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Úvodní slovo ředitelky 
 
Vážení příznivci a podporovatelé milevské Charity, 
 
dovolte, abych Vám předložila výroční zprávu Farní 
charity Milevsko. K 1. 1. 2021 jsem se stala 
statutárním zástupcem, ředitelkou organizace, 
která byla dlouhá léta vedena paní Alenou 
Růžičkovou. Do rukou mi byla svěřena finančně 
silná organizace, která má své pevné postavení 
nejen ve městě Milevsko, ale také v obcích 
správního obvodu. 
 
Více než k uplynulému se budu ubírat k budoucímu. Vedle Farní 
charity Milevsko jsem též ředitelkou Oblastní charity Písek, se kterou 
bude milevská Charita od 1. 1. 2022 sloučena. Tímto propojením 
nebude nijak potlačena míra autonomie místní organizace, ale dojde 
k vytvoření jednotné struktury Charit v českobudějovické diecézi.  
Vždy bylo mou snahou budovat finančně stabilní organizaci a zajistit 
veřejnosti služby, které jsou v dané oblasti žádané. Služby, jejichž 
prioritou je spokojenost klientů i zaměstnanců. Chci navázat na vše 
dobré a utvářet organizaci, která si zaslouží svoji vážnost a uznání.  
 
Děkuji všem, kteří doposud do „života Charity“ vstoupili, za jejich práci 
plnou odhodlání a lásky. Děkuji všem zaměstnancům za jejich 
mimořádný výkon a pracovní nasazení v nelehkém období pandemie. 
Poděkování patří také všem podporovatelům, donátorům, sponzorům 
a dárcům za jejich mimořádnou štědrost. Děkuji zástupcům 
Jihočeského kraje, města Milevsko a obecních úřadů, Diecézní charitě 
České Budějovice a místní farnosti za dlouhodobou spolupráci a 
podporu. Děkuji všem lidem, kteří pamatují na druhé a konají dobro v 
jejich prospěch. 

S úctou Dana Vejšická, ředitelka 
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Poslání Charity 
Posláním Charity je služba milosrdné lásky církve lidem v ohrožení 

nebo nouzi bez ohledu na jejich věk, pohlaví, politické smýšlení, 

rodinné uspořádání, zdravotní stav, sexuální orientaci, sociální a 

ekonomickou situaci a postavení, jejich příslušnost k etnické nebo 

národnostní menšině, víře, náboženství a kult. 

O charitě obecně 
Charita ČR je útvarem Římskokatolické církve a právnickou osobou 
podle Kodexu kanovnického práva. Zřizovatelem je Česká biskupská 
konference. S více než stoletou historií je Charita ČR největším 
nestátním poskytovatelem zdravotně sociálních služeb v České 
republice. Územní struktura kopíruje správní členění Římskokatolické 
církve. Celkem ji tvoří dvě arcidiecézní a 6 diecézních charit, které dále 
sdružují charity oblastní, městské a farní. Jednotlivé charity se více či 
méně liší svojí mírou samostatnosti, projekty a službami, které 
poskytují. Princip však zůstává stejný, a to šířit svou službou 
milosrdenství a pomáhat bližnímu v nouzi. Hlavní činností Charity je 
pomoc potřebným prostřednictvím zdravotních a sociálních služeb 
poskytovaných spoluobčanům od nejútlejšího věku až do stáří, u nich 
doma, v terénu či v zařízeních, která Charita provozuje. Charita ČR 
pomáhá hlavně potřebným na území ČR, ale stále větší měrou se 
zapojuje i do humanitární a rozvojové pomoci v zahraničí. 
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O Farní charitě Milevsko 
 
Farní charita Milevsko byla zřízena 1.12.1991 Biskupstvím  
Českobudějovickým. Je složkou Diecézní charity České Budějovice a 
součástí církve Římskokatolické. Ode dne 6.4.1999 je zapsána 
v Rejstříku evidovaných právnických osob Ministerstva kultury ČR pod 
č.j. 8/1-05-703/1999. Je nestátní neziskovou organizací s vlastní právní 
subjektivitou. 
 
Funkci statutárního zástupce – ředitelky zastávala v roce 2020 paní 
Alena Růžičková, která byla do funkce jmenována v únoru roku 2010. 
Ke dni 1.1.2021 byla ředitelkou Farní charity Milevsko jmenována paní 
Dana Vejšická, stávající ředitelka Oblastní charity Písek. 
 
