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Vážení přátelé, spolupracovníci, dárci a příznivci FCHM ! 

     Dovoluji si vám předložit stručný přehled činnosti Farní charity Milevsko za rok 2015.  

     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. O to se stará  projekt Terénní pečovatelská 

služba. 

Sociální služby prevence - Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež sv. Františka z Assisi, 

poskytuje bezpečný prostor pro děti a mládež denně v domě v Hůrecké cestě 227 v Milevsku. 

Tuto službu vyhledávají zvláště děti ze sociálně slabého nebo nepodnětného prostředí.  Na této 

adrese mohou najít pomoc i rodiny s dětmi, které nemohou zvládnout své osobní starosti a 

selhání – obracejí se na Sociálně aktivizační službu pro rodiny s dětmi -  Rozárka, která je terénní 

i ambulantní. 

          Odbornou úroveň si zaměstnanci zvyšovali účastí na školeních a seminářích. Respektují 

individuální potřeby každého jednotlivce, lidský a duchovní rozměr služeb je samozřejmostí. 

 

                   

 

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 

Projekty: 

1) Charitní pečovatelská služba terénní 

Péči zajišťovaly:  

Sociální pracovnice: Mgr. Hana Filová, později Mgr. Marie Šindelářová (737 250 146) 
Asistent sociální pracovnice:   Jaroslava Šiková , tel: 775 028 636   

 Pracovnice v sociálních službách – pečovatelky: 
 Jana Peterková,  Markéta Krlínová, Marie Šindelářová, Martina Zemanová, Dana 
Nachlingerová 

Zvýšené pracovní nároky (např. náhlý nárůst klientů) 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, Bilina, Kaliště, Velká, 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. Cílem pečovatelské služby je také: 

 umožnit uživatelům důstojné žití v přirozeném domácím prostředí  
 podporovat uživatele v udržení sociálních vazeb – např. být v kontaktu s rodinou a 

blízkými  
 spolupracovat s institucemi a organizacemi k zajištění či zlepšení života uživatele  
 podporovat individuální přístup ke každému uživateli  
 poskytovat odborné a kvalitní služby v souladu s metodikou organizace  
 zajišťovat a zprostředkovávat kvalitní základní sociální poradenství  

Počet klientů: 52 ( z toho 30 žen) 

Počet návštěv: 8484 

Počet výkonů: 19150 

 

 

     2) Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež sv. Františka z Assisi  

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 
Odpovědný pracovník: Mgr. Hana Filová (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 jichž 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 výkonů v NZDM v roce 2015 
Služeb NZDM využilo celkem 82 uživatelů, otevřeno pro uživatele bylo 215 dnů v roce. Výkony 
(různé formy služby) byly poskytnuty celkem 2094x a z tohoto je nejčastěji poskytováno: 

 doučování - 167 výkonů 

 práce se skupinou – 241 výkonů 

 situační intervence (šikana na škole rodinné situace) – 29 výkonů 

 kontaktní práce – 150 výkonů 

 prevence (preventivní témata) – 64 výkonů 

 
 
 

 

      

3) Sociálně aktivizační služba pro rodiny s dětmi - Rozárka  
– terénní i ambulantní služba pro rodiny s dětmi, které se ocitnou v nepříznivé životní situaci 
(služba trvá již od srpna 2013, registrovanou službou se stala v červnu 2015 
 
Odpovědný pracovník: 
Mgr. Hana Filová,  Bc. Eliška Kašparová, později Dominika Trpková: tel. 730 811 950 
                                          
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. 
 
Kontakty v roce 2015 celkem: 273 
Z toho: 
dluhy 34 
bydlení 15 
děti 38 
partneři/rodina 15 
ošacení 41 
spolupráce s OSPOD 20 
domácí násilí 2 
domácnost/nábytek 24 
zaměstnání 18 
soudní proces 2 
potraviny 64 

 

 
 
 

Dále podporujeme a nabízíme volnočasové aktivity pro místní mládež, jako prevenci před 

rizikovým trávením volného času (spolupráce s NZDM). 

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… 

Vedle bezplatných služeb, nabízíme také možnost využití fakultativních (placených) činností – 

např. dopravu osobním automobilem nebo hlídání dětí (zpoplatněno dle ceníku služby Rozárky). 

 

Další aktivity FCHM: 

Tříkrálová sbírka 

Farní charita Milevsko při letošní Tříkrálové sbírce vybrala 90.727,- Kč. Z této částky se pro naši 

potřebu vrátilo 65 % (tj. 58.972,55 Kč),  tyto prostředky byly použity na dofinancování našich 

projektů a na pomoc potřebným. Zbytek (35 %) bude 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 %  se použije na organizaci TS 

v příštím roce.  

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

     

Pro koledníky jsme připravili setkání v dubnu – malé občerstvení a přednáška o životě ptáků a  

o přírodě, kde velice zasvěceně vyprávěla Pavla Mikotová. 



 

Ples charity 

18. charitní ples – se konal 31. 1. 2015, příjem z plesu činil 21.600,- Kč. O předtančení se 
postarala taneční skupina FARIDA z Milevska. Dobrou náladu přinesla hudební skupina 
Piňakoláda, samozřejmostí byla bohatá tombola, kdy hlavní cenou bylo prasátko. Děkujeme všem 
sponzorům, kteří nám do tomboly přispěli. 

