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Vážení přátelé, spolupracovníci, dárci a příznivci FCHM ! 

 

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

2014.  

     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 terénní pečovatelská služba. 

     V srpnu jsme zaregistrovali novou sociální službu Nízkoprahové zařízení pro děti 

a mládež sv. Františka z Assisi, které je otevřeno pro děti a mládež denně v domě 

v Hůrecké cestě 227 v Milevsku. Na této adrese mohou najít pomoc i rodiny 

s dětmi, které nemohou zvládnout své osobní starosti a selhání – obracejí se na 

službu Rozárka, která je terénní i ambulantní. 

          Odbornou úroveň si zaměstnanci zvyšovali účastí na školeních a seminářích. 

Do práce se snaží dát i duchovní rozměr a respektují individuální potřeby každého 

jednotlivce. 
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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:   Jaroslava Šiková , tel: 775 028 636    

 Pracovnice v sociálních službách – pečovatelky: 

  Jana Peterková, Marie Novotná, Romana Koutníková, Markéta Krlínová 

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  
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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 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  

 

2) NZDM 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 ji 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 
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Cílová skupina: děti a mládež ve věku 8-26 let 

Činnost služby: NZDM bylo zaregistrováno 1.8.2014, kdy byl v měsíci srpnu 

otevřený zkušební provoz, od září 2014 byly prostory NZDM otevřeny dětem a 

mládeži každý den.  

Přístup do NZDM není omezen financemi,  zájmem ani časem příchodu či odchodu, 

uživatelé mají  svobodu volby, a to jak při pohybu v prostoru klubu, tak i ve volbě 

činností.  

   

 

 

 

 

Oficiální otev ření nové sociální  

 

služby - NZDM sv. Františka z Assisi  

  

 

Ve středu 24.9.2014 jsme 
slavnostně otevřeli nový 
„nízkopráh“,který bude sloužit 
dětem a mládeži v Milevsku a 
okolí. Symbolickou pásku 
přestřihly hned troje nůžky: v 
rukou pana děkana Františka 
Míčka, starosty města Zdeňka 
Herouta a ředitelky FCHM Aleny 
Růžičkové. P. František Marek 
Míček prostory vysvětil, starosta 
popřál mnoho úspěchů a přislíbil 
dětem pingpongový stůl. V klubu jsou dětem k dispozici stolní hry, fotbálek, 
hudebna a PC. K objektu patří i malá zahrada. Objekt je zrekonstruován pomocí 
daru nadace německých katolíků Renovabis a dalších drobných dárců. Celá akce 
probíhala v celostátním týdnu „nízkoprahů“. Součástí otevření byla prohlídka 
všech prostor, hudební vystoupení pod vedením Dorotky Lukášové, slavnostní 
přípitek a malé občerstvení. Návštěvníků jsme přivítali cca šedesát. Všichni si 
přejeme, aby si klub našel ve městě své místo a mládež v něm vždy nalezla 
pomoc, radu a podporu – jako alternativu života na ulici. 
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NZDM bylo otevřeno ve dnech:  

pondělí: 13.00 hod. - 18.00 hod. 
úterý: 13.00 hod. - 18.00 hod. 
středa: zavřeno (Rozárka - tvoření pro děti od 6 let) 
čtvrtek: 13.00 hod. - 18.00 hod. 
pátek: 13.00 hod. - 16.00 hod. 
 

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 nichž 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 

Statistické údaje služby NZDM sv. Františka z Assisi za rok 2014 

* statistické údaje od 1.8.2014 do 31.12.2014 

Měsíc Počet 

otevíracích 

dnů 

Počet 

uživatelů 

Počet 

kontaktů 

Kontaktní 

práce 

Volnočasové 

aktivity 

Pobyt v 

zařízení 

Účast 

na 

akci 

doučování Jiné* 

Srpen  11 9 32 5 5 14 6  1 

Září 14 15 45 4 0 20 6 13 2 

Říjen 14 18 97 2 0 43 46 7 0 

Listopad 16 22 144 1 29 19 26 51 18 

prosinec 17 22 128 11 47 9 25 23 13 

          

celkem 72 86/33** 446 23 81 105 109 94 34 

* položka jiné zahrnuje poskytnutí sociálního poradenství, práci se skupinou a preventivní téma. 