Farní charita Milevsko poskytuje sociální služby registrované dle 
zákona 108/2006 Sb. o sociálních službách – pečovatelskou službu, 
nízkoprahové denní centrum pro děti a mládež a sociálně aktivizační 
službu pro rodiny s dětmi. Další realizovanou činností s registrovanými 
službami související je činnost SPOD a projekt Předškoláček, který se 
zaměřuje na děti předškolního věku a jejich školní přípravu. Dále 
organizace poskytuje materiální pomoc osobám v nouzi. 
 
Financování Farní charity Milevsko je vícezdrojové. Důležitými donory 
pro služby jsou MPSV ČR, Jihočeský kraj, město Milevsko a obce ORP 
Milevsko, Diecézní charita České Budějovice, která mimo jiné 
administruje a přerozděluje zdroje každoročně pořádané Tříkrálové 
sbírky. Organizace získává finanční prostředky pořádáním kulturních 
akcí a důležitým zdrojem jsou též příjmy z úkonů poskytnutých 
klientům pečovatelské služby. Každoročně do rozpočtu přispívají svými 
dary Nadace a nadační fondy a nemalým podílem se na financování 
charity podílejí též podnikatelé a drobní dárci ze strany široké 
veřejnosti.   
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Kde nás najdete 
 

 

 

Orgány Farní charity Milevsko 
 
Statutární zástupce - ředitelka Růžičková Alena 

Rada Farní charity Milevsko P. M. Selvek 
Šiková Jaroslava 
MUDr. Pučelíková Miroslava 
Sádlo Karel 
Šmelc Zdeněk 
Růžičková Alena 

Revizní komise Farní charity 
Milevsko 

Ing. Veselá Marie 
Ing. Šika František 
MVDr. Kameník Stanislav 
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Organizační struktura 
 

 

 

Personální zajištění služeb 

V roce 2020 bylo u organizace zaměstnáno 16 osob. 4 z nich 

vypomáhali prostřednictvím DPP, 12 z nich bylo zaměstnáno 

v hlavním pracovním poměru. V přepočtu všichni pracovníci 

naplnili 9,9 úvazku. Prostřednictvím dohod bylo odpracováno 424 

hodin. 

Charitní pečovatelská služba: službu zajišťovalo 8 pracovníků 

přímé péče (sociální pracovnice, pečovatelky) v rozsahu 6,3 úvazku. 

Rozsah úvazků pracovníků přímé péče daných pověřením 

Jihočeského kraje činil 4,3 úvazku. Službě se podařilo zajistit 

pečovatelskou službu o 2 úvazky nad rámec financovaný 

Jihočeským krajem a MPSV ČR a naplnit tak alespoň částečně 

potřeby veřejnosti v oblasti zajištění domácí péče. 

Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež sv. F. z Assisi: službu 

zajišťovali 3 pracovníci přímé péče v rozsahu 2,9 úvazků. 

Sociálně aktivizační služba pro rodiny s dětmi Rozárka: službu 

zajišťovali 2 pracovníci přímé péče s úvazkem 0,6. 

  

Statutární zástupce - ředitelka                                             

Růžičková Alena

Rada FCH Písek

Správce Webových  

stránek

Mgr. Krátká Marie

Vedoucí pracovnice                    

sociálně aktivizační 

služby pro rodiny s dětmi 

Rozárka

Pracovnice projektu 

Předškoláček

Ing. Hladká LenkaBc. Němcová Tereza

Vedoucí pracovnice 

nízkoprahového zařízení 

pro děti a mládež Sv. 

Františka z Assisi

Koudelková Olga

Vedoucí pracovnice 

pečovatelské služby 

Farní charita Milevsko

Šiková Jaros lava
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PEČOVATELSKÁ SLUŽBA FARNÍ CHARITA MILEVSKO 
  

Slovo vedoucího pracovníka pečovatelské služby 
 
Rok 2020 byl pro pracovnice pečovatelské služby krásný a náročný 
zároveň. Úspěšně se ve službě vypořádali s nároky, které na provoz 
služby kladla opatření vlády vydaná v souvislosti s šířením pandemie 
Covid-19. Dokázali jsme službu zachovat v běžném provozu jak pro 
stávající klienty, tak pro ty, kteří se na naši službu obrátili v době 
pandemie. Tito zájemci žádali zejména o dovážku obědů a donášku 
nákupů. 
 
