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Oblastní charita Třebíč je 
důležitou institucí pro město 
i celý okres. O tom, co nabízí 
veřejnosti, jaké má možnos-
ti, o které oblasti sociálních a 
zdravotních služeb je v současné 
době největší zájem, informuje 
vedoucí PR a FR oddělení Iveta 
Kopecká.
� Mirka Čermáková

Která oblast charitních služeb je 
nejvíce veřejností využívána?

Zcela jistě Domácí hospic sv. Zdi-
slavy, který je dnes největší službou 
třebíčské Charity. Pomáhá žít lidem i 
s vážnou nemocí doma, v rodinném 
kruhu, mezi svými blízkými. Nabí-
zí jim nepřetržitou podporu lékařů, 
zdravotních sester, sociálních pra-
covníků, psychologa a duchovního, 
a to v rámci celého okresu Třebíč.

To jistě znamená velké plus pro 
lidi kolem nemocného člověka.

Je stále ještě dost rodin, které mají 
z domácího doprovázení svých blíz-
kých obavu, myslí si, že to nezvlád-
nou. Přítomností odborného týmu v 
rodině se přesvědčují, že je to mož-
né. Péče mnohdy pomůže celou 
rodinu semknout, utužit.

Určitě je to velmi náročná služ-
ba, složité musí být i její zajištění. 
Máte pro ni dostatek pracovníků?

Zájem o domácí hospicovou péči 
a počet jejích pacientů ustavičně a 
poměrně rychle narůstá, protože 
většina lidí si přeje umřít doma, a 
ne v nemocnicích či sociálních ústa-
vech. Na to je třeba neustále reago-
vat a hledat nová řešení, jak službu 
rozvíjet a zkvalitňovat.

Tým průběžně posiluje. Řeší se 
větší zázemí pro tuto službu. Spolu-
pracujeme s nemocnicí i praktický-
mi lékaři, se specializovanými praco-
višti. Pro všechny je velmi důležité, 
aby měli dostatek informací ohledně 
možností a služeb v domácím pro-
středí. Odborná paliativní péče má 
význam i pro ty, kteří žijí v domo-
vech pro seniory nebo v domech s 
pečovatelskou službou. Do týmu 
rádi přivítáme další pracovníky, v 

současné době hledáme zdravotní 
sestru.

Jak je to s finanční dostupností 
této služby?

Zdravotní péče, kterou poskytují 
lékaři a zdravotní sestry, je pro rodi-
ny zdarma. Částečně je hrazena ze 
zdravotního pojištění, část financí 
získáváme především z dotací Kra-
je Vysočina. Rodina přispívá 100 
korun denně na koordinaci zdravot-
ní a sociální části. 

Stát pečujícím osobám nabízí 
finanční podporu formou příspěv-
ku na péči, se kterou mohou poradit 
naši sociální pracovníci. Tento pří-
spěvek je možné využít i na úhradu 
práce pečovatelek, jestliže se rodi-
na rozhodne podporu využít. Část-
ka pečovatelek vychází ze zákona 
108/2006 Sb. o sociálních službách 

a činí 130 korun za hodinu.

Jaké další služby Charita nabízí?
K nejstarším patří služba přechod-

ného azylového ubytování pro muže, 
matky s dětmi, dnes i pro celé rodi-
ny a samotné ženy. Kromě domácí-
ho hospice jsou zde i další terénní 
služby: pečovatelská, domácí zdra-
votní péče a osobní asistence. Dále 
dva denní stacionáře: Domovinka 
pro seniory a osoby se zdravotním 
postižením a Úsměv pro lidi s men-
tálním a kombinovaným postižením. 
Paprsek naděje nabízí služby lidem s 
duševním onemocněním. Osobám 
se zdravotním i sociálním znevý-
hodněním se věnuje TaxiS sociální 
rehabilitace. Pro rodiny, kterým se 
narodí dítě s postižením, je tu raná 
péče. Klubíčko pomáhá rodinám s 
dětmi v tíživé situaci, Centrum Ruth 

Domácí hospic je žádanou službou 
Charity, říká Iveta Kopecká

� nezisková církevní organizace a jako 
součást Diecézní charity Brno působí v 
třebíčském okrese od roku 1992. Dnes 
poskytuje více než 25 sociálních, zdra-
votních, prorodinných, preventivních 
a dalších služeb lidem, kteří se ocitli v 
těžké životní situaci. Ročně obslouží 
více než 5500 klientů. V jejím čele sto-
jí od samého počátku ředitel Mgr. Petr 
Jašek.

