalova@mtrebova.charita.cz 

CHARITNÍ RADA V ROCE 2021 
Předseda: Ing. Josef Jílek  
Zapisovatel: Bc. Kateřina Korbelová, DiS. 
Členové: Mgr. Šebestián Pavel Smrčina, Dagmar Krhlová, Jan Zatloukal, Helena 
Lexmanová, Barbora Matoušková 

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.  

http://www.pdfxchange.cz/obchod/pdf-xchange-editor-pro
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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. 

 
 

Přehled poskytovaných služeb 
 

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

onemocněním) 
• 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 
 

 

http://www.pdfxchange.cz/obchod/pdf-xchange-editor-pro
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Posláním Denního stacionáře 
Domeček je poskytovat pomoc  
a podporu dospělým lidem  
s mentálním postižením při 
získávání, upevňování a udržo-
vání 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. 

Dále je služba poskytována 
seniorům, kteří potřebují 
podporu při zajištění kontaktu 
s dalšími lidmi. Zapojením osob 
do nabízených činností 
usilujeme o to, abychom 
předešli jejich sociální izolaci  
a pomohli jim vést co nejdéle 
aktivní a spokojený život. 

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 

 
 
 

Denní stacionář Domeček 
 

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  
Vedoucí služby: Mgr. Zuzana Kolářová  
 
PRŮBĚH SLUŽBY 

  14            6 751 h              6 
  
Počet klientů:   14 
Počet hodin péče:  6 751 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 
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• s vadami sluchu, kdy osoba dokáže komunikovat odezíráním a je schopna se 
domluvit jiným pro pracovníky srozumitelným způsobem. 

 
CÍLE SLUŽBY 

Naším cílem je: 
• klient, který má naplněny potřeby v oblasti stravy a péče o svou osobu 
• 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 
• klient, který smysluplně tráví čas, a tím zkvalitní svůj život 
• klient, který je podporovaný k seberealizaci a k rozvoji pracovních dovedností  

a návyků na základě svých individuálních potřeb 
• klient, který má navázané sociální vazby. 
 
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 běžných úkonech péče o vlastní osobu 
• pomoc při osobní hygieně nebo poskytování podmínek pro osobní hygienu 
• poskytnutí stravy 
• výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti  

• zprostředkování kontaktu se společenským prostředím 
• sociálně terapeutická činnost 
• pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a obstarávání osobních záležitostí. 
 

ČINNOSTI NABÍZÍME PROSTŘEDNICTVÍM TĚCHTO AKTIVIT: 

• nácvik praktických dovedností v péči o domácnost 
• vaření 
• posezení s prvky muzikoterapie 
• nácvik pracovních dovedností v dílnách (dřevodílna, keramická dílna, ruční práce)  
• pohybové aktivity 
• výtvarné aktivity 
• zahradničení (vyvýšené záhony) aj. 

 
DÁLE NABÍZÍME FAKULTATIVNÍ SLUŽBU  

Svoz klientů do zařízení a zpět domů. 
 

CO SE PODAŘILO 

V roce 2021 navštěvovalo Denní stacionář Domeček 14 klientů, kterým jsme pomáhali 
při zvládání běžných úkonů péče o svou osobu, a to zejména při oblékání a osobní 
hygieně. Klienti se věnovali především nácviku praktických dovedností, jako je 
sebeobsluha, nakupování, vaření, úklid, rozvoj komunikace a dalších dovedností 
vedoucích k jejich větší samostatnosti. Snažíme se o to, aby se klienti o sebe dokázali 
v co největší míře postarat a aby vzhledem ke svým možnostem rozvíjeli svoje 
schopnosti. 
Klientům zajišťujeme výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti v rámci keramické  
a dřevařské dílny. Další možností jsou rukodělné činnosti, kde klienti pracují s drobnými 
materiály. 
Během poskytování služby se podařilo začlenit klientku, která nebyla zvyklá být 
v kolektivu a hrozilo jí umístění do ústavní péče ze strany rodiny. Nyní je klientka 
součástí kolektivu, klienti ji přijali mezi sebe a v rámci činností rozvíjí své schopnosti  
a dovednosti, které se během jejího působení v Denním stacionáři Domeček velmi 
zlepšily, včetně péče o svou osobu. 
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V září byla rozšířena cílová skupina stacionáře o seniory. Byla vytvořena nová šatna pro 
klienty, dále pak odpočinková místnost a relaxační místnost, kde probíhají činnosti 
zaměřené na relaxaci, práci s tělem a myšlenkami. 
Podařila se také navázat spolupráce s Laskavárnou (Naproti o.p.s. – chráněná dílna), 
která nyní zajišťuje svačiny pro klienty DS Domeček. Další spolupráce s firmou JAHA 
Hanák zajistila pro klienty obědy – mají na výběr ze tří jídel a firma obědy dováží do 
stacionáře. Klienti se sami rozhodují, co chtějí jíst a trénují dodržování pravidel 
spojených s odhlašováním a přihlašováním jídel. 
 
V NÁSLEDUJÍCÍM ROCE BUDEME I NADÁLE USILOVAT O: 

• zkvalitňování služby a poskytování péče se zapojením moderních trendů, 
• vytvoření Snoezelenu, oživení prostorů Denního stacionáře Domeček, 
• odborné vzdělávání pracovníků, 
• vytváření tematických akcí pro klienty a rodinné příslušníky, 
• propagace služby směrem k veřejnosti. 
 
PŘÍKLADY DOBRÉ PRAXE 

V roce 2021 nastoupila do služby klientka. V důsledku dlouhodobé izolace nebyla zvyklá 
být mezi lidmi. V prvních pár měsících docházení do služby verbálně nekomunikovala, 
nezapojovala se do aktivit, nezačleňovala se do kolektivu ostatních klientů Denního 
stacionáře Domeček. 
Potom, co při poskytování služby došlo ve spojitosti s klientkou k několika krizovým 
situacím, začala rodina klientky uvažovat o umístění do ústavní péče. Tuto volbu 
sociální pracovnice s rodinou řešila, mluvila o kladných i záporných důsledcích jejich 
rozhodnutí a doporučila, aby se před podáním žádosti do zařízení jeli podívat. 
Po tomto doporučení a návštěvě zařízení se rodina klientky rozhodla umístění odložit. 
Pracovnice a klientka si začaly k sobě nacházet cestu, věděly, co očekávat při různých 
neverbálních projevech, někdy si klientka začala s pracovnicemi a ostatními klienty 
povídat. Ve službě si našla další klientku, kterou označuje slovem „kamarádka“. Začala 
se zapojovat do aktivit a kolektivu Denního stacionáře Domeček. 
Díky času a správnému přístupu vypadá klientka ve službě spokojeně a našla si nové 
kamarády. 
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Posláním sociálně terapeutických dílen Ulita v Moravské Třebové je podpořit dospělé 
lidi s mentálním 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. 

Sociálně terapeutické dílny Ulita  
 

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

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

PRŮBĚH SLUŽBY  

  14         11 369,5 h  2 
 
Počet klientů:    14            
Počet hodin péče:  11 369,5 h 
Počet jednání se zájemci: 2 
 
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 



TÁHNEME ZA JEDEN PROVAZ. 13 

• 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 
• 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: 

Jsme křesťanská organizace, která se řídí těmito zásadami: 
• 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: 

• klienti mají možnost vytvářet a zdokonalovat pracovní návyky a dovednosti dle 
jejich výběru na dílnách – potravinová, výtvarně-textilní, svíčkařská a „Andělský 
obchod“ 

• komunikační bloky, společenské aktivity 
• terapeutická zahrada 
• účast na akcích Charity Moravská Třebová. 
 

DÁLE NABÍZÍME FAKULTATIVNÍ SLUŽBU  

Svoz klientů do zařízení a zpět domů. 
 
CO SE PODAŘILO 

Během roku 2021 službu využívalo 14 klientů. Klienti se zdokonalovali v pracovně 
terapeutických činnostech ve svíčkařské, potravinové, výtvarně – textilní dílně  
a v Andělském obchodě. Klienti si prostřednictvím STD Ulita upevňují a rozvíjí 
dovednosti potřebné k získání práce, zdravých sociálních návyků a fungování 
v kolektivu. 
Jeden z klientů se díky rozvíjení dovedností v oblasti práce s orientací v čase naučil 
hodiny. To mu usnadnilo fungování v životě, protože si nyní dokáže spojit čas  
a vzdálenost. 
V rámci terapeutických dílen již několik let provozujeme Andělský terapeutický obchod, 
který sídlí na ulici Bránská v Moravské Třebové. Zde se klienti učí zejména vhodným 
sociálním dovednostem při komunikaci, obsluhu a správné pracovní procesy. Důležitá 
je také práce s osobní zónou osob a financemi. 
Andělský obchod nabízí především výrobky klientů STD Ulita. Klienti tak vidí, že se jejich 
výrobky prodávají a je to pro ně velká motivace. Učí se však pracovat i s neúspěchem, 
tedy že zákazník nemusí vždy nákup uskutečnit. 
Klienti STD Ulita se v průběhu roku účastnili akcí pořádaných pracovníky Charity. 
K akcím patřil Sportovní den, Zahradní slavnost konaná při příležitosti dnů Charit a akce 
Ukaž, co umíš. V rámci kreativních akcí se klienti zapojili do soutěže Modrý slon, která 
je celorepublikovou soutěží v mnoha kategoriích, kdy se některým klientům STD 
podařilo umístit na stupni vítězů. 
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PŘÍKLADY DOBRÉ PRAXE 

Klient docházející do Sociálně terapeutických dílen Ulita dojíždí každý den autobusem. 
Největším problémem však byla klientova orientace v čase, nebyl schopen rozpoznat 
čas na hodinách, což mu výrazně komplikovalo přesuny hromadnou dopravou  
a orientovat se v časových úsecích. 
Cíl spolupráce klienta s klíčovým pracovníkem byl nastaven na postupném určování 
času na hodinách v dílně, na kterou klient docházel. Klientův cíl byl nastaven tak, aby 
se naučil určit čas na čtvrt, půl, tři čtvrtě a celou hodinu. Klíčový pracovník vždy 
namátkou během sociálně terapeutické činnosti nechal klienta určit čas. Postupem 
času se klient naučil zvládat nejenom orientaci dle čtvrt hodin, ale došlo k výraznému 
posunu a klient nyní rozlišuje čas s přesností na minuty. 
Díky zlepšené orientaci v čase zvládá cestování hromadnou dopravou daleko lépe, 
dokáže si navíc promyslet, zda je pro něj výhodné některé trasy dojít pěšky nebo vyčkat 
na autobus. 

