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Úvodní slovo
Milí přátelé a podporovatelé charitního díla,
rok 2020 se nesl pod rouškou pandemie covid-19, která zasáhla celou společnost a měla
dopad i do naší organizace. S touto novou výzvou jsme se museli potýkat i v rámci naší sociální
služby kontaktního centra Auritus a Dobrovolnického centra Tábor.
V měsíci září nákaza postihla i náš tým a museli jsme omezit poskytování služby. Díky
obětavosti zaměstnanců jsme však poskytování služby nemuseli úplně přerušit. Tímto jim chci
poděkovat za jejich nasazení a ochotu.
Další zásadní událostí byla změna ve vedení organizace. Od 1. 7. 2020 jsem se ujal funkce
statutárního zástupce a ředitele organizace. Tímto chci své předchůdkyni Mgr. Ivaně Hašplové
poděkovat za její dlouholetou a obětavou práci ve funkci ředitelky a koordinátorky
Dobrovolnického centra Tábor.
Rok 2020 byl také rokem jubilejním. Již 20 let u nás vystavuje své fotografie světoznámý
fotograf profesor Jindřich Štreit. Tentokrát se jednalo o výstavu s názvem „Radosti a strasti
života“. Děkujeme za dlouholetou přízeň.
Velké díky patří všem zaměstnancům, donátorům a dobrovolníkům. Všem, kteří nám
darovali svůj čas, energii a finanční prostředky. Všem těm, kteří nás obdarovali svou přízní,
materiální a duchovní podporou.
Děkuji, že s vaší pomocí můžeme pomáhat všem potřebným. Do další služby nám všem
vyprošuji Boží požehnání.

Miroslav Petrášek
ředitel Farní charity Tábor
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Farní charita Tábor – základní informace
Posláním Farní charity Tábor je služba milosrdné lásky církve lidem v nouzi, bez ohledu
na jejich rasu, národnost, náboženství nebo státní a politickou příslušnost, dále pak poskytování
sociálních a zdravotních služeb, charitativní a humanitární pomoci.
Farní charita Tábor (dále jen FCH Tábor) je nestátní nezisková organizace, která vznikla
v roce 1991. Od roku 1998 je samostatným právním subjektem (registrace na Ministerstvu
kultury ČR).
Zřizovatelem je Biskupství českobudějovické. FCH Tábor zároveň tvoří jednu
z organizačních složek Diecézní charity České Budějovice a je součástí celorepublikové sítě
charit (Charita Česká republika).
Statutárním orgánem FCH Tábor je ředitel – od 1. července 2020 Miroslav Petrášek.
FCH Tábor je dle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách registrována jako
poskytovatel sociálních služeb v Jihočeském kraji na území města Tábora (§ 59 – Kontaktní
centra).
Dle § 6 zákona č. 198/2002 Sb., o dobrovolnické službě FCH Tábor obdržela od
Ministerstva vnitra ČR akreditaci (= potvrzení odborné způsobilosti) provádět dobrovolnickou
činnost v oblasti vysílání dobrovolníků v rámci dlouhodobé dobrovolnické služby.
V rámci projektu „Auritus – centrum adiktologických služeb“ jsou Radou vlády pro
koordinaci protidrogové politiky uděleny certifikáty odborné způsobilosti (Kontaktní a
poradenské služby, Ambulantní léčba).
Financování činnosti FCH Tábor je zajišťováno prostřednictvím dotací ze státního
rozpočtu, finančních příspěvků, grantů a dotací od místních a krajských orgánů samosprávy,
nadací, Tříkrálové sbírky, sponzorských příspěvků a darů a darů od individuálních dárců.
V roce 2020 pracovalo ve FCH Tábor 8 zaměstnanců + 1 ekonom / účetní.
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Projekty realizované v roce 2020
1.1 Auritus – centrum adiktologických služeb
Posláním organizace je poskytování odborné pomoci osobám závislým na legálních i
nelegálních psychoaktivních látkách, osobám ohroženým závislostí, osobám s nelátkovými
závislostmi a jejich blízkým.
Schéma služeb:
Kontaktní centrum
Kontaktní místnost
Výměnný program
Pracovní program
Program EXTP
Terénní program
Poradenské centrum
Ambulantní léčba
Program následné péče
Poradenství pro rodiče
Práce s rodinami
Probační program
Dílna pro abstinující klienty
Doplňkové služby
Primární prevence
Kontakt s uvězněnými
Výkon trestu OPP
Galerie
6

1.1.1 Kontaktní centrum
Poslání:
Posláním Kontaktního centra Auritus je poskytování odborných sociálních a
adiktologických služeb uživatelům návykových látek, minimalizace jejich zdravotních a
sociálních rizik a motivace ke
změně dosavadního způsobu života směrem k abstinenci.

