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Vážení přátelé, spolupracovníci, dárci a příznivci FCHM ! 

 

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

2012.  

     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. 

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. Jakub Berka, Jaroslava Šiková, MUDr. Miroslava Pučelíková, Karel 

Sádlo, Zdeněk Šmelc,+ ředitel 

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.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. Jako jediný poskytovatel v našem regionu provádíme 
svoji činnost i ve večerních hodinách, o víkendech a svátcích (índividuální 
požadavky dle smlouvy). 
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Péči zajišťují:   

Sociální pracovnice:   Jaroslava Šiková Tel: 775 028 636    

  

Pracovnice v sociálních službách – pečovatelky: 

  Jana Peterková, Pavla Mikotová, Romana Koutníková 

 

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

 

Charitní pečovatelská služba 

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 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. 
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Úkony pečovatelské služby jsou hrazené. Mezi nejčastěji poskytované služby patří 
pomoc s osobní hygienou, donáška oběda,  příprava a dohled u jídla, dohled nad 
užíváním léků, 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  
•  

Kromě této stěžejní činnosti jsme se věnovali i dalším aktivitám: 

Farní charita Milevsko při letošní Tříkrálové sbírce vybrala 65.802,- Kč. Z této 

částky se pro její potřebu vrátilo 65 % (tj. 42.771,-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, 

tentokrát to bylo 39 dětí a 16 dospělých, sestřičky 

z Předbořic,  P. Řehoř, P. Zdík, P. Berka aj.  

Upřímně děkujeme všem štědrým dárcům z Milevska i 

z okolních obcí,  Pán Bůh zaplať! 
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15. charitní ples – se konal 7. ledna 2012, tento ples nám vynesl po odečtení 
veškerých nákladů 12.830,- Kč. O předtančení se postarala opět taneční skupina 
FARIDA z Milevska pod vedením Z. Stachové (tradičně zdarma). 

Na tomto plese oslavil své 
kulaté životní výročí P. 
Jakub Berka, člen Rady 
FCHM, správce 
Římskokatolické farnosti 
Milevsko, který je věrným a 
obětavým 
spolupracovníkem naší 
charity. 

 

 

                    

 

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 28 schránek). (Jedna schránka měla jasný cíl – školka 
v Předbořicích, takže obsah schránky jsme předali sestře Kateřině). 
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Benefiční koncert Tiché pohody 

Umělecký soubor Tichá pohoda pod vedením Josefa Křížka z Chyšek věnoval svůj 
um a čas při červnovém benefičním koncertu na prvním nádvoří milevského 
kláštera. Ten moderoval Fanda Matějíček z rádia Impuls. Vybrané vstupné ve výši 
8.570,- Kč bylo použito k dofinancování naší terénní pečovatelské služby. Všem 
hudebníkům i moderátorovi děkujeme ! 

 

 

 

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.  
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Veselé zoubky 

Ve spolupráci s Drogerií DM jsme uspořádali přednášky pro děti na téma Veselé 
zoubky, při té příležitosti jsme dětem vysvětlovali, co je to charita a čím se právě ta 
milevská charita zaobírá. Některé  dětí koledují při naší Tříkrálové sbírce. Byli jsme 
v Domově sv. Zdislavy v Předbořicích a ve školce v Sepekově. 

 

                          

 

 

Šermování pro zasmání 

Jezerničtí páni – soubor historického šermu z Tábora pod vedením Richarda Pexy 
sehrál vystoupení pro děti i dospělé 21. 7. 2012 na druhém nádvoří kláštera. Diváků 
se sešlo okolo stovky. Počasí nám moc nepřálo, ale rytířům déšť nevadil. 
S obrovským nasazením své benefiční vystoupení dokončili. Na dobrovolném 
vstupném jsme vybrali 4.072,- Kč. Děkujeme.  
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Oslava Dne charity 

Na letošní oslavě Dne charity jsme nečekaně přivítali vzácného hosta, Otce biskupa 
Pavla Posáda, který celebroval v klášterní bazilice slavnou mši sv. za charitu. Po 
kulturním vystoupení členek dramatického kroužku následovalo malé občerstvení 
v prostorách charity pro všechny naše hosty a příznivce. 