Oblastní 

charita Třebíč

je zaměřeno na podporu rodinných 
vztahů, pro mládež pracují dva níz-
koprahové kluby Ambrela a BARÁK, 
problémy se závislostmi řeší K-cent-
rum a po jejich léčbě navazují služby 
Doléčovacího centra, osobami vra-
cejícími se z výkonu trestu se zabývá 
AL PASO Vysočina. Lidí, kteří pro-
padli sítí veškeré pomoci, se ujímá 
Charitní záchranná síť. Důležité mís-
to má i prevence na školách a dobro-
volnická činnost.

Tak rozsáhlý záběr činností. 
Určitě vítáte i nějakou formu dár-
covství.

Finance z veřejných zdrojů, přede-
vším z Kraje Vysočina, města Třebí-
če a mnoha dalších nepokryjí všech-
ny náklady. Jsme proto moc vděčni, 
když nám finančními, případně věc-
nými dary pomáhá řada firem i jed-
notliví lidé. Chce-li nám někdo 
věnovat dar, najde přehledné infor-
mace na našich webových stránkách.

Důležité jsou pro nás také veřejné 
sbírky. Právě ve středu 7. října pořá-
dá třebíčská Charita tradiční Koláč 
pro hospic na podporu činnosti 
Domácího hospice sv. Zdislavy. Do 
sbírky bude možné přispět v Třebíči, 
Hrotovicích, Moravských Budějovi-
cích, Náměšti nad Oslavou. Přispíva-
jící čeká odměna v podobě chutného 
koláče. Kromě finančního přínosu 
má akce zároveň i osvětovou funkci, 
a to seznamovat lidi s problematikou 
paliativní péče.

Všem dárcům děkujeme. Jejich pří-
spěvky pomáhají, abychom mohli 
poskytovat kvalitní služby a dostáva-
lo se jich všem, kdo je potřebují.

IVETA KOPECKÁ.

03.10.2020 sobota  MUDr. Machová Eva  Husova 898 Náměšť n. Oslavou  568  620 248
04.10.2020 neděle  MUDr. Machová Eva  Husova 898 Náměšť n. Oslavou  568  620 248
10.10.2020 sobota  MUDr. Machová Eva  Husova 898 Náměšť n. Oslavou  568  620 248
11.10.2020 neděle MUDr. Látal Petr Kpt. Jaroše 2 674 01 Třebíč  568 826 201
17.10.2020 sobota MUDr. Lhotská Kateřina  ESTHES s.r.o., Sokolská 3, Třebíč 568 840 820
18.10.2020 neděle MUDr. Lhotský Václav   ESTHES s.r.o., Sokolská 3, Třebíč 568 840 820
24.10.2020 sobota MUDr. Machová Eva  Husova 898 Náměšť n. Oslavou  568  620 248
25.10.2020 neděle MUDr. Machová Eva  Husova 898 Náměšť n. Oslavou  568  620 248
28.10.2020 svátek MUDr. Machová Eva  Husova 898 Náměšť n. Oslavou  568  620 248
31.10.2020 sobota  MDDr. Ludin Tomáš   ESTHES s.r.o., Sokolská 3, Třebíč 568 840 820

Služby LSPP stomatologické na ŘÍJEN 2020
sobota, neděle, svátek: 9-12 hodin

Na městské věži 
dýchal čistý 

vzduch i kojenec
Cestu za čistým vzduchem pořá-

dalo v pátek 18. září v rámci Evrop-
ského týdne mobility Zdravé město 
Třebíč s partnery.  Nadýchat se čer-
stvého vzduchu na vrcholu Městské 
věže přišlo 116 lidí. V útrobách věže 
si nechalo změřit tlak, hladinu cukru 
a cholesterolu kolem čtyřech desítek 
zájemců.

„Na věž vystoupali turisté například 
z Kyjova, Brna i Prahy. Nejmladšímu 
účastníku byly dva měsíce,“ prozradila 
koordinátorka Projektu Zdravé měs-
to Třebíč Iveta Ondráčková. -mč-


