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Vážení spolupracovníci a přátelé Charity,

v roce 2019 jsme završili 27. rok naší činnosti. Za tuto dobu se Charita z dobrovolného sdružení věřících 
rozvinula v organizaci, která poskytuje své služby na vysoké profesionální úrovni a má důležitou 
a nezastupitelnou roli mezi poskytovateli sociálních služeb v Pelhřimově a okolí.

Na rozdíl od jiných organizací je její základní vizí pomoc lidem v nouzi vycházející z křesťanských principů 
a vyjádření milosrdné lásky k bližnímu prostřednictvím naší každodenní činnosti.

Uplynulý rok jsme zahájili účastí na Tříkrálovém pochodu na Křemešník. Zdá se, že pochod získal své 
příznivce a stává se oblíbenou lednovou akcí.

Leden proběhl také již tradičně ve znamení Tříkrálové sbírky, která zaměstnala na dlouhou dobu její 
koordinátorku Terezu Matějkovou a několik našich zaměstnanců.

Již v březnu jsme si v masopustním průvodu uvědomili, že „Zárukou kvality jsou holky z Charity“.  
A v tomto duchu jsme poté pokračovali celý rok.

V květnu jsme na akci „Běh pro úsměv“ prezentovali své služby a připravili procvičení mozkových buněk 
pro malé i velké závodníky.

V průběhu roku jsme sami zorganizovali nebo se zúčastnili mnoha akcí, kde jsme mohli představit své 
služby a setkat se s veřejností. Mohli jste si tak poležet v posteli z naší půjčovny, poslechnout si hudební 
seskupení z Havlíčkova Brodu a třeba obout papuče. Senioři si na setkání s námi mohli posedět i zatančit. 
Než se začtete do výroční zprávy, můžete si vyzkoušet paměť a vzpomenout si, na které akci jmenovaná 
„kratochvíle“ proběhla…

Výrazným počinem jsou opakovaně Dny domácí hospicové péče, na které přijíždí do našeho města 
významní odborníci. V rámci Dnů DHP jsme ve spolupráci s Agenturou Dobrý den vytvořili rekord setkání 
259 lidí v papučích na pelhřimovském náměstí.

Při dvou potravinových sbírkách jsme letos shromáždili téměř 3,5 tuny potravin, které mohly putovat 
k potřebným.

V prosinci jsme se popáté zapojili do celosvětové akce „Zapalme svíčku“, při které jsme vzpomínali 
na zesnulé děti a dospívající.

Když se zamýšlím nad uplynulým rokem, vidím za námi nejen ohromné množství práce a snahy dělat 
kolem sebe dobré věci, ale i nadšení a radost, se kterými budujeme náš tým a s nimiž se setkáváme 
i mimo kanceláře. Přál bych si, aby nám tato atmosféra dlouho vydržela.

Na dalších stránkách se seznamte podrobněji s naší činností v roce 2019. Přeji Vám pěkné čtení.

Mgr. Jiří Smrčka, ředitel Oblastní charity Pelhřimov
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Vznik a poslání
 
Oblastní charita Pelhřimov je nestátní neziskovou organizací. Jejím posláním je služba milosrdné lásky 
církve lidem v nouzi, a to bez ohledu na jejich rasu, národnost, náboženství nebo státní a politickou 
příslušnost.
 

Název  Oblastní charita Pelhřimov

Zřizovatel   Biskupství českobudějovické

Registrace  12. 10. 1999 v Rejstříku církevních právnických osob MK ČR, č. j. 8/1-05-705/1999

IČO  47224541

Sídlo  Solní 1814, Pelhřimov
 
Statutární orgán Mgr. Jiří Smrčka, ředitel organizace

Oblastní charita Pelhřimov je složkou Diecézní charity České Budějovice a součástí 
Římskokatolické církve.

Registrované sociální služby dle zákona číslo 108/2006 Sb.: pečovatelská služba, osobní 
asistence, odlehčovací služby, sociálně aktivizační služby a odborné sociální poradenství.

Lidé
Zaměstnanci
Oblastní charita Pelhřimov měla k 31. 12. 2019 celkem 54 zaměstnanců, z toho 6 zaměstnanců bylo 
na mateřské a rodičovské dovolené.

Dobrovolnictví
V průběhu roku 2019 nám pomáhali již osvědčení dobrovolníci i nové tváře. Většinou jich bylo zapotřebí  
při jednorázových akcích. Část dobrovolné práce měla odborný charakter – velmi si ceníme služeb 
fotografů, právníků nebo grafiků. Bez dobrovolníků se neobešly ani dvě kola Sbírky potravin, za jejichž 
úspěch vděčíme mimo jiné spolupráci s Výchovným ústavem Počátky a dobrovolnickým centrem 
FOKUSU Vysočina. Pomoc stovek dobrovolníků od nejmenších až po seniory pak každoročně vyžaduje 
Tříkrálová sbírka, ani ročník 2019 se nevymykal. Celkem nám svůj čas věnovalo 419 dobrovolníků. 
Poděkování kromě nich směřuje také k rodinným příslušníkům zaměstnanců Oblastní charity Pelhřimov, 
kteří ochotně nabídnou pomocnou ruku vždy, když ji potřebujeme.
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Charitní pečovatelská služba Solní 1814, Pelhřimov  |  Žižkova 394, Žirovnice

Život občas přináší těžká období, v nichž potřebujeme pomoci, abychom se s nimi vyrovnali. U někoho 
takové období přichází v důsledku zdravotního postižení či nemoci, u jiného třeba příchodem stáří. 
Důležité však je, aby byl nablízku někdo, kdo poradí, pomůže, podpoří.

Charitní pečovatelská služba je terénní sociální služba, která pomáhá dospělým osobám od 19 let 
na Pelhřimovsku, Počátecku a Žirovnicku v těch úkonech, které si již vlastními silami nezvládnou zajistit, 
ale zároveň je potřebují ke spokojenému a kvalitnímu životu v domácím prostředí.

Charitní pečovatelská služba v číslech

Počet klientů celkem   144

Počet návštěv u klientů celkem  6 884 návštěv a 11 581 dovozů obědů

Počet hodin poskytnuté péče za rok  12 419

Stalo se v roce 2019
Co se týče organizace práce, během tohoto roku od nás odešly dvě kolegyně, Lenka Jüptnerová  
a Ludmila Přechová. Zato však čtyři nové nastoupily, Ludmila Malá, Jaroslava Pěčková, Aneta Radová 
a Lenka Hartová. S rozšířením týmu pracovníků přímé péče narostl i počet klientů, a tak jsme měli 
koncem roku opravdu co dělat. V tomto čase nás také opustily sestřičky, které pro Domácí hospicovou 
péči Iris získaly nové zázemí. Moc jsme jim to přáli, ale zároveň nás všechny mrzel jejich odchod a naše 
rozdělení.  V budově pelhřimovské Charity jsme si nechali vymalovat společný prostor a instalovat nové 
šatní skříňky.

