Vážení,
na tomto čestném místě si dovolujeme
nejprve poděkovat našim donorům,
sponzorům, úřadům, spolupracovníkům i všem
našim příznivcům, kteří aktivity centra Auritus
podporovali, ať již finančně či morálně.
Děkujeme.
Rok 2009 byl již dvanáctým rokem, ve
kterém jsme poskytovali služby našim klientům
a jejich rodinám. Většinu aktivit lze tedy
považovat již za dlouhodobé a stabilizované.
Zároveň však reagujeme na potřeby klientů a
nabízíme i nové služby tak, abychom co
nejvíce podpořili cesty našich klientů směrem
ke kvalitnějšímu způsobu života - v ideálním
případě pak k dalšímu životu bez drog.
V roce 2009 jsme realizovali pod
centrem Auritus celkem 6 oddělených
programů, každý pro odlišnou cílovou populaci,
všechny však propojené drogovou
problematikou . Podařilo se nám finančně
zajistit všechny programy bez omezování
jakýchkoliv služeb.

Tým pracovníků centra Auritus

Auritus
Poradenské centrum
individuální terapie - poradenství pro rodiče
- poradenství pro rodiny - sociální práce individuální programy pro klienty po
ukončené léčbě

Kontaktní centrum
kontaktní práce - výměnný program potravinový a vitamínový servis - hygienický
servis - poradenství - krizová intervence zdravotní ošetření - sociální práce - testy
HCV,HIV - zprostředkování léčby

Terénní program
kontaktní práce - výměnný program informace - sociální práce - krizová
intervence - monitoring - sběr odhozeného
materiálu

Primární prevence
jednorázové besedy - interaktivní intenzívní
programy - besedy pro rodiče - vzdělávací
jednorázové programy pro spolupracující
profese

Resocializační programy
pracovní program - program výkonu trestu
obecně prospěšných prací - probační
program - psychosociální složka
subutexové léčby
vězeňská korespondenční služba

Galerie
Informační centrum
stálá prodejní výstava výrobků klientů
z pracovních dílen - prodej výrobků
z chráněných dílen ostatních neziskových
organizací - prezentace činnosti centra odborná literatura a videokazety pravidelné výstavy

Cílová populace
Program mohou využívat všichni klienti, pro
které jsou nabízené služby realizovány, bez
ohledu na rasu, politické či náboženské
přesvědčení, pohlaví, národnost.
Dolní věková hranice většiny
nabízených služeb je 15 let, výjimku tvoří
programy primární prevence a poradenské
centrum, kde je možný vstup do programů
dětem pod 15 let společně s rodiči nebo
pedagogy.
Kontaktní centrum - osoby užívající návykové
látky, problémoví uživatelé, osoby závislé na
návykových látkách
Poradenské centrum - rodiče a blízcí příbuzní
osob, které užívají návykové látky, rodiny ve
kterých se vyskytují problémy s užíváním
návykových látek, experimentátoři a
neproblémoví uživatelé, osoby v počátečním
stádiu závislosti, kteří jsou motivováni
k abstinenci
Terénní program - uživatelé návykových látek,
převážně nitrožilní způsob aplikace, kteří se
doposud z různých důvodů nekontaktovali
s žádným odborným zařízením
Prodejní galerie s informačním centrem široká veřejnost, odborná veřejnost
Primární prevence - žáci ZŠ - 8. a 9. ročník a
studenti SŠ, SOU
Resocializační programy
Pracovní program:
problémoví uživatelé návykových látek a
závislí, dlouhodobě nezařazeni v pracovním
procesu
Program obecně prospěšných prací:
klienti, kterým bylo za spáchané provinění
uloženo trestní opatření ve formě obecně
prospěšných prací
Probační program:
mladiství klienti 15 - 18 let, kteří byli obviněni
z trestného činu, jsou v přípravném řízení a
mají možnost upuštění od trestného opatření,
pokud nastoupí do probačního programu a
zároveň mají problémy se zneužíváním
návykových látek
Program psychosociální doprovodné
složky substituční léčby:
klienti, kteří vstoupili do legální subutexové /
suboxonové léčby
Vězeňská korespondenční služba:
uvěznění klienti - uživatelé návykových látek

