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Vážení přátelé, spolupracovníci, dárci a příznivci FCHM ! 

 

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

2013.  

     Díky velké míře osobního nasazení, obětavosti, starostlivosti, empatie a díky 

profesionální péči našich zaměstnanců mohlo mnoho seniorů – našich klientů – 

zůstat v domácím prostředí, tam, kde jsou zvyklí a kde se cítí dobře.  

     Neustále se snažíme zvyšovat svoji odbornou úroveň účastí na školeních a 

seminářích, konzultujeme problémy se zaměstnanci jiných charit, snažíme se 

naplňovat ve své práci i duchovní rozměr a individuální potřebu každého 

jednotlivce. 

 

                   

 

Posláním organizace je pomáhat lidem v nouzi,která 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. 
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Sídlíme  v Latinské škole na 1. nádvoří milevského kláštera,  U Bažantnice 561.      

 

 Orgány FCHM:   

Ředitel:   Alena Růžičková 

Rada FCHM:   P. František Míček, Jaroslava Šiková, MUDr. Miroslava 
Pučelíková, Karel Sádlo, Zdeněk Šmelc,+ ředitel (P.Jakuba Berku vystřídal 
P.František Míček – jak v členství Rady FCHM, tak ve správě milevské farnosti). 

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

 

Posláním Farní charity Milevsko je pomáhat těm, kteří pomoc potřebují, naplňovat 
službu křesťanské lásky k bližnímu bez ohledu na rasu, národnost nebo víru a 
pomoci klientům, aby mohli závěr svého života prožít co nejkvalitněji a co možná 
nejdéle ve svých domovech. Naše služba však není určena pouze pro seniory, ale 
pro všechny občany z Milevska a okolních obcí, kteří z důvodu akutního či 
chronického onemocnění nebo zdravotního postižení nemohou být soběstační v 
základních životních dovednostech a  potřebách. Za svými klienty jezdíme až do 
vzdálenosti dvaceti kilometrů. Nechceme, aby tito spoluobčané byli diskriminováni 
polohou (vzdáleností) svého bydliště. Ve své činnosti se soustřeďujeme především 
na poskytování terénní pečovatelské služby (pomoc při zajištění chodu domácnosti a 
práce s tím spojené, stravování a pomoc při zajištění stravy, pomoc při zvládání 
běžných úkonů péče o vlastní osobu, pomoc při zajišťování duchovních potřeb. 
Činnosti se zajišťují podle zákona č. 108/2006 Sb. o sociálních službách a 
vyhlášky č. 505/2006. § 6. V našem regionu provádíme svoji činnost i ve 
večerních hodinách, o víkendech a svátcích (snaažíme se vyhovět individuálním  
požadavkům jednotlivých klientů -  dle smlouvy). Cílem je spokojený uživatel. 
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Charitní pečovatelská služba terénní 

 

Péči zajišťují:   

Sociální pracovnice:   Jaroslava Šiková (vlevo) Tel: 775 028 636    

  

Vpravo Marie Novotná – pečovatelka pracující na DPP od června  2013. 

Pracovnice v sociálních službách – pečovatelky: 

  Jana Peterková, Pavla Mikotová (DPP), Romana Koutníková 

 

Zvýšené pracovní nároky řešíme přijetím pracovnic na Dohodu o provedení práce. 

Na DPP pracovala dva měsíce také paní Hana Frýdová. 
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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 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  
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Od srpna 2013 začala fungovat nová služba: 

Rozárka – terénní služba pro rodiny s dětmi, které se ocitnou v nepříznivé  životní  
situaci. 

 

 

Druh služby: terénní neregistrovaná služba 

Odpovědný pracovník: Jaroslava    Parašínová, DiS (na fotografii výše – v charitním šatníku) 

Sídlo: U Bažantnice 561, 399 01 Milevsko 

Činnost této služby začala být vykonávána v září, na základě vydaného pověření 

Krajským úřadem v Českých Budějovicích, pro ORP Milevsko. Protože charita 

dlouhodobě poskytovala finanční a    materiální pomoc rodině žijící v ORP Písek, 

požádala v listopadu o rozšíření stávajícího povolení i na toto území. Žádosti bylo 

vyhověno.  