 

 

Postní almužničky 

                   Postní almužna je jedním ze způsobů jak prohloubit prožívání postní doby. Postní 
almužna probíhá v jednotlivých farnostech, nebo přesněji rodinách. vkládají do schránky). Po 
Velikonocích se postničky ve farnostech sesbírají a podle počtu hlasů se pak jejich výnos věnuje 
ve prospěch vybraných skupin, nebo skupiny. Pro naši charitu jsme tímto způsobem získali 
prostředky ve výši 3.350,- Kč. 

Koncert – Musica Podberdensis + Krásky z Příbrami 

Na Květnou neděli jsme uspořádali benefiční koncert. Předvelikonoční zastavení se nám na 
podporu našich služeb přineslo 6.579,- Kč. Děkujeme umělcům i návštěvníkům. 

 

 



 

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 naši dobrovolníci.  

 

  

Oslava Dne charity 

Každoročně okolo svátku sv. Vincence z Pauly – patrona charity –v celé republice slaví jednotlivé 
charity svůj den. V Milevsku to bylo právě v sobotu 27.9.2015. Oslava Dne charity začala v 16 
hodin v bazilice Nanebevzetí Panny Marie v klášteře. Mši sv. za charitu, její příznivce a 
dobrodince sloužil P. Pius Zdeněk Vágner. Poté následoval nádherný koncert sopranistky 
s výjimečným hlasem paní Gabriely Pechmannové. Výtěžek koncertu jsme použili na 
dofinancování služeb prevence (15.556,-). Všechny hosty jsme pozvali na malé občerstvení, pro 
děti byla připravena výtvarná dílna a na závěr zazpívaly a zatančily děti z našeho nízkoprahu, na 
kytaru je doprovázel milevský děkan František Marek Míček. 

 

 



Odpoledne pro krajany – Červená nad Vltavou 

Pomáhali jsme připravovat program pro přistěhovalé krajany v Červené nad Vltavou, Šlo o 
houslové vystoupení, vizovické pečivo, drátování a dílničku pro děti. 

 

 

  Vítání sv. Martina 

Farní charita Milevsko uspořádala ve spolupráci s Římskokatolickou farností Milevsko 
akci - Vítání sv. Martina. Přesně na svátek sv. Martina 11. 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. 
 

 
 

  

 

 



Mikulášská nadílka pro děti 

 

Ve spolupráci s milevskou farností a dobrovolníky jsme připravili pro děti mikulášskou nadílku 
v kostele sv. Bartoloměje.  

 

Adventní koncert pro charitu v kostele sv. Martina v Bernarticích 

Soubor Stříbrné větry benefičně vystoupil 6.12.2015, jeho zpěv potěšil, navodil předvánoční 

atmosféru a přinesl do pokladny charity 5.250,-  Kč. Děkujeme. 

 

 

 

 



Vernisáž Andělská tvář 

Prvního prosince proběhla vernisáž  výstavy prací uživatelů sociální služby „Fanouš“. Obrázky se 

velice líbily, vystavovaly se ještě jednou v Domě kultury. Součástí vernisáže byl i prodej drobných 

dekorací a adventních věnců, pro hosty bylo připraveno občerstvení – vánoční cukroví, které 

napekly děti a čaj i svařené víno. Výtěžek akce byl 2.300,- Kč. 

 

 

 

Kromě hlavních činností ještě sbíráme poštovní známky pro Misijní banku ubožáků, plastová 
víčka pro postiženého chlapce, dobrovolnice pletou obvazy pro malomocné (materiál zajišťuje 
FCHM).      

 Potravinová sbírka v Bille pro rodiny s dětmi, které spolupracují s SaS Rozárka.  

Podařilo se nám dokončit patro v domku Hůrecká cesta 227, kde máme prostor pro krizová lůžka. 
Bylo to z prostředků nadace Renovabis. Celoročně máme k dispozici charitní šatník, který je hojně 
využívaný. Před začátkem školního roku sbírkou školních potřeb pomáháme některým rodinám 
usnadnit start jejich školákům, aj. 

 



 

   Hospodaření v roce 2015 

 



 

 

 

 



Seznam dárců 

Acond 
AURA 
BOMA 
EKOKLIMA 
FAST KOVOŠROT 
JEDNOTA,spotřební družstvo 
Jihočeské katolické lesy 
Jihočeský kraj  
Klenoty Mrzenová 
KOMERC VZDUCHOTECHNIKA, Milevsko 
LT S, Ing. Krejčí 
Marie Tomečková 
MěÚ Milevsko  
MPSV  
MUDr. Pučelíková 
MVDr. Kameník 
Orlík nad Vltavou, s.r.o. 
OÚ Hrazany  
OÚ Veselíčko 
OÚ Zbelítov  
Pavel Eybert 
POLATA, Milevsko 
RADIOSTAV 
Renovabis, nadace německých katolíků 
TESCO 
TOMEGAS 
VETO 
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 2015 dařilo a zda jsme byli prospěšní. 

 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) 

 

 

 

http://www.fchm.cz/


 

 

 

                  

 

                                                                         

       

 

                                                          

 

 

 

http://www.esfcr.cz/
http://portal.mpsv.cz/upcr