K paní Martě jsme začali jezdit v březnu 2019. 
V té době jí bylo 67 let. Všichni jsme se teh-
dy pozastavili nad tím, že takto mladá žena je 
v tak vysoké míře postižena Alzheimerovou 
chorobou, která jí ukradla celou minulost. Za-
hájili jsme služby, ale měli jsme obavy, že nás 
paní nepřijme a nesnese ve své domácnosti. 
Opak byl pravdou a my všichni se postupně 
začali poznávat s milou a veselou ženou. 
Paní Marta je stále usměvavá, moc ráda luští 
křížovky, zpívá a tancuje, chodí na procházky. 

Je až s podivem, jak takto postižená osoba 
umí vtipkovat. A to se nevyhýbá ani ožehavým 
tématům. 
Jak šel čas, její zdravotní stav se horšil a služ-
ba byla potřeba prodloužit. A tak s paní Mar-
tou nyní trávíme každý den čtyři hodiny. Víme 
o ní téměř vše – jak žije, co má ráda, jak se 
chová v určitých situacích, jaké nosí oblečení, 
kde kdysi pracovala, jak dříve žila, kde trávila 
své dětství. 

pokračování na str. 7

Vedoucí: Miroslava Mrázková, DiS.
e-mail: vedouci.oa.ps@pelhrimov.charita.cz
telefon: 728 752 743 (vedoucí služby), 565 322 539
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Charitní osobní asistence Solní 1814, Pelhřimov  |  Žižkova 394, Žirovnice

Snad nikdo z nás neprožije každý den úplně stejně. A rozdíly v každodenním prožívání jsou znát zejména 
tehdy, když se člověk potýká s nepřízní zdraví. Ať už z důvodu nemoci, stáří nebo zdravotního handicapu. 
V takových chvílích bývá obvykle největší podporou vědomí, že je Vám někdo nablízku a je připraven 
pomoci.

Charitní osobní asistenci poskytujeme dětem od 1 roku, dospělým se zdravotním postižením či chronickým 
onemocněním a také seniorům, kteří mají potíže ze zdravotních důvodů nebo kvůli vysokému věku. 
Charitní osobní asistenci poskytujeme bez časového omezení.

Charitní osobní asistence v číslech

Počet klientů celkem   35

Počet návštěv u klientů celkem  3 295

Počet hodin poskytnuté péče za rok  7 219

Ale ona sama nám o tom nikdy nic nepoví. 
Nepozná vlastní děti a vnoučata na fotografiích, 
neví, co znamená čas, nepochopí, že ona je 
doma a my jsme cizí. Jsme pro ni holky, někdy 
i kolegyně, které prostě přišly. A tak si s paní 
vaříme čaj a kávu, sledujeme televizi, čteme 
noviny, vaříme, obědváme u jednoho stolu… 
Zkrátka děláme společně vše to, co dělá každý 
běžně doma. 

Stále se snažíme nacházet význam ve všem, 
co paní dělá a říká, ovládáme své negativní 
emoce a nálady, které bychom na ni mohli 
velmi lehce přenést. Naším cílem je, aby nás 
paní Marta nevnímala jako vetřelce, ale jako 
zdroj pohody a bezpečí. Aby mohla být doma 
se svým manželem a blízko svých milých co 
nejdéle.

Vedoucí: Miroslava Mrázková, DiS.
e-mail: vedouci.oa.ps@pelhrimov.charita.cz
telefon: 728 752 743 (vedoucí služby), 565 322 539

pokračování ze str. 6
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Domácí hospicová péče Iris  Masarykovo nám. 31, Pelhřimov  |  Žižkova 394, Žirovnice

Domácí hospicová péče je zdravotně-sociální služba, kterou poskytuje multidisciplinární tým. Je určena 
především vážně nemocným lidem (dospělým i dětem) v poslední fázi nevyléčitelného onemocnění, kteří 
chtějí strávit závěr života doma s rodinou, jež s nimi jejich přání sdílí.

Vážná nemoc si bohužel nevybírá a zpravidla člověka v jeho životě zaskočí. Nemocný i rodina pak 
potřebují mnoho energie na to, aby se dokázali s novou situací vyrovnat a smířit. V takovém životním 
období je potřeba hlavně podpora a pomoc, kterou může zajistit naše Domácí hospicová péče Iris.

Zdravotní část služby je hrazena zdravotní pojišťovnou a zaměřuje se na klienta samotného, kdežto 
sociální část cílí rovněž na pečující osoby – nabízí jim možnost odpočinku od náročného pečování 
a podporu v případě nejistoty při doprovázení nemocného. Tyto odlehčovací služby hradí rodina sama, 
ale může k tomu využít příspěvek na péči, s jehož vyřízením jí pomůžeme.

Domácí hospicová péče Iris v číslech

Počet klientů celkem   46

Počet hodin poskytnuté sociální péče 1 824 (včetně poradenství)

Počet hodin poskytnuté zdravotní péče 2 121 (včetně poradenství)

Stalo se v roce 2019
Během tohoto roku jsme navázali spolupráci s Domovem pro seniory v Pelhřimově. Nastavili jsme funkční 
model, který klientům v terminálním stadiu nemoci umožňuje dožít v jejich přirozeném prostředí. Personál 
se v roce 2019 rozrostl o lékařku a novou koordinátorku. Jako tým jsme se ustálili a ke konci roku získali 
smlouvy se dvěma zdravotními pojišťovnami, díky kterým můžeme poskytovat službu zdarma.

Vedoucí služby: Bc. Michaela Koumarová
Koordinátorka služby: Lenka Pátková, DiS.
e-mail: dhp@pelhrimov.charita.cz
telefon: 601 568 699 (vedoucí služby), 723 163 257 (koordinátorka služby)
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Ambulance paliativní péče   Radětínská 2305, Pelhřimov

Naše ambulance nabízí klientům převážně pomoc s tlumením bolesti. Je zatím využívána pouze  
v rámci služeb Domácí hospicové péče Iris. Provoz ambulance není hrazen z veřejného zdravotního 
pojištění. 
Paliativní péče je komplexní péče o nevyléčitelně nemocné lidi. Neklade si za cíl člověka vyléčit 
ani mu prodloužit život. Má pomoci zvýšit kvalitu života nemocného a umožnit mu zůstat s blízkými  
v domácím prostředí.