Cílová populace:
•
•
•
•
•
•

Uživatelé nelegálních i legálních návykových látek
Osoby experimentující s návykovými látkami
problémoví uživatelé (často dlouhodobě bez práce a bez stálého bydlení)
osoby závislé na návykových látkách, které nejsou motivovány k abstinenci nebo
abstinovat nechtějí či nemohou
osoby ohrožené patologickým hráčstvím
rodinní příslušníci a blízké osoby uživatelů návykových látek

Cíle programu:
•
•
•
•
•
•
•

navázání kontaktu s uživateli návykových látek
prohloubení kontaktu a důvěry mezi pracovníkem zařízení a klientem
stabilizace sociálního, psychického a fyzického stavu klienta
snižování sociálních a zdravotních rizik uživatelů návykových látek
motivace ke změně rizikového chování, případně k abstinenci
pomoc rodinám či jiným blízkým osobám uživatelů
ochrana většinové populace před negativními dopady užívání návykových látek
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Zásady poskytování služeb:
•
•
•
•
•
•
•

Odbornost – poskytujeme registrované sociální služby a certifikované adiktologické
služby
Individuální přístup ke klientům a respektování jejich potřeb – poskytujeme
uživatelům služby, které aktuálně reagují na jejich potřeby
Veřejný přístup – veškeré služby Kontaktního centra Auritus jsou poskytovány všem
klientům bez ohledu na věk, rasu, pohlaví, náboženské vyznání, politické přesvědčení,
společenské postavení, socioekonomické možnosti
Nízkoprahovost – snadná dostupnost pro všechny klienty cílové skupiny
Bezplatnost – všechny služby Kontaktního centra jsou poskytovány zdarma
Anonymita – služby poskytujeme anonymně jak klientům, tak i rodinným
příslušníkům a dalším blízkým osobám
Ochrana práv klientů – v rámci poskytování sociálních služeb vytváříme takové
podmínky, které klientům umožní naplňovat svá lidská a občanské práva

Služby kontaktní místnosti:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

pobyt v kontaktní místnosti
výměnný program, distribuce HR materiálu
potravinový servis
hygienický servis (možnost umytí, sprcha, praní prádla, ošacení)
poradenství – možnosti a zprostředkování léčby
sociální práce
testování na krví přenosné choroby
základní zdravotní ošetření
informační servis

Další poskytované služby v rámci Kontaktního centra:
Terénní program
Terénní práce s uživateli drog je nízkoprahová služba pracující v přirozeném prostředí
cílové skupiny metodou kontaktní práce, jejímž cílem je snižování zdravotních a sociálních
rizik působených užíváním drog, a zprostředkování léčby závislosti na drogách. Vedle
poradenství, sociální práce a základního zdravotního ošetření je významnou součástí Terénního
programu výběr použitého a distribuce sterilního injekčního materiálu a dalších prostředků pro
méně rizikové užívání drog
8

Cíle Terénního programu:
•
•
•
•
•
•
•

kontaktování skryté populace a její motivace k abstinenci nebo k chování, které je pro
uživatele bezpečnější (vede k minimalizaci zdravotních a sociálních rizik)
snížení výskytu infekčních nemocí (HIV, HCV, HBV, syfilis)
snížení počtu úmrtí v důsledku předávkování
prevence kriminality
motivace uživatelů k výměně použitého injekčního materiálu nebo k jeho bezpečné
likvidaci
udržování nejvíce exponovaných míst na drogové scéně v čistotě
motivace uživatelů k přechodu do služeb Kontaktního centra

Program EXTP
Jedná se o pracovní program externích terénních pracovníků. V rámci tohoto programu
zaměstnáváme problémové uživatele návykových látek, kteří zajišťují terénní práci především
na uzavřené drogové scéně.

Pracovní program
Jedná se o program zaměstnávání klientů Kontaktního centra. Klienti mohou pracovat
v rámci samosprávy nebo dílen. Smyslem pracovního programu je nabídka práce pro osoby
obtížně umístitelné na otevřeném trhu práce. Tento program představuje prostor, kde lze
smysluplně provozovat pracovní činnosti, které umožňují alespoň omezenou seberealizaci
klientů. V rámci dílen mají klienti také větší prostor pro to hovořit o svých problémech
s pracovníky, kteří tak mohou snáze nabídnout možnosti řešení.

1.1.2 Poradenské centrum
Poslání:
Posláním Poradenského centra Auritus je pomoc lidem, kteří řeší obtížné životní
situace spojené se závislostním chováním.

Cílová populace:
•
•

klienti v počátečním stádiu závislosti, kteří jsou motivováni k abstinenci a jsou
zároveň sociálně stabilizováni tak, že jsou schopni využívat ambulantních služeb
patologičtí hráči
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•
•
•

rodiče a blízké sociální okolí klientů (uživatelů návykových látek nebo gamblerů)
rodiny, ve kterých se vyskytují problémy s užíváním návykových látek nebo s
gamblingem
klienti po absolvované ústavní nebo ambulantní léčbě

Nabízené služby:
•
•
•
•

adiktologické poradenství, jehož obsahem je psychologické, právní, zdravotní a
sociální poradenství
individuální poradenství (krátká intervence, ambulantní léčba, program následné péče,
předléčebné poradenství)
poradenství pro rodiče
poradenská a terapeutická práce s celými rodinami