Cíle naší práce
•
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navázání kontaktu s klientem
získání důvěry, navázání vztahů pro
pozdější možnou terapeutickou práci
stabilizace klienta, snížení zdravotních a
sociálních rizik
změna rizikových způsobů užívání drog
motivace k abstinenci a následné léčbě
podpora při abstinování
prevence relapsu
šíření informací o drogové problematice
vůči široké veřejnosti
navázání kontaktů s experimentátory(
možnost včasné intervence, předejití
vážnějším problémům zdravotním i
sociálním)
dlouhodobá abstinence motivovaných
klientů
zlepšení situace a vztahů v rodině
zlepšení vztahů s ostatním sociálním
okolím
zlepšení sociálních dovedností a změna
životního způsobu
zajištění návazné péče pro abstinující
klienty
pomoc při začleňování osob užívající
návykové látky do společnosti a ke
vzdělání s důrazem na jejich pracovní
uplatnění
pomoc při obnovování a získávání
nových pracovních návyků
vzdělávání pro zvýšení kompetencí a
dovedností s cílem nalezení vhodného
zaměstnání
snížení sociální izolace
možnost pro klienty odsouzené
k obecně prospěšným pracím si tento
trest odčinit a v rámci tohoto programu
pracovat na svém osobnostním růstu
eliminace rizik vzniku závislosti,
omezení užívání drog, motivace
k abstinenci od návykových látek
prevence kriminality a sociálně
patologických jevů

Vývoj programu v roce 2009
V rámci projektu poskytujeme služby
klientům již 12 let. Poskytujeme standardní
nabídku základních služeb. Nabízíme celkem 6
oddělených programů, jejichž využívanost je
proměnlivá podle zájmu klientů a změn na
drogové scéně. Spojení více drogových služeb
pod jednou střechou v okresním městě se tak
jeví nejen logické, ale i ekonomické (vyšší
efektivita - organizace je velmi flexibilní a
dokáže rychle přizpůsobit nabídku svým
rozsahem potřebám a zájmům klientů,
personál má možnost střídání činností
/prevence vyhoření/ a příležitost pro další
odborný růst)
Oproti roku 2008 se navýšil počet
kontaktů o 41%, z nabízených služeb se
výrazně zvýšila využívanost hygienického a
potravinového servisu, kontakty s klienty jsou
intenzivnější a více zaměřené na pozitivní
změnu.
Naplňujeme stanovené cíle - navázání
kontaktu, důvěry, snížení zdravotních a
sociálních rizik, stabilizace, zlepšení sociální
situace, motivace k léčbě, u některých klientů
pak zprostředkování léčby a následná
abstinence.
V tomto roce jsme začali opět nabízet
orientační testy HIV a HCV - celkem bylo
provedeno 35 testů.
Na základě zájmu jsme se více věnovali
vzdělávání spolupracujících profesí (intenzivní
vzdělávací kurzy pro učitele, policii, sociální
prac. a kurátory.)
Nepodařilo se nám při práci v terénním
programu získat do kontaktu nové klienty,
zaznamenali jsme i mírný pokles počtu klientů.
Již tradičně jsme v lednu realizovali
Tříkrálovou sbírku, v únoru pak proběhlo
setkání všech koledníků s oficiálním
vyhlášením výsledků a poděkováním.
Během roku 2009 jsme napsali celkem
22 projektů a žádostí.
Proběhly finanční kontroly z města
Tábor a Finančního úřadu - nebyly shledány
žádné nedostatky.
Rozšířili jsme nabídku vzdělávání pro
dospělé - do vzdělávacích programů se zařadili
učitelé, policie, kurátoři, soc. pracovnice.
Podařilo se nám získat a zrealizovat
zakázky v rámci pracovních programů.
Počátkem prosince jsme uspořádali již
tradičně Adventní benefiční koncert, jehož
výtěžek byl zdvojnásoben nadací Divoké husy.
Koncert proběhl poprvé v děkanském kostele

Proměnění Páně na náměstí ke všeobecné
spokojenosti všech.
Celý tým pracoval v roce 2009 pod
supervizí PaedDr. Těmínové
Spolupráce probíhala v rámci
komunitního plánování - členství v komisi pro
komunitní plánování, od října pak členství
v pracovní skupině pro drogovou problematiku
v rámci komunitního plánování Jihočeského
kraje.
V listopadu proběhla zásadní
rekonstrukce v prostorách galerie.
Statistické údaje Auritus celkem:
222, z toho 66 neuživatelů
Počet klientů:
Počet kontaktů:
3 615
Počet vydaných injekčních stříkaček:
33 939ks /914 výměn