P
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h
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„Nedávej mě do nemocnice… Já chci 
umřít doma!“ Tato slova slýchají dcery 
a synové, manželky a manželé, vnučky 
a vnuci, zkrátka nejbližší příbuzní klientů 
Domácí hospicové péče Iris. Není však 
vůbec lehké toto „poslední“ přání vyplnit. 
Když už aktivní léčba nemá co nabíd-
nout, můžeme aktivně doprovázet. Za-
chovat důstojnost, pocit bezpečí, radost 
z kontaktu s rodinou. Tlumit bolest a dal-
ší potíže, které přináší terminální stadium 
nemoci. Jak to vnímají naši klienti a jejich 
příbuzní?
„Je hrozně těžké koukat se na maminku, jak 
jí ubývají síly. Ještě že tu můžeme být s ní. 
Věřím, že nás všechny vnímá, i když už je-
nom spí. Jste nám oporou,“ s nadějí a vděč-
ností říká dcera paní H.

„On býval tak společenský a rád mezi lidmi. 
A vždycky se moc těšil na návštěvu sest-
řičky a paní doktorky. Vaše práce se nedá 
vyčíslit penězi,“ míní partnerka pana Š.
„Paní doktorka nastavila manželovi léky tak 
dobře, že jsme se konečně po dlouhé době 
v noci vyspali všichni,“ děkují manželka 
a vnučka pana P.
„Náš syn je tady s manželkou dopoledne 
sám. Je dobře, že stačí zavolat, kdyby se její 
stav zhoršil, a vy byste hned přijely,“ vděčně 
konstatuje manžel paní L.
„Jste lidé na pravém místě! Řekl jsem to 
v proslovu všem, kteří přišli na manželčin 
pohřeb,“ nešetří chválou manžel paní B.
Jenomže jsou to pečující osoby, na nichž leží 
ta největší tíha. Děkujeme za Vaši odvahu být 
milovanému člověku nablízku až do konce.

Vedoucí lékařka: MUDr. Eva Krejčí, Ph.D.
Vedoucí zdravotní sestra: Bc. Michaela Koumarová
e-mail: dhp@pelhrimov.charita.cz
telefon: 601 568 699
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Půjčovna kompenzačních pomůcek Solní 1814, Pelhřimov

Půjčovna kompenzačních a zdravotnických pomůcek umožňuje zapůjčení potřebné pomůcky 
na přechodnou dobu lidem po úrazech, v rekonvalescenci či dlouhodobě nemocným. Zapůjčení pomůcky 
pomůže lidem překlenout období, než si budou moci opatřit pomůcku z vlastních prostředků nebo 
z příspěvku zdravotní pojišťovny. Pomůcky pomáhají zvládat běžné denní činnosti a umožňují klientovi 
zůstat doma i v obtížných situacích.

Poskytujeme i poradenství při výběru pomůcky a jejím používání. Poradíme také, na které pomůcky má 
klient nárok od zdravotní pojišťovny a který lékař mu je může předepsat.

Stalo se v roce 2019
V roce 2019 bylo uzavřeno 81 smluv o zápůjčce. Další pomůcky byly zapůjčeny v rámci domácí 
hospicové péče téměř každému klientovi, kterých bylo v roce 2019 celkem 46. Každoročně je největší 
zájem o elektrická polohovací lůžka, o chodítka s opěrnou deskou a invalidní vozíky. V roce 2019 jsme 
pořídili nový přenosný oxygenátor, který pomáhá lidem upoutaným na kyslíkový přístroj žít alespoň trochu 
aktivnější život. Podařilo se nám to díky Nadaci AGROFERT, která nákup tohoto přístroje zafinancovala.

Vedoucí: Bc. Veronika Kovářová
e-mail: kp@pelhrimov.charita.cz
telefon: 607 776 944

Mobilní kyslíkový koncentrátor ZEN-O čili přenosný oxygenátor
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KLÍČ – Centrum pro rodinu Pražská 127, budova č. 5, Pelhřimov

KLÍČ – Centrum pro rodinu nabízí pomoc rodičům s dětmi, kteří se dostali do těžké životní situace 
a nedokážou ji řešit vlastními silami. Služba pomáhá rodinám ke zlepšení jejich fungování – pomáhá rodině 
uvědomit si a naplnit potřeby jednotlivých jejích členů. Poslání služby tkví v tom, aby se rodičům i dětem 
společně žilo lépe. Pracovníci rodinám obvykle pomáhají v jejich domově, dlouhodobě a pravidelně, 
hledají s rodinami vhodná řešení.

KLÍČ – Centrum pro rodinu v číslech

Počet rodin     71

Počet klientů v rodinách celkem  138

Stalo se v roce 2019
Z důvodu dlouhodobého poklesu množství klientů byl po dohodě zkrácen úvazek na službě Veronice 
Tománkové Dryjové. V září odešla vedoucí služby Magda Rešlová, její místo převzala Kristýna Červená. 
V listopadu posílila tým služby Michaela Bezděková, která se vrátila z rodičovské dovolené a dříve 
pracovala v Občanské poradně.

P
ří

b
ěh

Klientka se na naši službu obrátila v situaci, 
kdy bylo její dítě kojeneckého věku umístěno 
v Dětském centru Jihlava. Dostalo se tam 
na základě shledání péče rodičů jako 
nedostatečné, neboť se ocitlo v ohrožení 
života a zdraví. Matka byla zprvu do centra 
umístěna společně s dítětem, ale ze zařízení 
na nátlak manžela odešla. Na návštěvy 
nejezdila, telefonický kontakt s centrem 
udržovala jen sporadický. 
Na setkáních jsme řešily témata, která 
se týkala rodičovských schopností matky 
a možnosti vypořádat dluh na pojistném. Paní 
také mluvila o psychickém i fyzickém týrání 
ze strany tchyně, se kterou bydlela v jednom 
domě. Hledaly jsme možnosti jiného bydlení 
a práce, protože žena potřebovala peníze. 
Pomohly jsme poslat přihlášky do několika 

azylových domů. Jednou jsem paní vezla 
na návštěvu dítěte, podruhé do intervenčního 
centra, kde řešila problémový vztah s tchyní.
Podařil se vyjednat opětovný pobyt matky 
v zařízení s dítětem. Žena přerušila kontakt 
s manželem a jeho rodinou. Plánovala si, že 
se odstěhuje do azylového domu – ideálně 
i s dítětem, případně bez něj, ale s cílem 
vytvořit pro něj takové podmínky, aby se 
do její péče mohlo vrátit. V azylu pro ni drželi 
místo.
Paní byla ve velmi špatném psychickém 
stavu, čehož využil manžel se svou matkou 
a opět ji přiměli, aby se k nim vrátila. Klientka 
možnost pobytu v azylu nakonec nevyužila 
a dítě zůstalo rozhodnutím soudu v zařízení. 
Žena již dále nezvedala telefon ani se sama 
neozvala.

