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Vážení přátelé, spolupracovníci, dárci a příznivci FCHM ! 

     Dovoluji si vám předložit stručný přehled činnosti Farní charity Milevsko za rok 2016.  

Posláním naší organizace je pomáhat lidem v nouzi, pomoc vychází z křesťanských zásad bez 
ohledu na příslušnost k rase, národnosti, náboženství a politické příslušnosti. 

Cílem je spokojený uživatel služby. 

Právní postavení  - Farní charita Milevsko (FCHM)  je samostatnou právnickou osobou, s vlastní 
právní subjektivitou, církevní organizací, byla zřízena Biskupstvím českobudějovickým dne 1. 3. 
1999.  

Farní charita Milevsko (IČ 63263416) spadá pod Diecézní charitu České Budějovice, která je členem 
Charity Česká republika. 

 Sídlo organizace: U Bažantnice 561, 399 01 Milevsko      

 Orgány FCHM:  

Ředitel:   Alena Růžičková 

Rada FCHM:   P. František Míček, Jaroslava Šiková, MUDr. Miroslava Pučelíková, Karel Sádlo, 
Zdeněk Šmelc,+ ředitel  

Revizní komise FCHM:   Ing. Marie Veselá, Ing. František Šika, MVDr. Stanislav Kameník 

 

Projekt: Terénní pečovatelská služba 

     Díky velké míře osobního nasazení, obětavosti, starostlivosti, empatie a díky profesionální péči 
našich pracovnic v přímé péči mohlo mnoho seniorů – našich klientů – zůstat v domácím prostředí, 
tam, kde jsou zvyklí a kde se cítí dobře.  

Péči zajišťovaly:  

Sociální pracovnice: Mgr. Marie Šindelářová (737 250 146) 
Asistent sociální pracovnice:   Jaroslava Šiková , tel: 775 028 636   
 Pracovnice v sociálních službách – pečovatelky: 
 Marie Šindelářová, Martina Zemanová, Dana Nachlingerová, Jaroslava Šiková, Jitka Šindelářová 

Zvýšené pracovní nároky (např. náhlý nárůst klientů, nemoc, dovolená) jsme řešily přijetím 
pracovnic na Dohodu o provedení práce. 

     Charitní pečovatelská služba je určena všem osobám (bez omezení věku) se sníženou 
soběstačností v základních životních dovednostech a při plnění základních potřeb a to z důvodu 
věku, akutního či chronického onemocnění nebo zdravotního postižení. Pomáháme osobám s 
tělesným, zdravotním, mentálním, zrakovým nebo kombinovaným postižením a seniorům (dle naší 
registrace). Služba je poskytována osobám v Milevsku a okolí. Místem poskytování služby je 
domácí prostředí uživatele a  místo jeho pohybu (při cestě k lékaři, na úřady, veřejné instituce atd.) 
na území města Milevska a okolí (Velká, Zbelítov, Hrazany,Hrazánky, Klisinec, Dobrošov, Něžovice, 
Sepekov, Kučeř, Brtec,  Bernartice, Květov a další dle dohody). Služba může být i dočasná - např. v 
době rekonvalescence  po operaci, v době, kdy partner či rodina se nemohou postarat (dovolená) 



atd. Služba je poskytována na základě smlouvy mezi poskytovatelem (Farní charita Milevsko) a 
uživatelem služby. 

Úkony pečovatelské služby jsou hrazené dle ceníku. Mezi nejčastěji poskytované služby patří 
pomoc s osobní hygienou, donáška oběda,  pomoc s přípravou a dohled u jídla, dohled nad 
užíváním nápojů, dohled nad nemocným, obstarání běžných nákupů, zajišťování běžného úklidu, 
vyřizování pochůzek (platby, pošta, úřady), doprovod (k lékaři, do kostela, na úřad), apod. . 

Hlavním cílem pečovatelské služby je udržet, případně zlepšit dosavadní způsob života uživatelů a 
podporovat je v zachování přirozené soběstačnosti. 

Počet klientů: 59 ( z toho 41 žen) 
Počet návštěv: 7.356  
Počet výkonů: 12.088 

 

Projekt: Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež sv. Františka z Assisi, sociální služba 
prevence 

     Poskytuje bezpečný prostor pro děti a mládež (6-26 let) denně v domě v Hůrecké cestě 227 
v Milevsku. Tuto službu vyhledávají zvláště děti ze sociálně slabého nebo nepodnětného prostředí.  

Posláním sociální 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 ke zlepšení kvalit 
jejich života. 
 
