
dojíždění do Domovinky pro ty, kteří nemohou 
přijet sami nebo s rodinou.

Projekt Domovinka byl podpořen městem 
Jaroměřice nad Rokytnou. 

Děkujeme. 
Anna Strnadová 

sociální pracovník Domovinky Třebíč
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DOMOVINKA TŘEBÍČ
Domovinka Třebíč je sociální služba dostupná 

také pro obyvatele Jaroměřic nad Rokytnou a okolí. 
Je určena seniorům a dospělým lidem se zdravotním 
postižením, kterým nabízí denní pobyt (od 7 do 16 
hodin) v příjemném bezbariérovém prostředí se 
zajištěnou péčí a navíc s bohatým programem. 

Pokud víte o člověku, který je doma sám a chybí 
mu společnost, případně potřebuje péči v době, kdy 
je rodina v zaměstnání, můžete nás kontaktovat na 
našich telefonních číslech 568 851 146 nebo 604 
583 529. Do Jaroměřic jezdí naše auto, které může 
zájemce do Domovinky a zpět domů dopravit. 
V současnosti je o službu Domovinky větší zájem, 
takže je nutné se předem domlouvat, který den je 
volné místo, případně se zatím přihlásit jako 
náhradník. 

V Domovince je každý den jiný – povídáme si, 
zpíváme, trénujeme paměť, chodíme na procházky, 

poslechneme si přednášku, zhlédneme vystoupení 
či cestopisný dokument. 

Můžete k nám přijít i na akce pro veřejnost. 
Jednou z nich letos bylo i zajímavé povídání 
s jaroměřickým knězem P. Tomášem Holznerem 
o Expedici Gruzie – Arménie, kterou podnikl na 
motorce. Pozvánky na akce i všechny podstatné 
informace o nás najdete na stránkách 
http://trebic.charita.cz/. 

Taky moc rádi vyrážíme na různé výlety 
a kulturní akce, kam bychom se možná sami ani 
nedostali. Letos jsme poznávali zajímavá místa 
v Myslibořicích, v Lukách nad Jihlavou, v Kralicích, 
v Náměšti n. O., v Bohuslavicích či ve Stříteži. 
Začátkem listopadu nám zástupkyně Nadace ČEZ 
Mgr. Jana Štefánková slavnostně předala nové 
sedmimístné auto Dacia Lodgy, určené nejen na 
výlety, ale zejména pro bezpečné a pohodlné 

Do území MAS Rokytná, o.p.s. míří první finanční zdroje z EU 
z výzev vyhlašovaných MAS Rokytnou

MAS Rokytná, o.p.s. 
díky podpoře členských obcí 
a Mikroregionu Moravsko-
budějovicko a Mikroregionu 
Hrotovicko a díky  obdržené 

finanční podpoře  ve výši 20.000,-- Kč od města 
Jaroměřice nad Rokytnou může pokračovat 
v realizaci projektu  Strategie komunitně vedeného 
místního rozvoje pro území MAS Rokytná pro 
období 2014 – 2020 „Cesta k rozkvětu regionu“. 

V srpnu 2018 vyhlásila MAS Rokytná 1. výzvu 
z Programu rozvoje venkova s celkovou alokací 
20.088.000,-- Kč.  Celkem bylo vybráno k podpoře 
24 projektů v celkové výši navržených dotací 
14.298.176 Kč. V současné době probíhá 
administrace projektů na RO SZIF v Brně a výzvu 
k podpisu dohod o poskytnutí dotace žadatelům 
předpokládáme v lednu/únoru 2019. 

V rámci Operačního programu Zaměstnanost 
jsme letos vyhlásili 3 výzvy celkem v objemu 
8.483.760,- Kč. Dvě výzvy byly ukončeny 30. října 

2018 a byly přijaty celkem 4 projekty. Probíhá 
administrace na straně MAS Rokytná. 3. výzva OPZ 
končí 30. listopadu 2018. Připravujeme k vyhlášení 
poslední výzvu z OPZ, a to na podporu sociálních 
podniků.

V rámci Integrovaného regionálního operačního 
programu budeme vyhlašovat dvě výzvy, a to: 
- „MAS Rokytná – IROP – 1. výzva MAS Rokytná – 

IROP – INVESTICE DO REVITALIZACE 
HMOTNÝCH PAMÁTEK I“ s alokací prostředků do 
výzvy 2 mil. Kč,

- „MAS Rokytná – IROP – 2. výzva MAS Rokytná 
INVESTICE DO KAPACIT A KVALITY ŠKOL A 
ŠKOLEK I.“ s alokací prostředků do výzvy 5 mil. Kč,

Dále na rok 2019 připravujeme výzvy do 
Operačního programu životní prostředí v celkové 
alokaci 10.000.000,-- Kč.