Vedoucí: Kristýna Červená, DiS.
e-mail: klic@pelhrimov.charita.cz
telefon: 725 136 782, 565 555 321
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Občanská poradna Pelhřimov  Pražská 127, budova č. 5, Pelhřimov
Španovského 319, budova Komunitního centra Pacov, Pacov

Občanská poradna nabízí rady, informace a pomoc všem lidem, kteří se dostali do nepříznivé sociální 
situace, nedokážou ji řešit vlastními silami, neznají svá práva a nemají možnost se orientovat v měnící se 
legislativě. Pracovníci poradny nabízejí komplexní doprovázení při řešení situace. Občanské poradenství 
je založeno na principech bezplatnosti, diskrétnosti, nestrannosti a nezávislosti.

Poradenství může být poskytováno osobně, kdy klient navštíví Občanskou poradnu v Pelhřimově nebo 
v Pacově, telefonicky, prostřednictvím e-mailu nebo dopisem. V odůvodněných případech může být 
poradenství poskytnuto v domácnosti klienta.

Občanská poradna v číslech

Počet uživatelů    331

Počet 30minutových intervencí  2 547

Stalo se v roce 2019
V roce 2019 zaznamenala Občanská poradna ze strany uživatelů velký zájem o oddlužení. Velký zlom 
znamenala novela Insolvenčního zákona, která nabyla platnosti 1. 6. 2019. Do konce května 2019 
zpracovaly pracovnice pouze 3 návrhy na povolení oddlužení oddlužení, od června jich bylo zpracovaných 
dalších 39. Celkem bylo tedy za rok 2019 zpracováno 42 návrhů na povolení oddlužení, zatímco v letech 
minulých jich bylo ročně zpracováno vždy max. 10. Oddlužení se díky novele stalo dostupnější. I tuto 
pomoc poskytujeme uživatelům bezplatně. 

I v roce 2019 jsme se ve spolupráci s městem Pelhřimov účastnili projektu Podpora finanční gramotnosti 
studentů na základních a středních školách. Besed, jejichž cílem bylo preventivně působit proti 
předlužování domácností, se v druhém pololetí školního roku 2018/2019 zúčastnilo 382 studentů 
a v prvním pololetí školního roku 2019/2020 404 studentů. 

Klientka navštívila Občanskou poradnu Pel-
hřimov kvůli synovi, který prožívá náročnou 
životní situaci – je ve vězení. Syna umístili 
do věznice daleko od bydliště klientky, proto 
se s ním osobně nevídá, pouze si dopisují. 
Žena byla velmi bezradná a zajímalo ji, zda 
může v této situaci něco dělat. Pracovnice 
poradny ji informovala o tom, že lze podat 
žádost o přemístění do jiné věznice, a tuto 
žádost s ní sepsala. Celá situace dopadla 
velmi dobře. Věznice žádosti vyhověla a syn 
byl přemístěn do bližší věznice, kde ho mat-
ka může vídat častěji. Dále se na nás klient-
ka obrátila v záležitosti svých dluhů. V minu-

losti již o oddlužení žádala, ale nesplňovala 
podmínky. Pracovnice poradny ženu in-
formovala o novele insolvenčního zákona 
a po zmapování situace klientce sdělila, že 
již podmínky splňuje. Žena za to byla vel-
mi ráda. Během několika schůzek pracov-
nice sestavila návrh na povolení oddlužení, 
který byl následně prostřednictvím poradny 
odeslán na krajský soud. Ten klientce ná-
vrh schválil. Ženě se nyní vede dobře. Syna 
budou již brzy propouštět z vězení a klient-
ka se v poradně informovala, zda by bylo 
možné návrh na povolení oddlužení sestavit 
i synovi.

Vedoucí: Bc. Jana Horáková, DiS. 
e-mail: poradna@pelhrimov.charita.cz
telefon: 722 073 059, 565 327 110

P
ří
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ěh
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Charitní záchranná síť Solní 1814, Pelhřimov

Pomáháme lidem v tíživé situaci, kteří si nemohou vlastními prostředky obstarat základní potraviny, 
ošacení a jiné nezbytné věci a také lidem postiženým živelnými pohromami. Poskytujeme potraviny, 
drogerii, použité oblečení, hračky, nádobí, možnost osprchování, v odůvodněných případech i přímou 
finanční pomoc a také radu a nasměrování v těžké životní situaci.

Přímá pomoc v číslech

Počet osob, které využily materiální pomoc  218

Počet intervencí v Charitní záchranné síti  1 037

Finanční pomoc z Tříkrálové sbírky   

Sprcha      využita 21x

Stalo se v roce 2019
V roce 2019 jsme se účastnili dvou Sbírek potravin, které probíhaly v Kauflandu a v Penny Marketu 
v Pelhřimově a v Penny Marketu v Kamenici nad Lipou. V květnu jsme získali 1.246 kg a v listopadu 
dokonce 2.237 kg potravin a drogerie pro lidi v nouzi.