Díky extrémnímu pracovnímu nasazení a obětavosti pečovatelek se 
podařilo uspokojit potřeby všech klientů i žadatelů o službu. Díky 
mimořádným dotacím ze strany MPSV ČR a mnoha dalším dárcům se 
podařilo službu vybavit veškerými potřebnými ochrannými 
pomůckami. Děkuji tímto všem zúčastněným. 
 

Adresa pečovatelské služby 
U Bažantnice 561, 399 01 Milevsko 1 
 

Poslání pečovatelské služby  
 
Posláním služby je zachování běžného způsobu života klienta v jeho 
přirozeném prostředí, a to i přes omezení, která s sebou přináší věk, 
onemocnění či zdravotní postižení. Důraz je kladen na zachování 
soběstačnosti klienta, jeho kontakt se svými blízkými i společností a na 
možnost svobodně rozhodovat o způsobu prožití svého života. 
 
Cílová skupina 

 Senioři, 

 osoby s tělesným onemocněním, 

 osoby s kombinovaným postižením, 

 osoby se zdravotním postižením. 
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Věková struktura cílové skupiny 

 dospělí nad 27 let 
 senioři  
 

 

Poskytované činnosti 
 

 pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu 

 pomoc při osobní hygieně, poskytnutí podmínek pro osobní 
hygienu 

 poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy 

 pomoc při zajištění chodu domácnosti 

 zprostředkování kontaktu se společenským prostředím 

 základní sociální poradenství 
 
 
Kdy může být služba odmítnuta 
 

 pokud osoby nepatří do cílové skupiny pečovatelské služby 

 pokud osoby požadují služby, které pečovatelská služba 
neposkytuje 

 pokud je naplněna kapacita služby 
 

 

Dostupnost pečovatelské služby 
Služba je poskytována na území města Milevska a v obcích správního 
obvodu ORP Milevsko a Tábor do vzdálenosti cca 20 km od sídla 
organizace.  
 
 
Služba je poskytována každý den v týdnu v tomto čase: 
pondělí až pátek od 7:00 do 20:00 hodin, 
víkendy a svátky od 7:00 do 20:00 hodin dle domluvy. 
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Statistické údaje 

Počet klientů dle pohalví 

Celkem muži ženy 

150 57 93 

 

Počet klientů dle obcí 

Počet klientů z Milevska 93 

Počet klientů z okolních obcí 57 
 

Počet návštěv a provedených úkonů 

Počet návštěv u klientů 18 181 

Počet provedených pečovatelských výkonů 20 388 
 

Počet zavedení a ukončení služby 

  Zavedení služby 61 

  Ukončení služby 36 
  

Nejčastěji poskytované výkony 

Nejčastě poskytované výkony 

Příprava a podání jídla a pití 1159 

Pomoc při úkonech osobní hygieny 663 

Běžný úklid a údržba domácnosti 452 

 
 
Kontaktní údaje  
telefon: 731 549 778  
e-mail: vedouci@milevsko.charita.cz 
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SOCIÁLNĚ AKTIVIZAČNÍ SLUŽBA PRO RODINY S DĚTMI ROZÁRKA 

 

Slovo vedoucího pracovníka sociálně aktivizační služby 
 
Sociální služba Rozárka byla rodinám poskytována po celý rok, tedy i v 
době opatření vlády vydaných v souvislosti s omezením šíření 
pandemie Covid-19. Při dodržení všech hygienických požadavků se 
pracovníci stýkali s potřebnými rodinami a klienty, podporovali je a 
pomáhali jim při řešení stávající životní situace. Ta byla do značné míry 
ovlivněna pandemií a zvýšenými nároky vyplývajícími z nezbytnosti 
distanční výuky.  
 
Mnohé rodiny se z důvodu pandemie dostali do tíživé životní situace. 
Těmto rodinám jsme pomohli krizi překlenout poskytováním základní 
materiální pomoci. 
 
Poslání služby 
 
Posláním služby je podpora rodin s nezletilými dětmi žijícími na území 
města Milevska a v obcích správního obvodu ORP Milevsko. Cílem 
služby je zlepšit kvalitu života rodin s snížit dopad krizové sociální 
situace, ve které se rodina nachází, na dítě. 
 