** počet uživatelů služby, kteří navštívili klub alespoň 1x. 
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3) Rozárka  
– terénní i ambulantní služba pro rodiny s dětmi, které se ocitnou v nepříznivé 
životní situaci (služba trvá již od srpna 2013) 
 
Odpovědný pracovník: Bc. Eliška Kašparová (od 1.7.2014), tel. 730 811 950 
                                         Jaroslava Parašínová, DiS (1.1. -  31.5.2014) 
Sídlo: Hůrecká cesta 227, 399 01 Milevsko 
 
Posláním 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. 
Činnost terénní služby pro rodiny s dětmi byla od května do června 2014 
pozastavena. 
Od července 2014 do prosince 2014 bylo pracováno celkem se 16ti rodinami. 
Bylo navázáno celkem 80 kontaktů s klienty ( kontakt tj. schůzka, telefonické hovory, 
nácvik sociálních dovedností, ošacení dětí, poskytnutí věcí z charitního šatníku 
(lůžkoviny, nádobí, hračky apod.), poskytnutí potravinové banky...) 
Každou středu se pořádají tvořivá odpoledne pro děti: 82 kontaktů ( počty dětí, 
které se i opakovaně účastnily tvoření). 
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Problémy  řešené v rámci služby Rozárka: 
dluhy 
domácí násilí 
vztahy mezi partnery 
vztahy mezi rodiči a dětmi 
otázka bydlení 
vybavení domácnosti 
doučování dětí 
ošacení 
nákup školních pomůcek 
 
Cílovou skupinou jsou: 
� rodiny s dětmi, jejichž vývoj je ohrožen v důsledku nepříznivé sociální situace, 
kterou rodiče neumí či nemohou sami bez pomoci překonat. 
� rodiny s dětmi, jejichž vývoj je ohrožen negativními jevy ( narkomanie, 
kriminalita,...) 
� rodiny s dětmi, které v důsledku nepříznivé situace v rodině nemohou aktivně 
a podnětně trávit volný čas 
� rodiny s dětmi ohrožené sociálním vyloučením 
� děti v nepříznivé rodinné situaci ( rozvrat rodiny, úmrtí v rodině, 
mezigenerační problémy...) 
 
 
 Poskytované služby: 
- Výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti - speciálně pedagogická diagnostika, 
reedukace (náprava), primárně preventivní a rozvíjející individuální i skupinové 
programy, odborné přednášky 

- Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím 

-Sociálně terapeutické činnosti - individuální programy se zaměřením na podporu, 
obnovení, udržení či posílení kompetencí zvládání samostatného života, péče o 
vlastní osobu (např. nácvik koncentrace pozornosti, percepční, motorická a 
paměťová cvičení a apod. 

-Pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních 
záležitostí 
-Potravinová pomoc 
-Poskytnutí nezbytného ošacení a obuvi 
-Zprostředkování potřebného bytového vybavení 
-Zprostředkování návazné odborné pomoci 
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období Počet kontaktů 
s klienty 

Počet kontaktů 
v návaznosti 
 s  institucemi 

Počet schůzek 

červenec 12 1 4 

srpen 16 2 5 

září 10 1 3 

říjen 13 5 3 

listopad 11 1 4 

prosinec 9 3 4 

celkem 71 13 23 
 

 
 

Poskytované činnosti v roce 2014 
 

Činnost Počet 

Výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti 45 

Zprostředkování kontaktu se společenským 
prostředím 

5 

Pomoc při uplatňování práv, oprávněných 
zájmů a při obstarávání osobních záležitostí 

36 

Potravinová pomoc 10 

Poskytnutí ošacení a obuvi 35 

Zprostředkování potřebného bytového 
vybavení, doprava 

5 

Zprostředkování návazné odborné pomoci 5 

Celkem k 31.12.2014 141 
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Dále podporujeme a nabízíme volnočasové aktivity pro místní mládež, jako prevenci před 

rizikovým trávením volného času (spolupráce s NZDM). 

Cílovou skupinou jsou: 

• Rodiny s dětmi, jejichž vývoj je ohrožen v důsledku nepříznivé sociální situace, kterou 

rodiče neumí či nemohou sami bez pomoci překonat 

• Rodiny s dětmi, jejichž vývoj je ohrožen negativními jevy (narkomanie, kriminalita…) 

• Rodiny s dětmi, které v důsledku nepříznivé situace v rodině nemohou aktivně a podnětně 

trávit volný čas 

• Rodiny s dětmi ohrožené sociálním vyloučením 

• Děti v nepříznivé rodinné situaci (rozvrat rodiny, úmrtí v rodině, mezigenerační 

problémy…) 

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). 
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Další aktivity FCHM: 

Tříkrálová sbírka 

Farní charita Milevsko při letošní Tříkrálové sbírce vybrala 91.772,- Kč. Z této částky se pro naši 

potřebu vrátilo 65 % (tj. 59.651,80 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 !!! 