Dílna pro abstinující klienty
Služba nabízí prostor pro intenzivnější kontakt klienta a pracovníka, umožňuje
obnovování pracovních dovedností a návyků a tím pomáhá klientům se postupně začleňovat do
pracovního procesu. Pro klienty je to také možnost naučit se rukodělné techniky, které se mohou
stát vhodnou formou trávení volného času.
Probační program
Program poskytuje odbornou podporu, pomoc a radu mladistvým pachatelům
protiprávních činů při řešení důsledků jejich protiprávní činnosti, usiluje o jejich začlenění do
běžného života a snižuje rizika jejich recidivy. Vstup do programu může být nařízen soudem
nebo do něj mladistvý/á klient/ka může vstoupit dobrovolně na doporučení Probační a mediační
služby nebo OSPOD.

1.1.3 Doplňkové služby zařízení
Primární prevence
Pro žáky 8. a 9. tříd a studenty středních škol a učilišť nabízíme jednorázové besedy
spojené s prezentací zařízení a celodenní intenzivní jednorázové interaktivní programy
zaměřené na prevenci zneužívání návykových látek. Besedy nabízíme také širší veřejnosti a
rodičům, na žádost poskytujeme vzdělávání pro spolupracující profese.
Výkon trestu OPP
Klienti si mohou v našem zařízení odpracovat nařízené hodiny obecně prospěšných
prací.
Kontakt s uvězněnými klienty
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Program nabízí pomoc klientům před nástupem do výkonu trestu (příprava na pobyt ve
věznici, poskytnutí oblečení z našeho šatníku, hygienických prostředků, poštovních známek),
během výkonu trestu (korespondenční služba, balíky, spolupráce na podmínečném propuštění
z výkonu trestu – nabídka ambulantní léčby či zprostředkování ústavní léčby) a také po výkonu
trestu (zprostředkování léčby, bydlení, práce, kontakt s kurátorem).
Galerie
Galerie nabízí prostor pro smysluplné uplatnění výrobků klientů z našeho pracovního
programu a z různých neziskových organizací. Galerie je jediným místem, kam má přístup
široká veřejnost a je to vhodný způsob, jak naše zařízení vůči široké veřejnosti prezentovat.
V neposlední řadě galerie nabízí možnost diskrétního vstupu klientů do odborných služeb
(klienti Poradenského centra a jejich blízcí vstupují do našich prostor jako zákazníci).

1.1.4 Vývoj a průběh projektu v roce 2020
-

-

-

vzhledem k epidemiologickým opatřením kvůli onemocnění covid 19 jsme museli
omezit služby v kontaktní místnosti, odborné poradenství bylo omezené jen během
jarních měsíců
rozšíření programu EXTP vedlo ke zvýšení počtu vrácených stříkaček, celkově se i
přes specifickou situaci zvedl počet vyměněných stříkaček téměř o polovinu
neprobíhaly dílny pro klienty
neproběhly ani besedy s žáky ZŠ
částečně se obměnil tým Auritu
ačkoliv výrazně narostl počet vyměněných stříkaček, počet klientů mírně klesl, stejně
jako počet kontaktů, nejpravděpodobnějším důvodem byla epidemiologická omezení,
klienti chodili méně často, ale s větším množstvím stříkaček
pokračovala spolupráce s Nemocnicí České Budějovice ohledně „bezinterferonové“
léčby VHC
kvůli epidemiologickým opatřením neproběhla tradiční vernisáž výstavy fotografií
Jindřicha Štreita, ale zájemci se mohli přijít podívat na výstavu do galerie
Probační program vzhledem k epidemiologickým omezením probíhal i online formou

1.1.5 Statistické údaje za rok 2020
V roce 2020 mělo centrum Auritus 309 klientů (z toho bylo 185 klientů Kontaktního
centra, 140 klientů Poradenského centra + jejich rodinných příslušníků).
Počet kontaktů celkem: 3 318
Počet prvních kontaktů: 102
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Počet vydaných injekčních stříkaček v roce 2020 byl 105 035 kusů (celkem 1 109
výměn).

1.1.6 Pracovní tým
Mgr. Blanka Kačírková: vedoucí zařízení, adiktoložka, terapeutka, sociální pracovnice
Josef Kačírek: kontaktní pracovník, poradce, terapeut
Mgr. Martin Mareda: terénní pracovník, adiktolog, pedagog, terapeut
Bc. Michala Soukupová – sociální pracovnice
Nikola Krátošková: terénní pracovnice, zdravotnická pracovnice
Mgr. Ivana Hašplová: manažerka projektu (do června 2020)
Miroslav Petrášek: manažer projektu (od července 2020 do října 2020)
Ing. Bc. Adéla Novotná, DiS.: manažerka projektu (od listopadu 2020)
Bc. Tereza Marková: kontaktní pracovnice (od ledna 2020 do června 2020)
Bc. Kateřina Rysková: sociální pracovnice (od října 2020)

Tým pracoval pod pravidelnou supervizí PhDr. Jiřího Libry.

