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Vážení přátelé, spolupracovníci, dárci a příznivci FCHM ! 

 

     Dovoluji si vám předložit stručný přehled činnosti Farní charity Milevsko za 

rok 2011. Bereme za své individuální potřeby, starosti i bolesti svých bližních, 

uživatelů našich služeb.  

     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.  

      Děkuji zaměstnancům, dobrovolníkům, dárcům, sponzorům i těm, kteří na 

nás myslí ve svých modlitbách.  Děkuji všem lidem dobré vůle, kteří podporují 

dobré dílo charity. 

            Alena Růžičková 

 ředitelka Farní charity Milevsko 

 

 

 

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 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 

 

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 
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: 

Tříkrálová sbírka – probíhala od 2. do 14. ledna 2011, koledovalo 13 skupinek 
koledníků, celková částka činila 51.426,- Kč, zpět pro potřeby naší charity se 
vrátilo 65 %, tj. 33.427,- Kč. Peníze byly použity na udržení a zkvalitnění 
pečovatelské služby, za třicet tisíc bylo v prosinci zakoupeno služební auto Fiat 
Punto Van. Nyní mohou pečovatelky současně vyjíždět třemi různými směry za 
uživateli našich služeb. 
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V rámci Tříkrálové sbírky probíhala soutěž o nejhezčí fotografii. Jedním 
z výherců byl koledník Josef Pich, který za snímek získal mobilní telefon. Na 
snímku je jeho  vítězná fotografie. 

 

 

14. charitní ples – se konal 29. ledna 2011, tento ples nám vynesl po odečtení 
veškerých nákladů 14.480,- Kč. O předtančení se postarala opět taneční skupina 
FARIDA z Milevska pod vedením Z. Stachové. Na tomto plese oslavila významné 
životní výročí sociální pracovnice a zakladatelka charity v Milevsku  - Jaroslava 
Šiková (na snímku s manželem). 
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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 9.109,- Kč (celkem 42 
schránek). Azylovému domu ve Veselíčku a na humanitární pomoc do 
Č.Budějovic  jsme mimo to odeslali 1.230,- Kč dle preferencí. 

      

Benefiční koncert – Pocta Panně Marii 28. května jsme uspořádali pod záštitou 
senátora Pavla Eyberta. Účinkovaly soubory Musica Podberdensis a Codex 
Temporis.  Získané finanční prostředky ve výši 5.300,- Kč byly použity na 
dofinancování terénní pečovatelské služby. 
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V září na svátek sv. Václava jsme pozvali na koncert do Latinské školy zpěvačku 
a kytaristku Evu Henychovou. Příjemné sváteční odpoledne přineslo do našeho 
rozpočtu 6.630,- Kč. 

 

 

Humanitární sběr  

Pravidelně na jaře a na podzim pořádáme ve spolupráci s Diakonií Broumov 
charitativní sběr oděvů. Pokaždé se nám podaří shromáždit velké množství 
šatstva, obuvi, přikrývek a různých dalších věcí. Lidé si uvolní místo ve skříni a 
tyto předměty poslouží potřebným. Letos jsme sbírky uspořádali za pomoci 
Českého svazu chovatelů v Milevsku. Zdarma nám zapůjčili svoji výstavní halu. 
Současně jsme vybírali dioptrické brýle, které byly poslány prostřednictvím 
Diecézní charity do Rumunska. S nakládáním nám pravidelně pomáhá Zdeněk 
Urban (na snímku). 
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Naši klienti 

 V roce 2011 jsme měli celkem 43 uživatelů,  z toho 29 žen a 14 mužů. 
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Hospodaření v roce 2011 
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Podpořili nás v roce 2011: 

MPSV - dotace 

MěÚ Milevsko - příspěvek 

OÚ Zbelítov - příspěvek 

OÚ Hrazany - příspěvek 

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

Jednota, spotřební družstvo -  Milevsko 

Miroslav Mrzena, Klenoty, hodiny - Milevsko 

FAST KOVOŠROT, Praha 

POLATA, Milevsko 

ZVVZ-ENVEN ENGINEERING, a.s., Milevsko 

KOMERC VZDUCHOTECHNIKA, Milevsko 

EKOKLIMA 

TOMEGAS 

MICRO-EPSILON 

SCHWEIGER PALIVO 

MUDr. Pachtová, Pecháček,Bolková, Tibitanclová, Kůrková, Zelenka 

MVDr. Kameník 

DCH České Budějovice 

….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. Plánujeme 
otevření Nízkoprahového zařízení pro děti a mládež, začali jsme spolupracovat 
s německými katolíky, kteří nám k tomuto účelu  přislíbili prostředky na 
rekonstrukci objektu ve vlastnictví Římskokatolické farnosti Milevsko. Tato 
sociální služba v Milevsku chybí, stejně jako denní centrum pro zdravotně 
postižené spoluobčany. V těchto dvou směrech chceme dále rozvíjet naši 
aktivitu. 
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Závěrem mi dovolte znovu poděkovat všem, kteří nám pomáhají pomáhat. 
Děkujeme  také Milevským novinám a  křesťanskému časopisu Setkání,  za 
informování o  charitativních akcích. Děkujeme všem zaměstnancům, 
sponzorům i široké veřejnosti za podporu. Doufám, že stránky naší výroční 
zprávy vám dají 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) 

 

 

 



Zapomeneme-li na srdce, přestaneme být 
lidskými... 

 
 
 
 

                    

 

 

 

 

 



 