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 2021 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 2021 byla 
přiznána částka ve výši 4 506 300,- 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. 

 
 

Komunitní centrum O Krok dál 
 
Provozní doba: 
TERÉNNÍ FORMA:  PO 08:00 - 17:00 
 ÚT 07:00 - 15:30 
        ST 07:30 - 16:00 
        ČT 07:30 - 16:00 
        PÁ 08:00 – 15:30 

AMBULANTNÍ FORMA:     PO – PÁ  07:30 - 14:00 
 
A: Lanškrounská 243/77, 571 01 Moravská Třebová 
T: +420 734 797 497 
E: okrokdal@mtrebova.charita.cz 
 
Datum vzniku služby: 1. 1. 2019 
Kapacita klientů služby:  

ambulantní forma – 15 klientů/den 
terénní forma – 35 klientů/35 uzavřených smluv 

Okamžitá kapacita služby:  
terénní forma - 2 pracovníci/2 klienti 

Vedoucí služby: Pavla Preisnerová 

 
PRŮBĚH SLUŽBY 

Počet klientů celkem: 29 
Počet jednání se zájemci (bez uzavření smlouvy): 6 
Ambulantní forma – Počet klientů:  23 (klient může využívat obě formy služby) 
  Počet setkání:  893 
  Celkový počet hodin:  1 110 h 
Terénní forma – Počet klientů:  6 (klient může využívat obě formy služby) 
 Počet intervencí:  532 
 Celkový počet hodin:  560 h 
 

mailto:okrokdal@mtrebova.charita.cz
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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 
• 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 

Od 1. 1. 2021 je služba poskytována na nové adrese nedaleko centra Moravské Třebové 
v budově, která prošla rozsáhlou rekonstrukcí. 

Celý rok se nesl v duchu pandemie Covid-19, která zasáhla i do služby sociální 
rehabilitace. Navzdory předpokladu, že se klienti nebudou chtít tak často setkávat 
v rámci ambulantní formy, k této situaci naštěstí nedošlo. Nejen díky přesunu do 
Moravské Třebové, ale i díky možnosti setkávat se, se návštěvnost ambulantní formy 
zvýšila. 

Terénní forma probíhala obdobně jako v předešlých letech, ovšem vždy za aktuálních 
hygienických podmínek. Schůzky probíhaly v přirozeném prostředí klienta dle jeho 
přání a možností. Pracovníci doprovázeli klienty nejen na úřady, k lékaři, ale i na další 
veřejná místa. Komunitní centrum spolupracuje také s blízkými a rodinnými příslušníky 
klientů, se kterými se setkává převážně v přirozeném prostředí klienta. 

Jako každý rok probíhaly v září Týdny duševního zdraví, do kterých se zapojilo  
i Komunitní centrum O krok dál. Na nádvoří Zámku Moravská Třebová proběhl program 
na osvětu duševního zdraví, jehož součástí byly i figuríny, které měly za cíl odstranit 
předsudky vůči některým typům duševních onemocnění. Klienti sociální rehabilitace se 
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také poprvé zúčastnili Turnaje v pétanque, který tentokrát proběhl v Ústí nad Orlicí. 
Tento turnaj již tradičně pořádají organizace spolupracující s osobami se zkušeností 
s duševním onemocněním. 
 
PŘÍKLAD DOBRÉ PRAXE A UKÁZKA PROPOJENÍ FOREM SLUŽBY 

Pan Antonín (fiktivní jméno) začal spolupracovat se službou sociální rehabilitace 
v prosinci 2020 ve věku 41 let. První kontakt se službou proběhl na psychiatrii ve 
Svitavách, kde byl pan Antonín hospitalizován poté, co se jeho zdravotní stav náhle 
zhoršil a dle jeho slov se ocitl v situaci, kdy už sám nevěděl, jak dál. 

Klient je kuchařem z povolání a jeho práce jej, dle jeho slov, velmi bavila. Postupem 
času v ní však začal pociťovat náročnost, kterou přestával zvládat. Vařilo se pro velké 
množství strávníků a časté byly stresující situace. Klientovi se stávalo, že měl například 
problémy s dochucením jídel. 

Pan Antonín je svobodný a bezdětný a svůj volný čas často trávil v přítomnosti 
kamarádů v restauračních zařízeních u piva. O víkendech jezdil k otci, se kterým dříve 
bydlel ve společné domácnosti. Nejednalo se však o ideální soužití, a proto dospěl 
k rozhodnutí bydlet sám. Aktuálně pan Antonín bydlí v nájemním městském bytě, který 
mu velikostí i lokalitou vyhovuje. 

V roce 2020 se u pana Antonína začalo stále více rozvíjet duševní onemocnění 
projevující se smutnými náladami až dlouhodobějšími depresivními stavy. Dle jeho slov 
začal mít strach z odpovědnosti v zaměstnání, ze společnosti více lidí, přestával si věřit 
a stále častěji se uzavíral do samoty a dobrovolné izolace. Konzumace alkoholu jeho 
stav ještě více zhoršovala. Situace dospěla do fáze, kdy nebyl schopen docházet do 
zaměstnání. Svou situaci si však uvědomoval a požádal o pomoc sestru, která ho 
přivedla k lékaři. Následovala hospitalizace na psychiatrii a dlouhodobá pracovní 
neschopnost. 

Pan Antonín během posledního roku intenzivně spolupracuje se službou sociální 
rehabilitace. Klient pobírá invalidní důchod a léči se ambulantně. Je abstinent. Další 
hospitalizace již nutná nebyla. Cesta k „zotavení“ pana Antonína je pozvolná, ale má 
jistý směr. Pan Antonín si, dle jeho slov, uvědomuje, jak mu jeho psychický stav 
komplikuje život a pracuje na tom, aby se znovu naučil být sebejistým člověkem, který 
se vypořádává s běžnými starostmi života bez velkých stresů. Stresové situace pociťuje 
například při jednání s úřady. V rámci komunitního centra se znovu učí trávit čas ve 

větší společnosti lidí, hovořit s nimi na různá témata a hledat východiska z náročných 
situací. Ve službě sociální rehabilitace si pan Antonín také osvojuje základní uživatelské 
schopnosti na počítači. Dle jeho slov neměl nikdy k elektronice vztah a nemá s ní 
zkušenosti. Pan Antonín má značné všeobecné znalosti a v kolektivu se mu dostává 
uznání, které je důležité. Neméně dobře si vede i při činnostech spojených s vařením, 
ve kterém je profesionál. V kolektivu je velmi oblíben pro svou přívětivost k ostatním, 
slušnost a pro schopnost být vtipným. 

Po roce spolupráce si pan Antonín začal stále více uvědomovat, že potřebuje vyplnit 
spoustu volného času něčím smysluplným a stále více se začal zajímat o možnost 
zaměstnání. Nedávno nastoupil do firmy, která nabízí zaměstnání pro OZP na zkrácený 
úvazek. Pan Antonín je spokojený a pracuje na úvazek, který si sám zvolil. 

Sám svou situaci dnes a před rokem hodnotí jako zcela odlišnou, říká, že spolupráce se 
službou mu velmi pomohla a má zájem v ní pokračovat. Rád by se do budoucna zbavil 
strachu z vyřizování úředních záležitostí. Uvažuje také o pořízení mobilního telefonu, 
který dříve striktně odmítal. 
 
V NÁSLEDUJÍCÍM ROCE BUDEME I NADÁLE USILOVAT O: 

• to, aby byla služba pro klienty co nejvíce prospěšná a užitečná 
• co největší podporu klientů a jejich návrat do přirozeného prostředí 
• osvětu života lidí s duševním onemocněním 
• zapojení se do dalších projektů 
• vzdělávání pracovníků. 
 

Služba sociální rehabilitace je financována z Pardubického kraje. 

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. 
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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: Lanškrounská 243/77, 571 01 Moravská Třebová 
T: +420 733 742 083 
E: chps@mtrebova.charita.cz 
 
Datum vzniku služby: 1. 1. 2018 
Denní kapacita: 8 klientů/pracovník/den 
Roční kapacita: 80 klientů/rok 
Vedoucí služby: Bc. Martina Jínková 

Působnost terénní služby je v domácnostech klientů bydlících na území 
Moravskotřebovska a Jevíčska. 

PRŮBĚH SLUŽBY 

  71        2 151 h    1 015      

Počet klientů:   71 
Průměrný věk klientů:  76,8 let 
Počet setkání:   5 342 
Počet hodin přímé péče:  2 151 h 
Donáška obědů – počet úkonů: 1015 
Délka přesunů:   1 406 
Neuspokojení žadatelé o službu: 2 
 
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 
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• 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 

• 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. 
 
BONUSY PÉČE SLUŽBY OČIMA PEČOVATELEK 

• Otevřené oči – abychom viděly vaše potřeby, plakaly s vámi slzami radosti i bolesti 
• Připravené uši – abychom vám naslouchaly 
• Připravená ústa – abychom vás povzbudily, poradily vám a povídaly si s vámi 
• Připravené ruce – abychom vám pomohly, podaly a držely za ruku, obejmuly vás  

a pohladily 
• Otevřené srdce – abychom s vámi sdílely všechny vaše radosti, trápení, samotu  

a problémy. Ale především, abychom vás měly rády. 
 
 
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. 
 
PŘÍKLAD DOBRÉ PRAXE 

Velká změna mého života (klientka vypráví) 

Po manželově smrti jsem zůstala sama. Všechno zařizoval manžel, dokud byl schopný. 
Tak zůstalo vše na mně a na dětech. Ale děti byly v práci, ve škole, na internátě, tak 
jsem se snažila všechno zvládat a zařídit sama. 