Cílem služby „Rozárka“ je nabídka uceleného souboru činností a aktivit, 

vycházejících z individuálních potřeb rodiny. Poskytujeme pomoc při hledání 

vhodného ubytování, zaměstnání, výběru školy nebo učňovského oboru pro děti. 

Jak dobře a hospodárně vést domácnost, jak na výchovu a péči o děti, školní 

prospěch a přípravu do školy. V rámci činnosti spolupracujeme s OSPODem 

Milevsko a OSPODem Písek a s dalšími návaznými institucemi. 

 

 



7 

Služby jsou přizpůsobeny individuálním potřebám jednotlivých rodin, dle jejich 

možností, schopností a času. Cílovým stavem je rodina, která dokáže samostatně 

zvládat a řešit běžné každodenní problémy a poskytnout svým dětem odpovídající 

péči a podněty pro jejich rozvoj. Snažíme se předcházet sociálnímu vyloučení 

těchto rodin, přičemž pomoc můžeme poskytnout i dětem, které samy o ní 

požádají.  

Pomoc je poskytována terénní i ambulantní formou. 

Dále podporujeme a nabízíme volnočasové aktivity pro místní mládež, jako 

prevenci před rizikovým trávením volného času.  

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 
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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, psací tabulky, 

bačkůrky, cvičky…) ze sociálně slabších rodin, poskytované z již proběhlé 

sbírky školních potřeb 

 

g) Zprostředkování potřebného bytového vybavení 

- Na základě domluvy s dobrovolnými dárci, pro sociálně slabší rodiny 

- V případě potřeby také poskytujeme odvoz nábytku, vybavení konkrétní 

rodině 

 

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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Statistické údaje služby Rozárky za r. 2013 

Období Počet 
kontaktů 
s klienty 

Počet kontaktů 
s návaz.institucemi 

Počet 
schůzek 

Nabídka 
fakult. 
služeb 

Poskytnutí 
fakult. 
služeb 

Září 25 34 13 1 0 
Říjen 14 19 6 2 1 
Listopad 25 22 4 4 3 
Prosinec 13 26 6 2 4 
Celkem  77 101 29 9 8 
Využívanou fakultativní službou byla nejčastěji doprava osobním automobilem (k 

lékaři, na úřady, k soudnímu jednání…) 

 

Poskytnuté činnosti v roce 2013 

Činnost Počet 
Výchovné, vzdělávací a aktivizační 
činnosti 
 

89 

Zprostředkování kontaktu se 
společenským prostředím 
 

3 

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

81 

Potravinová pomoc 
 

2 

Poskytnutí nezbytného ošacení a 
obuvi 
 

13 

Poskytnutí školních potřeb  
 

12 

Zprostředkování potřebného 
bytového vybavení, doprava 
 

0 

Zprostředkování návazné odborné 
pomoci 
 

18 

Celkem k 31. 12. 2013 218 
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Věnovali jsme se i dalším aktivitám: 

Farní charita Milevsko při letošní Tříkrálové sbírce vybrala 89.764,- Kč. Z této 

částky se pro její potřebu vrátilo 65 % (tj. 58.346,60,-Kč),  tyto prostředky byly 

použity na dofinancování terénní pečovatelské služby (naše pečovatelky pomáhaly 

více než čtyřiceti  spoluobčanům v Milevsku a okolních obcích, pro některé jsou 

téměř jediným spojením se světem, službu vykonávají i v nestandardních časech, 

večer i o víkendech tak,  jak kdo potřebuje).  Zbytek 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 i těm, kteří nám s průběhem sbírky  pomáhali a věnovali kromě 

příspěvku i svůj čas. 