Druh služby: ambulantní sociální služba prevence 
Odpovědný pracovník: Mgr. Hana Kozáková (tel.: 731 604 444) 
Sídlo: Hůrecká cesta 227, 399 01, Milevsko 
 
Cíl služby: zlepšení kvality života cílové skupiny dětí a mládež a snížení působení sociálně 
negativních vlivů.  
Principy: Odpovědnost, bezpečí, dobrovolnost, rovnost, partnerství, individuální přístup, 
respektování práv, přání a potřeb, mlčenlivost, důvěra, odbornost, bezplatnost, nízkoprahovost 
Cílová skupina: děti a mládež ve věku 6-26 let 
 
Základní činnosti NZDM podle § 40 Zákona o sociálních službách č. 108/2006 Sb. 
-Výchovné, vzdělávací a aktivizační služby - pobyt v klubu, kontaktní práce, situační intervence, 
doučování a školní příprava, rozvoj kognitivních a motorických dovedností, zajištění 
organizovaných a neorganizovaných volnočasových aktivit, programy primární prevence, dílny- 
pravidelné a nepravidelné akce, na něž je zajištěn lektor, motivace k dokončení školní docházky a k 
pracovnímu začlenění.  
-Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím - přednášky, kurzy, semináře, besedy s 
odborníky, návštěva koncertů, kina a divadla, jednorázové akce, výlety, výjezdové akce, tematicky 
zaměřené akce se zapojením veřejnosti, iniciace volnočasových aktivit mimo prostory NZDM 
-Sociálně terapeutická činnost - krizová intervence, poradenství, základní poradenství v oblasti 
sociálně patologických jevů 
-Pomoc při uplatnění práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí- sociální 
poradenství, informační servis, kontakt s institucemi i ve prospěch uživatele, doprovod, 
zprostředkování dalších služeb, práce s blízkými osobami 
   
Statistika za rok 2016   
Nízkoprahového zařízení sv. Františka z Assisi  



 Otevřeno celkem: 225 dnů  
 Celkem služba poskytnuta: 53 uživatelů služby  
Výkonů celkem 2069  
 Pobyt v zařízení: 627 výkonů  
 účast na akci: 250 výkonů  
 práce se skupinou: 240 výkonů  
kontakt + kontaktní práce 212 výkonů  
 prevence 74 výkonů  
 volnočasová aktivita: 419 výkonů  
 situační intervence: 35 výkonů  
 doučování: 187 výkonů  
 ostatní: 25 výkonů  
 Přespávačka v roce celkem: 2x účastnilo se celkem: 14 uživatelů sl.  
 1x výlet mimo město celkem se zúčastnilo: 9 uživ. služby  
 
 Poprvé se 
uspořádal 
letní 
pobytový 
tábor na 4 
dny pro 10 
uživ. služ.  
 

 

 

Projekt:  Sociálně aktivizační služba pro rodiny s dětmi – Rozárka, sociální služba 
prevence 

     Na stejné adrese ( Hůrecká cesta 226) mohou najít pomoc i rodiny s dětmi, které nemohou 
zvládnout své osobní starosti a selhání , služba je terénní i ambulantní, (služba trvá již od srpna 2013, 
registrovanou službou se stala v červnu 2015). 
 

Odpovědný pracovník: 
Mgr. Hana Kozáková, 731 604 444 
Dominika Trpková: tel. 730 811 950 
Šárka Weberová, DPP                                         
Sídlo: Hůrecká cesta 227, 399 01 Milevsko 
 
Posláním sociální služby Rozárka je podpora rodin s dětmi, které nejsou schopny vlivem nepříznivé 
sociální situace zajistit optimální výchovu a péči dětem.   
 



Cíl: 
Cílem služby je zabránit zhoršování nepříznivé životní situace.  Hlavním záměrem pak je 
dosáhnout zlepšení životní úrovně rodiny a to také díky zvýšení sociálních dovedností jejich 
jednotlivých členů. Cílem je dosáhnout toho, aby rodina byla schopna samostatně řešit a zvládat 
problémy  každodenního života a dokázala zajistit svým dětem v rámci svých možností odpovídající 
prostředí k jejich všestrannému vývoji. 
 
Služba poskytuje pomoc při hledání vhodného ubytování, zaměstnání, výběru školy nebo 
učňovského oboru pro děti. Poradí a nacvičí, jak dobře a hospodárně vést domácnost, jak 
optimálně nakupovat, jak řešit výchovu a péči o děti, školní prospěch a přípravu do školy. 
Probíhá také spolupráce s OSPOD Milevsko, OSPOD Písek a dalšími institucemi. 
 