Na prvním místě byla výměna bytu za garsonku. Podařilo se mi to, vešlo se mi tam dost 
nábytku a věcí, takže jsem spokojená. Přišla druhá, horší změna. Ohlásily se všechny 
nemoci. Do té doby jsem jezdila na zájezdy, do divadla, na různé pobyty, lázně. Stále 
přibývalo toho horšího a pomalu jsem musela změnit zájezdy za pohodlné pobyty a pak 
si vše odříct, protože bych neměla vhodnou dopravu a pobyt. Ti, co mohli, chodili  
a jezdili s námi a my, špatně chodící, jsme na ně čekali v restauracích apod. Nakonec 
zájezdy odpadly a zůstaly „babince“ – setkání s kamarádkami. Jenže další problém byl 
„Jak se tam dostat?“ a „Jak se dopravit k lékaři?“. Děti nebyly vždy po ruce, hlavně 
dopoledne. Dcera byla zaměstnaná v Charitě Moravská Třebová, tak mi pomohla 
domluvit Charitní pečovatelskou službu. A mně ubylo starostí. Děvčata – pečovatelky – 
se mě ujaly a dodnes trvá donáška obědů, doprovody k lékařům, koupání, nakupování 
těžších věcí a přibývají další činnosti. Jsem s nimi moc spokojená, všechny chválím  
a přeji jim hodně zdraví a dobré nálady i nadále. 
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Pokud potřebuji něco akutního – léky, dopravu k lékaři apod., domluví se spolu  
a všechno mi zařídí. Jsou to moje zlatíčka. 

Každý toto zaměstnání nemůže dělat, jsou to nervy u některých z nás, hlavně tedy  
u těch, kteří jenom brblají, nadávají a říkají, že je všechno špatné.  

Moc děkuji za vše. 

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) 
Služba Sociálně aktivizační služby „Šance pro rodinu“ je poskytována v Pardubickém 
kraji v regionu Moravskotřebovska a Jevíčska a v rámci obce Koclířov. 
 
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 
Vedoucí služby: Bc. Martina Jínková 
 
PRŮBĚH SLUŽBY: 

  48       1 498 h   1 523           154 h 

Počet klientů:   48 
Počet setkání:   1523 
Počet hodin přímé práce s klienty: 1498 h 
Počet hodin na cestě za klienty:  154 h 
V roce 2021 jsme odmítli 2 zájemce o službu z důvodu nesplnění cílové skupiny. 
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CÍLE SLUŽBY 

Poskytnout rodinám takovou podporu, aby: 
• se samostatně bez pomoci SAS uměly vyrovnávat s nepříznivými 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. 

 
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 – služba je pro klienty zdarma a je poskytována na 
základě dobrovolnosti a zájmu ze strany rodiny (rodina není do spolupráce nucena) 

• nezávislost a nestrannost – snažíme se zachovat si nezávislost a nestrannost vůči 
institucím a členům rodiny 

• mlčenlivost – dodržujeme zákonem stanovenou mlčenlivost, takže je rodina od 
začátku naší spolupráce seznámena s tím, jak je s jejich osobními a citlivými 
informacemi nakládáno 

• individuální přístup – každého člena rodiny vnímáme jako jedinečnou osobnost, 
respektujeme jeho práva, schopnosti a zvyklosti. Při práci vycházíme z individuálních 
potřeb a možností rodiny. Respektujeme kulturní, sociální a výchovná specifika každé 
rodiny. Nepostupujeme nijak bez souhlasu klienta a jsme povinni respektovat jeho 
rozhodnutí, které klient zvolí sám. Klient se aktivně podílí na tvorbě individuálního 
plánu k dosažení cíle stanoveného klientem. Jsme s klientem rovnocennými partnery. 

• hájení oprávněného zájmu dítěte – přistupujeme k situaci v rodině tak, aby na 
prvním místě byl oprávněný zájem dítěte, tedy právo dítěte na bezpečné, láskyplné  
a podnětné prostředí rozvíjející jeho osobnost. 

• aktivizace a motivace – podporujeme klienty k vlastní aktivitě, aktivizujeme  
a motivujeme rodinu, aby co nejvíce samostatně pracovala na zlepšení svých 
sociálních podmínek a převzala odpovědnost za řádnou výchovu a příznivý vývoj 
dítěte, vlastní zodpovědnost za další vývoj dětí v rodině. 

• vzájemná spolupráce s dalšími odborníky – snaha o zapojení širší rodiny a dalších 
důležitých institucí a odborníků, kteří se mohou podílet a přispět k řešení situace 
rodiny. Vzájemnou úzkou spoluprací jsou jasně vymezeny oblasti, na kterých se 
budou jednotliví aktéři podílet a tím tak zkvalitní podporu a pomoc klientům. Klient 
se účastní všech rozhodujících jednání, která se jej týkají. 

• odbornost pracovníků – pracovníci při své práci postupují dle stanovených 
pracovních postupů a standardů. Snaží se využívat co nejvíce nových poznatků 
z praxe, využívat nových přístupů, pomůcek k práci s klienty a v neposlední řadě 
zvyšovat své znalosti a dovednosti formou dalšího vzdělávání. 

• respekt – pracovníci respektují všechny členy rodiny, zajímají se o jejich vnímání 
situace a pomáhají jim vyřešit jejich tíživou situaci s respektem k jejich možnostem  
a schopnostem. Pracovníci také respektují lidskou důstojnost, osobní čest a dobrou 
pověst. 

 
PŘÍKLAD DOBRÉ PRAXE 

Klientka byla na sociálně aktivizační službu SAS navázána přes Občanskou poradnu, na 
kterou se obrátila skrze pomoc s řešením rozvodu. Měla dvě děti, holčičku ve věku  
9 let a 6. letého chlapce. Během sepisování rozvodových listin, mapovali kolegové 
klientčinu kompletní situaci. Zjistili, že má více problémů a navrhli ji spolupráci právě 
s naší službou. 

Po úvodním sezení s klientkou bylo shledáno, že jejím velkým problémem je finanční 
rozpočet. Příjem se skládal pouze ze sociálních dávek. Výdaje pak tvořily zejména 
náklady na bydlení. Po zaplacení těchto nákladů klientce vždy zbývala minimální 
finanční částka na zajištění potravin, drogistických potřeb a ošacení. V rámci 
předcházejících měsíců však finančně nevyšla a nezaplatila nájemné v jeho plné výši. 
Měla tak dlužnou částku u pronajímatele bytu ve výši cca 10.000,- Kč. Vzhledem k tomu, 
že se blížil konec roku, obávala se, že ji nebude skrz dluh prodloužena nájemní smlouva. 
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Poté, co jsme společně probrali všechny možnosti financování, v tomto případě však 
bezvýchodné, byla klientce navržena možnost podat žádost o příspěvek z Tříkrálové 
sbírky. Klientka možnosti využila, žádost byla podána a následně také schválena. Tímto 
krokem byla vyřešena dluhová problematika, nicméně bylo zapotřebí učinit i kroky, 
jimiž by se zabránilo opakování se situace do budoucna.  

Následně jsme začali spolupracovat na hledání zaměstnání. Klientka si přála začít 
pracovat s lidmi, avšak nedisponovala žádnou kvalifikací pro výkon této práce. Byl jí 
tedy navržen rekvalifikační kurz sociálního pracovníka – přímá obslužná péče. Klientka 
o tento kurz zažádala na Úřadu práce. Úhrada kurzu byla klientce schválena a po jeho 
absolvování se klientce podařilo nalézt zaměstnání v instituci, jež spadala do oblasti 
nově nabyté kvalifikace. 

Klientka byla v závěru spolupráce schopna již samostatně fungovat. Finanční situace 
byla díky úhradě dlužné částky a nově nalezenému zaměstnání stabilizovaná. Na tomto 
základě jsme ukončili spolupráci s pozitivním výsledkem. 

V roce 2021 byly sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi financovány  
z Operačního programu Zaměstnanost. Projekt je spolufinancován Evropským 
sociálním fondem, státním rozpočtem a z rozpočtu Pardubického kraje. Projekt byl 
zahájen 1. 1. 2020 a realizován do 31. 12. 2021. V rámci projektu získala služba částku 
na dvouleté období ve výši 8 586 000,- Kč. Z toho na rok 2021 byla přiznána částka ve 
výši 4 474 800,- Kč. 
 
Cílem projektu Rozvoj sociálních služeb v Pardubickém kraji III financovaného 
z Operačního programu Zaměstnanost je podpora mezinárodní spolupráce  
a sociálních inovací v oblasti zaměstnanosti, sociálního začleňování a veřejné správy, 
podpora sociálního začleňování a boje s chudobou, podpora adaptability 
zaměstnanců a zaměstnavatelů, podpora zaměstnanosti, podpora rovných 
příležitostí žen a mužů, podpora dalšího vzdělávání a modernizace veřejné správy  
a veřejných služeb. 
 

Evropská unie 
Evropský sociální fond 
Operační program Zaměstnanost  
 

Projekt „Rodina spolu“ 
 

Registrační číslo projektu: CZ.03.2.60/0.0/0.0/16_052/0016043 
Doba realizace: 1. 3. 2020 – 30. 6. 2022 
Popis projektu:  Tématem projektu je komplexní podpora rodin a mladistvých  
v Moravské Třebové při předcházení a obnově narušených funkcí rodiny a  zlepšení 
občanského soužití ve městě prostřednictvím spolupráce lokálních organizací, 
nabídkou vzdělávacích/kompetenčních aktivit, aktivit vedoucích k upevnění rodinných 
vazeb, terapeutické podpory jednotlivců a rodin a také prostřednictvím vybudování 
komunitní zahrady. 
Osob zapojených do projektu: 30 osob 

Co se podařilo:  

V projektu se podařilo v roce 2021 budovat komunitní zahradu, která je umístěna  
u autobusového nádraží v Moravské Třebové. Zapojené rodiny si na této zahradě 
vypěstovaly lahodnou zeleninu a ovoce, kterou si během roku sklízely a zpracovávaly. 
Proběhlo několik setkání rodin, která byla doplněna i vzdělávacím programem  
a tvořivými aktivitami.  
Dále se podařilo zorganizovat víkendové vzdělávací pobyty pro rodiny s dětmi, které 
byly na témata související s výchovou dětí, nastavování hranic ve výchově apod. Náplní 
byla i zábava, hraní her a výlety. 

V rámci projektu je možné využívat i psychoterapeutickou pomoc a podporu pro 
jednotlivce, páry i celé rodiny. Charita Moravská Třebová realizuje komunitní projekt, 
do kterého zapojila rodiny s dětmi nebo rodiče samoživitele z Moravské Třebové. 