1.1.7 Finanční zdroje na projekt v roce 2020
Náklady na projekt celkem 4 924 890,39 Kč
Osobní náklady: 3 673 428, 34 Kč
Provozní náklady: 1 251 462, 05 Kč
Získané státní finanční prostředky
•
•
•

Úřad vlády – 2 226 000 Kč
MPSV – 132 950 Kč
MSp – 66 767 Kč

12

Získané nestátní finanční prostředky:
•

Územně samosprávní celky
o Jihočeský kraj – 2 085 000 Kč.
o Město Tábor – 261 200 Kč
o Město Sezimovo Ústí – 30 000 Kč
o Město Veselí nad Lužnicí – 8 000 Kč

•

Dary – 76 908, 39 Kč

•

Tržby z vlastní činnosti – 37 448 Kč
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1.2 Dobrovolnické centrum Tábor

DC
Tábor
Vedoucí projektu: do června 2020 Mgr. Ivana Hašplová, od července 2020 do října
2020 Miroslav Petrášek, od listopadu dále Ing. Bc. Adéla Novotná, DiS.
Centrum zahájilo svoji činnost 1. dubna 2003.
Dobrovolnické programy byly v době tvorby své koncepce nastaveny tak, aby plně
odpovídaly jednak vlastní potřebě požadovaných služeb ze směru sociálně potřebných skupin
obyvatelstva a dále pak aby i dle možností regionu nabízely dostatečnou skupinu
potencionálních dobrovolníků. Vzniku a spuštění programů tedy předcházel podrobný
monitoring. Ten průběžně probíhá i v současné době za účelem mapování současné situace a
poptávky po službách dobrovolníků.
Cílem je zajištění efektivnosti a kontinuity dobrovolnických programů – též v souladu
s Komunitním plánem sociálních služeb v Táboře.
Posláním Dobrovolnického centra Tábor je rozvoj, propagace a podpora myšlenky
dobrovolnictví v táborském regionu, dále pak spolupráce s dalšími subjekty (neziskové
organizace, příspěvkové organizace, státní správa, školská zařízení) s cílem zapojení co
největšího počtu obyvatel do oblasti a problematiky dobrovolnictví. ¨
Hlavním cílem je podpora integrace seniorů, osob se zdravotním postižením, sociálně
handicapovaných dětí a mládeže a dlouhodobě nezaměstnaných do běžné (okolní) společnosti
prostřednictvím dobrovolnické činnosti.
Dobrovolníci v přijímajících organizacích navazují na práci odborného personálu,
přispívají ke zlepšení psychosociálních podmínek uživatelů služeb. Dobrovolníci zvyšují
hodnotu a kvalitu přijímající organizace a jsou také prostředkem ke snižování zátěže odborného
personálu.
V roce 2020 realizovalo Dobrovolnické centrum Tábor čtyři dobrovolnické programy:
Senior, Dobrovolníci občanům se zdravotním postižením, Našim dětem a Dobrovolnictví
nezaměstnaných.
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1.2.1 Průběh projektu v roce 2020
Rok 2020 byl pro naše Dobrovolnické centrum náročný. Stejně jako ostatní odvětví tak
i Dobrovolnické centrum se potýkalo se situací, která nastala v březnu 2020 a to situací
spojenou s pandemií Covid19. Tato situace ovládla životy nás všech.
Naše Dobrovolnické centrum je vysílající organizací a dobrovolníci, kteří jsou
evidování pod naším centrem, dochází do různých přijímajících organizacích napříč jednotlivý
programy. V důsledku pandemie byly však tyto přijímající organizace uzavřeny a dobrovolníky
nepřijímaly. V následujících několika vlnách pandemie se postupně uzavíraly všechny
přijímající organizace a naše Dobrovolnické centrum nemohlo dobrovolníkům nabídnout žádné
činnosti, na které byli dobrovolníci doposud zvyklí. Z tohoto důvodu nastal i pokles aktivních
dobrovolníků.
Ke konci roku 2020 jsme se snažili opět aktivně zapojit Dobrovolnické centrum do
klasického chodu. Přijímali jsme poptávky na jednorázové dobrovolnické akce, které jsme dále
nabízeli naším aktivním dobrovolníkům. Zároveň jsme postupně přicházeli s inovativním
řešením dobrovolnické činnosti v době pandemie, která by vyhovovala jak klientům, tak
zároveň i naším dobrovolníkům. V současné době se situace začíná opět pomalu stabilizovat.