Cílová skupina 
 

 rodiny s dítětem/dětmi 
 

Věková struktura cílové skupiny 
 

 rodiny s dítětem/dětmi  
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Využití služby 
 
Službu využívají zejména rodiny ze sociálně znevýhodněného 
prostředí, jejichž členové bývají zatíženi dluhy či exekucemi, nacházejí 
se v rozvodové či porozvodová situaci, hledají zaměstnání, řeší rodinný 
rozpočet, násilí v rodině a podobně. 

 
Dostupnost služby 

Služba má ambulantní i terénní formu. Prostor pro ambulantní formu 
se nachází v blízkosti náměstí města a také autobusového nádraží. 
Terénní forma služby probíhá přímo v rodinném prostředí.  

 
Adresa kanceláře  
 
Hůrecká cesta 227, 399 01 Milevsko 1 
 

Provozní doba ambulantní formy poskytování 

pondělí: --- 

úterý: 10:00 - 12:00 

středa: 8:00 - 10:00 

čtvrtek: 10:00 - 12:00 

pátek: 8:00 - 12:00 

 
Provozní doba terénní formy poskytování 

pondělí: 10:00 - 12:00 

úterý: --- 

středa: 10:00 - 12:00 

čtvrtek: 12:00 - 16:00 

pátek: 14:00 - 16:00 
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Statistické údaje 

Počet klientů dle pohalví 

Celkem muži ženy 

15 0 15 
 

Počet klientů dle obcí 

Počet klientů z Milevska 12 

Počet klientů z okolních obcí 3 
 

Počet návštěv u klientů 

Počet návštěv u klientů 228 
 

Počet zavedení a ukončení služby 

  Zavedení služby 3 

  Ukončení služby 5 
  

Nejčastě poskytované výkony 

Informační servis 112 

Poskytnutí materiálů 75 

Kontaktní práce 28 

 
 
 
Kontaktní údaje  
telefon: 775 028 637 
e-mail: sas.rozarka@milevsko.charita.cz 
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NÍZKOPRAHOVÉ ZAŘÍZENÍ PRO DĚTI A MLÁDEŽ SV. FRANTIŠKA Z ASSISI 

Slovo vedoucího pracovníka nízkoprahového zařízení 
Provoz nízkoprahového zařízení do značné míry ovlivnila opatření 
vlády vydaná v souvislosti s prevencí šíření nákazy Covid19. Po jistou 
část roku musela být služba zcela uzavřena veřejnosti. 
 
V době, kdy opatření vlády umožňovala provoz zařízení při dodržování 
přísných hygienických opatření, byla návštěvnost do jisté míry 
ovlivněna obavou rodin děti do zařízení pouštět (obava z nákazy). 
 
Tyto skutečnosti ovlivnili počet hodin strávených přímou prácí s klienty  
takříkajíc tváří v tvář. Klienti v době pandemie více využívali 
komunikaci přes sociální sítě a přes rodiče, kteří byli s pracovnicemi 
v kontkatu a kteří též často žádali materiální pomoc pro děti v rodině. 
 

Adresa nízkoprahového zařízení:  
Hůrecká cesta 227, 399 01 Milevsko 1 
 
Poslání služby  
Posláním služby je poskytovat zázemí, pomoc a podporu dětem a 
mládeži v Milevsku a okolí, kteří se ocitli v nepříznivé sociální situaci 
nebo jsou jí ohroženi a přispívat tak ke zlepšení kvality jejich života. 
 
Cíl služby  
Hlavním cílem je zlepšit kvalitu života cílové skupiny dětí a mládeže a 
snížit působení sociálně negativních vlivů. 
 
Cílová skupina a věková struktura cílové skupiny 

 děti a mládež ve věku od 6 do 26 let ohrožené společensky 
nežádoucími jevy 

 
Poskytované činnosti 

 Výchovné, vzdělávací a aktivizační služby: 
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 realizace rozmanitých volnočasových aktivit a pravidelné pracovní 
dílny pro rozvoj kognitivních a motorických dovedností,  
intervence ke stávající živostní situaci klientů, 

 doučování a školní příprava, motivace dětí k dokončení školní 
docházky a mládeže k pracovnímu začlenění. 

 Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím: diskuse 
o dění ve společnosti, přednášky a besedy s odborníky zaměřené a 
zlepšení orientace ve vztazích odehrávajících se ve společenském 
prostředí. 

 Sociálně terapeutická činnost: intervence ke stávající živostní 
situaci klientů, krizová intervence, poradenství, základní 
poradenství v oblasti sociálně patologických jevů. 

 Pomoc při uplatnění práv, oprávněných zájmů a při obstarávání 
osobních záležitostí – pomoc při vyřizování běžných záležitostí, 
pomoc při obnovení/upevnění kontaktu s rodinou, podpora při 
začleňování se do běžného života společnosti. 

 
Kdy může být služba odmítnuta 

 pokud, uživatel nespadá do cílové skupiny nebo spadá do 
negativního vymezení okruhu osob, 

 pokud, uživatel soustavně porušuje pravidla NZDM, nebo jednou 
porušil závazně pravidla NZDM.  
 
 

Dostupnost služby 

pondělí: 12:00 - 18:00 

úterý: 12:00 – 18:00 

středa: 12:00 - 18:00 

čtvrtek: 12:00 - 18:00 

pátek: 12:00 - 16:00 
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Statistické údaje 
Počet klientů 

Celkem muži ženy 

45 22 23 
 

Počet klientů dle obcí 

Počet klientů z Milevska 45 

Počet klientů z okolních obcí 0 
 

Počet zavedení a ukončení služby a počet provedených výkonů 

  Zavedení služby 10 

  Ukončení služby 0 

  Počet provedených výkonů 2906 
 

Nejčastěji poskytované výkony 

Výkon 
Poskytnuto celkem 

výkonů 
Volnočasová aktivita 998 

Kontakt 697 

Pobyt v zařízení 655 

Účast na akci 67 

Kontaktní práce 25 

Individuální plánování 13 

 
 
Kontaktní údaje  
telefon: 775 028 637 
e-mail: nzdm.fanous@milevsko.charita.cz 
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SOCIÁLNĚ PRÁVNÍ OCHRANA DĚTÍ 

 

Sociálně právní ochrana dětí probíhá v souvislosti se sociálně 
aktivizační službou pro rodiny s dětmi Rozárka a nízkoprahovým 
zařízením pro děti a mládež sv. Františka z Assisi.  
 
Pověřené osoby poskytují sociálně-právní ochranu na základě 
rozhodnutí o pověření k výkonu činnosti uděleného Krajským úřadem 
Jihočeského kraje. 
 
Rozsah činností: 
 

 vyhledávání dětí, na které se sociálně-právní ochrana 
zaměřuje, 

 pomoc rodičům při řešení výchovných nebo jiných problémů 
souvisejících s péčí o dítě, 

 poskytování nebo zprostředkování poradenství rodičům při 
výchově a vzdělávání dítěte při péči o dítě zdravotně 
postižené. 

 
 
Činnost byla poskytnuta 5 rodinám v rámci sociálně aktivizační služby 
pro rodiny s dětmi Rozárka.  
 
Dlouhodobě probíhá úzká spolupráce s OSPOD Milevsko a Písek 
 
 
 
Kontaktní údaje  
telefon: 775 028 637 
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PROJEKT PŘEDŠKOLÁČEK 

 

V roce 2020 získala Farní charita Milevsko podporu Nadačního fondu 

Albert – grantového programu „Bertík pomáhá 2020.“ Díky podpoře je 

realizován projekt Předškoláček.  

Projekt Předškoláček je určen dětem ve věku 5 – 7 let, u kterých je 

třeba rozvíjet hrubou a jemnou motoriku, slovní zásobu, 

grafomotorické dovednosti či předmatematickou gramotnost.  

S dětmi byly nacvičovány aktivity s nimi spojené návyky tak, aby děti 

lépe zvládly nástup do 1. třídy základní školy.  Děti se věnovaly zpěvu, 

učily se básničky, vytleskávaly, učily se rytmus, cvičily, kreslily, 

vystřihovaly, modelovaly, tvořily společně i samostatně, povídaly si a 

poslouchaly pohádky. 
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TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA 2020 

 
Jako každoročně probíhala na začátku roku Tříkrálová sbírka. 

Pokladničky byly rozmístěny v kostelích, lékárnách, v prodejnách. 

