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Charitní záchranná síť při 
třebíčské charitě má za cíl 
pomáhat potřebným. O bližší 
podrobnosti jsme požádali 
Blanku Spilkovou,
která ji zaštiťuje.
� Antonín Zvěřina

O jakou službu se jedná? 
Sociální služba má pevně daná pra-

vidla a musí se jimi řídit. Charitní 
záchranná síť má ale do jisté míry 
větší volnost v poskytování pomo-
ci, a proto ji nazýváme programem. 
Ten běží v rámci třebíčské Charity 
zhruba jeden a půl roku. 

Stále se učíme lépe jej využívat. 
Co člověk, to jedinečný příběh, kte-
rý vyžaduje zvláštní řešení. Mno-
ho lidí v nouzi potřebuje potravino-
vou pomoc, hygienické potřeby, či 
oblečení. Jiní požádají i o finanční 
pomoc, kterou ale poskytujeme veli-
ce výjimečně. 

Na základě sociálního šetření, a  
jen menší částky. Spolupracujeme 
v tom s Odborem sociálních věcí a 
s Odborem sociálně právní ochra-
ny dětí městských úřadů, či s Úřa-
dem práce. Zprvu odkazujeme oso-
by v těžké situaci na tyto úřady, aby 
požádali o všechny možnosti státní 
podpory. 

Pokud pro žádajícího občana 
zákonná pomoc z nějakého důvodu 
není možná, a to ani v našich regis-
trovaných sociálních službách, pak 
teprve nastupuje Charitní záchran-
ná síť. 

Stává se, že se někdo přestěhuje z 
druhého konce republiky, z ubytov-
ny nebo azylového domu, do Třebí-
če. Není ještě přihlášen na úřadech, a 
má hlad. Těmto žadatelům o pomoc 
poskytneme jídlo, a případně také 
hygienické potřeby. Během dalších 
kontaktů vedeme klienty k tomu, 
aby svou situaci dlouhodobě řeši-
li.  Mohou ale nastat situace, kdy nás 
oslovují zmiňované úřady, abychom 
pomohli, protože v dané chvíli ne-
existuje zákonná možnost pomo-
ci, například když jsou lidé osamě-
lí, zadlužení, bez přístřeší, nemocní, 
mají malý invalidní důchod. 

Pak jim Charitní záchranná síť 
poskytuje potraviny po delší dobu. 
Další skupinou lidí, kteří potřebují 
pomoc Charitní záchranné sítě, jsou 
osamělí senioři, kteří nemají nikoho, 
kdo by jim pomohl a poradil při jed-
nání s úřady a s různými institucemi. 
Cítí se opuštění, potřebují dopro-
vod, nebo si jen popovídat a podob-
ně. 

Jak se o vás klienti dozvídají?  
Oslovila jsem starosty více než 100 

obcí Třebíčska, kněze, a naše kon-
taktní osoby v obcích. Zaslala jsem 
jim letáky seznamující s Charitní 
záchrannou sítí, a požádala jsem je 
o spolupráci. I všechny pracovní-
ky Oblastní charity Třebíč, kteří se 
také do činnosti Charitní záchran-
né sítě zapojují. Když zjistí, že něk-
terý uživatel jejich služeb potřebuje 
pomoc mimo rámec jejich služby, 
odkáží ho na Charitní záchrannou 
síť, a společně hledáme řešení. 

Snažíme se o Charitní záchran-
né síti informovat i prostřednictvím 
regionálních médií. A konečně - lidé 

si o nás i mezi sebou řeknou. Takže 
klienti se k nám dostávají mnoha 
způsoby.

Nejsou mezi nimi tací, kteří pro-
gram zneužívají? 

Ano, jsou i takové případy. Proto se 
snažíme zjišťovat skutečné potřeby 
žadatelů o pomoc v sociálním šetře-
ní, ale zároveň respektovat lidskou 
důstojnost těchto lidí a nenarušo-
vat jejich soukromí. Občas se objeví 
lidé, kteří by mohli pomoc zneuží-
vat. Většinou to rychle vyjde najevo. 
Ale mojí osobní filosofií je, raději 
pomoci, než někomu ublížit.

Máte představu, kolik už jste 
měli klientů? 

Ano, zaznamenávám počet a způ-
sob pomoci lidem v těžké situaci, 
které po delší období doprovázím. 
Dosud jich je zhruba padesát. Osob, 
kterým bylo pomoženo jednorázo-
vě, bylo přes dvě stě. 

Jedná se o celorepublikový pro-
gram? 

Zatím nikoli. Podle mých informa-
cí přišel s nápadem zřizovatel naší 
Diecézní charity Brno, Brněnské 
biskupství. Pan biskup Vojtěch Cikr-
le se zamýšlel nad tím, že žijí kolem 
nás lidé ohrožení hladem, osamo-
cením, chudobou, kteří z různých 
důvodů nenacházejí pomoc ve své 
situaci. Někteří sami nejsou schopni 
informace o pomoci  vůbec získat, a 
nemají nikoho blízkého, kdo by jim 
poradil. Dalším důvodem je, že vět-
šina sociálních služeb je placená, a 
oni nemají na úhradu služeb peníze. 