1.2.2 Cílové skupiny
•

senioři:
o mladší (65 – 80 )
o starší (nad 80 let)

•

osoby se zdravotním postižením (postižení tělesné, sluchové, zrakové, kombinované,
onemocnění chronické, duševní onemocnění):
o dorost (16 – 18 let)
o mladí dospělí (19 – 26 let)
o dospělí (27 – 64 let)

•

děti a mládež ze sociálně znevýhodněného prostředí:
o děti předškolního věku (do 6 let)
o děti mladšího školního věku (7 – 10 let)
o děti staršího školního věku (11 – 15 let)
o dorost (16 – 18 let)

•

nezaměstnaní (18 – 55 let)
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1.2.3 Služby poskytované dobrovolníky:
•

vytváření a podpora základních sociálních a společenských kontaktů

•

podpora soběstačnosti klienta

•

poskytování informací (dobrovolník je spojnicí s okolním světem)

•

uspokojování psychosociálních potřeb klientů

•

pomoc při prosazování práv a zájmů klienta

•

eliminace osamění a izolace klienta

•

výchovné a vzdělávací aktivity

•

aktivizační a motivační činnosti

•

provádění volnočasových aktivit zaměřených na rozvíjení zájmů, znalostí a tvořivých
schopností formou výtvarné, hudební či pohybové výchovy

•

pomoc při přípravě a realizaci jednorázových akcí (turnaje v kuželkách, červnové a
prosincové setkání seniorů, velikonoční a vánoční besídky, Tříkrálová sbírka)

1.2.4 Realizované dobrovolnické programy
1. Senior
Cílem programu je pomoci seniorům rozšířit možnosti smysluplného využití volného
času. Podpora cílové skupiny seniorů spočívá v nabídce výchovných, vzdělávacích,
volnočasových aktivit a motivačních a doprovodných služeb, které jsou poskytovány
jednotlivými dobrovolníky. Dobrovolníci uspokojují potřeby seniorů jako je především potřeba
informací, potřeba náplně volného času, potřeba sociálních kontaktů.
Program vhodně doplňuje saturaci základních, životně důležitých potřeb jednotlivých
seniorů (dle modelu bio-psycho-sociálních potřeb, včetně nabídky uspokojení potřeb
spirituálních).
(Program je realizován v jednotlivých střediscích příspěvkové organizace G-centrum
Tábor, Kpt. Jaroše 2958, 390 03 Tábor, a u seniorů žijících ve vlastní domácnosti)
2. Dobrovolnictví občanům se zdravotním postižením
Program si klade za cíl napomáhat k integraci osob se zdravotním postižením do běžné
(okolní) společnosti.
Dobrovolníci se v přijímajících organizacích pod vedením odborného sociálního,
pedagogického nebo zdravotního personálu účastní přímé práce s klienty nebo se podílejí na
přípravě a realizaci jednorázových akcí.
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(Přijímající organizace: Centrum Kaňka o.p.s., Denní a týdenní stacionář Klíček Tábor
– Záluží, Fokus Tábor, Cheiron T, o.p.s., Rybka – Tábor, z.s.)
3. Našim dětem
Program je určen dětem ze sociálně slabých, dysfunkčních či neúplných rodin.
Cílem programu je u této cílové skupiny eliminovat negativní vlivy z původního
prostředí, změnit její hierarchii hodnot, vzbudit zájem o okolní dění a prostředí, pomoci
s osvojováním základních návyků a společenských norem. Vhodně zvolenými volnočasovými
aktivitami dobrovolníci pomáhají smysluplně vyplnit volný čas dětí.
(Dobrovolníci mohou docházet do Azylového domu pro ženy a matky s dětmi, Vídeňská
2761, 390 05 Tábor – jedno ze středisek G-centra Tábor, do Cheironu T, o.p.s. a do konkrétních
rodin v terénu)
4. Dobrovolníci nezaměstnaných
Prostřednictvím dobrovolnické činnosti si nezaměstnaní udržují sociální a pracovní
návyky. Program přispívá ke zmírnění psychosociální krize nezaměstnaného a funguje i jako
prevence sociálně patologických jevů plynoucích z nezaměstnanosti. Nezaměstnaný se může
zapojit do kteréhokoli z výše uvedených dobrovolnických programů.
(Program je realizován v příspěvkových a neziskových organizacích v táborském
regionu: G-centrum Tábor, Denní a týdenní stacionář Klíček Tábor – Záluží, Fokus Tábor,
Cheiron T, o.p.s., Centrum Kaňka o.p.s., Rybka – Tábor, z.s. atd.)
Dobrovolníci v akci:
•

Kromě pravidelné dobrovolnické činnosti byly organizovány další aktivity –
jednorázové akce:
o Tříkrálová sbírka 2020
o Setkání seniorů
o Pomoc v rámci potravinové banky

Oblast působnosti programů:
Dobrovolníci poskytují své služby občanům, kteří mají adresu trvalého bydliště
v Táboře, v příměstských částech města Tábora či v nejbližším okolí. Dobrovolníci svou
činnost vykonávají v organizacích neziskových, ale i příspěvkových, jejichž zřizovatelem je
např. město Tábor nebo Jihočeský kraj. Dobrovolníci taktéž mohou docházet přímo do
domácností klientů.
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Servis a další služby poskytované Dobrovolnickým centrem Tábor:
•

výběr, výcvik a supervize dobrovolníků

•

prezentace dobrovolnictví v regionu

•

kontaktní místo pro zájemce o dobrovolnictví

•

uplatnění dobrovolníků v konkrétních organizacích

•

správa databáze dobrovolníků

•

informace o problematice zdravotní a sociální oblasti

18

1.2.5 Pracovní tým
V roce 2020 se na realizaci projektu podíleli 3 pracovníci (3x HPP)
•

Mgr. Ivana Hašplová - vedoucí Dobrovolnického centra Tábor a koordinátorka
dobrovolníků (VŠ)