Celkem se nám podařilo vybrat 138 745,- Kč. Z této částky se Farní 

charitě Milevsko vrátilo 65 %, tedy 90 184,25 Kč, za které bylo 

pořízeno nové osobní vozidlo Peugeot pro Pečovatelskou službu. 

Velmi děkujeme všem štědrým dárcům a lidem, kteří se do sbírky 

zapojili a pomohli nám ji zrealizovat! 
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KONCERT BONI PUERI 

V rámci oslav Dne Charity uspořádala Farní charita Milevsko 13. září 

koncert světoznámého souboru Boni Pueri. Koncert se konal 

v klášterní bazilice v Milevsku, kterou nám propůjčili milevští 

premonstráti. Moc jim tímto děkujeme.  Soubor předvedl skladby 

hudebních velikánů, jako jsou Dvořák, Smetana či Händel. Dále 

zazpíval filmové melodie, lidové písničky či skladby z jiných koutů 

světa.  

Celkem se prodalo 113 vstupenek, za které Charita získala 22 600,- Kč. 

Koncert byl podpořen dotací na kulturu města Milevsku a finanční 

záštitou hejtmanky Jihočeského kraje Ivany Stráské. 

 

 

Děkujeme za podporu a krásný zážitek. 
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PLES FARNÍ CHARITY MILEVSKO 

I tento rok se konal 23. ročník plesu Farní charity Milevsko. Přibyli noví 

hosté a do tomboly se podařilo sehnat 450 cen. Hlavní cenu poskytla 

společnost Elektrosystémy, která darovala vysavač a poukaz na odběr 

zboží ve výši pěti tisíc korun. Ještě jednou moc děkujeme. 

Skvělou zábavu měly na starost opět dámy Pavla a Soňa z dua 

Piňakoláda, taneční soubor Farida a mladé gymnastky. Výtěžek z plesu 

se vyšplhal přes 20 000,- korun. Tato suma byla využita ke koupi auta 

pro terénní pečovatelskou službu. 

 

 

 

„Děkujeme všem účinkujícím a dárcům.“ 
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KDO NÁS PODPORUJE 

Farní charita Milevsko je financována z mnoha zdrojů. Níže uvádíme 
velké i drobnější donory od ministerstev přes kraje, města, obce až po 
nadace a nadační fondy. A zasíláme velké poděkování všem. 
 

 

Výbor dobré vůle - Nadace Olgy Havlové 

 

 

 

Farní charita Milevsko v letošním roce získala podporu Nadace Výboru 

dobré vůle – Nadace Olgy Havlové ve formě příspěvku z fondu 

podpory seniorů ve výši 20 000,- Kč. Z poskytnutých peněz jsme 

zakoupili nerezové termo jídlonosiče, dva manipulační vozíky pro 

usnadnění práce pečovatelek při manipulaci s termo nádobami a 

jídlonosiči, dále jsme pořídili hygienické a desinfekční potřeby, 

jednorázové rukavice a pohonné hmoty do služebních aut 

pečovatelek.   

 

Mnohokrát děkujeme. 
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Grantový program Mobilita akciové společnosti Škoda Auto 

 

Farní charita Milevsko se účastnila grantového programu Mobilita 

akciové společnosti Škoda Auto. Účelem tohoto grantu bylo podpořit 

aktivity zaměřené na poskytování sociálních služeb pro seniory, 

zdravotně postižené a další ohrožené skupiny obyvatel. Společnost 

Škoda Auto si dala za cíl rozdělit 100 vozidel značky Škoda mezi 100 

pomáhajících organizací. Farní charita Milevsko byla v rámci tohoto 

programu úspěšná a získala darem pro terénní pečovatelskou službu 

Škodu Octavia Combi.  

 

 

Děkujeme, že cesty ke klientům budou spolehlivé a bezpečné! 
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Celostátní akce -  Sbírka potravin 

 

Sbírka potravin v supermarketu Billa Milevsko byla úspěšná.  

Získané potraviny rychle putují k lidem v sociální nouzi. 

Všem děkujeme za pomoc! 
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Ministerstvu práce a sociální věcí 

děkujeme za mimořádné odměny, 

které službám umožnily provoz 

v náročné situaci v době pandemie. 