P
ří

b
ěh

Do Charitní záchranné sítě (CHZS) přišel 
pán, který dosud nebyl evidován. Pracovnice 
CHZS během rozhovoru zjistila, že jde 
o muže bez domova. Do doby, než přišel 
do Charitní záchranné sítě, si vystačil 
s příjmy ze sezónních brigád, aktuálně 
však žádné příjmy neměl. Sám svoji situaci 
komentoval tak, že mu stačí přečkat zimu 
a pak brigády opět začnou. Pracovnice 
CHZS zjišťovala, zda pobírá dávky hmotné 
nouze. Z rozhovoru vyplynulo, že pán má 
trvalý pobyt v Praze a bylo mu sděleno, že 
by si o dávky musel žádat tam. S mužovým 
souhlasem pracovnice CHZS kontaktovala 
úřad práce, kde zjistila, že je možné zažádat 
o dávky hmotné nouze v místě pobytu. 
Poté s pánem hovořila o dalším postupu 
a nabídla pomoc s vyplněním žádosti. Pán 
odmítl s tím, že na úřad dojde sám a žádost 
vyplnit zvládne. Po zmapování situace byla 

muži vydána materiální pomoc v podobě 
potravin, drogerie, spacáku a oblečení. 
Po nějaké době pán informoval sociální 
pracovnici o tom, že mu jsou na základě 
úspěšně podané žádosti vypláceny dávky. 
Při dalších návštěvách a rozhovorech 
pracovnice CHZS zjistila, že klient již nechce 
žít dosavadním způsobem života a chtěl 
by si najít stálé zaměstnání a bydlení. 
Pracovnice ho v tomto cíli podporovala, 
mluvila s ním o tom, kde by mohl najít 
pracovní nabídky. Při jedné z dalších návštěv 
se muž pochlubil, že našel zaměstnání se 
zajištěným bydlením. Na následující schůzce 
se bohužel ukázalo, že pracovní nabídka 
nevyšla z důvodu absence ubytování a velké 
vzdálenosti na dojíždění. Pán však v hledání 
práce neustal a krátce nato do zaměstnání 
nastoupil. Sice stále žije na ulici, ovšem až 
dostane výplatu, rád by si našel i ubytování.

Vedoucí: Bc. Jana Horáková, DiS. 
e-mail: chzs@pelhrimov.charita.cz
telefon: 722 073 059

Pozn.: V rámci zachování anonymity našich klientů byla některá data v příbězích změněna. Na podstatu příběhů tyto změny nemají vliv.

poskytnuta 12x, pomohla 15 dospělým a 19 dětem
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Akce Charity

Tříkrálová sbírka 2019

Tříkrálová sbírka Charity Česká republika probíhá od roku 2001. Navazuje na starou lidovou tradici 
tříkrálových koled, kdy děti obcházely jednotlivé domy a chalupy a za zpěvu koled a pronesení přání 
pokoje celému domu dostaly od hospodáře drobnou výslužku.

Zpět k nám se vrací 65 % výtěžku sbírky a Oblastní charita Pelhřimov díky těmto prostředkům může 
pomáhat tam, kde je potřeba, nemocným, zdravotně postiženým, rodinám s dětmi v tísni a dalším jinak 
sociálně potřebným skupinám. Vybrané prostředky dále pomáhají udržet a rozvíjet sociální služby 
poskytované Oblastní charitou Pelhřimov.

Výtěžek Tříkrálové sbírky v našem regionu činil v roce 2019 812.086,- korun.
Velice si vážíme každého koledníka a každého daru. Díky této pomoci můžeme pomáhat potřebným.
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Tříkrálový pochod na Křemešník 2019

V roce 2019 jsme se rádi znovu připoji-
li k organizátorům Tříkrálového pochodu na  
Křemešník. Druhý ročník nedělního výšlapu 
na nejvyšší vrchol Pelhřimovska se tentokrát 
konal přímo na Tři krále a stejně jako popr-
vé startoval z pelhřimovského Masarykova  
náměstí nebo od Farmy Hrnčíř v Proseči pod 
Křemešníkem. 

Účastníci byli opět štědří a v kasičkách 
Tříkrálové sbírky 2019 se během této akce 
sešlo celkem 8.652,- korun. 
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Masopust 2019

Rádi se sdružujeme a dáváme najevo pospolitost charitního týmu. Proto jsme v roce 2019 poprvé vytvořili 
kolektivní masku a přidali se k masopustnímu průvodu, který Pelhřimovem kráčel v úterý 5. března.

Zároveň se v tento den skupinka pamětníků hostince Na růžku rozhodla u příležitosti 30. výročí jeho 
zavření připomenout oblíbenou pelhřimovskou hospodu alespoň prostřednictvím stánku na náměstí. 
Pivo za 2,50 hosté platili rovnou do charitní kasičky, kterou si pořadatelé vzpomínkové akce v čele 
s Josefem Fuxou k pípě objednali. Posbíraná částka vysoko převyšovala očekávání, uvnitř bylo 4.533,- 
korun. Dík patří organizátorům, kteří na nás mysleli, Pivovaru Poutník za darované pivo a zapůjčený 
stánek a samozřejmě všem zákazníkům, kteří velkorysými částkami podpořili charitní služby.
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Běh pro úsměv 2019

Tradiční sportovní akci, která vyzývá malé i velké k běhu pro radost, jsme si nenechali ujít ani v roce 2019. 
Běžcům všech věkových kategorií jsme v sobotu 25. května v našem stánku připravili aktivity, při nichž si 
mezi závody mohli trochu vydechnout a procvičit místo těla mozkové buňky.
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Prezentace poskytovatelů sociálních služeb 2019 

I v roce 2019 jsme využili možnosti prezentovat pelhřimovské veřejnosti naše sociální služby. 
Na Masarykově náměstí u nás mohli kolemjdoucí 18. června zakusit pohodlí polohovací postele, kterou 
má v nabídce Půjčovna kompenzačních pomůcek, anebo s děvčaty z Občanské poradny Pelhřimov 
zjistili, jak jsou na tom s finanční gramotností. Aktivity pro děti si připravil tým služby KLÍČ – Centrum  
pro rodinu a zdaleka ne jen seniorům, na které charitní služby rovněž cílí, bylo určeno zábavné testování 
paměti.
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Den Charity 2019

Každého 27. září nám kalendář připomíná svátek sv. Vincence, který svými skutky pro chudé započal 
tradici moderní evropské charity. Proto se v roce 2019 právě v tento den konal benefiční koncert, jenž 
pro nás uspořádala kapela MÍROVO HADODOOM z Havlíčkova Brodu. Patří jí za to velké poděkování!
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Dny domácí hospicové péče a Papučový den 2019

Začalo to nedělní mší v kostele sv. Bartoloměje. V pondělí jsme ustanovili nový rekord v počtu lidí 
v bačkorách shromážděných na náměstí, aby podpořili mobilní hospice. Sešlo se nás 259 a jsme zapsaní 
v České databance rekordů. V úterý v knihovně přednášela oblíbená socioložka Jiřina Šiklová. Ve středu 
se konala v pořadí již druhá Pomněnka aneb vzpomínkové setkání pro všechny, kteří o někoho přišli. 
Mimochodem, premiéru měla tato akce určená široké veřejnosti už v květnu. Ve čtvrtek jsme zdravotníky 
i sociální pracovníky pozvali na konferenci o paliativní péči, kde se na seznamu přednášejících objevila 
jména renomovaných odborníků. V pátek jsme se shledali s blízkými klientů, které měl v závěru života tu 
čest doprovázet tým Domácí hospicové péče Iris. A v sobotu celé naše týdenní snažení završil benefiční 
koncert Podolského chrámového sboru.