Kontaktní centrum
Cílová populace:
• osoby užívající návykové látky
• problémoví uživatelé
• osoby závislé na návykových látkách,
které nejsou motivovány k abstinenci
nebo abstinovat nechtějí či nemohou
• osoby, jež přichází se zakázkou
zprostředkování detoxifikace či léčby
• osoby přicházející v debaklové situaci
Cíle programu:
• navázání kontaktu s klientem
• získání důvěry, navázání vztahů pro
pozdější možnou terapeutickou práci
• stabilizace klienta, snížení zdravotních a
sociálních rizik
• změna rizikových způsobů užívání drog
• motivace k abstinenci a následné léčbě
• šíření informací o drogové problematice
vůči široké veřejnosti
• navázání kontaktů s experimentátory(
možnost včasné intervence, předejití
vážnějším problémům zdravotním i
sociálním)
• zlepšení sociálních dovedností a změna
životního způsobu
• snížení sociální izolace
• eliminace rizik vzniku závislosti,
omezení užívání drog, motivace
k abstinenci od návykových látek
• prevence kriminality a sociálně
patologických jevů
• nácvik psychosociálních dovedností

Nabízené služby:
• kontaktní práce - pobyt v kontaktní
místnosti
• výměnný program
• potravinový a vitamínový program
• hygienický servis
• poradenství
• krizová intervence
• sociální práce
• zprostředkování testů HIV, hepatitid
typu B,C
• základní zdravotní ošetření
• zprostředkování léčby
• telefonické poradenství
Využití nabízených služeb v roce 2009:
Počet klientů:
144
Hygienický servis:
908
Potravinový servis:
2 532
62
Zdravotní ošetření:
Výměnný program:
889 výměn,
33 797 ks vydaných injekčních stříkaček
KI:
2
0
Asistenční služba:
Individuální poradenství: 857 (z toho 247
soc.práce)
Telefonické poradenství: 385
Reference do léčby:
5
Testy HCV:
35
Testy na přítomnost drog: 13

Poradenské centrum
Cílová populace:
• rodiče a blízcí příbuzní osob, které
užívají návykové látky
• rodiny, ve kterých se vyskytují problémy
s užíváním návykových látek
• experimentátoři a neproblémoví
uživatele, kteří jsou motivováni k
abstinenci
• osoby v počátečním stádiu závislosti,
kteří jsou motivováni k abstinenci a jsou
zároveň sociálně stabilizováni tak, že
jsou schopni využívat ambulantních
služeb
• klienti po absolvované ústavní nebo
ambulantní léčbě- nabízíme ambulantní
následnou péči

Cíle:
• motivace klienta k abstinenci
• párování potřeb, zprostředkování léčby
•
•
•

řešení aktuálních problémů, změny
chování, stabilizace
pomoc při orientaci v problému, získání
náhledu, předání informací
podpora pozitivních změn, vedení
k samostatnosti, rozhodování,..

Nabízené služby:
• individuální terapie
• poradenství pro rodiče
• poradenská a terapeutická práce
s celými rodinami
• sociální práce
• řešení problematiky volného času
• právní a dluhové poradenství
• následná péče po léčbě
Využití nabízených služeb v roce 2009:
Počet rodičů a blízkých v PC:
37
28
Počet klientů v PC:
Sociální práce:
15
Následná péče :
1
Poradenství pro rodiče:
59

Terénní program
Cílová populace:
• uživatelé drog, kteří aplikují drogy
převážně nitrožilním způsobem
• uživatelé drog, kteří se doposud
z různých důvodů nekontaktovali
s žádným odborným zařízením
Cíle programu:
• odstranění opakovaného používání
náčiní k aplikaci drog (u intravenózních
uživatelů)
• navázání kontaktu a důvěry s klienty
• používání méně rizikových způsobů
aplikace drog popř. aplikace méně
rizikovými způsoby
• informovanost klientů o rizicích
spojených s užíváním nealkoholových
drog (druhy, účinky drog, ale též
způsoby aplikací)
• změna rizikového chování uživatelů
drog směrem k méně rizikovému
• minimalizace rizika somatického
poškození, popř. jeho odstranění či
redukce