Upřímně děkujeme všem štědrým dárcům z Milevska i z okolních obcí,  Pán Bůh zaplať! 

 

 

 

PLES CHARITY 

16. charitní ples – se konal 2. února 2013, tento ples nám vynesl po odečtení 
veškerých nákladů 15.260,- Kč. O předtančení se postarala opět taneční skupina 
FARIDA z Milevska pod vedením Z. Stachové (tradičně zdarma). Hrála skupina 
Elizabeth pod vedení Josefa Kašpara a to bez nároku na honorář.  
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                   Postní almužničky -  Postní almužna je jedním ze způsobů jak prohloubit prožívání 
postní doby. Je návratem k postní praxi prvních křesťanů, kteří své almužny anonymně věnovali 
na podporu charitativního díla církve. 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). Na konci postní doby se pak 
rodiny rozhodnou, ve prospěch které cílové skupiny (děti, senioři, lidé bez domova, atd.) by chtěli 
odložené prostředky věnovat a tu pak zatrhnou na spodní straně 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 
6.425,- Kč (celkem 25 schránek).  

 

 

Benefiční koncert Piccola Cora a Piccola Orchestra 

 

Pod vedením Marka Valáška nám tato benefice přinesla cca 6 tisíc korun (po 
odečtení nákladů na občerstvení, květiny apod.). 
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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.  

 

 

 

 

 

Setkání koledníků 

S koledníky Tříkrálové sbírky pracujeme i v průběhu roku. V květnu jsme je pozvali 
na malé posezení s občerstvením. P. Jakub Berka při této příležitosti ukázal svoji 
prezentaci z pobytu v Mexiku. 

 

S koledníky jsme se sešli ještě jednou a to v Nadějkově, kde jsme při příležitosti 
předali P. Zdíkovi mobilní telefon za vítěznou fotografii z koledování při TS.  
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Pomoc při povodních 

Naše charita se operativně připojila k pomáhajícím organizacím při letošních 
povodních. Materiálně i finančně jsme pomáhali v Božeticích, Kvěchově, Březí a 
Velké – červen 2013. 

 

  

 

Podíleli jsme se spolu s milevskou farností na přípravě koncertu skupiny Nezmaři a 
Jihočeské komorní filharmonie. Akce se uskutečnila 30.6.2013, byla finančně 
náročná, takže výnos byl nulový, ale pro příchozí diváky to byl krásný kulturní 

zážitek v příjemném prostředí nádvoří kláštera. 
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V září jsme uskutečnili sbírku školních potřeb pro děti ze sociálně slabších rodin 
(mimo jiné pro tyhle dva brášky). Akce proběhla v rámci služby „Rozárka“, zároveň 

začal fungovat charitní šatník pro potřebné z Milevska a okolí. 

 

 

 

Týden charity – výstava fotografií a seminář na MěÚ v Milevsku v září 2013. 

 

Ve spolupráci s Diecézní charitou a Jihočeským krajem si mohli občané v Milevsku 
shlédnout putovní výstavu fotografií o činnosti charity a jejích projektech. Vystoupil 
zde mimo jiné Roman Tlapák, koordinátor  Tříkrálové sbírky a Dana Bedlánová 
z Intervenčního centra pro osoby ohrožené domácím násilím. 
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Oslava Dne charity – Řemesla ožívají 