Tak ve zkratce vypadaly nabité Dny domácí hospicové péče 2019, které se konaly od 6. do 12. října.
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Posezení pro seniory

V roce 2019 jsme zahájili novou tradici posezení pro seniory. Příjemné odpoledne jsme s nimi strávili  
13. listopadu.

Akce určená široké veřejnosti zralého věku by se neuskutečnila bez pomoci organizace Hodina H, 
v jejíchž prostorách jsme se sešli, a také PhDr. Miroslavy Kvášové z Muzea Vysočiny Pelhřimov, která 
nám program obohatila poutavou přednáškou o pověstech a drbech z pelhřimovských dějin. K poslechu 
i tanci nám zahrál Josef Šulc. Všem děkujeme!
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Sbírka potravin 2019

Zákazníci mnoha supermarketů v České republice v sobotu 23. listopadu 2019 dali najevo solidaritu 
s potřebnými. Oblastní charitě Pelhřimov putovaly potraviny a drogerie, které nakupující darovali 
v pelhřimovském Kauflandu a Penny Marketu na autobusovém nádraží nebo v Penny Marketu v Kamenici 
nad Lipou. Celkem se v těchto obchodech v košících sešlo 2.237 kilogramů zboží.

Je to téměř o tunu více než v témže roce na jaře. Sbírka potravin se totiž v roce 2019 poprvé konala 
dvakrát.
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Zapalme svíčku 2019

Druhou prosincovou neděli roku 2019 zaplálo v pelhřimovské kapli sv. Kříže šedesát světýlek, které přišli 
za zesnulé děti rozsvítit pravidelní i noví návštěvníci. Setkání se „na Kalvárii“ uskutečnilo už po páté, 
a to především zásluhou organizátorky Veroniky Kovářové. Slova útěchy tentokrát poprvé zazněla z úst 
nového faráře sboru Českobratrské církve evangelické Petra Tureckého.

Obdobně jako v Pelhřimově si lidé ve stejný den připomínali památku těch, kteří nedostali šanci 
zestárnout, po celém světě.
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Finanční hospodaření

Činnost Oblastní charity Pelhřimov je financována z více zdrojů. Jsou jimi dotace státního rozpočtu 
(MPSV), územně samosprávných celků a obcí (např. Kraj Vysočina, město Pelhřimov, Žirovnice), dary 
nadací a nadačních fondů, fyzických a právnických osob, výnosy ze sbírek a tržby za vlastní výkony.

Účetnictví Oblastní charity Pelhřimov se řídí obecně platnými zásadami zákona č. 563/1991 Sb.  
o účetnictví, vyhláškou č. 504/2002 Sb. ve znění pozdějších předpisů a Českými účetními standardy pro 
účetní jednotky, u kterých hlavním předmětem činnosti není podnikání.

Náklady a výnosy

Náklady
Činnosti

hlavní hospodářská celkem

Spotřebované nákupy a nakupované služby 1 985 271,88 Kč 70 479,88 Kč 2 055 751,76 Kč

Osobní náklady 15 855 579,00 Kč 153 293,00 Kč 16 008 872,00 Kč

Daně a poplatky 17 762,00 Kč 0,00 Kč 17 762,00 Kč

Ostatní náklady 265 546,08 Kč 285,00 Kč 265 831,08 Kč 

Odpisy, prodaný majetek 305 879,00 Kč 26 023,00 Kč 331 902,00 Kč 

Poskytnuté příspěvky 28 600,00 Kč 0,00 Kč 28 600,00 Kč

Daň z příjmů 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč

Náklady celkem 18 458 637,96 Kč 250 080,88 Kč 18 708 718,84 Kč 

 

Výnosy
Činnosti

hlavní hospodářská celkem

Provozní dotace 15 767 453,72 Kč 0,00 Kč 15 767 453,72 Kč

Přijaté příspěvky 762 542,98 Kč 0,00 Kč 762 542,98 Kč

Tržby za vlastní výkony a za zboží 1 613 541,97 Kč 237 757,00 Kč 1 851 298,97 Kč

Ostatní výnosy 306 379,03 Kč 26 023,00 Kč 332 402,03 Kč 

Tržby z prodeje majetku 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč

Výnosy celkem 18 449 917,70 Kč 263 780,00 Kč 18 713 697,70 Kč

Výsledek hospodaření před zdaněním -8 720,26 Kč 13 699,12 Kč 4 978,86 Kč

Výsledek hospodaření po zdanění -8 720,26 Kč  13 699,12 Kč 4 978,86 Kč 

Poznámka:
  
Případný zisk zůstává v organizaci a je použit v dalších letech. Slouží zejména jako:

– Rezerva k vyrovnání meziročních výkyvů v dotacích

– Rezerva k překlenutí prvních měsíců v roce, kdy dotace ještě nejsou vyplaceny, ale je třeba hradit mzdy zaměstnanců 
i provozní náklady organizace

– Zdroj k pokrytí větších investic, zejména nákupu služebních automobilů pro terénní služby 
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Rozvaha k 31. 12. 2019

Aktiva
Stav k prvnímu dni

účetního období  
Stav k poslednímu dni

účetního období

Dlouhodobý majetek celkem 571 959,60 Kč   560 886,60 Kč 

Dlouhodobý hmotný majetek  3 416 131,87 Kč   3 736 960,87 Kč 

Oprávky k dlouhodobému majetku  -2 844 172,27 Kč -3 176 074,27 Kč 

Krátkodobý majetek celkem 4 525 466,85 Kč 9 756 888,16 Kč

Zásoby celkem  106 913,14 Kč 79 262,69 Kč

Pohledávky celkem  128 404,84 Kč 5 393 305,05 Kč

Krátkodobý finanční majetek celkem  4 172 477,37 Kč 4 161 308,85 Kč 

Jiná aktiva celkem  117 671,50 Kč 123 011,57 Kč

Aktiva celkem 5 097 426,45 Kč 10 317 774,76 Kč

Pasiva
Stav k prvnímu dni

účetního období  
Stav k poslednímu dni

účetního období

Vlastní zdroje celkem 3 350 592,68 Kč 8 447 335,96 Kč

Jmění celkem   3 310 103,98 Kč 8 442 357,10 Kč 

Výsledek hospodaření celkem  40 488,70 Kč 4 978,86 Kč 

Cizí zdroje celkem 1 746 833,77 Kč 1 870 438,80 Kč 

Krátkodobé závazky celkem  1 746 833,77 Kč 1 870 438,80 Kč 

Pasiva celkem 5 097 426,45 Kč 10 317 774,76 Kč
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Z P R Á V A   N E Z Á V I S L É H O   A U D I T O R A
 

o ověření účetní závěrky sestavené k 31.12.2019

v organizaci

Oblastní charita Pelhřimov

Praha, 25. května 2020

22HLAV s.r.o., IČ 64052907, Spisová značka C 10016 vedená u KS v UL, oprávnění KAČR č. 277, osvědčení KDPČR 
sídlo: Všebořická 82/2, 40001 Ústí nad Labem, pobočka: Doudlebská 1699/5, 14000 Praha 4