 

 

Jihočeskému kraji děkujeme za 

každoroční podporu provozních 

nákladů sociálních služeb a za dotaci 

zaměřenou na zakoupení osobního 

vozu pro pečovatelskou službu. 

 

 

Úřadu práce děkujeme za podporu při 

vytváření nových pracovních míst. 

 

 

Městu Milevsko děkujeme za 

každoroční pravidelnou podporu pro 

jednotlivé služby a akce Farní charity 

Milevsko. 

 

A všem ostatním dárcům též mnohokrát děkujeme! 
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HOSPODAŘENÍ FARNÍ CHARITY MILEVSKO V ROCE 2020 
Přehled příjmů dle zdrojů a hospodaření jednotlivých středisek v roce 2020. 

 

Kulturní činnost 

organizace

Charitní pečovatelská 

služba

Nízkoprahové zařízení 

pro děti a mládež sv. F. 

z Assisi

Sociálně aktivizační 

služby pro rodiny s 

dětmi Rozárka

Celkem činnost 

organizace

Spotřeba materiálu 26 088 Kč 1 097 Kč                         879 Kč                            - Kč                                 28 064 Kč                       
Spotřeba energie - Kč 4 854 Kč                         23 258 Kč                       23 257 Kč                       51 369 Kč                       
Spotřeba ostatní - Kč 271 572 Kč                    78 979 Kč                       17 050 Kč                       367 601 Kč                    
Pohonné hmoty - Kč 108 015 Kč                    740 Kč                            2 605 Kč                         111 361 Kč                    
Prodané zboží - Kč - Kč                                 - Kč                                 - Kč                                 - Kč                                 
Opravy a udržování - Kč 40 521 Kč                       1 940 Kč                         12 693 Kč                       55 154 Kč                       
Cestovné 2 037 Kč 237 Kč                            3 399 Kč                         5 013 Kč                         10 686 Kč                       
Náklady na reprezentaci 4 382 Kč 120 Kč                            - Kč                                 - Kč                                 4 502 Kč                         
Náklady na služby 122 124 Kč                    133 169 Kč                    57 558 Kč                       31 879 Kč                       344 730 Kč                    
Mzdové náklady - Kč                                 1 983 316 Kč                 890 731 Kč                    228 661 Kč                    3 102 708 Kč                 
OON-DPČ a DPP - Kč                                 26 337 Kč                       31 040 Kč                       14 310 Kč                       71 687 Kč                       
Odměny z výkonu funkce - Kč                                 - Kč                                 - Kč                                 - Kč                                 - Kč                                 
Zákonné sociální pojištění - Kč                                 527 052 Kč                    246 511 Kč                    57 397 Kč                       830 960 Kč                    
Ostatní sociální pojištění - Kč                                 - Kč                                 - Kč                                 - Kč                                 - Kč                                 
Zákonné úrazové pojištění 3 000 Kč-                         12 745 Kč                       5 656 Kč                         1 208 Kč                         16 609 Kč                       
Ostatní sociální náklady - Kč                                 - Kč                                 - Kč                                 - Kč                                 - Kč                                 
Daně (daň silniční) - Kč                                 - Kč                                 - Kč                                 - Kč                                 - Kč                                 
Správní poplatky - Kč                                 - Kč                                 - Kč                                 - Kč                                 - Kč                                 
Dary 197 Kč                            - Kč                                 - Kč                                 - Kč                                 197 Kč                            
Ostatní náklady 5 881 Kč                         24 936 Kč                       1 358 Kč                         1 358 Kč                         33 532 Kč                       
Odpisy - Kč                                 227 213 Kč             - Kč                                 - Kč                                 227 213 Kč                    
Náklady celkem 157 709 Kč                    3 361 184 Kč                 1 342 049 Kč                 395 431 Kč                    5 256 372 Kč                 
Tržby za vlastní výkony a služby - Kč                                 543 969 Kč                    - Kč                                 - Kč                                 543 969 Kč                    
Tržby od zdravotních pojišťoven - Kč                                 - Kč                                 - Kč                                 - Kč                                 - Kč                                 
Tržby za prodané zboží - Kč                                 - Kč                                 - Kč                                 - Kč                                 - Kč                                 
Tržby z prodeje majetku - Kč                                 8 500 Kč                         - Kč                                 - Kč                                 8 500 Kč                         
Zúčtování fondů - Kč                                 82 823 Kč                       - Kč                                 - Kč                                 82 823 Kč                       
Dotace ministerstev - Kč                                 1 767 321 Kč                 1 060 000 Kč                 182 225 Kč                    3 009 546 Kč                 
Dotace Krajského úřadu JčK 10 000 Kč                       500 000 Kč                    220 000 Kč                    - Kč                                 730 000 Kč                    
Dotace úřadu práce - Kč                                 117 555 Kč                    - Kč                                 - Kč                                 117 555 Kč                    
Dotace města Milevska a obcí ORP Milevsko 4 800 Kč                         127 950 Kč                    43 000 Kč                       15 000 Kč                       190 750 Kč                    
Ostatní výnosy 50 959 Kč                       - Kč                                 - Kč                                 - Kč                                 50 959 Kč                       
Dary a sbírky 94 033 Kč                       226 579 Kč                    19 750 Kč                       199 478 Kč                    539 840 Kč                    
Výnosy celkem 159 792 Kč                    3 374 697 Kč                 1 342 750 Kč                 396 703 Kč                    5 273 942 Kč                 
Výsledek hospodaření 2 083 Kč                         13 513 Kč                      701 Kč                            1 272 Kč                         17 570 Kč                      

