
     

 

 

Farní charita Milevsko 

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010 

 

 

 

 

 



1 

 

Obsah: 

Úvodní slovo a poděkování 

Poslání, vznik, působnost, struktura 

Charitní pečovatelská služba  

Další aktivity 

Uživatelé našich služeb 

Hospodaření 

Záměry do budoucna 

Seznam dárců v roce 2010 

Kontakty 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

2 

 

Vážení přátelé, spolupracovníci, dárci a příznivci FCHM ! 

 

     Dovoluji si vám předložit stručný přehled činnosti Farní charity Milevsko za 

rok 2010. Díky velké míře osobního nasazení, obětavosti, starostlivosti, empatie 

a díky profesionální péči našich zaměstnanců mohlo mnoho seniorů – našich 

klientů – zůstat v domácím prostředí. Každodenní namáhavá práce je pro nás 

všechny výzvou k tomu, abychom brali vážně potřeby, starosti i bolesti svých 

bližních.  

    Děkuji vám všem, zaměstnancům, dobrovolníkům, dárcům, sponzorům i těm, 

kteří na nás myslí ve svých modlitbách.  Bez vašeho přispění a pomoci by 

nemohlo být dosaženo dobrých výsledků. 

 Doufáme ve vaši přízeň i letech příštích. 

            Alena Růžičková 

 ředitelka Farní charity Milevsko 

 

 

Kde chybí láska, lásku zasej a lásku sklidíš!  (sv. Jan od Kříže) 

 

Kdo se naučí naslouchat, promění mnohé okamžiky života v setkání. 

 

Nenechme se snadno odradit kamením na cestě: úsilí o dobro nebývá bez 

překážek. 

 

Něco důležitého pochopíme teprve tehdy, až se i nás dotkne slabost a utrpení. 
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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.  

Spadá pod DCH České Budějovice, která je členem Charity Česká republika. 

 

Sídlí v Latinské škole na 1. nádvoří milevského kláštera, ul.  U Bažantnice 561.     

 

 

 Orgány FCHM:  

 

Ředitel:   Alena Růžičková 

Rada FCHM:   P. Jakub Berka, Jaroslava Šiková, MUDr. Miroslava Pučelíková, Karel Sádlo, Alena Růžičková, 

Zdeněk Šmelc 

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). 

Péči zajišťují: 

Sociální pracovnice:   Jaroslava Šiková  Tel: 775 028 636 

Pracovnice v sociálních službách – pečovatelky:  Romana Koutníková,  Jana Peterková,  Jitka Rozhoňová 
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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. 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. Mezi nejčastěji poskytované služby patří pomoc s osobní hygienou, 
donáška oběda,  příprava a dohled u jídla, podávání 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 dožití 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  

V roce 2010 jsme měli celkem 42 uživatelů, z toho 28 žen a 14 mužů. 

 

 

 

Kromě této stěžejní činnosti jsme se věnovali i dalším aktivitám: 

Tříkrálová sbírka – probíhala od 6. do 10. ledna 2010, chodilo 10 skupinek koledníků, celková částka činila 
58.248,- Kč, zpět pro potřeby naší charity se vrátilo 65 %, tj. 37.861,- Kč. Peníze byly použity na udržení a 
zkvalitnění pečovatelské služby. 

 

 

 



5 

 

13. charitní ples – se konal 9. ledna 2010, tento ples nám vynesl 18.833,- Kč. O předtančení se postarala  

taneční skupina FARIDA z Milevska.                    

 

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 postničky. O velikonocích se pak postničky ve farnostech sesbírají a 
podle počtu hlasů se pak jejich výnos jejich věnuje ve prospěch vybraných skupin, nebo skupiny. Pro naši 
charitu jsme tímto způsobem získali prostředky ve výši 10.581,- Kč. 

 

 

Setkání s kolovratem – 

 20. dubna jsme uskutečnili setkání příznivců a přátel FCHM a našich klientů.  O program se postarala naše 
zaměstnankyně Romana Koutníková, která předvedla předení na vřetánku, na kolovratu a další techniky, 
k tomu ukázku různých materiálů i hotových výrobků.  
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Služební auta 

V květnu jsme zakoupili první služební automobil, bílou Škodu Felicii, a to za pomoci Výboru dobré vůle – 
Nadace Olgy Havlové , kdy jsme obdrželi příspěvek 30 tis. Kč.  Bohužel, za dva měsíce nám auto v noci na 
parkovišti shořelo, spolu s dvěma dalšími automobily. Viníka se nepodařilo zjistit. 

 

  

 

Po několika měsíčním úsilí se nám podařilo získat opět bílou Škodu Felicii, tentokrát od Policie ČR, Krajského 
ředitelství České Budějovice. Auto bylo bezúplatně převedeno na Město Milevsko, které nám pak automobil 
předalo prostřednictvím darovací smlouvy (hodnota 18 tis.Kč) – listopad 2010. 

 

   

 

Vozový park byl doplněn koupí tentokráte zelené Škody Felicie, kterou jsme pořídili  z daru firmy NET4GAS, 
s.r.o., Praha. Tato firma nám darovala  na pořízení vozu pro pečovatelskou službu 50 tisíc Kč. Auto jsme koupili 
v prosinci 2010. 
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Humanitární sběr  

Pravidelně na jaře a na podzim pořádáme ve spolupráci s Diakonií Broumov charitativní sběr oděvů. Pokaždé se 
nám podaří shromáždit velké množství (v tomto roce cca 9 tun)  šatstva, obuvi, přikrývek a různých dalších věcí. 
Lidé si uvolní místo ve skříni a tyto předměty poslouží potřebným.  

         

 

 

 

 

Adopce na dálku 

V květnu jsme uspořádali přednášku  Adopce na dálku -      
se sestřičkami až z daleké Zimbabwe. 