 

Ples charity 

17. charitní ples – se konal 8. února 2014, příjem z plesu činil 12.190,- Kč. O předtančení se 
postarala taneční skupina FARIDA z Milevska. Dobrou náladu přinesla hudební skupina 
Piňakoláda, samozřejmostí byla bohatá tombola, kdy hlavní cenou byl „přelet nad Alpami“. 
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Postní almužničky 

                   Postní almužna je jedním ze způsobů jak prohloubit prožívání postní doby. Postní 
almužna probíhá v jednotlivých farnostech, nebo přesněji rodinách. Na začátku postní doby jsou 
do farností distribuovány papírové schránky, tzv. postničky, které si berou věřící domů a přes 
postní dobu si do ní odkládají finanční prostředky ušetřené  v rámci sebezapření (např. je možné 
se zříct nebo alespoň třeba omezit kouření, alkohol, kávu, sladkosti, zábavu, televizi, internet, 
luxus nebo jinou spotřebu, která není pro život nezbytně nutná… a ušetřit tak peníze, které se 
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 9.662,- Kč. 

 

Koncert skupiny Nezmaři 

V prostorách Latinské školy jsme uspořádali 2.3.2014 koncert českobudějovické folkové kapely  
Nezmaři, který nám přinesl do pokladny příjem ve výši 8.270,- Kč. Byl uskutečněn za finanční 
podpory Města Milevsko (Grant na kulturu).  

 

  

 

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.  
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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 27.9.2014. V letošním roce si připomínáme již 
15 let od získání vlastní právní subjektivity. Oslava Dne charity začala v 16 hodin v bazilice 
Nanebevzetí Panny Marie v klášteře. Mši sv. za charitu, její příznivce a dobrodince sloužil 
sepekovský děkan Mikuláš Selvek. Sluníčko nám přálo, po mši svaté na nádvoří všem přítomným 
zatancovali mladí z taneční skupiny EFK pod vedením pana Kálala. Hosté si dali občerstvení, 
chlebíčky, jednohubky, koláčky (dar Pekařství Malá Marie, Bernartice), cukroví (dar paní Anny 
Čunátové z Oseka), kávu, čaj, vodu. Děti mohly vyrábět razítka z brambor nebo si nechat nakreslit 
třeba kočičku na obličej. Pak následoval v Latinské škole koncert Jiřího Smrže (kytarista, písničkář 
a básník) a Bena Lovetta (Američan, houslista). Jiří Smrž je držitelem ceny Anděl za rok 2013, byl 
velice skromný a milý. Jeho texty svou hloubkou některé posluchače rozplakaly. Ben Lovet hrál 
tak, jakoby se s houslemi už narodil. Tento koncert byl nádhernou tečkou naší oslavy, také 
poděkováním všem našim příznivcům, dárcům, přátelům, dobrovolníkům a hostům. Poděkování 
samozřejmě patří i všem zaměstnancům, kteří v milevské charitě působí nebo působili. 

 

  Vítání sv. Martina 

Farní charita Milevsko uspořádala ve spolupráci s Římskokatolickou farností Milevsko 
akci - Vítání sv. Martina. Ve středu 12. listopadu po mši sv., která byla zaměřena zvláště 
na děti - které se zde se dozvěděly informace o tom, kdo to byl sv. Martin, kdy žil a čím je 
známý..... P.František si před společnou modlitbou Otčenáš pozval k sobě před lavice 
děti. Držely se za ruce a společně se všichni modlili. Dětí bylo okolo oltáře asi 25. Po mši 
sv. se před kostelem sv. Bartoloměje seřadil dlouhý lampionový průvod dětí, rodičů, 
prarodičů a zaměstnanců Farní charity. Akce se zúčastnily i děti, které navštěvují novou 
sociální službu NZDM (Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež) a také děti, které se 
zúčastňují tvořivých dílen služby Rozárka, která také sídlí v nově zrekonstuovaném 
objektu v Hůrecké cestě. Přidali se i ti, kteří v kostele na mši sv. nebyli. Pak se celá 
skupina pomalu přesunula na louku na Hůrkách, kde v kruhu rozžaté louče vítaly 
příchozí. Po několika písničkách a hlasitém volání všech dětí na svatého Martina se 
pomalu ze tmy opravdu vynořila postava na koni. Sv. Martin přijel !!! Některé děti se 
bály, na velkého koně a jezdce se dívaly s respektem. Ale sv. Martin byl hodný, řekl 
dětem několik zajímavých momentů ze svého života a sdělil, že ještě sníh neveze. Zato 
přivezl velký košík plný malých koláčků. Všem moc chutnaly. Děti se poctivě dělily se 
svými kamarády nebo s rodinnými příslušníky, protože i sv. Martin se rozdělil o svůj plášť 
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 s chudým žebrákem. Děti si mohly hodného koně i pohladit. Sv. Martin potom na svém 
koni odjel do dálky a všichni se po krásném zážitku rozešli do svých domovů.  