V neděli (22.9.2013) odpoledne se 1. nádvoří milevského kláštera hemžilo 
řemeslníky. Právě oni byli pozváni na oslavu Dne charity, která jsme pořádali. 
Program začal ve 14 hodin děkovnou mší sv., kterou sloužil P. František Míček. 
V krátkém vstupu seznámil přítomné s historií řemesel v tomto regionu ředitel 
milevského muzea Vladimír Šindelář. Hosté, mezi nimiž byl i senátor Pavel Eybert a 
starosta Milevska Zdeněk Herout, si pak měli možnost prohlédnout, případně i 
nakoupit,  výrobky řemeslníků. Nechyběl kovář, dráteník, hrnčíř, přadleny, 
švadleny, výrobci ručně malovaných svíček, šperkaři nebo dřevořezbář či 
kořenářka. Řemeslníky nám pomohla kontaktovat organizace MAS Krajina srdce.  
Zaměstnanci   a  přátelé charity připravili pro všechny  malé občerstvení, kávu, čaj, 
uzené, buchty a koláče (dar z Pekařství M. Malá, Bernartice). Na závěr bylo 
připraveno nádherné vystoupení folkové skupiny Kantoři, kteří k nám zavítali až 
z východních Čech. Lidové písničky i irské balady chytili za srdce snad všechny 
posluchače. Díky KANTORŮM, že  do Milevska přijeli z takové dálky! Celý program 
byl podpořen finanční záštitou senátora P. Eyberta a příspěvkem z Grantu kultury 
Města Milevsko.  Přesto, že na oslavě Dne charity nebyla všechna místa obsazená, 
na dobrovolném vstupném či příspěvku, který bude použit na dofinancování 
provozu nové služby pro rodiny s dětmi ROZÁRKA, se vybralo 5.811.- Kč. 
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Křesťanská skupina Oboroh se Slávkem Klecandrem koncertovala v klášterní 
bazilice. 

Koncert se konal 24. listopadu 2013, na dofinancování našich projektů přispěl 
částkou 5.900,- Kč. 

 

 

Volání na sv. Martina 

Ve spolupráci s P. Františkem a rodinou Pichových jsme pro děti připravili v duchu 
křesťanských tradic vítání sv. Martina. Děti si nejprve vyslechly příběh o Martinovi a 
pak za svitu lampionů se vydal průvod okolo kláštera na místo označené hořícími 
pochodněmi. Tam jsme si zazpívali. Pak děti volaly na sv. Martina, až se skutečně 
objevil a rozdával dětem koláče s tím, že i ony se musí rozdělit se svými kamarády. 
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Zdobení s vůní perníčků 

V listopadu proběhla další akce naší charity, pod vedením sociální pracovnice 
služby Rozárka. Děti si mohly ozdobit perníčky podle své fantazie nebo podle 
předlohy. Krásně se tím navodila předvánoční atmosféra. 

 

 

Mikulášská mše svatá v kostele sv. Bartoloměje v Milevsku 

   Naše charita připravila na svátek sv. Mikuláše dárky 
pro děti, díky obětavosti manželů Šikových zajistila důstojnou postavu Mikuláše a 
anděla. Pan děkan František celou bohoslužbu přizpůsobil dětem, společně se 
kolem oltáře pomodlili a pak zazpívali, aby sv. Mikuláš přišel. Očekávání se splnilo a 
všechny děti si odnesly dárky a pěkný zážitek. 
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Duchovní obnova na zámku ve Štěkni 

V prosinci  2013 jsme se zúčastnili duchovní obnovy na zámku ve Štěkni.  Setkání 
uspořádala Diecézní charita České Budějovice a sloužilo k setkání zaměstnanců 
charit, dobrovolníků a příznivců, ke vzájemnému sdílení, rozjímání a k načerpání 
nových sil, to vše pod laskavým vedením P. Josefa Čupra. Díky za tuto vzácnou 
příležitost. 

 

 

 

V průběhu roku zaměstnanci dostali pracovní obuv, trička a bundy. Práce pracovníků v přímé péči 
je namáhavá i psychicky, děkujeme všem našim příznivcům za pomoc, podporu a modlitby. 

 

 

Naši klienti 

V roce 2013 jsme měli celkem 45 uživatelů,  z toho    32 žen a  13    mužů. 

Úsměvy našich klientů jsou naším největším pracovním úspěchem !!! 