Aktuální informace o stavu výzev jsou 
k dispozici na http://www.masrokytna.cz/cze 
/index.php?action=page_detail&id=262

Obdrženou podporu MAS Rokytná, o.p.s. 

využila na nákup informačních technologií – 
vybudování centrálního úložiště dat. V rámci 
zajištění bezpečnosti dat bylo pořízeno datové 
úložiště Synology umožňující zrcadlení (mirroring), 
kdy se na dva disky stejných kapacit ukládají 
totožné informace, a při výpadku jednoho disku se 
bez přerušení pokračuje v činnosti. Pro zálohu 
a archivaci dat byl pořízen přenosný externí disk 
s kapacitou 2TB. 

Aktivity realizované díky obdržené podpoře 
našich členů a díky podpoře města Jaroměřice nad 
Rokytnou zajistí bezpečnost dat organizace 
i jednotlivých žadatelů, zrychlí práci v síti. Děkuje-
me všem členům Mikroregionu Moravskobudějo-
vicko, Mikroregionu Hrotovice a městu Jaroměřice 
nad Rokytnou za podporu, důvěru a za dobrou 
spolupráci.

Robert Kubala
ředitel, MAS Rokytná, o.p.s.

Linka důvěry STŘED je v provozu i na Štědrý den a o Silvestru
Jste zklamaní, smutní, naštvaní? Ztratili jste 

někoho blízkého, nebo máte o někoho strach? 
Máte rodinné nebo partnerské problémy? Jste 
vystaveni stresu? Potřebujete se svěřit? 
Nezůstávejte sami!

Kontaktujte Linku důvěry STŘED, která je Vám 
k dispozici denně včetně víkendů a svátků od 9 do 
21 hodin, takže i na Štědrý den a o Silvestru. 

Co to vlastně je Linka důvěry?
Linka důvěry STŘED je registrovanou sociální 

službou. Poskytuje pomoc lidem v krizi a v ob-
tížných životních situacích. Pomáhá těm, kteří se 
nedokážou zorientovat v situaci, ve které se právě 
nachází. Těm, kteří mají potíže vyznat se ve svých 
pocitech a nemají dostatek opěrných bodů vyrovnat 
se s náhlou krizí, hledají podporu, porozumění a 
neví, jak dál. Třeba účastníkům dopravní nehody, 
nebo násilného činu.

Jak Linka důvěry funguje?

Na lince pracují psychologové, pedagogové a 
sociální pracovníci, všichni s výcvikem v krizové 
intervenci. Její služby jsou určeny všem věkovým 
kategoriím a jsou poskytovány anonymně. Za hovor 
zaplatí volající běžný telefonický poplatek dle 
platných tarifů. Linka důvěry STŘED funguje na 
mobilní lince 775 22 33 11, pevné lince 568 44 33 
11, e-mailu: linkaduvery@stred.info a chatu na 
www.elinka.iporadna.cz. 

Můžu pracovníkovi Linky důvěry skutečně 
důvěřovat?

Každý pracovník Linky důvěry STŘED se řídí 
kodexem pracovníků linek důvěry vydaným Českou 
asociací pracovníků linek důvěry ČR a pracuje pod 
odborným dohledem supervizora. Funguje na 
zásadě důvěry a důvěrnosti sdělených informací 
klienta a jeho problému. To znamená, že klient 
nemusí vystoupit z anonymity a tudíž je 

respektována ochrana jeho osobních dat. Tato 
služba je poskytována organizací STŘED, z. ú. od 
roku 2007 a zájem o tuto službu každoročně 
stoupá. 

Kolik klientů linku využívá a s čím se na ní 
obrací? 

Linka důvěry zaznamenala od ledna do konce 
září tohoto roku 2 367 kontaktů. Nejčastěji 
kontaktují klienti linku kvůli obtížím, které řeší sami 
se sebou. Tématy jsou osobní a existenciální 
problémy, potíže v rodině a s partnery, 
sebevražedné úvahy a osamělost. Potom takové 
konkrétnější – úmrtí v rodině, nezaměstnanost, 
fyzická nemoc či osamělost.

Zpracovaly: Eliška Lisá, Tereza Nekulová
Tel.: 775 725 657

Email: lisa@stred.info

V období adventu je třeba vyšší obezřetnosti
KRAJ VYSOČINA: Policisté apelují na 

všechny občany ke zvýšené opatrnosti 
v souvislosti s blížícím se adventem

Adventní čas je spojený s nákupem dárků pro 
své nejbližší, ale zároveň je také velkým lákadlem 

pro zloděje – kapsáře. Ti většinou vyhledávají místa, 
kde se pohybuje větší množství osob, a to proto, 
aby měli možnost zmizet v davu. Největší 
příležitosti mají v nákupních centrech a při 
ostatních akcích, kde se schází větší množství lidí.

Kapsáři využívají ke krádeži osobních věcí 
především naší nepozornosti. To, že jsme byli 
okradeni kapsářem, většinou zjistíme v tu nejméně 
vhodnou dobu - například při placení u pokladny. 
Mnohdy to ale někteří z nás zlodějům ještě více 


