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„Cokoliv jste učinili jednomu z těchto mých nepatrných bratří, mně jste učinili. (Mt.,25,40)“ 

 
Úvodní slovo ředitele 
 
Vážení přátelé, 

předkládám Vám výroční zprávu Farní charity Milevsko, ve které jsem začal působit od 1.11.2021 jako ředitel. 
Již na začátku svého působení jsem byl nadšen, a to nejen prostředím milevského kláštera, ve kterém se FCHM 
nacházela, ale zejména srdečností všech zaměstnanců. Přístup, odhodlání a nasazení každé z pracovnic jsem 
od začátku obdivoval a stále si jich velmi vážím. 

Rok 2021 byl rokem, kdy jsme se potýkali nejen s pandemií, ale také s reorganizací v rámci připravovaného 
slučování s Oblastní charitou Písek. Paní Dana Vejšická, která působila jako ředitelka ve FCHM přede mnou, 
se postavila těmto výzvám s plným nasazením, a tak jsem převzal charitu personálně i ekonomicky 
stabilizovanou. Mohl jsem tak, společně se svými svěřenými zaměstnanci, bez větších problémů pokračovat 
v tom, co započala.  

Farní charita Milevsko se 1.1.2022 sloučila s Oblastní charitou Písek a nyní tyto sjednocené charity působí pod 
názvem Charita Písek. Díky tomu jsme opět o krok dál na cestě k jednotě, jedné ze základních křesťanských 
hodnot. Pečovatelská služba sv. Ludmily, Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež sv. Františka z Assisi a 
Sociálně aktivizační služba Rozárka pomáhají lidem v nouzi i nadále a mají díky sjednocení ještě více otevřenou 
cestu k rozvoji a k šíření milosrdenství. 

Jsme neziskovou, nestátní, ale především křesťanskou organizací, která se nezaměřuje pouze na poskytnutí 
registrovaných sociálních služeb. Každý člověk je bytost biologická, psychologická, sociální, ale také duchovní. 
Strádání v jedné z těchto částí se projeví i ve strádání dalších, proto je mým cílem poskytovat péči lidem 
v nouzi ve všech oblastech, a to pomáháním a doprovázením k naplnění jejich života.  

Děkuji všem, kteří se na naplnění poslání charity podíleli a podílejí, ať už vlastní prací, přístupem či finančně. 
Děkuji za to již zmíněným zaměstnancům a dále podporovatelům, dárcům a sponzorům. Děkuji Jihočeskému 
kraji, městu Milevsko a obcím v ORP Milevsko. Za vedení a podporu děkuji také Diecézní charitě České 
Budějovice. Poděkování patří také farnostem za spolupráci a propojování se navzájem. A také děkuji svým 
předchůdkyním a všem, kdo Farní charitu Milevsko vytvořili, spravovali a vedli. Bez všech jmenovaných by 
z malého semínka nevyrostl tento pomyslný strom, přinášející plody naděje, víry a lásky. 

Srdečně Dalibor Dávid, ředitel 

  



Poslání charity 
Posláním Charity je služba milosrdné lásky církve lidem v ohrožení nebo nouzi bez ohledu na jejich věk, 
pohlaví, politické smýšlení, rodinné uspořádání, zdravotní stav, sexuální orientaci, sociální a ekonomickou 
situaci a postavení, jejich příslušnost k etnické nebo národnostní menšině, víře, náboženství a kult. 

O charitě obecně 
Charita ČR je útvarem Římskokatolické církve a právnickou osobou podle Kodexu kanovnického práva. 
Zřizovatelem je Česká biskupská konference. S více než stoletou historií je Charita ČR největším nestátním 
poskytovatelem zdravotně sociálních služeb v České republice. Územní struktura kopíruje správní členění 
Římskokatolické církve. Celkem ji tvoří dvě arcidiecézní a 6 diecézních charit, které dále sdružují charity 
oblastní, městské a farní. Jednotlivé charity se více či méně liší svojí mírou samostatnosti, projekty a službami, 
které poskytují. Princip však zůstává stejný, a to šířit svou službou milosrdenství a pomáhat bližnímu v nouzi. 
Hlavní činností Charity je pomoc potřebným prostřednictvím zdravotních a sociálních služeb poskytovaných 
spoluobčanům od nejútlejšího věku až do stáří, u nich doma, v terénu či v zařízeních, která Charita provozuje. 
Charita ČR pomáhá hlavně potřebným na území ČR, ale stále větší měrou se zapojuje i do humanitární a 
rozvojové pomoci v zahraničí. 
 