Projekt je realizován díky podpoře Pardubického kraje a místní Speciální základní škole, 
mateřské škole a praktické škole Moravská Třebová, která nám poskytla zahradu pro 
rodinné aktivity. 

Evropská unie 
Evropský sociální fond 
Operační program Zaměstnanost  
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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 Centra pěstounské péče Cesta 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. 

 
 
 
 

Centrum pěstounské péče Cesta 
Provozní doba: 
Ve všední dny po telefonické domluvě od 8 do 17 hodin. 
 
A: Lanškrounská 243/77, 571 01 Moravská Třebová 
T: +420 733 742 083 
E: centrumpp@mtrebova.charita.cz 
 
Datum vzniku služby: 1. 1. 2013 
Celková kapacita: 32 rodin (v případě vyššího zájmu je možné kapacitu navýšit) 
Vedoucí služby: Bc. Martina Jínková  
 

PRŮBĚH SLUŽBY: 

   31          286 h    229 

Počet rodin:  31 
Počet setkání:  229 
Počet hodin přímé práce s pěstouny:  286 h 
Čas strávený na cestě:  71 h 
V roce 2021 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 

mailto:centrumpp@mtrebova.charita.cz
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• individuální přístup – vnímáme každého člena pěstounské rodiny jako jedinečnou 
osobnost, respektujeme jeho práva a schopnosti. Individuálně přistupujeme ke každé 
pěstounské rodině  

• vnímání pěstounské rodiny jako celku - vnímáme rodinu jako celek, kde se jednotliví 
členové vzájemně ovlivňují. Zajímáme se o zázemí v pěstounské rodině, usilujeme  
o navázání důvěry tak, abychom lépe rozpoznali vztahy v pěstounské i biologické 
rodině a mohli poskytnout 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 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 

V Centru pěstounské péče v roce 2021 proběhlo stěhování do nových prostor na 
Lanškrounské ulici v Moravské Třebové. S novými prostory jsme pro službu získali  
i novou konzultační místnost, která dlouho pracovníkům chyběla. V konzultační 
místnosti mohou probíhat kontakty dětí s původní rodinou, setkávání pěstounů a jiné 
konzultace. 

Podařilo se nám rozšířit nabídku vzdělávacích seminářů pro pěstouny i o webináře, 
které se staly běžnou součástí vzdělávání. 

V rámci spolupráce s Pardubickým krajem a doprovázejícími organizacemi tohoto kraje 
jsme uspořádali v Moravské Třebové „Běh pro pěstounství“. Účastníci běhu byli 
odměněni nejen dobrým pocitem z běhu, ale také drobnými dary. V neposlední řadě se 
také podařilo obstarat finanční prostředky na vzdělávání pracovnic Centra pěstounské 
péče, které si tak zvýšily své kompetence při práci s životní historií dítěte. 
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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: 
Pracoviště Moravská Třebová (Bránská 210/18)  
TERÉNNÍ FORMA:  ÚT  08:00 – 12:00 (po domluvě, pouze na území Moravské 

Třebové) 
AMBULANTNÍ FORMA:     PO  08:00 - 12:00, 13:00 – 17:00 (odpoledne pro objednané) 
   ÚT  13:00 – 17:00  
   ST   08:00 - 12:00, 13:00 - 17:00 
   ČT   07:00 - 12:00, 13:00 – 16:00 (odpoledne pro objednané) 
Pracoviště Jevíčko (budova Městského úřadu, Palackého nám. 1) 

       ÚT  07:00 – 12:00, 12:30 – 14:30 
Služba Občanské poradny je poskytována ambulantní formou v pracovní dny na dvou 
pracovištích a terénní formou v úterý dopoledne na území města Moravská Třebová. 

 
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 
Vedoucí služby: Mgr. Pavel Šejnoha 
 
PRŮBĚH SLUŽBY: 

 210           956 

 
PORADENSTVÍ POSKYTUJEME V TĚCHTO OBLASTECH: 

• dluhy (např. exekuce, oddlužení, práva a povinnosti dlužníka) 
• finance (např. rodinný rozpočet) 
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• 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), zdraví a bezpečí 
• podpora při zprostředkování kontaktu se sociálním prostředím, osobami blízkými a 

příbuznými. 
 
OKRUH OSOB/KOMU JE SLUŽBA URČENA 

Služba Občanská poradna je určena lidem ve věku od 16 let. 
Poskytujeme dvě formy: 

a) ambulantní – v prostorách poradny 
b) terénní 

Ambulantní formu poskytujeme na pracovištích v Moravské Třebové a Jevíčku pro 
klienty, kteří pobývají v regionu Moravskotřebovsko a Jevíčsko. Terénní formu 
poradenství poskytujeme pouze na území Moravské Třebové (v bydlišti klienta nebo 
jako doprovod na úřad). 
 
Službu poskytujeme lidem, 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. 

Z důvodu bariérovosti budovy poskytneme ambulantní formu služby osobám, které 
vyjdou schodiště samostatně nebo alespoň s podporou pracovníka, telefonicky, 
dopisem nebo e-mailem. 
 

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: 
• zprostředkování kontaktu se společenským prostředím 
• sociálně terapeutické činnosti 
• pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních 

záležitostí. 
Služba Občanská poradna je dle názorů pracovníků i spolupracujících organizací 
úspěšná. Mnohým klientům jsme posktyli pomoc ohledně splnění zakázky (cíle), ať již 
šlo o svěření dětí do péče, pomoc při vyplnění žádostí o sociální dávky, nebo o pomoc 
a podporu ve finanční a právní oblasti, týkající se exekucí, oddlužení, nájmů atd. 
Poradna má (již od roku 2018) akreditaci Ministerstva spravedlnosti pro poskytování 
(bezplatných) služeb v oblasti oddlužení. V Pardubickém kraji ke konci roku 2021 
působily pouze čtyři další subjekty, které rovněž získaly uvedenou akreditaci. 
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PŘÍBĚH DOBRÉ PRAXE 

Paní Eva (jméno bylo upraveno, klientka se zveřejněním příběhu souhlasila) přichází do 
Občanské poradny s prosbou o pomoc v oblasti dluhů. Eva je svobodná, bezdětná, žije 
sama v nájemním bytě. 

Eva se dostala do situace, ve které nezvládá platit své splátky, důvodem vzniku dluhů 
bylo, že Eva onemocněla a ocitla se bez finančních prostředků. Proto si vzala první 
spotřebitelský úvěr. Úvěr však nezvládala platit, a tak si vzala další úvěr, aby mohla 
hradit splátky. Tato situace se opakovala, počet úvěrů narůstal, až se Eva dostala do 
současné situace. 

Eva netušila, kolik činí její celkový dluh vůči všem věřitelům. Eva měla obavu z možné 
mobiliární exekuce. 

Eva je duševně nemocná. Proto jí byl přiznán invalidní důchod ve třetím stupni.  
Její měsíční příjem se skládal z dávky invalidní důchod třetího stupně ve výši přes 
5.000,- Kč, příspěvku na péči ve výši 880,- Kč a mzdy na částečný úvazek ve výši okolo 
9.000,- Kč. 

Jakým způsobem jsme Evě pomohli: 
• pracovník pomohl Evě v orientaci v její nepříznivé životní situaci 
• zmapování závazků – Žádost o výpis vylustrovaných věcí (přehled soudních a 

exekučních řízení) 
• Eva získala potřebné informace k řešení její situace (podmínky oddlužení, potřebné 

přílohy pro sepsání insolvenčního návrhu, poučení před a v průběhu oddlužení, 
zákonné povinnosti, komunikace s insolvenčním správcem, aj.) 

• nabídnutá pomoc při navázání kontaktu s dalšími institucemi (sociální rehabilitace – 
Komunitní centrum O krok dál a sociální odbor Městského úřadu Moravská 
Třebová) 

• následné sepsání insolvenčního návrhu spojeného s návrhem na povolení 
oddlužení 

• v návrhu si Eva přála požádat insolvenční soud o stanovení nižších splátek, než je 
zákonná výše srážek. Důvodem žádosti byl její zdravotní stav. Eva potřebovala 
především samostatné bydlení a přiměřeně zdravě se stravovat, tak aby byla 
schopná pokrýt náklady na své základní životní potřeby. Situace se stabilizovala. 

 
Jak se nepříznivá situace Evy zlepšila: 
• Eva vnímá zlepšení svého života ve vztahu k zadluženosti díky zvýšené 

informovanosti v oblasti dluhové problematiky 

• Eva ví, jak svoji situaci řešit – oddlužení, postup při mobiliární exekuci (zabavování 
věcí v domácnosti) 

• Eva se zorientovala v přehledu svých dluhů (výše dluhů, ví, kde všude dluží) 
• příjem Evy v oddlužení díky snížení splátek činí zhruba o 2.000,- Kč více 
• díky nižším splátkám si může Eva dovolit kupovat nezbytné léky a potraviny, bez 

kterých by se její zdravotní stav výrazně zhoršil. 
 

CO SE PODAŘILO 

Pro klienty pracovníci v roce 2021 zpracovali 15 insolvenčních návrhů spojených 
s návrhem na povolení oddlužení. Insolvenční soud všem klientům oddlužení povolil. 
Od roku 2016 poradna zpracovala 92 návrhů na oddlužení, přičemž návrhy sepsané 
poradnou mají 100 % úspěšnost co do povolení oddlužení. 

Rok 2021 byl prvním rokem, ve kterém došlo k meziročnímu poklesu v podaných 
návrzích na oddlužení. Za hlavní důvod poklesu považujeme vyčkávání klientů na plošné 
zkrácení doby trvání splátkového kalendáře v oddlužení na 3 roky (ke kterému však 
doposud nedošlo). Mezi další důvody lze řadit využití Milostivého léta či možné 
zastavení nevymahatelných exekucí podle již účinné novely exekučního řádu. 

V roce 2021 jsme pro klienty zpracovali i několik návrhů na zastavení exekuce, které 
byly vedeny na základě nicotných rozhodčích nálezů. Takové exekuce již měly být 
zastaveny z úřední povinnosti soudy (tzv. ex offo), nicméně v obrovském množství 
exekučních spisů soudy některé případy přehlédly. 

Mezi další časté oblasti poradenství patří rodinné právo (péče o děti, rozvody, …), 
bydlení či sociální dávky. 