•

Miroslav Petrášek - ředitel Farní charity Tábor, vedoucí Dobrovolnického centra
Tábor a koordinátor dobrovolníků (SŠ)

•

Ing. Bc. Adéla Novotná, DiS. - vedoucí Dobrovolnického centra Tábor a
koordinátorka dobrovolníků (VŠ)

Realizace projektu a činnost pracovníka byla pravidelně supervidována:
Skupinová supervize koordinátorů dobrovolníků:
MUDr. Ivana Štverka Kořínková – odborná konzultantka, lektorka a supervizorka
dobrovolnických programů ve zdravotně sociální oblasti
Individuální supervize vedoucích (manažerů) dobrovolnických center:
MUDr. Ivana Štverka Kořínková

1.2.6 Statistické údaje pro rok 2020
Statistické údaje za rok 2020 dle jednotlivých programů:
Celkový počet pravidelně aktivně činných dobrovolníků k 31. prosinci 2020 byl 28.
Statistika dle jednotlivých programů:
Senior: 18 dobrovolníků
Našim dětem: 1 dobrovolník
Dobrovolníci občanům se zdravotním postižením: 9 dobrovolníků
Statistické údaje za rok 2020 – jednorázové akce:
Celkový počet dobrovolníků: 50 (Tříkrálová sbírka 2020, Potravinová banka, setkání seniorů)
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1.2.7 Klady a zápory projektu
Pozitivní přínos projektu:
o Dobrovolnická činnost je levná, rychlá a účinná pomoc.
o Dobrovolníci zvyšují kvalitu a hodnotu přijímající organizace – dobrovolníci se stávají
plnohodnotnými členy týmu a navazují na práci sociálního a zdravotního personálu.
o Dobrovolnictví je jednou z dalších možností péče o klienty či pacienty v přijímajících
organizacích nebo v terénu.
o Nezaměstnaným dobrovolnictví pomáhá zabránit jejich sociálnímu vyloučení a účinně
napomáhá jejich integraci do aktivního života.
o Prostřednictvím dobrovolnické činnosti se lidé mohou dále vzdělávat – nabývají nové
dovednosti a zkušenosti, účastní se přednášek a seminářů organizovaných
Dobrovolnickým centrem Tábor.
Negativní ukazatele projektu:
Jednou ze stále se opakujících nevýhod je neustále měnící se počet a střídání
dobrovolníků. S tímto faktem je třeba při práci s dobrovolníky počítat – tuto zkušenost mají i
další dobrovolnická centra v ČR. Člověk se věnuje dobrovolnické činnosti z vlastního
rozhodnutí a stejně tak se může dobrovolně rozhodnout, že činnost ukončí. Navíc vykonávání
dobrovolnické činnosti ovlivňuje mnoho faktorů – samotná osoba dobrovolníka, kontaktní
osoba v přijímající organizaci, vztah dobrovolníka a klienta, vlastní náplň dobrovolnické
činnosti, přístup vedení přijímající organizace k dobrovolníkům atd.
Dobrovolnická činnost, zvláště pak v NNO, které poskytují služby cílové skupině
občanů se zdravotním postižením, je velmi psychicky náročná a může tudíž dojít k „syndromu
vyhoření“ dobrovolníka a k následnému ukončení činnosti.

1.2.8 Finanční zdroje projektu v roce 2020
Náklady na projekt celkem 150 987, 46 Kč
Osobní náklady: 131 433, 66 Kč
Provozní náklady: 19 553, 80 Kč
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Získané nestátní finanční prostředky:
•