Co bezdomovci? 
Ano, i lidé bez přístřeší patří do 

naší cílové skupiny. V Třebíči jich 
není mnoho. Většinou vědí, že o 
pomoc mohou požádat kdykoli v 
Azylovém domě pro muže Oblastní 

charity Třebíč, a nyní nově i ženy v 
Azylovém domě pro rodiče s dětmi 
a ženy. Žádají někdy o pomoc také 
kněze na farách. 

Přicházejí sem lidé, kteří se vra-
cejí z vězení? 

Pro tyto lidi má Oblastní chari-
ta Třebíč zvláštní program, který se 
jmenuje Al Paso. Podpora probíhá 
již v době, kdy si odpykávají trest. a 
může být poskytována i rodině věz-
něné osoby, pokud se dostala do 
těžké situace. Při návratu z výko-
nu trestu jim pracovníci pomáha-
jí začlenit se znovu do života, a pro 
tuto pomoc je možné využít i Cha-
ritní záchrannou síť. 

Spolupracujete s městskou poli-
cií?  

Jsem ráda, že to zatím nebylo 
potřeba. Jsem domluvena s kolegy z 
Azylového domu pro muže, že mne 
v případě potřeby pomoci u nezná-
mého člověka v terénu doprovodí. 
V obcích mimo Třebíč jsem dvakrát 
poprosila o doprovod pana starostu.

Poznáte, kdo lže, a kdo říká prav-
du? 

Vytušit se to dá, ale abych to 
poznala se stoprocentní jistotou, to 
určitě ne. Když lidé lžou, mnohdy 
se do svých nepravd sami zamotají a 
prozradí se. Většina lidí, kteří žádají 
o pomoc, měli v životě těžké startov-
ní podmínky, mnohdy složité dět-
ství, nedostatek lásky a rodičovské 
péče, problematickou výchovu, život 
v neúplných rodinách, v Dětských 
domovech, prožili domácí nási-
lí, závislost na návykových látkách, 
mají nedostatečné vzdělání. To vše 
ovlivnilo jejich další život i jednání, 
a tak si někdy pomáhají asi i lží. 

Jak získáváte například potravi-
novou pomoc? 

V minulosti jsme dostávali potravi-
ny v rámci celostátního evropského 
projektu FEAD. Tento projekt nyní 
končí, a není jasné, zda bude v dal-
ším roce pokračovat. Proto Oblast-
ní charita Třebíč navázala spolupráci 
s Potravinovou bankou Vysočiny v 
Ledči nad Sázavou (PBV). Potravi-
ny pro lidi ohrožené hladem objed-
náváme nyní tam. 

PBV  je zásobena zbožím vysklad-
něným ze supermarketů, takže 
sortiment potravin a hygienic-
kých potřeb je nestálý. Pracov-
nice PBV nám zboží dováží po 
menších množstvích. Kolegové z 
našich Azylových domů se zúčastní 
Národní potravinové sbírky v říjnu 
tohoto roku. Pro Charitní záchran-
nou síť nemáme, bohužel, na velké 
množství potravin a hygienických 
potřeb skladovací prostory. 

Dá se říct, že jste někomu 
zachránili život? 

Tak to nevím. Nyní třeba pomá-
hám jednomu páru seniorů, kteří 
se zadlužili, a nezbývají jim pení-
ze na potraviny. Když jsem se o 
nich dozvěděla prostřednictvím 
jejich přítele, říkali mi, že už tři dny 
nejedli. 

Někdy je to stejné u rodin, nebo 
samotných matek s dětmi, které se 
stěhují po celé republice a bydlí v 
různých ubytovnách. Většina těch-
to lidí je nezaměstnaná. Ubytování 
v předražených soukromých uby-
tovnách bývá tak drahé, že nedo-
káží dlouhodobě platit nájem.

Když dluží, jsou vystěhováni, a 
hledají další destinaci, kde se histo-
rie opakuje. Než se v novém bydlišti 
přihlásí na úřadech a dostanou dáv-
ky na živobytí, mívají určitě nedo-
statek jídla. Několika takovým rodi-
nám jsme potraviny poskytli.

Poskytli jste už nějaké peněžní 
částky? 

Pomáháme penězi od dárců. 
Například jsme nakupovali postýl-
ku pro narozené dítě, rodiče na ni 
neměli peníze, přispívali jsme na 
nákup starší pračky pro maminku 
holčičky se zdravotními problémy, 
úhradu pohřbu a podobně. 

Jedná se ale o výjimečné případy. 
Někdy se pokoušíme najít finanční 
pomoc pro lidi v nouzi v rámci naše-
ho dalšího programu, tzv. „Adopce 
na blízko“. Hledáme prostřednic-
tvím Facebooku nebo článku v novi-
nách člověka, který by na základě 
beze jmen vylíčeného příběhu osoby 
v nouzi chtěl tomuto člověku pomo-
ci.

Jak je patrné z tohoto příkladu, i z 
jiných už dříve zmíněných, všechna 
střediska a programy Oblastní cha-
rity Třebíč jsou propojené, a dopl-
ňují se kreativně podle individuál-
ní potřeby v pomoci jednotlivým 
lidem. 

Je toto problém celé společnosti, 
nebo jen větších sídel? 

Myslím si, že problémy, které řeší 
Charitní záchranná síť, jsou problé-
mem napříč celou společností, nevy-
bírají si ani velká města, ani malé 
obce. 

BLANKA SPILKOVÁ přivítá každou informaci o lidech, kteří potřebují pomoc. 
 Foto: Antonín Zvěřina

Charitní záchranná síť pomáhá potřebným