Do určité míry naši poradenskou činnost ovlivnila pandemie Covid-19. Výrazně více 
konzultací jsme poskytovali telefonní nebo e-mailovou formou. Témata konzultací byla 
také ovlivněna pandemií, klienty zajímala např. změna pravidel v exekuci, oddlužení, 
v oblasti sociálních dávek apod. 
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Projekt „Řešíme dluhy 
v Moravské Třebové“  
 

Registrační číslo projektu: CZ.03.2.60/0.0/0.0/16_052/0016200 
Doba realizace: 1. 7. 2020 – 30. 6. 2022 
Projekt obsahuje 4 klíčové aktivity.  
Popis projektu: Témata projektu jsou zvyšování finanční a právní gramotnosti studentů 
středních škol v Moravské Třebové, informování veřejnosti především o dluhové 
problematice prostřednictví informační brožury a nastavení spolupráce místních 
organizací, které se zabývají pomocí či jinou součinností se zadluženými lidmi. 

Co se podařilo: 

Díky první aktivitě jsme byli schopni rozšířit poradenský tým o dva pracovníky a službu 
o terénní formu. Můžeme tak poskytovat odborné sociální poradenství v širším 
rozsahu. Klienti tuto skutečnost příznivě poznali na zvýšení okamžité kapacity služby, 
jsme schopni v jednu chvíli poskytovat dvě konzultace. 

Druhá aktivita je zaměřena na zvyšování finanční a právní gramotnosti studentů 
středních škol v Moravské Třebové. V roce 2021 jsme uskutečnili devět workshopů pro 
studenty dvou středních škol, zhruba 90 % studentů uvedlo, že zlepšili své znalosti 
v oblasti finanční a právní gramotnosti. 

Výsledkem třetí aktivity je informování veřejnosti především o dluhové problematice 
prostřednictvím informační brožury. Dokončili jsme brožuru s názvem Dluhy: cesta 
k vyšší informovanosti a vydali ji v nákladu 1.000 kusů. 

Závěrečná aktivita je zaměřena na nastavení spolupráce místních organizací, které se 
zabývají pomocí či jinou součinností se zadluženými lidmi. Uskutečnili jsme dvě 
setkání spolupracujících organizací, na kterém jsme se domlouvali na společném 
pracovním postupu pro práci se zadluženým klientem. 

 

Projekt mohou využít lidé, kteří jsou ohroženi svými dluhy (příp. dluhy svých blízkých) 
nebo předlužení a nemohou si dovolit komerční právní pomoc (typicky služby 
advokáta). 

 
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. 

 
 
 

Dobrovolnické centrum  
 
A: Svitavská 655/44, 571 01 Moravská Třebová 
T: +420 731 846 040, +420 604 224 260 
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 dobrovolnické aktivity. 
 
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. Dobrovolníci v programu Kamarád dochází do 
Charity Moravská Třebová nebo do rodin, zpravidla dvakrát týdně na 1 hodinu či 
jedenkrát týdně na 2 hodiny. Dobrovolník věnuje dítěti svůj volný čas a pomáhá mu 
s učením a přípravou do školy. Společně se zaměřují na předměty, které 
dítě/rodič/učitel vnímá ve škole jako problémové. Tímto je dobrovolník nápomocen 
dítěti ve zlepšení prospěchu ve škole, což se u většiny dětí daří. 

Program Kamarád není určen pouze k učení se s dítětem, ale také podporuje jeho 
sociální začlenění prostřednictvím zprostředkování možnosti zlepšit sociální  



TÁHNEME ZA JEDEN PROVAZ. 35 

a komunikační dovednosti. Dobrovolník s dítětem má možnost hraní deskových her, 
které jsou v Charitě Moravská Třebová k dispozici, zapojování se do různých akcí 
Charity (= např. Ukliďme Česko, Dny Charity, Svatomartinské veselí, …) atd. 

Povaha dobrovolnické služby: dlouhodobá 

Koordinátor programu: Bc. Nikola Sodomková 
 
PRŮBĚH SLUŽBY: 

  14        51,5 h 

CÍL PROGRAMU: 

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

CO SE PODAŘILO 

Vzhledem k tomu, že začátkem roku 2021 se v populaci znovu začala šířit nákaza  
Covid-19, tak byl dobrovolnický program Kamarád přesunut do „online prostoru“ (od 
2/2021). Většině potkávajících se dvojic (dobrovolník x dítě) tato forma kontaktu 
vyhovovala. Díky distanční výuce ve školách jsou děti zběhlé v moderní technice, tudíž 
jim online prostředí dobrovolnictví nepřišlo nijak neobvyklé. Jedna z dvojic si tuto 
formu kontaktu zachovala a spolupracují spolu online doposud. 

Zároveň začátkem roku 2021 proběhl nábor dobrovolníků – též online formou, protože 
školy byly zavřené a SŠ i SOU měly distanční výuku. Byly tedy rozeslány náborové letáky 
ředitelům na Gymnázium do Jevíčka, Gymnázium v Moravské Třebové, ISŠ v Moravské 
Třebové a Vojenskou střední školu v Moravské Třebové. I přesto, že neproběhl nábor 
osobně přímo ve školách, tak se podařilo získat několik dobrovolníků z řad studentů na 
výše uvedených školách. 

Na první polovinu roku byl naplánován víkendový pobyt napříč programy, kde by se 
propojily různé věkové kategorie lidí a došlo by k navázání mezigeneračních vztahů. 
K tomuto pobytu však nedošlo z důvodu vládních epidemiologických nařízení. 

V druhé polovině roku 2021 došlo k rozvolnění epidemiologických nařízení vlády ČR  
a program Kamarád se přesunul z „online prostoru“ zpět do osobního kontaktu dítěte 
a dobrovolníka. 

Během letních prázdnin probíhaly přípravy na akci „Přijď se bavit s Charitou“, při které 
proběhlo oceňování dobrovolníků a oslava Dnů Charity. Tato akce se uskutečnila v září 
2021 a byli do ní zapojeni dobrovolníci ze všech dobrovolnických programů, které 
Charita Moravská Třebová nabízí. Konkrétně dobrovolníci z programu Kamarád se 
zapojili do dobrovolnické akce „Ukaž, co umíš!“, kde byli nápomocni při různých 
soutěžích všem věkovým kategoriím návštěvníků. V rámci těchto oslav proběhlo tedy  
i ocenění dobrovolníků za jejich vykonanou činnost a bylo jim předáno osvědčení 
společně s menším darem. 

V říjnu 2021 započalo natáčení dobrovolnického SPOTu všech programů – včetně 
sbírek, kterými je Charita Moravská Třebová organizátorem (viz. dobrovolnický 
program Déčko). Do natáčení se zapojily všechny dobrovolnické programy 
(=koordinátoři) a finální SPOT je veřejně přístupný na facebookových stránkách Charity 
Moravská Třebová. 

Na konci roku 2021 měli dobrovolníci z programu Kamarád možnost zapojit se i do 
Tříkrálové sbírky – případně dopomoci s jejím chystáním. 

Dobrovolnické centrum navázalo spolupráci s Regionálním dobrovolnickým centrem 
Pardubického kraje, které pomáhá s propagací Dobrovolnických programů. 

 

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“. 
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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 

Koordinátor programu: Tereza Letfusová 
 
PRŮBĚH SLUŽBY: 

Počet krátkodobých dobrovolníků:  17 
Počet dlouhodobých dobrovolníků: 4 
Odpracované dobrovolnické hodiny:  147 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 

Dobrovolníci v programu Lebeda v době, kdy to vládní nařízení umožňovalo, 
navštěvovali seniory v Domově pro seniory – Sociální služby města Moravská Třebová, 
pacienty v nemocnici Následné péče Moravská Třebová a lůžkovém oddělení LDN. 
Podíleli se na jejich aktivizaci a pomáhali jim se zdánlivě běžnými věcmi, které ovšem 
mohou být pro seniory komplikované. Byli společníky u lůžka, věnovali klientům svůj 
čas, aktivně naslouchali a předčítali oblíbené knihy. Klienty doprovázeli na mše, nebo 
spolu vyslovili modlitbu na pokoji. Stejně tak navštěvovali klienty v zařízení LDN, kde 
jim naslouchali, hovořili a vyprávěli si s nimi. Aktivní dobrovolníci začali sami přicházet 
s novými podněty, díky kterým se program stává pestřejším - např. v době zákazu 
návštěv, dobrovolníci vytvořili přáníčka, která klientům rozdali jejich klíčoví pracovníci, 
napsali básničky, které vyšly v místním časopise. Také se snažili co nejvíce s klienty 
spojit alespoň telefonicky. Když to situace umožňovala, brali seniory na procházky do 
parku.  

Na květen byl naplánovaný víkendový pobyt v Květné zahradě, kde se dobrovolníci  
a účastníci programu Lebeda měli setkat s dětmi z programu Kamarád a mělo tak dojít 
k mezigeneračnímu propojení, které by bylo jistě pro obě cílové skupiny velkým 

osvěžením a přínosem. Víkend byl však z důvodu vládních opatření zrušen. Nicméně se 
ho pokusíme uspořádat v roce 2022, protože podobná setkání považujeme za velmi 
důležitou součást dobrovolnických aktivit. 

Senioři v klubu aktivních seniorů „S-klub“, což je další aktivita dobrovolnického 
programu Lebeda, se také scházeli podle toho, jak vládní nařízení umožňovala. V létě 
se senioři setkávali, pro větší bezpečnost ohrožené generace, na charitní zahradě. 

Navázali jsme spolupráci s Regionálním dobrovolnickým centrem Pardubického kraje, 
které nám pomáhá s propagací Dobrovolnického centra. 

 

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 

Koordinátor programu: Mgr. Markéta Schrömerová 
 

PRŮBĚH SLUŽBY: 

Počet dlouhodobých dobrovolníků:  9 
Odpracované dobrovolnické hodiny:  126 h 
Počet krátkodobých dobrovolníků:  48 
Odpracované dobrovolnické hodiny:  188 h 
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Tříkrálová sbírka 2021 probíhala pouze online. 

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 

Účastníci programu Déčko jsou každoročně zapojeni do největší dobrovolnické akce 
v ČR, a to do Tříkrálové sbírky. V roce 2021 se do ní však kvůli epidemiologické situaci  
a zrušení fyzické koledy zapojilo méně dobrovolníků než v předešlých letech. 