•

navázaní klienta ke kontaktu
s odborným zařízením
• ochrana veřejnosti – sběr odhozených
injekčních stříkaček
• monitoring drogové scény
Nabízené služby:
výměnný program
sociální poradenství
poradenství o rizicích a bezpečnějším užívání
informační materiály
sběr odhozeného injekčního materiálu
TP probíhá:
Pátek
13 - 14 hod. a 17 - 19,30 hod.
Čtvrtek
10 - 12 hod - monitoring
Využití programu v roce 2009:
33
Počet klientů :
Počet kontaktů:
96
Počet injekčních stříkaček - vydáno:
142 + (11 nálezů)
Nadále funguje spolupráce s občany a
Městskou policií týkající se nálezů pohozených
injekčních stříkaček, Městská policie nosí na
KC všechna nalezená zavazadla, která
obsahují injekční materiál .
Nepodařilo se navázat nové klienty do
KC
Volání na terénní mobil bylo využito
pouze 1x.

Resocializační programy
Jedná se celkem o 5 programů :
• pracovní program
• výkon trestu obecně prospěšných prací
• probační program
• program psychosociální složky
substituční subutexové léčby
• kontakt s uvězněnými klienty
Cílová populace:
• problémoví uživatelé návykových látek a
závislí, dlouhodobě nezařazeni
v pracovním procesu
• klienti, kterým bylo za spáchané
provinění uloženo trestní opatření ve
formě obecně prospěšných prací
• mladiství klienti 15-18 let, kteří spáchali
trestný čin nebo jsou v péči kurátora pro
mládež
• klienti, kteří vstoupili do legální
substituční léčby
• klienti ve vězení

Cíle programů:
• prevence kriminality a sociálně
patologických jevů
• eliminace rizik vzniku závislosti,
omezení užívání drog, motivace
k abstinenci od návykových látek
• pomoc při začleňování osob užívajících
návykové látky do společnosti a ke
vzdělání s důrazem na jejich pracovní
uplatnění
• pomoc s obnovením pracovních návyků
• snížení sociální izolace
• vykonávání trestu obecně prospěšných
prací
• odklon od páchání trestné činnosti
• sociální stabilizace
• podpora vedoucí k abstinenci
Využití programů v roce 2009
Pracovní programy :
21 klientů/ 286 kontaktů - 858 výkonů
(výkon=1hod) - dílny:
30 klientů/ 223 kontaktů - Samospráva
Výkon OOP: 3 (1 ukončen)
Probační program: 10 klientů + 8 rodičů , 8
klientů program ukončilo, celkem 17 x skupina,
111 kontaktů
Psychosociální složka substituce : – 4 klienti
Kontakt s uvězněnými klienty: - 9 klientů, 38
kontaktů

Primární prevence, vzdělávání
Cílová populace:
• žáci ZŠ – 8. a 9. ročník
• studenti SŠ a SOU
• rodiče
• pracovníci spolupracujících profesí –
učitelé, policie, kurátoři, soc.pracovníci,
zdravotníci

Cíle programů:
• navázání kontaktu a důvěry pro možné
předávání dalších poznatků
• sebepoznání, zlepšení komunikačních
dovedností, lepší orientace ve
vzájemných vztazích
• předávání a doplňování informací
z drogové problematiky - interaktivní
forma

•
•
•
•

•

navázání kontaktu s případnými
problémovými jedinci
prezentace jednotlivých programů
v zařízení
seznámení žáků a studentů
s prostředím našeho centra
poskytnutí prostoru žákům a studentům,
kteří pak mají možnost zeptat se na
problémy týkající se drogové tématiky
bez přítomnosti pedagoga a mají
možnost o těchto věcech diskutovat
snížení prahu dostupnosti (studenti
ztrácejí obavy z neznámého prostředí,
cesta do našeho zařízení v případě
potřeby je pak pro ně snadnější a
dostupnější)

Nabízené služby:
• jednorázové besedy spojené s
prezentací zařízení
• intenzivní jednorázové interaktivní
programy pro ZŠ, SŠ a SOU
• besedy pro rodiče
• vzdělávání pro spolupracující profese
Využití programů v roce 2009:
36
Počet tříd:
Počet dětí a studentů:
621
Počet vyučovacích hodin: 134
Besedy: z 13 škol, 24 tříd, 48 hodin
Interaktivní programy: 4 školy, 12 tříd, 86 hodin
Pro dospělé osoby - jednorázové přednášky
- 26 - policie ČR + Městská policie - rozsah 5
hod. , rodiče - beseda - 15 osob, 2 vyuč.
hodiny, seminář pro pedagogy, 67 osob,
celkem 25 vyuč.hodin, kurátoři,PMS,soc.prac 10 osob, 2 vyuč.hod.