O Farní charitě Milevsko 
 
Farní charita Milevsko byla zřízena 1.12.1991 Biskupstvím  Českobudějovickým. Je složkou Diecézní charity 
České Budějovice a součástí církve Římskokatolické. Ode dne 6.4.1999 je zapsána v Rejstříku evidovaných 
právnických osob Ministerstva kultury ČR pod č.j. 8/1-05-703/1999. Je nestátní neziskovou organizací s vlastní 
právní subjektivitou. 
 
Funkci statutárního zástupce zastávala většinu roku 2021 paní Dana Vejšická, stávající ředitelka Oblastní 
charity Písek. K 1.11.2021 byl do funkce ředitele jmenován Bc. Dalibor Dávid.  
 
Farní charita poskytuje sociální služby registrované dle zákona 108/2006 Sb. o sociálních službách – 
pečovatelskou službu, nízkoprahové centrum pro děti a mládež a sociálně aktivizační službu pro rodiny 
s dětmi. Další realizovanou činností s registrovanými službami související je projekt Předškoláček, který se 
zaměřuje na děti předškolního věku a jejich školní přípravu. Velmi okrajově pak organizace poskytuje 
materiální pomoc osobám v nouzi. 
 
Financování Farní charity Milevsko je vícezdrojové. Důležitými donory pro služby jsou MPSV ČR, Jihočeský 
kraj, město Milevsko a obce ORP Milevsko, Diecézní charita České Budějovice, která mimo jiné administruje 
a přerozděluje zdroje každoročně pořádané Tříkrálové sbírky. Organizace získává finanční prostředky 
pořádáním kulturních akcí a důležitým zdrojem jsou též příjmy z úkonů poskytnutých klientům pečovatelské 
služby. Každoročně do rozpočtu přispívají svými dary Nadace a nadační fondy a nemalým podílem se na 
financování charity podílejí též podnikatelé a drobní dárci ze strany široké veřejnosti.   
  



Kde nás najdete 
 

 

 

 
Organizační struktura 
 

 
 
  

Správce webových stránek

Rada FCH MilevskoStatutární zástupce - ředitelka                                             
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Projetkový manažer



PEČOVATELSKÁ SLUŽBA FARNÍ CHARITA MILEVSKO 
  

Slovo vedoucího pracovníka pečovatelské služby 
 
Rok 2021 byl pro naši pečovatelskou službu velmi náročný, avšak mnohé z nás obohatil o nové zkušenosti a 
přinesl s sebou také mnoho vzájemné solidarity, empatie a sounáležitosti. 

Pečovatelky musely svoji činnost přizpůsobit nařízením a mnohým omezením, která vyvstala v návaznosti na 
pandemii COVID – 19. I přesto ale bylo jejich snahou zajistit veškerou potřebnou péči, mnohdy právě ony 
suplovaly samotnou rodinu, která nemohla být přítomna. S velkým nasazením každodenně čelily všem rizikům 
a snažily se zanechat v každém z klientů alespoň kousek pozitivní energie a dobré nálady, neboť našim 
posláním je klientům zajistit běžný způsob života v jejich přirozeném prostředí, tam, kde jim je nejlépe - doma. 
Poskytovanou službu cílíme na individuální potřeby klientů, proto i škála námi poskytovaných činností je 
různorodá, stejně tak, jako životní osudy našich klientů.  

Klášter Milevsko, kde sídlí naše služba, je jedním z nejkrásnějších míst města Milevska. Prostory kláštera a 
duchovní služby, které můžeme klientům zprostředkovat, dávají naší činnosti ten pravý duchovní rozměr.  
 
Za uplynulý rok prošel i náš tým pečovatelek změnami a to zejména personálními. Tímto bych ráda 
poděkovala všem bývalým i nově příchozím pečovatelkám, za jejich skvělou práci a nasazení, neboť silný a 
stabilní tým je základem pro dobře odvedenou práci.  

 
Adresa pečovatelské služby 
U Bažantnice 561, 399 01 Milevsko 1 
 
Poslání pečovatelské služby  
Posláním služby je zachování běžného způsobu života klienta v jeho přirozeném prostředí, a to i přes omezení, 
která s sebou přináší věk, onemocnění či zdravotní postižení. Služba se snaží o maximální zachování 
soběstačnosti klienta a usiluje o jeho setrvání v přirozeném prostředí. Podporuje jej v aktivním životě a 
posiluje jeho kvalitu.  
 
Cílová skupina 
 Senioři, 
 osoby s kombinovaným postižením, 
 osoby se zdravotním postižením, 
 osoby s tělesným onemocněním. 
 