Našim cílem je spokojený uživatel !!! 
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Součástí pečovatelské služby je bezplatné sociální poradenství. 
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Hospodaření v roce 2013 
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Záměry do budoucna - NZDM 

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. 

 Z finančních prostředků z Nadace Renovabis opravujeme dům, který je ve 
vlastnictví Římskokatolické farnosti Milevsko a ve kterém plánujeme provozování  
Nízkoprahového zařízení pro děti a mládež v roce 2014.  Tato sociální služba 
v Milevsku chybí, přestože se táhne již mnoho let tento záměr v komunitním plánu 
sociálních služeb města i kraje. Služba Rozárka je jakýmsi předvojem před 
zahájením provozu NZDM, které plánujeme otevřít v červnu příštího roku.  
Dětem chceme nabídnout alternativu života „na ulici“.  Součástí nízkoprahu bude 
hudebna. Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež bude sociální službou, jejímiž 
uživateli v našem případě budou děti a mládež od 10 do 26 let věku.  NZDM tvoří 
cestu k pozitivnímu ovlivnění života dětí, mládeže a mladých dospělých, kteří stojí 
na počátku své samostatné životní cesty. Intenzivní spolupráce s bezprizorními 
sociálně vyloučenými dětmi a mládeží, ovlivňování jejich hodnot a orientace vede k 
prevenci sociopatologie Odborní pracovníci, hosté přednášek a besed slouží jako 
identifikační vzory, které mohou klienti následovat a být inspirací pro jejich život. 
Vhodná náplň NZDM je podnětem pro jejich volný čas a orientaci v životě.  
Budeme spolupracovat i s milevskou farností a místními premonstráty. V těchto 
dvou směrech chceme dále rozvíjet naše aktivity. 
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Podpořili nás v roce 2013: 

 
 
MPSV - dotace 
MěÚ Milevsko – příspěvek, grant na kulturu 
OÚ Zbelítov - příspěvek 
OÚ Hrazany – příspěvek 
Jihočeský kraj – záštita Oboroh 
Pavel Eybert-záštita Den charity 
Marie Tomečková 
Miroslav Mrzena 
Acond 
FAST KOVOŠROT, Praha 
POLATA, Milevsko 
ZVVZ-ENVEN ENGINEERING, a.s., Milevsko 
ZVVZ, a.s. 
KOMERC VZDUCHOTECHNIKA, Milevsko 
EKOKLIMA 
TOMEGAS 
MUDr.,Bolková,  
Jaroslav Zítek 
Troll Bi, s.r.o. 
M. Zborníková Vintrová 
MUDr. Kůrková 
MUDr. Zelenka 
MUDr.Pecháček 
MUDr. Pučelíková 
MVDr. Kameník 
VETO 
BOMA 
Ekoklima 
….a další drobní dárci  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



23 

     

 Děkuji všem zaměstnancům i jejich rodinným příslušníkům, dobrovolníkům, 
sponzorům, našim příznivcům, milevské farnosti, městu i široké veřejnosti za 
podporu. Budu ráda, když si stránky naší výroční zprávy přečtete a třeba vás i 
potěší, či přivedou k zamyšlení. Psát výroční zprávu není jednoduché, 52 týdnů 
práce zaměstnanců i uživatelů služeb, pořádání kulturních akcí, shánění finančních 
prostředků, duchovní rozměr a vize či plány do budoucna.   Posuďte sami, jak se 
nám v roce 2013 dařilo. 

 

 

 

S úctou a 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) 

 

„Hladověl jsem a dali jste mi jíst, žíznil jsem a dali jste mi pít, byl jsem na cestách a ujali jste se mne, byl jsem nahý a 
oblékli jste mě, byl jsem nemocen a navštívili jste mě, byl jsem ve vězení a přišli jste za mnou. 

….. Amen, pravím vám, cokoliv jste učinili jednomu z těchto mých nepatrných bratří, mně jste učinili“. 

Matouš, 25, 34-40 

 

 

                    