Po uvolnění omezení, došlo k jarní části Národní potravinové sbírky, při které byli 
aktivně zapojeni především Skauti ze 38. oddílu skautů sv. Františka Moravská Třebová. 
Sbírka probíhala v prodejně Billa v Litomyšli, kde se vybralo 842 kg potravin a drogerie. 

Dobrovolníci se také zapojili do organizace a příprav Zahradní slavnosti, kterou 
pořádala Charita Moravská Třebová. Při této příležitosti byly žákům a studentům škol 
z Moravské Třebové představeny všechny služby, které Charita poskytuje, včetně 
jednotlivých dobrovolnických programů. 

V září proběhly Dny Charity, při kterých více služeb Charity Moravská Třebová, oslavilo 
významná výročí. Při organizaci a přípravách vypomáhali dobrovolníci především z řad 
studentů Střední vojenské školy Moravská Třebová, se kterou naše Dobrovolnické 
centrum úzce spolupracuje. Při této příležitosti proběhlo i vyhlášení a ocenění 
dobrovolníků za jejich činnost. 

Dobrovolníky jsme zapojili do 25. ročníku sbírky Českého dne proti rakovině a do 
podzimního kola Národní potravinové sbírky, při které byli nápomocni jak dobrovolníci 
z řad veřejnosti, tak i dobrovolníci z 38. oddílu skautů sv. Františka Moravská Třebová 
a z Jevíčka. V prodejně Penny Moravská Třebová se vybralo 377 kg potravin a drogerie. 

Bohužel kvůli vývoji epidemie Covid-19 neproběhlo několik dalších plánovaných akcí, 
např. tradiční Svatomartinské veselí, na které se s oblibou hlásí dobrovolníci z řad 
studentů Střední vojenské školy nebo akce s místní Základní uměleckou školou, díky 
nimž jsme propagovali činnost jednotlivých programů. 

Dobrovolnické centrum navázalo spolupráci s Regionálním dobrovolnickým centrem 
Pardubického kraje, které pomáhá s propagací Dobrovolnických programů. 
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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. 

 
 
 

Centrum humanitární pomoci 
Provozní doba:  PO: 13:00 – 15:00 

 ČT: 19:00 – 11:00 
 PÁ: 12:00 - 14:00 
 

A: Svitavská 655/44, 571 01 Moravská Třebová 
T: +420 731 608 323 
E: humanitarka@mtrebova.charita.cz 
 
Datum vzniku služby: 1. 1. 2011 
Vedoucí služby: Josef Kroupa 
 
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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Sbírky 
 

Tříkrálová sbírka 
Tříkrálová sbírka 2021 byla i ve složitých podmínkách úspěšná. Děkujeme! 

V obcích regionu Moravskotřebovsko a Jevíčsko, a po čtvrté také na území Velkých 
Opatovic a přilehlých obcí, proběhla Tříkrálová sbírka. Ta v roce 2021 byla v mnoha 
ohledech jiná. Tříkráloví koledníci nemohli kvůli zhoršené epidemiologické situaci 
a celostátně přijatým opatřením vyrazit do ulic a přinést vám požehnání do nového 
roku. Proto poprvé proběhla tato veřejná sbírka online. Pokladničky, které 
neodmyslitelně patří ke koledování však zcela nezahálely. Díky neuvěřitelné ochotě lidí, 
kteří nám pomohli s umístěním kasiček na veřejně přístupných místech, bylo možné 
Tříkrálovou sbírku uspořádat jinak. Tato forma koledy probíhala do 24. ledna. Celkový 
výtěžek ve výši 410 591,53 Kč dosahuje přibližně poloviny výtěžku roku 2020 

a vzhledem k obtížné situaci předčil veškerá naše očekávání. Charitě Moravská 
Třebová lidé darovali částku ve výši 235 431,27 Kč. 

Děkujeme všem lidem dobré vůle za jejich neocenitelnou podporu, jak ve formě 
štědrých darů, tak za pomoc se zpřístupněním kasiček. Víme, že všichni zažívali 
komplikované a těžké časy a museli si sami něco odepřít, aby podpořili ty, kteří měli 
štěstí ještě méně.  

Výtěžek z Tříkrálové sbírky byl použit na pokračování přímé pomoci potřebným 
rodinám a občanům z regionu a na další rozvoj dobrovolnického centra. Srdečně ještě 
děkujeme všem, kteří nám pomohli Tříkrálovou sbírku zorganizovat, zejména 
jednotlivým koordinátorům, charitním pracovníkům, starostkám, starostům, 
zaměstnancům městských a obecních úřadů, soukromým firmám, kněžím, farnostem, 
bratřím Františkánům a mnoha dalším dobrovolníkům.  

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 
dofinancování nákupu vozidel. 

VYUŽITÍ VÝTĚŽKU TŘÍKRÁLOVÉ SBÍRKY: 
• přímá pomoc potřebným (léky, potraviny)   80.000,00 Kč  
• nákup kompenzačních pomůcek    34.974,00 Kč 
• dofinancování nákupu elektromobilů    70.557,27 Kč 
• financování dobrovolnictví    49.900,00 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 % 
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Charita Moravská Třebová disponovala částkou ve výši 235.431,27 Kč - určenou 
k rozdělení na schválené záměry. 
 

Postní almužna 
Starobylá tradice Postní almužna pomáhá i v současnosti. Lidé se zapojují tak, že si 
odříkají své požitky či neřesti a za to, co si odřeknou, vloží finanční příspěvek do postní 
krabičky - tzv. postničky. Peníze potom Charita Moravská Třebová s farnostmi rozdělí 
mezi ty, kteří jsou v nouzi. Nejčastěji se jedná o matky samoživitelky, rodiny v tíživé 
situaci, seniory, lidi s handicapem či lidi bez domova.  

Lidé dobré vůle do postniček vhazují kromě příspěvků i tipy na potřebné, kteří pomoc 
potřebují, ale z nejrůznějších důvodů si o ni neřeknou.  

Možná jste si odřekli nákup nového oblečení, možná čokoládu. Faktický výsledek Postní 
almužny ale předčil veškerá naše očekávání. Díky štědrosti věřících z jednotlivých 
farností spadajících pod působnost Charity Moravská Třebová se v papírových 
kasičkách Postní almužny letos vybralo celkem 60 048 Kč. Obnos přibližně ve výši 
požitku odevzdali v postničce v kostele, aby jím pomohli bližním v nouzi. Finanční 
prostředky získané touto sbírkou budou použity na praktickou pomoc lidem bez 
domova a rodinám v tíživé životní situaci z regionu. Za ochotu pomáhat patří každému 
z dárců náš upřímný dík. 

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. 

 

 

 

Sbírka pro Česko 
Charita ČR vyhlásila Sbírku pro Česko „Na vlně pomoci proti bezmoci“. Sbírka je určena 
lidem, kteří se náhle ocitli v nepříznivé životní situaci v souvislosti s pandemií Covid-19, 
matky a otcové samoživitelé, rodiny, které se ocitly ve finanční nouzi, lidé postiženi 
ztrátou zaměstnání, lidé s výpadkem okamžitého příjmu, nízkopříjmový žadatelé, 
senioři a osoby se zdravotním postižením. Z této sbírky bylo využito 98.754,00 Kč na 
pomoc potřebným. 

V litomyšlské Bille se vybralo úctyhodných 804 kg potravin a 38 kg drogerie. Potkali 
jsme řadu úžasných lidí, kteří přišli darovat, a setkali jsme se s množstvím silných 
příběhů lidí, kteří potřebují naši pomoc. Chceme upřímně poděkovat všem, kteří 
ukázali, že nejsou lhostejní k lidem v tíživé životní situaci. Ceníme si každého daru, každé 
instantní polévky, ale samozřejmě nás těší, že letos byla řada dárců opravdu štědrá. 
Pomoc vás všech je právě nyní na cestě k lidem v nouzi. Velký dík patří dobrovolníkům, 
kteří nadšením a pracovním nasazením ve svém volnu umožnili hladký průběh sbírky. 
V jarní sbírce potravin po celém Česku lidé ve více než 800 prodejnách darovali 318 tun 
zboží pro potřebné. Z toho bylo 286 tun potravin a 32 tun hygienických potřeb, které 
potravinové banky lidem v nouzi také poskytují. Děkujeme všem, kteří se zapojili do 
jarní sbírky potravin. 
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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. 

 
 

Půjčovna zdravotních  
a kompenzačních pomůcek  
 
Provozní doba:  PO, ST, ČT 12:00 – 14:00 
 
A: Svitavská 655/44, 571 01 Moravská Třebová 
T: +420 733 742 028 
E: pujcovnapomucek@mtrebova.charita.cz 
 
Vedoucí služby: Renata Husáková 
 
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), elektrická polohovací lůžka, pomůcky k usnadnění pobytu na 
lůžku, aktivní antidekubitní matrace, polohovací pomůcky. Seznam pomůcek s ceníkem 
je zveřejněn na webových stránkách Charity.  
 