Statistika za SaS rok 2016 
 
celkem pomoc poskytnuta 32 rodinám, z toho s 24 rodinami byly řešeny především tyto  
problémy: (kontakt pracovník = 141, kontakt klient = 208) 
 
finanční situace (dluhy apod.) 26 
bytová situace 27 
děti 30 
rozvodové téma či partnerské 15 
poskytnutí vybavení bytu 10 
psychická podpora 15 
předání kontaktu na navazující organizace 32 
napsání žádosti 32 
potravinová pomoc + hygiena 106 
ošacení 15 
školní pomůcky 4 
doučování 4 
těhotenství, porod, mateřství 8 
pomoc při stěhování 1 
 
 
Celkem bylo poskytnuto 120 kg ošacení, školními pomůckami byli vybaveny plně 2 děti do první 
třídy + další děti částečně, 2 x předána plná výbava do porodnice, dále jsme poskytli 2 dětské 
postýlky, 3 skříně, 3 kočárky, 2x pohovku, postel. 
 
Klub Předškoláček  využívalo celkem 6 dětí 
Klub maminek navštěvovalo 20 maminek 
 
Během roku 2016 jsme se zařadili do dvou projektů: DM pomáhá dětem a projekt FEAD. 

 
 
 Služba zajišťuje tyto činnosti: 



a) Výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti 
- Pomoc rodičům při péči o dítě a jeho výchově 
- Nácvik vedení domácnosti 
- Finanční vedení rodinného rozpočtu 
- Pomoc dětem, které mají výchovné problémy 
- Pomoc dětem, které mají problémy s prospěchem ve škole 
- Upevňování a podpora rodičovských kompetencí a sociálních dovedností rodičů a dětí 

b) Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím 
- Organizace aktivit, kde dochází ke vzájemným kontaktům s prostředím 

c) Pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí 
- Poskytnutí rady (dluhové poradenství, při hledání zaměstnání…) 
- Pomoc při zařízení osobních dokladů 
- Pomoc s porozuměním obsahu úředních listin  
- Pomoc s korespondencí adresované úřadům 
- Pomoc a doprovod na jednání s úřady, institucemi 

d) Potravinová pomoc 
- Pro rodiny, které se ocitly v hmotné nouzi 

e) Poskytnutí nezbytného ošacení a obuvi 
- Pro děti i dospělé, prostřednictvím charitního šatníku 
- Ale také ložního prádla, kuchyň. nádobí, hraček 

f) Poskytnutí školních potřeb  
- Potřeby pro děti (aktovky, penály, tužky, pastelky, sešity, přezůvky, cvičky…) ze sociálně 

slabších rodin, poskytované z darů 
g) Zprostředkování potřebného bytového vybavení 

- Na základě domluvy s dobrovolnými dárci, pro sociálně slabší rodiny 
h) Zprostředkování návazné odborné pomoci 

- Raná péče, pedagogicko-psychologická poradna, poradna pro rodinu… 

 

 

 

 

Další aktivity FCHM: 



          Tříkrálová sbírka 

Farní charita Milevsko při letošní Tříkrálové sbírce vybrala 106.082,- Kč. Z této částky se pro naši 
potřebu vrátilo 65 % (tj. 68.953,30 Kč),  tyto prostředky byly použity na dofinancování našich 
projektů a na pomoc potřebným. Zbytek (35 %) byl použit na projekty diecézní charity (15 %), 
humanitární pomoc a rozvojovou spolupráci (10 %), projekty Charity ČR (5 %),-  na pomoc 
potřebným (např. povodně, lidé bez domova atd.), a posledních 5 %  bylo použito na organizaci TS 
v příštím roce.  

Velké poděkování patří všem, kteří s realizací sbírky pomáhali, i všem dárcům !!! 

     

 

Ples charity 

19. charitní ples – se konal 30.1. 2016, příjem z plesu činil 21.600,- Kč. O předtančení se postarala 
opět taneční skupina FARIDA z Milevska. Dobrou náladu přinesla hudební skupina Piňakoláda, 
samozřejmostí byla bohatá tombola. Děkujeme všem sponzorům, kteří nám do tomboly přispěli, 
děkujeme všem hostům, kteří nás svou přítomností podpořili ! 

 

 

Postní almužničky 



                   Postní almužna je jedním ze způsobů jak prohloubit prožívání postní doby. Postní 
almužna probíhá v jednotlivých farnostech, nebo přesněji rodinách.  Pro naši charitu jsme tímto 
způsobem získali prostředky ve výši 4.453,- Kč. 

 

Koncert Pavla Helana 

 

Naše pozvání neodmítl zpěvák a laskavý člověk Pavel Helan.  I touto kulturní akcí jsme potěšili 
návštěvníky koncertu dne 5.6.2016, ale také získali tolik potřebné prostředky k dofinancování 
služeb prevence: 10.000,-- Kč. 