Prodejní galerie s informačním
centrem
Cílová populace:
• široká veřejnost, odborná veřejnost
• děti, mládež, pedagogové
Cíle:
• prostor pro smysluplné uplatnění
výrobků klientů, které vytvářejí v rámci
pracovních dílen
• prezentace neziskové organizace vůči
široké veřejnosti

•
•
•
•
•

přiblížení problematiky drog pro širokou
veřejnost
možnost diskrétního vstupu do zařízení
pro abstinující a rodiče (vstupují jako
zákazníci)
pravidelné pořádání výstav
stálá prodejní expozice výrobků
z chráněných pracovních dílen
tematické výstavy- velikonoční ,
vánoční, výstavy zaměřovány na
problematiku závislostí a v září výstavy
fotografií Jindřicha Štreita

V rámci prodejní galerie proběhlo celkem 5
výstav - leden, únor - fotografie - Eliška Jílková
- Horní Poustevny, březen, duben Velikonoční výstava, duben - červen - Tomáš
Havelka - fotografie - Herci bez domova.
V září proběhla vernisáž a výstava fotografií
Jindřicha Štreita z psychiatrické léčebny
Kroměříž - Hledat anděla a prosinci pak
Vánoční výstava.
Informační centrum
Zájemci z řad laické i odborné veřejnosti zde
mohou najít odbornou literaturu vztahující se
k drogové problematice, videokazety
s dokumenty na téma drogy a odborné
časopisy.

Návaznost na ostatní zařízení,
spolupráce
Místní spolupráce.
Na místní úrovni spolupracujeme se všemi
zařízeními poskytujícími návaznou péči státní i nestátní, zdravotnická i nezdravotnická.
Zdravotnická oblast:
• infekční oddělení nemocnice Tábor
• AT oddělení
• soukromý psychiatr
• záchranná služba
• obvodní lékaři
• OHS
• PL Opařany
• lékárny Tábor
• Klinické laboratoře Tábor
Sociální oblast:
• Koalice poskytovatelů sociálních služeb
- jsme zakladatelskou organizací,
pravidelné schůzky, komunitní
plánování, společné propagační
materiály

•
•

úřad práce
odbor sociálních věcí, kurátoři, sociální
pracovnice

Krátkodobými stážemi v zahraničních
zařízeních prošli 4 pracovníci. Poslední
personální změna proběhla v roce 2000.

Pedagogická oblast:
• PPP Tábor
• všechny ZŠ, SŠ a SOU na okrese
• komunitní centrum Cheiron T

Supervizor :
PaedDr.Martina Richterová - Těmínová pravidelná supervize - případová, týmová a
supervize systému

Trestně právní oblast:
• právník
• Probační a mediační služba
• Okresní soud

Vedoucí týmu:
Mgr. Hana Vojtěchová

Regionální spolupráce:
Jedná se především o úzkou spolupráci
s obdobnými zařízeními v rámci celého kraje.
Léčebná zařízení:
• PL Červený Dvůr
• TK Němčice, Karlov
• PL Lnáře
• PL Želiv
• PL Jihlava
Celorepubliková spolupráce:
• spolupráce na tvorbě komunitního plánu
Jihočekého kraje - členové prac.skupiny
• Sekce HR - A.N.O.
• APSS ČR - členové
• odborné kolegium ČKCH - Vojtěchová předsedkyně
• Národní monitorovací centrum
• spolupráce při seroprevalenční studii,
hlášení o výsledcích testů HIV,HCV

Tým
Multidisciplinární tým - 6 pracovníků, 4,7
celých úvazků (5x VŠ, 1x SŠ). V roce 2009 1
pracovnice na MD - snížen úvazek na 0,2.
Všichni pracovníci mají ukončený výcvik
krizové intervence, všichni pracovníci
ukončený psychoterapeutický výcvik , 3
pracovníci ukončený třísemestrový
multidisciplinární kurz v problematice
drogových závislostí, 4 pracovníci kurzy
primární prevence, 4 pracovníci kurz rodinného
poradenství, 2 pracovnice kurz Probační
programy.
Všichni zaměstnanci prošli školením
kardio-pulmo-vaskulární resuscitace, všichni
prošli stážemi na odborných pracovištích
v minimálním rozsahu jednoho týdne.