PRŮBĚH SLUŽBY: 

 153             166 

Počet uzavřených smluv:  153 
Půjčeno pomůcek:  166 
 
V roce 2021 byly do půjčovny pořízeny tyto pomůcky: 

• z Tříkralové sbírky polohovací lůžko a kyslíkový koncentrátor pro domácí užití 
• z Burzy filantropie – dar od firmy Medesa care s.r.o. – invalidní mechanický vozík 
• polohovací lůžko - zakoupeno 
• dvě pojízdná chodítka – dar 
 



TÁHNEME ZA JEDEN PROVAZ. 42 

Podpora zřizovatele  
 

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

Několik příkladů pomoci ze strany zřizovatele, které si vážíme: 
• metodická, odborná a konzultační činnost 
• pomoc při organizaci sbírek (TKS, PA) 
• pastorační služby a poutě za charitní dílo 
• nabídky duchovních obnov pro zaměstnance 
• pomoc při koordinaci humanitární pomoci 
• zřízení místa pastoračního asistenta a částečná 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 
• je sloužena mše svatá 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 
• možnost prezentace charitní činnosti a služeb prostřednictvím kněžích ve farnostech 

svitavského děkanátu 
 

 
 

Významné události roku 2021  
 

CHARITA MORAVSKÁ TŘEBOVÁ OBNOVILA SVOZ SENIORŮ 

Charita Moravská Třebová obnovila v březnu svoz seniorů za účelem návštěvy hřbitova. 
Tento krok byl podniknut na základě podnětů občanů, kteří poukazovali na 
nedostatečnou dopravní obslužnost hřbitova, zejména pro osamělé obyvatele 
seniorského věku a osoby se zdravotním postižením. Odjezdy probíhají každou druhou 
středu v měsíci v 15:00 ze dvora sociálních služeb v ul. Svitavské. Dlouholetý svoz 
seniorů za účelem návštěvy hřbitova pod patronací Charity nahradila v roce 2018 
městská hromadná doprava, která byla ale ke konci roku 2020 zrušena. 
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RESPIRÁTORY A ROUŠKY PĚSTOUNŮM 

Všem našim pěstounským rodinám jsme v době nouzového stavu rozvezli ochranné 
pomůcky. Celkem se jednalo o 690 ks respirátorů FFP2 a 2240 ks zdravotnických roušek 
distribuovaných do Moravské Třebové Pardubickým krajem ze státních hmotných 
rezerv (690 ks respirátorů a 240 ks roušek) a Potravinovou bankou Pardubického kraje 
v Chotovicích (2000 ks roušek). Základní klíč pro rozdělování počtu ochranných 
pomůcek byl 20 ks respirátorů a 50 ks zdravotnických roušek na rodinu, 10 ks 
respirátorů pro dítě nad 15 let a 10 ks zdravotnických roušek pro dítě do 15 let. 
Poděkování patří pracovnicím našeho Centra pěstounské péče Cesta, které se podílely 
jak na přípravě, tak na distribuci těchto balíčků pěstounským rodinám. 

ANDĚLSKÁ SOUTĚŽ 

Od března 2021 probíhal v rámci Charity Moravská Třebová a spolupracujících 
organizací 1. ročník Andělské výtvarné soutěže, jejímž vyvrcholením bylo dne 8. 6. 
vyhlášení vítězů spojené s předáním cen a diplomů. Tématem byla „spolupráce“. 
Soutěže se zúčastnili nejen klienti služeb spadajících pod Charitu Moravská Třebová, 
ale také lidé žijící ve františkánském klášteře. Soutěž byla vyhlášena v kategorii 16+. 
Dohromady se sešlo 19 obrázků, z nichž každý představoval spolupráci z jiného úhlu. 
Soutěž probíhala dvěma způsoby. Prvním z nich bylo hlasování na Facebooku Charity, 
kde mohl každý z hlasujících přiřadit maximálně tři hlasy „Líbí se mi“. Druhý probíhal za 
pomoci odborné poroty složené ze zástupců CHMT a františkánského řádu. V obou 
případech byly všechny tři obrázky s nejvyšším počtem hlasů nakonec odměněny 
diplomem a cenou. Vzhledem k velké účasti a náročnému výběru získali všichni 
zúčastnění Čestné uznání. Vyhlášení soutěže, které proběhlo na zahradě Charity, se 
zúčastnila většina autorů, pracovníci Charity Moravská Třebová a bratr Šimon jako 
zástupce františkánského řádu. Vítězové obou kategorií byli obdarováni soškami 
andělů, druhá a třetí místa získala upomínkové medaile. 

Všem autorům děkujeme za odvahu, kreativitu a zápal, se kterým se do tvoření pustili. 
Zároveň děkujeme všem, kteří nám pomohli s organizací a propagací 1. ročníku 
soutěže. 

SLAVNOSTNÍ POŽEHNÁNÍ A OTEVŘENÍ NOVÝCH PROSTOR CHARITY 
MORAVSKÁ TŘEBOVÁ 

Ve středu 14. července se v ulici Lanškrounské v Moravské Třebové uskutečnilo 
slavnostní požehnání a otevření prostor, ve kterých díky Josefovi Doleželovi Charita 
Moravská Třebová od začátku roku provozuje Komunitní centrum O krok dál – službu 
sociální rehabilitace pro osoby s duševním onemocněním, Centrum pěstounské péče 
Cesta a Charitní pečovatelskou službu. Všechny služby získaly přesunem kvalitnější 
zázemí jak pro pracovníky, tak pro své klienty. Pozvání na slavnost přijali představitelé 
města Moravská Třebová, MAS Moravskotřebovsko a Jevíčsko, Úřadu práce Moravská 
Třebová a Svitavy, spřízněných obcí, charit a organizací, které Charitu Moravská 
Třebová podporují. Významný akt žehnání spojený s modlitbou provedli svitavský 
děkan Václav Dolák, P. Jan Slíva a bratr Šimon z františkánského kláštera. Tím byly 
prostory otevřeny pozvaným hostům i široké veřejnosti. Během akce bylo možné 
zakoupit výrobky ze sociálně terapeutických dílen a podpořit tak činnost Charity 
Moravská Třebová. Akce se uskutečnila v přátelské veselé atmosféře, požehnané 
prostory hosté obdivovali a každý si na památku odnesl klienty ručně zhotovený dárek. 

DEN S ADFORS ZAKONČIL FESTIVAL SMETANOVA LITOMYŠL 

Festival Smetanova Litomyšl je druhým nejstarším hudebním festivalem v České 
republice, zároveň patří k největším pravidelným festivalům klasické hudby u nás. Pro 
návštěvníky, a nejen pro ně, byl přichystán v rámci doprovodného programu 
v Klášterních zahradách celodenní program na poslední den festivalu. Byla hudba, byly 
hry, byla pohoda, jejíž součástí byla Charita Moravská Třebová se svým prodejním 
stánkem. Děkujeme firmě Saint-Gobain ADFORS, která je tradičním partnerem tohoto 
festivalu, že jsme mohli být u toho. 

MOJE JMÉNO NENÍ DIAGNÓZA 

Charita Moravská Třebová – Komunitní centrum O krok dál a Iniciativa Na rovinu 
uspořádali besedu s názvem Moje jméno není diagnóza, která měla za cíl představit 
zkušenosti lidí, kteří zažili duševní nemoc. Věnovala se životu s nemocí, osobním 
cestám zotavení, ale i problému stigmatizace. Stigmatizace znamená odsuzování 
člověka kvůli některé jeho charakteristice, a pro lidi s duševním onemocněním často 
představuje větší zátěž než samotná nemoc, jelikož přispívá ke strachu vyhledat 
potřebnou pomoc a hájit svá práva. 
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PŘIJĎ SE BAVIT S CHARITOU 

Společně jsme oslavili 15. výročí vzniku první služby Charity Moravská Třebová. A těch 
výročí jsme oslavili mnohem více. Zámek Moravská Třebová byl v neděli 12. září 
otevřený pro děti i rodiče. Dozvěděli se informace o činnosti Charity Moravská Třebová 
přímo od jejich pracovníků. Ale hlavně na návštěvníky čekala zábava. V rámci Týdnů 
duševního zdraví byly připraveny koncerty skupin Morybundus band a Regen, 
představili se malí bubeníci z Lanškrouna a Základní umělecká škola Moravská Třebová, 
v zámecké zahradě byla připravená velká spousta her. Byli oceněni dobrovolníci, 
odstartován „Běh pro pěstounství“ a k poslechu vzdělávací workshop o výchově 
v rodinách. K ochutnání byly také výrobky Charity Moravská Třebová a jejího sociálního 
podniku Speramus s.r.o. a mnoho dalšího. 

TRHY VE FIRMĚ REHAU AUTOMOTIVE, s.r.o. 

Charitativní jarmarky firmy REHAU pomáhají Charitě Moravská Třebová zpříjemnit si 
předvánoční atmosféru, nakoupit předměty vyrobené v sociálně terapeutických 
dílnách Ulita, ale především přispět na dobrou věc zakoupením předmětů  
z charitativního setkání – to vše symbolizovaly Vánoční charitativní jarmarky, který 
proběhly v prosinci v závodech Jevíčko, Moravská Třebová, Praha a Mladá Boleslav.  

Děkujeme všem, kdo jste svou koupí nebo darem přispěli. Děkujeme za podporu! 
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Organizační schéma Charity Moravská Třebová  
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Finanční hospodaření 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Činnost Charity Moravská Třebová je financována vícezdrojově. Hlavními zdroji jsou dotace ze státního rozpočtu, které jako donátor poskytuje Krajský úřad Pardubického kraje, dotace 
obcí regionu Moravskotřebovsko a Jevíčsko. Část rozpočtu tvořily i dary nadací, fyzických a právnických osob, výnosy ze sbírek a tržby z doplňkové činnosti. V roce 2021 činily dotace 
ze státního rozpočtu poskytnuté Pardubickým krajem částku 23.141.520 Kč, což znamenalo navýšení o 4.667.330 Kč oproti roku předcházejícímu.  

Na základě dlouhodobé spolupráce s Úřadem práce České republiky byla poskytnuta úhrada povinného vzdělávání zaměstnanců dle Zákona 108/2006 Sb. O soc. službách – Kurz pro 
pracovníky v sociálních službách. 

Z každoroční Tříkrálové sbírky (TKS) jsme získali 410.591,36 Kč. Z toho Charita Moravská Třebová získala finanční prostředky ve výši 235.431,27 Kč.  

Velké poděkování patří soukromým dárcům, fyzickým a právnickým osobám a nadacím, kteří podpořili činnost naší organizace finanční částkou 322.149 Kč. 
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Díky získaným darům a nedotačním prostředkům máme tak možnost dofinancovat služby, které nezískají potřebné finanční prostředky na aktuální rok a realizovat aktivity, na které 
státní prostředky nejsou určeny. Dalším významným zdrojem příjmů jsou tržby za poskytnuté služby a prodej vlastních výrobků a zboží ve výši 1.705.116 Kč, které slouží na krytí nákladů 
spojených s provozem služeb nebo s jejich dovybavením či financováním hlavních a doplňkových činností, které nejsou financovány ze státního rozpočtu. 