 

 

  

Dar pro Natálku 

 

Naše charita pomohla vytipovat rodinu s postiženým dítětem, která obdržela 
humanitární finanční sbírku od příslušníků 9. jednotky PRT LÓGAR mise ISAF 

AFGANISTAN. Předání proběhlo v rodině v říjnu 2012. 
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Nezmaři v Latinské škole – Kdo si zpívá, má do ráje blíž……… 

Pod záštitou starosty Města Milevsko a s přispěním Jihočeského kraje jsme 
uspořádali 11.11. 2012 koncert skupiny Nezmaři. Posluchači zcela zaplnili prostor 
Latinské školy a výtěžek akce ve výši   10.920,-Kč  nám pomohl dofinancovat naše 
projekty. Při přátelském posezení po ukončení koncertu jsme se domluvili, že příští 
rok uspořádáme opět koncert Nezmarů, ale spolu s Jihočeskou komorní 
filharmonií. 

 

 

Duchovní obnova na Sv. Hoře 

V listopadu 2012 jsme se zúčastnili duchovní obnovy na poutním místě Sv. Hora u Příbrami spolu 
s Otcem biskupem Pavlem Posádem. Setkání uspořádala Diecézní charita České Budějovice a 
sloužilo k setkání zaměstnanců charit, dobrovolníků a příznivců, ke vzájemnému sdílení, rozjímání 
a k načerpání nových sil. Díky za tuto vzácnou příležitost. 
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Naši klienti 

 V roce 2012 jsme měli celkem 45 uživatelů,  z toho    32 žen a  13    mužů. 

Úsměvy našich klientů jsou naším největším pracovním úspěchem !!! 

                 

    

         

Součástí pečovatelské služby je bezplatné sociální poradenství. 
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Hospodaření v roce 2012 
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Podpořili nás v roce 2012: 

MPSV - dotace 
MěÚ Milevsko - příspěvek 
OÚ Zbelítov - příspěvek 
OÚ Hrazany – příspěvek 
Nadace Život 90 
VDV – Nadace Olgy Havlové 
Marie Tomečková 
Miroslav Mrzena 
FAST KOVOŠROT, Praha 
POLATA, Milevsko 
ZVVZ-ENVEN ENGINEERING, a.s., Milevsko 
ZVVZ, a.s. 
KOMERC VZDUCHOTECHNIKA, Milevsko 
EKOKLIMA 
TOMEGAS 
MUDr.,Bolková,  
MUDr. Kůrková 
MUDr. Zelenka 
MUDr.Pecháček 
MUDr. Pučelíková 
MVDr. Kameník 
VETO, BOMA,Ekoklima 
….a další drobní dárci  

 

 

 

Záměry do budoucna 

Snažíme se udržet a rozšiřovat terénní pečovatelskou službu, ve vztahu k uživatelům klademe 
důraz na ochotu, slušnost, vlídnost, empatii. V polovině letošního roku jsme obdrželi část 
finančních prostředků z Nadace Renovabis, které jsme již částečně použili na přípravné práce a 
projektovou dokumentaci k rekonstrukci domku, 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, stejně jako služba pro rodiny s dětmi, které se 
nacházejí v nepříznivé sociální a životní situaci. Dětem chceme nabídnout alternativu života „na 
ulici“. V t ěchto dvou směrech chceme dále rozvíjet naše aktivity. 
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     Děkuji všem zaměstnancům i jejich rodinným příslušníkům, dobrovolníkům, 
sponzorům, našim příznivcům, milevské farnosti v čele s P. Jakubem Berkou i 
široké veřejnosti za podporu. Budu ráda, když stránky naší výroční zprávy vás 
přivedou k zamyšlení, možná vás i potěší. Psát výroční zprávu je těžké, jak zhutnit 
více jak padesát týdnů života do několika stránek?  Nyní výroční zprávu držíte 
v ruce, posuďte sami, jak se nám v roce 2012 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) 

 

 

                   Jediná síla, která může zachránit svět, je milosrdenství.    (Jan Pavel II.) 