Členové týmu :
Mgr. Radka Šimonová (0,5 úvazku)
Josef Kačírek
Mgr. Svatava Štrohmajerová
Mgr. Blanka Kačírková (0,2 úvazku)
Mgr. Martin Mareda

Finanční zpráva 2009
Projekt Auritus centrum pro lidi ohrožené
drogou
Náklady na projekt celkem:
2 509 297 Kč
Z toho.
mzdové:
1 891 385 Kč
provozní:
617 912 Kč
Finanční zdroje projektu v roce 2009
Státní finanční prostředky:
1 486 000 Kč tj. 59,21%
Z toho.
996 000 Kč - RVKPP
490 000 Kč - MPSV
Nestátní finanční prostředky:
1 023 297 Kč tj. 40,79%
Z toho.
600 000 Kč - KÚ České Budějovice
80 000 Kč - Město Tábor protidrogový fond
95 000 Kč - Město Tábor - rozvojový
fond
87 500 Kč - Město Tábor rozvojový fond 2. kolo
8 000 Kč - Město Tábor - kulturní
fond
4 000 Kč - Město Tábor kulturní fond - 2. kolo
80 255 Kč - Nadace Divoké husy
54 552 Kč - Tříkrálová sbírka + dary
5 000 Kč - Město Soběslav
2 000 Kč - Město Milevsko
6 990 Kč - vlastní

Poděkování
Náš velký dík patří všem následujícím
organizacím i jednotlivcům za jejich podporu,
vstřícnost a pomoc.
AHOLD Czech republic a.s.
Aksamite
Bláhová Hana, Ing.
Bláhová Julie, Mgr.
Boučková Helena
Diecézní charita České Budějovice
Eybert Pavel, Mgr.
G-centrum Tábor
Farní úřady Tábor, Klokoty, Chotoviny, Chýnov,
Sezimovo Ústí
Fišer Jiří,Ing.
Fokus Tábor, Vysočina, Praha
Hašplová Ivana, Mgr.
Hes Václav
Horecký Jiří, B. A. Ing.
Horejsková Lenka, Ing.

Hrdličková Jana,Mgr.
CheironT, o.p.s.
Jílková Eliška, Bc.
Jihočeský kraj - Krajský úřad Čes. B.
Kaczor Pavel, Ing.PhD.
Kačírek Josef
Kačírková Blanka, Mgr.
Kalina Kamil, MUDr.,PhDr.,CSc.
Kiwanis klub- junior Tábor
Klíček Záluží
Kmínková Marie, Bc.
Kotalíková Jaroslava, PhDr.
Korbel František, Mgr. Ph.D.
Kuník Jan
K.L.T. ( Klinické laboratoře Tábor )
Lékárna U bílého jednorožce
Mareda Martin, Mgr.
Martínek Miroslav, Mgr.
Matějková Marcela
Marphi, spol. s r.o.
Město Milevsko
Město Tábor
Město Soběslav
Mikula Václav, Mgr.
MF Dnes
MPSV
Nadace Divoké husy
Nerud Marek, Mgr.
Nováková Jana
Odbor sociálních věcí - MěstoTábor
Pečmanová Zuzana, Mgr.
Pecherovi, Jana a Daniel
Pekařství a smíšené zboží Ševčík
Pivcová Eva,MUDr.
Počarovský Ondřej, Mgr.
Polívková Naďežda, Mgr.
Probační a mediační služba Tábor
Průchová Danuše
Rolnička Soběslav
RVKPP
Semlerová Otta
Středisko sociálních služeb
Střední zdravotnická škola Tábor
Svoboda Petr
Sysová Jana, MUDr.
Šimonová Radka, Mgr.
Špačková Jana
Štreit Jindřich, Mgr.Doc.
Štrohmajerová Svatava, Mgr.
Táborský deník
Táborsko
Těmínová – Richterová Martina,PaedDr.
Tůmová Lucie
Úřad práce Tábor
Vojtěchová Hana, Mgr.
ZŠ Bernarda Bolzana
ZŠ Orbis Pictus
Zvěřina Jaroslav, MUDr.,CSc.
Členové Rady Farní charity:
Hašplová Ivana, Mgr. - Hes Václav - Horecký Jiří,
Ing. - Pivcová Eva, MUDr. - Průchová Danuše Vojtěchová Hana, Mgr.