   

 

 

Duchovní obnova na zámku Štěkeň 

 Proběhla v listopadu opět s P. Josefem Čuprem, kde jsme mohli všichni načerpat duchovní i 
fyzické síly do další práce.  
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Mikulášská nadílka 

 

 

Každoročně pořádáme pro děti mikulášskou nadílku v kostele sv. Bartoloměje spolu s panem 
děkanem Františkem. Anděla a Mikuláše opět krásně zvládli manželé Šikovi. Za básničku nebo 
modlitbičku bylo každé dítě odměněno sladkým dárkem a plyšákem. 

 

Pečení perníčků – blíží se Vánoce 

Děti z klubu Fanouš a ze služby Rozárka se daly do 
pečení perníčků na Vánoce. Práce se stala zábavou 
a své výrobky si děti donesly i domů, některé 
perníčky použily jako dárky pro své blízké, a to 
v originálních papírových dárkových krabičkách, 
které si samy vyrobily. 
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   Hospodaření v roce 2014 

 

Farní charita HOSPODÁ ŘSKÝ VÝSLEDEK ÚČETNÍ ZA CELOU FIRMU 
v detailu nákladových a výnosových účtů 
VÝNOSY 
01.2014-12.2014  
účetní            daňové         rozdíl  
 
+213 516,34      255 084,34     -41 568,00 
zisk (+) / ztráta (-)  
+ 213 516,34     255 084,34     -41 568,00 
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Seznam dárců 

MPSV - dotace 
MěÚ Milevsko – příspěvek, grant na kulturu 
Renovabis, nadace německých katolíků 
OÚ Zbelítov - příspěvek 
OÚ Hrazany – příspěvek 
OÚ Veselíčko- příspěvek 
Jihočeský kraj - grant 
Jan Schwarzenberg 
Karel Schwarzenberg 
Pavel Eybert 
Marie Tomečková 
Miroslav Mrzena 
Acond 
FAST KOVOŠROT, Praha 
POLATA, Milevsko 
ZVVZ-ENVEN ENGINEERING, a.s., Milevsko 
Ing. Šváb 
ZVVZ, a.s. 
KOMERC VZDUCHOTECHNIKA, Milevsko 
EKOKLIMA 
TOMEGAS 
MUDr.,Bolková,  
MUDr. Pučelíková 
MVDr. Kameník 
J. Bláha 
VETO 
BOMA 
Ekoklima 
….a další dárci  

 

Záměry do budoucna …. 

Snažíme se udržet a rozšiřovat terénní pečovatelskou službu, ve vztahu k uživatelům klademe 
důraz na ochotu, slušnost, vlídnost, empatii a křesťanskou lásku. Chceme poskytovat naše služby 
všem potřebným,  i když často dojezdová vzdálenost nás velice finančně zatěžuje. Přesto 
nechceme tyto uživatele služby diskriminovat jen proto, že žijí daleko od našeho 
působiště.Chceme dokončit dům v Hůrecké cestě, kde provozujeme NZDM a  ambulantní část 
služby Rozárka. Na dokončení potřebujeme sehnat cca 400 tis.Kč.  Zde budeme i nadále nabízet 
mládeži bezpečný prostor jako alternativu „života na ulici“.  Službou Rozárka chceme pomáhat 
sociálně slabým rodinám. Neustále budeme doplňovat šatník, chceme pořádat kulturní a 
vzdělávací akce, pokračovat v pletení obvazů pro malomocné, sbírat plastová víčka pro 
postiženého chlapce atd. Spolupracovat budeme i nadále s milevskou farností, klášterem a 
Městem Milevsko i dalšími organizacemi či institucemi.  
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     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 2014 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) 

 

 

                    