Přivítali jsme ředitelku dětského domova ve Kwekwe domorodou sestru Mercy, její kolegyni-ekonomku sestru 
Thomu, pocházející z Německa, ale v Zimbabwe žijící již 42 roků. Třetím hostem byla Matka představená řádu 
Congregatio Jesu – sestra Terezie Vasilová ze Štěkně a jako tlumočnici Angličanku, drobnou a neobyčejně 
energickou,  paní Filipu.  Přednášky se zúčastnil děkan P. Jakub Berka. Sestřičkám byla předána celá vybraná 
částka, tj. 7.400,- Kč.  
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Posvícení v milevském parku Bažantnice. 

 

V srpnu jsme prezentovali naše služby pomocí letáků na Bartolomějském posvícení. Spolu s informacemi jsme 
rozdávali koláče, které nám na tuto akci darovalo Pekařství, Marie Malá, Bernartice.  

 

 

 

 

 

Benefice pro charitu 

V sobotu 11. září v 18.30 hod. se konal Benefiční koncert pro charitu. Důstojné prostory klášterní basiliky 
Navštívení Panny Marie nám  k tomuto účelu zapůjčili milevští premonstráti v čele s P. Norbertem a P. Jakubem 
Berkou.   Záštitu nad koncertem převzala náměstkyně hejtmana pro Jihočeský kraj Mgr. Ivana Stráská.  
Nevšední umělecký zážitek pro návštěvníky přichystal vokálně instrumentální soubor Musica Podberdesis, tito 
mladí umělci vystoupili bez nároku na odměnu. Přítomní podpořili charitu celkovou částkou  7361,- Kč 
(dobrovolné vstupné). 
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Supervize 

Dle zákona č. 108/2006 Sb. (o sociálních službách)  má zaměstnavatel zajistit a zprostředkovat svým 
zaměstnancům podporu nezávislého odborníka (supervizora, metodika, konzultanta, průvodce kvalitou...). 
Jelikož se jako organizace snažíme pracovat  profesionálně, tak kromě absolvování odborných školení a 
seminářů  pravidelně zveme supervizora Mgr. Danu Hrdinovou. Obecným cílem supervize je zlepšení kvality 
práce a podpora profesního růstu. Důležitou částí našich setkání jsou  i  rady, jak si tzv. dobít baterky (boj proti 
syndromu vyhoření), což je v nelehké a psychicky náročné práci pečovatelek velice důležité. 

Zároveň občas míváme interní supervizi – s ředitelkou nebo panem děkanem Jakubem Berkou, který vnáší do 
naší práce potřebný duchovní rozměr. 

 

 

 

Den Charity 

Den CHARITY jsme prezentovali formou „Otevřených dveří“, kdy nás mohli občané ve středu 29.9. od 14 hodin 
navštívit v naší kanceláři, kde jsme poskytovali veškeré informace o našich nabízených službách. Měli jsme 
připraveno i malé pohoštění, které nám formou daru poskytlo Pekařství Chyšky, za což velice děkujeme. Koláče 
byly výborné !!! Program nám obohatily svým procítěným vystoupením studentky gymnázia Alžběta Bardová a 
Kristýna Ilievová, členky dramatického kroužku Hlásek při Dětském uměleckém studiu, který vede Marie 
Bolková. 
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Předvánoční posezení 

    

V adventním čase jsme si udělali chvíli na přátelské posezení – zaměstnanci i  spolupracovníci  

 z milevského kláštera.      

 

Naši klienti 

V roce 2010 využívalo naše služby 42 uživatelů, z toho 28 žen.  
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Hospodaření v roce 2010 
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Podpořili nás v roce 2010: 

MPSV - dotace 

Jihočeský kraj - grant 

MěÚ Milevsko - dotace 

OÚ Zbelítov - příspěvek 

OÚ Hrazany - příspěvek 

NET4GAS Praha  

VDV Nadace Olgy Havlové 

Marie Tomečková, Svetry, spodní prádlo, punčochové zboží - Milevsko 

Jednota, spotřební družstvo -  Milevsko 

Miroslav Mrzena, Klenoty, hodiny - Milevsko 

MUDr. Jan Zelenka, Milevsko 

BOMA, s.r.o., Milevsko 

FAST KOVOŠROT, Praha 

POLATA, Milevsko 

ZVVZ, a.s., Milevsko 

ZVVZ-ENVEN ENGINEERING, a.s., Milevsko 

ZD Velká 

KOMERC VZDUCHOTECHNIKA, Milevsko 

EKOKLIMA 

TOMEGAS 

Obec Slabčice (věcný dar) 

DS SPORTEN (věcný dar) 
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Záměry do budoucna 

V Milevsku chybí Nízkoprahové zařízení  pro děti a mládež. Rádi bychom tuto sociální službu provozovali, 
v současné době  však nemáme odpovídající prostory, které by tomuto záměru vyhovovaly. V budoucnu bychom 
se také  rádi věnovali -  ve spolupráci s milevským klášterem premonstrátů -  těmto službám: sociální 
rehabilitace, sociálně terapeutické dílny, chráněné bydlení a chráněné dílny. Nějaké kroky jsme již učinili, avšak 
vše bude záležet na tom, zda se podaří v dohledné době  získat finanční prostředky. 

 

Závěrem mi dovolte znovu poděkovat všem, kteří nám pomáhají pomáhat. Děkujeme  také Milevským novinám, 
Katolickému týdeníku a křesťanskému časopisu Setkání,  za informování o  charitativních akcích. Doufám, že 
stránky naší výroční zprávy vám dali důvod k zamyšlení, možná i k radosti, že se dobré věci daří. 

S úctou a přáním všeho dobrého       

        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) 

 

 