Územně samosprávní celky
o Jihočeský kraj – 83 496 Kč.
o Město Tábor – 28 000 Kč

•

Tříkrálová sbírka – 11 109,01 Kč

•

Dary – 28 175, 45 Kč
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Humanitární pomoc
Farní charita Tábor pomáhá také lidem, kteří se ocitli v tíživé životní situaci či bez
domova.
Poskytli jsme potravinovou pomoc, hygienické prostředky, ošacení, základní sociální
poradenství či krizovou intervenci.
Velmi důležité je též poskytnutí kontaktů na organizace a instituce, které mohou pomoci
dále řešit klientovu obtížnou či katastrofální situaci.
Za zásadní proto v tomto případě považujeme spolupráci, kontakty a návaznost na další
neziskové, příspěvkové, zdravotnické a státní instituce, a to jak na místní a regionální, tak i na
celostátní úrovni.
Tato spolupráce je na velmi dobré úrovni i díky tomu, že jsme se podíleli na tvorbě
těchto komunitních plánů:
Komunitní plán sociálních služeb v Táboře 2007 - 2009
Komunitní plán sociálních služeb města Tábora 2011 - 2013
Komunitní plán sociálních služeb ORP Tábor 2013 - 2015
Komunitní plán sociálních služeb ORP Tábor – Akční plán pro rok 2016
Plánování sociálních služeb v ORP Tábor – plán pro rok 2017
Plánování sociálních služeb v ORP Tábor – plán pro rok 2018
Plánování sociálních služeb v ORP Tábor – akční plán pro rok 2019
Komunitní plán sociálních služeb ORP Tábor 2020 - 2022
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Tříkrálová sbírka 2020
Jako další důležitý finanční zdroj Farní charity Tábor uvádíme na tomto místě výtěžek
z Tříkrálové sbírky.
Sbírku vyhlašuje organizace Charita Česká republika již tradičně na období prvních
dvou týdnů měsíce ledna (od 1. ledna do 14. ledna 2020).
Sbírka proběhla ve městě Tábor, v jeho příměstských částech a také v okolních obcích
a městech, např. v Táboře – Klokotech, Sezimově Ústí, Chotovinách, Stoklasné Lhotě,
Ratibořských Horách, Pohnání, Drhovicích, Chýnově atd.
Výtěžek z koledování v roce 2020 činil 213 078 Kč. Z výše uvedeného výtěžku
měla Farní charita Tábor k dispozici jako vždy 65 %, tedy částku 138 501 Kč. Tato suma byla
použita na realizaci činnosti a projektů Farní charity Tábor (projekty: Auritus - centrum
adiktologických služeb a Dobrovolnické centrum Tábor, humanitární činnost, pomoc lidem
v nouzi a bez domova).
35 % celkového výtěžku, což činí 74 577 Kč, se využije na realizaci projektů Charity
ČR a Diecézní charity České Budějovice, humanitárních projektů v zahraničí a na pokrytí
režijních nákladů sbírky.
Část svého výtěžku ze sbírky věnovala Farní charitě Tábor také Římskokatolická farnost
Mladá Vožice. Darovaná částka činila 28 175,45 Kč a byla použita na podporu jednoho ze
středisek Farní charity Tábor, a to Dobrovolnického centra Tábor.

Poděkování za Tříkrálovou sbírku 2020 směřuje všem zaměstnancům Charity a
také dobrovolným spolupracovníkům, koledníkům a příznivcům sbírky za jejich ochotu, elán a
vstřícnost. Jejich zásluhou můžeme sbírku každým rokem v tomto rozsahu zrealizovat.
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Potravinová sbírka
Dne 21. listopadu 2020 se uskutečnila ve všech krajích ČR celonárodní sbírka potravin.
V Táboře sbírka proběhla v hypermarketu Albert, a to za podpory Potravinové banky
Jihočeského kraje a České federace potravinových bank. Během konání sbírky zákazníci
hypermarketu Albert věnovali trvanlivé potraviny a drogistické zboží ve prospěch Farní charity
Tábor.
Celkem se vybralo 1 200 kg potravin a hygienických prostředků. 50% vybraných
základních potravin a dalšího zboží jako dětské pleny, dětská výživa a kaše, bylo odesláno do
centrálního skladu Potravinové banky Jihočeského kraje, odkud v rámci Jihočeského kraje
proběhla distribuce dalším neziskovým organizacím.

Velké poděkování patří zaměstnancům Farní charity Tábor, kteří pomáhali při
organizaci a koordinaci sbírky, a také dobrovolníkům ze Střední zdravotnické školy Tábor.
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Hospodaření organizace – Rozvaha ke dni 31.12.2020
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Hospodaření organizace – Výkaz zisků a ztrát ke dni
31.12.2020
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Příloha k účetní závěrce
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Tabulka nákladů za rok 2020 v tis. Kč
Spotřeba materiálu

628

Spotřeba energie

114

Opravy a udržování

66

Cestovné

11

Ostatní služby

206

Mzdové náklady

2856

Zákonné sociální pojištění

648

Zákonné zdravotní pojištění

235

Ostatní sociální pojištění

66

Daně a poplatky

7

Ostatní náklady celkem

239

Náklady celkem

5076
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Tabulka výnosů za rok 2020 v tis. Kč
Tržby z prodeje výrobků

17

Tržby z prodeje služeb

19

Tržby za prodané zboží a tržby ostatní

1

Přijaté příspěvky a dary

116

Provozní dotace celkem

4922

Výnosy celkem

5075

Hospodářský výsledek

-1
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Přehled poskytnutých dotací za rok 2020 v tis. Kč
RVKPP ČR

2 226

MPSV ČR

133

MSP ČR

67

Jihočeský kraj

2 169

Město Tábor

289

Město Sezimovo Ústí

30

Město Veselí nad Lužnicí

8

Poskytnuté dotace celkem

4 922
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Poděkování
Děkujeme všem následujícím jednotlivcům i organizacím za jejich podporu, vstřícnost
a pomoc v roce 2020.