Humanitární sbírka 

Každým rokem na jaře a na podzim pořádáme pro Diakonii Broumov sběr oblečení, obuvi, lůžkovin 
apod. Sbírka probíhá pravidelně v hale milevských chovatelů, kteří nám prostory bezplatně a 
ochotně zapůjčují. Vždy se shromáždí okolo pěti tun materiální pomoci. Děkujeme. Část oblečení 
vždy doplní charitní šatník, který je hojně navštěvovaný a pomohl již mnoha rodinám. Při realizaci 
sbírky pomáhají i naši dobrovolníci.  

Oslava Dne charity 

Každoročně okolo svátku sv. Vincence z Pauly – patrona charity –v celé republice slaví jednotlivé 
charity svůj den. I my jsme připravili několik akcí. Tou nejkrásnější akcí byl koncert sboru BONI 
PUERI. Krásný zážitek pro všechny přítomné. Výnos pro naše služby prevence Kč činil 30.540,- . 

   

           

 



  Vítání sv. Martina 

Farní charita Milevsko uspořádala ve spolupráci s Římskokatolickou farností Milevsko 
akci - Vítání sv. Martina. V předvečer svátku sv. Martina 10. listopadu se na 1.nádvoří 
kláštera sešly děti s ostatními  účastníky lampionového průvodu. Ubírali jsme se směrem 
na Vinice, kde jsme narazili na rozžaté pochodně. Po mnohohlasém volání přijel sv. 
Martin i se svým doprovodem. Děti se dověděli něco ze života tohoto světce a jako již 
tradičně se rozdělili o koláče, které jim svatý Martin přivezl. 
 

Adventní rozjímání s P. Janem Böhmem 
 
   

 

 

 

Mikulášská nadílka pro děti 

 

Ve spolupráci s milevskou farností a dobrovolníky jsme připravili pro děti mikulášskou nadílku 
v sále Latinské školy v areálu milevského kláštera.  

 



Adventní jarmark 16.12. 2016 

Této akce se zúčastnil i pan biskup Pavel Posád, nový ředitel DCH České Budějovice Jiří Kohout i 
superior milevského kláštera P. Mikuláš Selvek. Přišlo mnoho lidí, oceňovali pěkný nápad, krásné 
výrobky, chutnala vánočka i čaj. Zazpíval sbor šikovných děvčat. Výtěžek jarmarku jsme poslali 
onkologicky nemocným dětem v Motole (projekt Malá Jóga). Bylo to Kč 4.551,-. 

 

    

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

   Hospodaření v roce 2016 

 



 

 

 

 

 



Seznam dárců 

MPSV 
Jihočeský kraj  
Agrofert 
Bláha Jaroslav 
Bouška Petr 
ČEZ 
EKOKLIMA 
FAST KOVOŠROT 
Forum dárců 
Hadáček Pavel 
JEDNOTA,spotřební družstvo 
Jihočeské katolické lesy 
Kázecký St.,ml. 
Klenoty Mrzenová 
KOMERC VZDUCHOTECHNIKA, Milevsko 
Marie Tomečková 
Město Milevsko  
MM ordinace (MUDr. Monika Dvořáková , MUDr. Marie Tibitanzlová) 
Mrzena Petr 
MUDr. Bolková 
MUDr. Kůrková 
MUDr. Pučelíková 
MUDr. Zelenka 
MVDr. Kameník 
MVDr. Kotrba 
Nadační fond Albert 
Obec Hrazany  
Obec Sepekov 
Obec Veselíčko 
Obec Zbelítov  
Orlík nad Vltavou, s.r.o.(Lesy) 
Pavel Eybert 
Timorans Zoltán 
TOMEGAS 
VDV  Nadace Olgy Havlové 
VETO Veselíčko 
ZVVZ ENVEN 
ZVVZ, a.s. 
….a další dárci  

   

   Děkuji všem zaměstnancům i jejich rodinným příslušníkům, dobrovolníkům, sponzorům, našim 
příznivcům, milevské farnosti, premonstrátům, městu i široké veřejnosti za podporu. V tomto 
krátkém výčtu můžete sami posoudit, jak se nám v roce 2016 dařilo a zda jsme byli prospěšní. 
Bohužel stále nemáme zařazené sociální služby prevence v plánu sociálních služeb kraje, takže 
nejsme dotačně podpořeni, proto letošní hospodaření bylo ztrátové. 

  

 

 



 

S úctou a s přáním pokoje a dobra       

Alena Růžičková, ředitelka FCHM 
U Bažantnice 561, 399 01 Milevsko 
  IČO:  63263416,  DIČ:CZ63263416 

                                        www.fchm.cz 
e-mail: charita.mil@centrum.cz 

                                   Tel.: 734 435 162, 775 028 636 
 

Můžete nás podpořit příspěvkem na číslo účtu: 

193699144/0300 (ČSOB, Poštovní spořitelna) 

 

 

 

     

 

 

                    

                                                                                   

                                                                       

       

 



                                             