Přehled hospodaření strana 1/1
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Vejšická Dana - ředitelka
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Přehled příjmů (výnosů) dle zdrojů za rok 2020 

   Zdroj příjmů (výnosů)   částka v Kč 

Úhrada za zdravotní péči od zdravotních pojišťoven                                                                             - Kč  
Úhrada za pečovatelské výkony od uživatelů služeb                                                                543 969 Kč  

Úhrada za vypůjčení zdravotnických a kompenzačních 
pomůcek                                                                             - Kč  

Úhrada za pořádání vzdělávacích akcí                                                                               - Kč  

Úhrada za prodané zboží                                                                               - Kč  

Evropský sociální fond                                                                                - Kč  

Ministerstvo práce a sociálních věcí                                                              3 009 546 Kč  
Ministerstvo vnitra                                                                               - Kč  

Jihočeský kraj                                                                 730 000 Kč  

Úřad práce (příspěvek VPP a SÚPM)                                                                 117 555 Kč  

Město Milevsko a obce ORP Milevsko                                                                 190 750 Kč  

Dary nadací a nadačních fondů                                                                    48 078 Kč  

Dary individuálních dárců                                                                 321 397 Kč  

Dary  Diecézní charita (včetně Tříkrálové sbírky)                                                               170 365 Kč  
Zučtování investičních dotací                                                                    82 823 Kč  

Výtěžek kulturní akce                                                                    50 850 Kč  

Ostatní                                                                       8 609 Kč  

Celkem                                                              5 273 942 Kč  

   
   
   Vejšická Dana - ředitelka 

 
Mgr. Zemanová Hana 

Podpis statutárního zástupce  Podpis osoby odpovědné za sestavení účetní závěrky 
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KONTAKTNÍ HODINY KANCELÁŘÍ 
Sídlo organizace - U Bažantnice 561, 399 01 Milevsko 

 

pondělí - pátek 8:00 – 15:00 

 
SOCIÁLNĚ AKTIVIZAČNÍ SLUŽBA PRO RODINY S DĚTMI ROZÁRKA  

Hůrecká cesta 227, Milevsko, 399 01 Milevsko 1 
 
Provozní doba ambulantní formy poskytování 

pondělí: --- 

úterý: 10:00 - 12:00 

středa: 8:00 - 10:00 

čtvrtek: 10:00 - 12:00 

pátek: 8:00 - 12:00 
 
Provozní doba terénní formy poskytování 

pondělí: 10:00 - 12:00 

úterý: --- 

středa: 10:00 - 12:00 

čtvrtek: 12:00 - 16:00 

pátek: 14:00 - 16:00 

 

NÍZKOPRAHOVÉ ZAŘÍZENÍ PRO DĚTI A MLÁDEŽ SV. FRANTIŠKA Z ASSISI 

Hůrecká cesta 227, Milevsko, 399 01 Milevsko 1 
 

Provozní doba  

pondělí: 12:00 - 18:00 

úterý: 12:00 – 18:00 

středa: 12:00 - 18:00 

čtvrtek: 12:00 - 18:00 

pátek: 12:00 - 16:00 
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