AbbVie, s.r.o.
A.N.O. – Asociace nestátních organizací
Asociace poskytovatelů sociálních a zdravotních služeb ČR
Bartáčková Alice, Mgr.
Bastlová Olga, Ing.
Biskupství českobudějovické
Brožka Stanislav, JCLic. Mag. theol.
Bullová Švehlová Veronika, Mgr.
Candrová Kateřina, Mgr.
Diecézní charita České Budějovice
Dobrovolníci a spolupracovníci Tříkrálové sbírky 2020
Domácí hospic Jordán, o.p.s.
Douda Vladimír
Extrudo Bečice, s.r.o.
Fara Zdeněk, Mgr.
Fokus Tábor
G-centrum Tábor
Grosamová Naďa, PhDr.
Gymnázium Pierra de Coubertina, Tábor
Hašpl Miroslav
Hestia – Centrum pro dobrovolnictví, z.ú.
Horecký Jiří, Ing., Ph.D., MBA
Hort Vladimír, JUDr.
Hrdličková Jana, Mgr.
Cheiron T, o.p.s.
Individualita s.r.o.
Jandáčková Jana, Mgr.
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Janigová Aneta, Mgr.
Janoušková Zuzana, Ing.
Jihočeský kraj – Krajský úřad České Budějovice
Kaczor Pavel, Ing., Ph.D.
Kačírková Blanka, Mgr.
P. Karas Jaroslav
Kášková Jana, Ing.
Klinické laboratoře Tábor
Kmínková Marie, Bc.
Kohout Jiří, Mag.
P. Koranda Vladimír
Korbel František, Mgr., Ph.D.
Kořínková Štverka Ivana, MUDr.
Kotalíková Jaroslava, PhDr.
Lékárna U bílého jednorožce
Libra Jiří, PhDr.
Manková Lucie, Mgr.
Marphi, spol. s.r.o.
Martínkovi
Mengler Jaroslav, Mgr.
Město Sezimovo Ústí
Město Soběslav
Město Tábor
Město Veselí nad Lužnicí
MPSV ČR
MSp ČR
MV ČR
MZ ČR
P. Můčka Jiří, OMI
Nemocnice Tábor, a.s.
Nerud Marek, Mgr.
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Nováková Jana, Mgr.
Obce v táborském regionu
Odbor sociálních věcí – město Tábor
Pedagogicko psychologická poradna Tábor
Pecherovi – Janka, Jana a Daniel
Peroutka Petr, Mgr.
Pešková Ivana
Potravinová banka Jihočeského kraje
P. Pulec Michal
Prev-centrum z.ú. Praha
Prevent 99 z.ú. České Budějovice
Probační a mediační služba Tábor
Průchová Danuše
Rolnička Soběslav
RUDI, a.s.
RVKPP ČR
Římskokatolické farnosti: Tábor, Tábor - Klokoty, Sezimovo Ústí, Chotoviny,
Mladá Vožice, Pohnání, Ratibořské Hory, Chýnov
Samohýl Jan, PhDr., Ph.D.
Sananim z.ú. Praha
Skřipský Petr, Ing.
Sochůrková Martina, Mgr.
Spolupráce, s.r.o. Praha
Střední zdravotnická škola Tábor
Středisko sociálních služeb (G-centrum Tábor)
Svoboda Petr
Sysová Jana, MUDr.
Špačková Jana
Štreit Jindřich, Doc., Mgr., prof.
Štrohmajerová Svatava, Mgr.
Táborský deník
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Těmínová Richterová Martina, PaedDr.
Tichý Martin
Trska Zdeněk, Mgr.
Turnovcová Bohumila, Mgr.
Týdeník Táborsko
Úřad práce ČR – Kontaktní pracoviště Tábor
Vojtěchová Hana, Mgr.
ZŠ Bernarda Bolzana Tábor
ZŠ Chotoviny
ZŠ Orbis Pictus Tábor
ZŠ Sezimovo Ústí
ZŠ a MŠ a poskytovatel sociálních služeb, Kaňka o.p.s.
Zvěřina Jaroslav, Doc., MUDr., CSc.

Členové Rady Farní charity Tábor:
Mgr. Ivana Hašplová
Ing. Jiří Horecký, Ph.D., MBA
PhDr. Jaroslava Kotalíková
P. Michal Pulec
Danuše Průchová
Mgr. Hana Vojtěchová
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Partneři
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Kde nás najdete

Farní charita
Tábor
Klokotská 114
390 01 Tábor
IČO: 46707107

datová schránka: yeg8jwp
tel.: 381 255 998-9, mobil: 736 256 987
e-mail: reditel@tabor.charita.cz
info@tabor.charita.cz
webové stránky: tabor.charita.cz
Facebook: @farnicharitatabor
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Jak nás můžete podpořit?
• Finančním příspěvkem
Bankovní spojení: ČSOB Tábor, číslo účtu: 1533968/0300
• Hmotným darem, materiálem, nebo službou kontaktuje nás na
+420 736 256 987
• Dobrovolnickou službou v našem Dobrovolnickém centrum
kontaktujte nás na +420 734 139 383
• sdílení našich zpráv na Facebookových stránkách
@farnicharitatabor
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