Tel.: +420 474745134, +420 230 234 554, E-mail: info@22hlav.cz, Web: http://www.22hlav.cz 
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ÚVODNÍ ÚDAJE

Subjekt, u něhož bylo provedeno ověření

Oblastní charita Pelhřimov
Solní 1814, 39301 Pelhřimov
IČ: 472 24 541
Předmět činnosti: 

 pomáhat lidem v nouzi na principech křesťanské lásky

Příjemce zprávy

zřizovatel

Předmět ověřování

účetní závěrka sestavená k 31.12.2019 za účetní období 1.1.2019 – 31.12.2019

Termín provedení auditu

20.4.2020 – 25.5.2020

Ověření provedl a zprávu auditora zpracoval

22HLAV s.r.o. 
Všebořická 82/2, Ústí nad Labem
oprávnění KAČR č. 277
člen mezinárodní asociace nezávislých profesionálních firem 
MSI Global Alliance, Legal & Accounting Firms

odpovědný auditor: Ing. Jan Černý, oprávnění KAČR č. 2455

22HLAV s.r.o., IČ 64052907, Spisová značka C 10016 vedená u KS v UL, oprávnění KAČR č. 277, osvědčení KDPČR 
sídlo: Všebořická 82/2, 40001 Ústí nad Labem, pobočka: Doudlebská 1699/5, 14000 Praha 4

Tel.: +420 474745134, +420 230 234 554, E-mail: info@22hlav.cz, Web: http://www.22hlav.cz 
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ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA
určena zřizovateli organizace Oblastní charita Pelhřimov

Zpráva o ověření účetní závěrky

Výrok auditora
Provedli jsme audit přiložené účetní závěrky organizace Oblastní charita Pelhřimov (dále také
„Organizace“) sestavené na základě českých účetních předpisů, která se skládá z rozvahy
k 31.12.2019, výkazu zisku a ztráty za rok končící 31.12.2019 a přílohy této účetní závěrky, která
obsahuje popis použitých podstatných účetních metod a další vysvětlující informace. Údaje
o Organizaci jsou uvedeny v bodě 1 přílohy této účetní závěrky.

Podle našeho názoru účetní závěrka podává věrný a poctivý obraz aktiv a pasiv organizace
Oblastní charita Pelhřimov k 31.12.2019 a nákladů a výnosů a výsledku jejího hospodaření za
rok končící 31.12.2019 v souladu s českými účetními předpisy.

Základ pro výrok
Audit jsme provedli v souladu se zákonem o auditorech, nařízením Evropského parlamentu a Rady
(EU) č. 537/2014 a standardy Komory auditorů České republiky pro audit, kterými jsou mezinárodní
standardy pro audit (ISA), případně doplněné a upravené souvisejícími aplikačními doložkami. Naše
odpovědnost stanovená těmito předpisy je podrobněji popsána v oddílu Odpovědnost auditora za
audit účetní závěrky. V souladu se zákonem o auditorech a Etickým kodexem přijatým Komorou
auditorů České republiky jsme na Organizaci nezávislí a splnili jsme i další etické povinnosti
vyplývající z uvedených předpisů. Domníváme se, že důkazní informace, které jsme shromáždili,
poskytují dostatečný a vhodný základ pro vyjádření našeho výroku.

Ostatní informace uvedené ve výroční zprávě
Ostatními informacemi jsou v souladu s § 2 písm. b) zákona o auditorech informace uvedené ve
výroční zprávě mimo účetní závěrku a naši zprávu auditora. Za ostatní informace odpovídá ředitel
Organizace.
Náš výrok k účetní závěrce se k ostatním informacím nevztahuje. Přesto je však součástí našich
povinností souvisejících s ověřením účetní závěrky seznámit se s ostatními informacemi a posoudit,
zda ostatní informace nejsou ve významném (materiálním) nesouladu s účetní závěrkou či s našimi
znalostmi o účetní jednotce získanými během ověřování účetní závěrky nebo zda se jinak tyto
informace nejeví jako významně (materiálně) nesprávné. Také posuzujeme, zda ostatní informace
byly ve všech významných (materiálních) ohledech vypracovány v souladu s příslušnými právními
předpisy. Tímto posouzením se rozumí, zda ostatní informace splňují požadavky právních předpisů
na formální náležitosti a postup vypracování ostatních informací v kontextu významnosti
(materiality), tedy zda případné nedodržení uvedených požadavků by bylo způsobilé ovlivnit úsudek
činěný na základě ostatních informací.
Na základě provedených postupů, do míry, již dokážeme posoudit, uvádíme, že

 ostatní informace, které popisují skutečnosti, jež jsou též předmětem zobrazení v účetní
závěrce, jsou ve všech významných (materiálních) ohledech v souladu s účetní závěrkou a

 ostatní informace byly vypracovány v souladu s právními předpisy.

22HLAV s.r.o., IČ 64052907, Spisová značka C 10016 vedená u KS v UL, oprávnění KAČR č. 277, osvědčení KDPČR 
sídlo: Všebořická 82/2, 40001 Ústí nad Labem, pobočka: Doudlebská 1699/5, 14000 Praha 4

Tel.: +420 474745134, +420 230 234 554, E-mail: info@22hlav.cz, Web: http://www.22hlav.cz 
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Dále jsme povinni uvést, zda na základě poznatků a povědomí o Organizaci, k nimž jsme dospěli při
provádění auditu, ostatní informace neobsahují významné (materiální) věcné nesprávnosti. V rámci
uvedených postupů jsme v obdržených ostatních informacích žádné významné (materiální)
věcné nesprávnosti nezjistili.