PŘEHLED O PENĚŽNÍCH PŘÍJMECH A VÝDAJÍCH 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Stav k 1. 1. 2021 Příjmy Výdaje Stav k 31. 12. 2021 
Pokladna – kompenzační pomůcky 1.291,00 Kč 86.582,00 Kč 86.582,00 Kč 1.291,00 Kč 
Pokladna – hlavní pokladna 62.286,00 Kč 1.183.491,00 Kč 1.152.099,00 Kč 93.660,00 Kč 
Pokladna – obchod 11.924,00 Kč 318.688,00 Kč 315.485,00 Kč 15.127,00 Kč 
Bankovní účet 4.559.525,34 Kč 25.229.766,60 Kč 26.438.184,81 Kč 3.351.107,13 Kč 
Bankovní účet – spořící 3,56 Kč   3,56 Kč 
CELKEM 4.635.011,90 Kč 26.818.527,60 Kč 27.992.350,81 Kč 3.461.188,69 Kč 
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PŘEHLED VÝNOSŮ DLE ZDROJŮ 

 

 

 

Podrobný přehled o Výnosech a nákladech je ve Výkazu zisku a ztráty. 
 
VÝVOJ A KONEČNÝ STAV FONDŮ 

 Stav k 1. 1. 2021 Úbytky Přírůstky Stav k 31. 12. 2021 
TKS – přímá pomoc 0,00 Kč 80.000,00 Kč 80.000,00 Kč 0,00 Kč 
Sbírka pro Česko 0,00 Kč 98.754,00 Kč 100.586 Kč 1.832,00 Kč 
Postní almužna 0,00 Kč 21.198,00 Kč 60.048,00 Kč 38.850,00 Kč 
TKS – elektromobily 0,00 Kč  70.557,27 Kč 70.557,27 Kč 
CELKEM 0,00 Kč 199.952,00 Kč 311.191,27 Kč 111.239,27 Kč 

 
STAV A POHYB DLOUHODOBÉHO MAJETKU 

Dlouhodobý majetek - 
samostatné movité věci 

Pořizovací cena 
1. 1. 2021 Úbytky Přírůstky 31. 12. 2021 

Stroje a zařízení 590.930 Kč   590.930 Kč 
Dopravní prostředky 1.599.316 Kč 0 Kč 1.098.802 Kč 2.698.118 Kč 
Inventář 39.907 Kč 0 Kč 0 Kč 39.907 Kč 
Nedokončený DM 0 Kč 0 Kč 185.560 Kč 185.560 Kč 
CELKEM 2.230.153 Kč 0 Kč 1.284.362 Kč 3.514.515 Kč 
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VÝDAJE 

 

 

PŘEPOČTENÉ ÚVAZKY V JEDNOTLIVÝCH SLUŽBÁCH K 31. 12. 2021 (bez DPP a DPČ) 

Průměrný počet zaměstnanců za rok 2021 je 37. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Účetní jednotka není povinna uvádět nefinanční informace dle § 19 ZU. 
V roce 2021 nebyly žádné změny v zakládací listině, ve složení statutárního orgánu. 
Mezi datem sestavení účetní závěrky a výroční zprávy nenastaly žádné významné informace. 
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Výkaz zisku a ztráty 
A. NÁKLADY Činnost   

Hlavní Hospodářská Celkem 

I. Spotřebované nákupy a nakupované služby 4.766.105,23 396.709,17 5.162.814,40 

 1.Spotřeba materiálu, energie a ostatních neskladovaných dodávek 2.465.870,60 376.687,15 2.842.557,75 

 2.Prodané zboží    
 3.Opravy a udržování 263.229,58 1.360,00 264.589,58 

 4.Náklady na cestovné 51.743,00 741,00 52.484,00 

 5.Náklady na reprezentaci 7.690,00  7.690,00 

 6.Ostatní služby 1.977.572,05 17.921,02 1.995.493,07 

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 19.444.310,77 261.946,23 19.706.257,00 

 10.Mzdové náklady 14.709.994,58 235.584,42 14.945.579,00 

 11.Zákonné sociální pojištění 4.726.522,19 26.361,81 4.752.884,00 

 12.Ostatní sociální pojištění    
 13.Zákonné sociální náklady 7.794,00  7.794,00 

 14.Ostatní sociální náklady    
IV. Daně a poplatky 8.826,00 1.380,00 10.206,00 

 15.Daně a poplatky 8.826,00 1.380,00 10.206,00 

V. Ostatní náklady celkem 122.573,50  122.573,50 

 16.Smluvní pokuty, úroky z prodlení, ostatní pokuty a penále 23,00  23,00 

 17.Odpis nedobytné pohledávky    
 18.Nákladové úroky    
 19.Kursové ztráty    
 20.Dary    
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 21.Manka a škody    
 22.Jiné ostatní náklady 122.550,50  122.550,50 

VI. Odpisy, prodaný majetek, tvorba a použití rezerv a opravných položek 322.151,00 7.014,37 329.165,37 

 23.Odpisy dlouhodobého majetku 322.151,00 7.014,37 329.165,37 

 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 24.663.966,50 667.049,77 25.331.016,27 

 
B. VÝNOSY Činnost   

Hlavní Hospodářská Celkem 

I.  Provozní dotace 23.141.520,68  23.141.520,68 

 1.Provozní dotace 23.141.520,68  23.141.520,68 

II. Přijaté příspěvky 334.049,52 39.974,00 374.023,52 

 2.Přijaté příspěvky zúčtované mezi organizačními složkami    
 3.Přijaté příspěvky (dary) 334.049,52 39.974,00 374.023,52 

 4.Přijaté členské příspěvky    
III. Tržby za vlastní výkony a za zboží 817.860,04 887.256,46 1.705.116,50 

IV. Ostatní výnosy 317.703,47  317.703,47 

 5.Smluvní pokuty, úroky z prodlení, ostatní pokuty a penále    
 6.Platby za odepsané pohledávky    
 7.Výnosové úroky    

 8.Kursové zisky    
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 9.Zúčtování fondů 313.281,00  313.281,00 

 10.Jiné ostatní výnosy 4.422,47  4.422,47 

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 24.611.133,71 927.230,46 25.538.364,17 

     
C. Výsledek hospodaření před zdaněním -52.832,79 260.180,69 207.347,90 

D. Výsledek hospodaření po zdanění -52.832,79 260.180,69 207.347,90 
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Rozvaha 
A K T I V A k 01. 01. 2021 k 31. 12. 2021 

A. Dlouhodobý majetek celkem 971.829,42 1.927.026,05 

 I. Dlouhodobý nehmotný majetek celkem   
 II. Dlouhodobý hmotný majetek celkem 2.230.152,70 3.514.514,70 

      Hmotné movité věci a jejich soubory 2.230.152,70 3.328.954,70 

      Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek  185.560,00 

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

      Podíly – ovládaná nebo ovládající osoba 200.000,00 200.000,00 

 IV. Oprávky k dlouhodobému majetku celkem -1.458.323,28 -1.787.488,65 

      Oprávky k samost. hmotným movitým věcem a soub. HMV -1.458.323,28 -1.787.488,65 

B. Krátkodobý majetek celkem 5.022.441,01 4.002.494,20 

 I. Zásoby celkem 174.408,37 323.677,31 

     Materiál na skladě 174.408,37 323.677,31 

 II. Pohledávky celkem 176.548,89 171.900,87 

      Odběratelé 92.171,60 134.114,25 

      Poskytnuté provozní zálohy 12.733,33 19.681,62 

      Ostatní pohledávky 2.472,96 2.394,00 

      Ostatní daně a poplatky 480,00 600,00 

      Nároky na dotace a ostatní zúčtování se st. rozpočtem 46.341,00 15.111,00 

      Jiné pohledávky 22.350,00 0,00 

 III. Krátkodobý finanční majetek celkem 4.635.011,90 3.461.188,69 

      Peněžní prostředky v pokladně 75.483,00 110.078,00 

      Peněžní prostředky na účtech 4.559.528,90 3.351.110,69 

 IV. Jiná aktiva celkem 36.471,85 45.727,33 

      Náklady příštích období 36.471,85 45.727,33 

AKTIVA CELKEM 5.994.270,43 5.929.520,25 
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P A S I V A  k 01. 01. 2021 k 31. 12. 2021 

A. A. Vlastní zdroje celkem 2.892.076,26 3.032.082,43 

 I. Jmění celkem 913.071,00 845.729,27 

    Vlastní jmění 913.071,00 703.347,27 

    Fondy 0,00 142.382,00 

 II. Výsledek hospodaření celkem 1.979.005,26 2.186.353,16 

    Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení 209.145,31 0,00 

    Nerozdělený zisk, neuhrazená ztráta z minulých let 1.769.859,95 1.979.005,26 

B. B. Cizí zdroje celkem 3.102.194,17 2.897.437,82 

 I. Rezervy celkem   
 II. Dlouhodobé závazky celkem   
 III. Krátkodobé závazky celkem 2.102.498,63 1.616.978,83 

      Dodavatelé 71.486,70 193.541,48 

      Zaměstnanci 1.175.891,00 920.530,00 

      Závazky k institucím soc. zabezp. a veř. zdrav. pojištění 654.446,00 434.171,00 

      Ostatní přímé daně 198.926,00 50.242,00 

      Dohadné účty pasivní 1.748,93 18.494,35 

 IV. Jiná pasiva celkem 999.695,54 1.280.458,99 

       Výnosy příštích období 999.695,54 1.280.458,99 

PASIVA CELKEM 5.994.270,43 5.929.520,25 
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Zpráva nezávislého auditora 
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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Srdečně děkujeme 
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 
CzechInvest 
Speciální základní škole, mateřské škole a praktické škole Moravská Třebová 
Obcím Moravskotřebovského a Jevíčského regionu 
Městu Jevíčko 
Městu 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. 
Nadace Karel Komárek Family Foundation 
T-Mobile Czech Republic a.s. 
Česká spořitelna, a.s. 
Nadace Naše dítě 
Nadace rozvoje občanské společnosti 
Velká pecka s.r.o. 
AVEKO Servomotory, s.r.o. 
REHAU Automotive, s. r. o. 
Technické služby Moravská Třebová 
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. 
DIEFFENBACHER-CZ 
Medesa, s.r.o., Inter Meta 
VYKO – Stavební s.r.o. 
Armaturka Vranová Lhota, a.s. 
 
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 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. 

 
"Byť jen kapka soucitu změní svět v méně chladný, více spravedlivý.“ (Papež 
František) 
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Charita Moravská Třebová 
Kostelní nám. 24/3               
571 01  Moravská Třebová 
www.mtrebova.charita.cz 
info @mtrebova.charita.cz 
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