Odpovědnost ředitele Organizace za účetní závěrku
Ředitel Organizace odpovídá za sestavení účetní závěrky podávající věrný a poctivý obraz v souladu
s českými účetními předpisy, a za takový vnitřní kontrolní systém, který považuje za nezbytný pro
sestavení účetní závěrky tak, aby neobsahovala významné (materiální) nesprávnosti způsobené
podvodem nebo chybou.
Při sestavování účetní závěrky je ředitel Organizace povinen posoudit, zda je Organizace schopna
nepřetržitě trvat, a pokud je to relevantní, popsat v příloze účetní závěrky záležitosti týkající se jejího
nepřetržitého trvání a použití předpokladu nepřetržitého trvání při sestavení účetní závěrky,
s výjimkou případů, kdy ředitel plánuje zrušení Organizace nebo ukončení její činnosti, respektive
kdy nemá jinou reálnou možnost než tak učinit.

Odpovědnost auditora za audit účetní závěrky
Naším cílem je získat přiměřenou jistotu, že účetní závěrka jako celek neobsahuje významnou
(materiální) nesprávnost způsobenou podvodem nebo chybou a vydat zprávu auditora obsahující náš
výrok. Přiměřená míra jistoty je velká míra jistoty, nicméně není zárukou, že audit provedený
v souladu s výše uvedenými předpisy ve všech případech v účetní závěrce odhalí případnou existující
významnou (materiální) nesprávnost. Nesprávnosti mohou vznikat v důsledku podvodů nebo chyb a
považují se za významné (materiální), pokud lze reálně předpokládat, že by jednotlivě nebo v souhrnu
mohly ovlivnit ekonomická rozhodnutí, která uživatelé účetní závěrky na jejím základě přijmou.
Při provádění auditu v souladu s výše uvedenými předpisy je naší povinností uplatňovat během celého
auditu odborný úsudek a zachovávat profesní skepticismus. Dále je naší povinností:

 Identifikovat a vyhodnotit rizika významné (materiální) nesprávnosti účetní závěrky
způsobené podvodem nebo chybou, navrhnout a provést auditorské postupy reagující na tato
rizika a získat dostatečné a vhodné důkazní informace, abychom na jejich základě mohli
vyjádřit výrok. Riziko, že neodhalíme významnou (materiální) nesprávnost, k níž došlo
v důsledku podvodu, je větší než riziko neodhalení významné (materiální) nesprávnosti
způsobené chybou, protože součástí podvodu mohou být tajné dohody (koluze), falšování,
úmyslná opomenutí, nepravdivá prohlášení nebo obcházení vnitřních kontrol  ředitelem.

 Seznámit se s vnitřním kontrolním systémem Organizace relevantním pro audit v takovém
rozsahu, abychom mohli navrhnout auditorské postupy vhodné s ohledem na dané okolnosti,
nikoli abychom mohli vyjádřit názor na účinnost jejího vnitřního kontrolního systému.

 Posoudit vhodnost použitých účetních pravidel, přiměřenost provedených účetních odhadů a
informace, které v této souvislosti ředitel Organizace uvedl v příloze účetní závěrky.

 Posoudit vhodnost použití předpokladu nepřetržitého trvání při sestavení účetní závěrky
ředitelem a to, zda s ohledem na shromážděné důkazní informace existuje významná
(materiální) nejistota vyplývající z událostí nebo podmínek, které mohou významně
zpochybnit schopnost Organizace nepřetržitě trvat. Jestliže dojdeme k závěru, že taková
významná (materiální) nejistota existuje, je naší povinností upozornit v naší zprávě na
informace uvedené v této souvislosti v příloze účetní závěrky, a pokud tyto informace nejsou
dostatečné, vyjádřit modifikovaný výrok. Naše závěry týkající se schopnosti Organizace
nepřetržitě trvat vycházejí z důkazních informací, které jsme získali do data naší zprávy.
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Nicméně budoucí události nebo podmínky mohou vést k tomu, že Organizace ztratí schopnost
nepřetržitě trvat.

 Vyhodnotit celkovou prezentaci, členění a obsah účetní závěrky, včetně přílohy, a dále to, zda
účetní závěrka zobrazuje podkladové transakce a události způsobem, který vede k věrnému
zobrazení.

Naší povinností je informovat ředitele mimo jiné o plánovaném rozsahu a načasování auditu a
o významných zjištěních, která jsme v jeho průběhu učinili, včetně zjištěných významných
nedostatků ve vnitřním kontrolním systému.

22HLAV s.r.o.
člen mezinárodní asociace nezávislých profesionálních firem 
MSI Global Alliance, Legal & Accounting Firms
Všebořická 82/2, 400 01 Ústí nad Labem                                                                Ing. Jan Černý
oprávnění KAČR č. 277                                                                                   oprávnění KAČR č. 2455

V Praze, dne 25. května 2020
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sídlo: Všebořická 82/2, 40001 Ústí nad Labem, pobočka: Doudlebská 1699/5, 14000 Praha 4
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Nedílnou součástí této zprávy jsou následující přílohy:
 Rozvaha k 31.12.2019
 Výkaz zisku a ztráty za období 1.1.2019 – 31.12.2019
 Příloha k účetní závěrce za období 1.1.2019 – 31.12.2019

22HLAV s.r.o., IČ 64052907, Spisová značka C 10016 vedená u KS v UL, oprávnění KAČR č. 277, osvědčení KDPČR 
sídlo: Všebořická 82/2, 40001 Ústí nad Labem, pobočka: Doudlebská 1699/5, 14000 Praha 4

Tel.: +420 474745134, +420 230 234 554, E-mail: info@22hlav.cz, Web: http://www.22hlav.cz 
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Poděkování

Oblastní charita Pelhřimov děkuje všem donátorům a lidem dobré vůle, kteří nám pomáhají v našem úsilí 
a jimž není lhostejný osud lidí v těžkých životních situacích.

Jmenovitě děkujeme Ministerstvu práce a sociálních věcí, Kraji Vysočina, městům Pelhřimov, Humpolec, 
Pacov a Žirovnice, dále Nadaci J&T, Výboru dobré vůle – Nadaci Olgy Havlové, Nadaci ČEZ, Nadaci 
AGROFERT a Nadačnímu fondu pro Pelhřimovsko. 

V roce 2019 jste nám darovali 84 650 Kč

Pomáhejte s námi

číslo bankovního účtu
115-451000237/0100

D
ěk

uj
em

e!
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S poděkováním

Oblastní charita Pelhřimov – Výroční zpráva 2019

Vydala: Oblastní charita Pelhřimov
Solní 1814, 393 01  Pelhřimov
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