Věková struktura cílové skupiny 
 dospělí nad 27 let 
 senioři  
 
Poskytované činnosti 
 pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu 
 pomoc při osobní hygieně, poskytnutí podmínek pro osobní hygienu 
 poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy 
 pomoc při zajištění chodu domácnosti 
 zprostředkování kontaktu se společenským prostředím 
 základní sociální poradenství 
 
Kdy může být služba odmítnuta 
 pokud osoby nepatří do cílové skupiny pečovatelské služby 
 pokud osoby požadují služby, které pečovatelská služba neposkytuje 



 pokud je naplněna kapacita služby 
 
 
Dostupnost pečovatelské služby 
Služba je poskytována v domácnosti uživatelů v Milevsku a přilehlých obcích.  
Provozní doba pečovatelské služby ve městě Milevsko a přilehlých obcích je od 7:30 do 16:00 v pracovní 
dny.  
O víkendech a ve státem uznávaných svátcích je provozní doba služby od 7:30 do 12:30. 
 
 

Průběžné vzdělávání pracovníků 
Vzdělávání pracovníků proběhlo v souladu se zákonem č. 108/2006 Sb., o sociálních službách ve znění 
pozdějších předpisů, v rozsahu 24 hod/rok. Na vzdělání pracovníků je kladen velký důraz. Pracovníci se 
průběžně účastnili akreditovaných kurzů na různá témata. Zároveň se pracovníci zúčastnili skupinových i 
individuálních supervizí.  
 
Statistické údaje 
 

Počet klientů dle pohalví 

Celkem muži ženy 

120 46 74 
 

Počet klientů dle obcí 

Počet klientů z Milevska 85 

Počet klientů z okolních obcí 35 
 

Počet návštěv a provedených úkonů 

Počet návštěv u klientů 21 341 

Počet provedených pečovatelských výkonů 10 520 
 

Počet zavedení a ukončení služby 

  Zavedení služby 48 

  Ukončení služby 28 
  
 

Nejčastě poskytované výkony 
Donáška nebo dovoz stravy 16 761 

Příprava a podání jídla a pití 1571 

Pomoc při úkonech osobní hygieny 1498 

 
 
Kontaktní údaje 
Vedoucí pracovník: Bc. Alena Procházková  
telefon:  732 894 601 
e-mail:  alena. prochazkova@pisek.charita.cz 

pecovatelka.ludmila@pisek.charita.cz 



SOCIÁLNĚ AKTIVIZAČNÍ SLUŽBA PRO RODINY S DĚTMI ROZÁRKA 

Slovo vedoucího pracovníka sociálně aktivizační služby 

Sociální služba Rozárka byla rodinám poskytována po celý rok, tedy i v době opatření vlády vydaných 
v souvislosti s omezením šíření Covid – 19. Při dodržení všech hygienických požadavků se pracovníci stýkali 
s potřebnými rodinami a klienty, spolupráce však byla ovlivněna jednak obavami z nákazy ze strany klientů, 
ale také nemocí samotnou jak u klientů, tak u pracovníků služby SAS Rozárka. Značná část klientů si vysoce 
infekčním onemocněním Covid- 19 prošla nebo byli i opakovaně v karanténě, výjimkou nebylo ani úmrtí 
v souvislosti s touto pandemií. Pracovníci rodiny podporovali a pomáhali jim při řešení stávající životní situace, 
ta byla ovlivněna i zvýšenými nároky vyplývající z distanční výuky, uzavřením mateřských škol, ztrátou 
zaměstnání, ekonomickými dopady pandemie, nebo šířícími se dezinformacemi ohledně Covid-19.      
 
Druh služby: ambulantní a terénní forma sociální prevence 

Vedoucí služby:  
Od 1.1.2021 do 30.9.2021 Bc. Michal Kulhavý 
Od 1.10.2021 do 31.12.2021 Bc. Kateřina Sazmová 
 
Sociální pracovnice:  
Od 1.1.2021 do 31.8.2021 Bc. Dana Nachlingerová 
Od 1.9.2021 do 31.12.2021 Gabriela Řeháková, Dis. 
 

Sídlo: Hůrecká cesta 227, 399 01, Milevsko 
 
Cílová skupina: Cílovou skupinou jsou rodiny s dětmi do 18 let věku žijící ve městě Milevsko a na území ORP 
Milevsko. Služba je určena rodině s dítětem, u kterého je jeho vývoj ohrožen v důsledku dopadů dlouhodobě 
krizové sociální situace, kterou rodiče nedokáží sami bez pomoci překonat, a u kterého existují další rizika 
ohrožení jeho vývoje. 

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. 
 
Cíle služby:  

 klient, který se dovede postarat o rodinu a děti 
 klient, který řeší svoji finanční situaci 
 klient, který zvládá udržovat chod domácností 

 
Poslání služby:  
Posláním sociální služby SAS Rozárka je podpora rodin s dětmi, které nejsou schopny vlivem nepříznivé sociální 
situace zajistit optimální výchovu a péči dětem. Posláním je podpora rodin s nezletilými dětmi v jejich 
přirozeném prostředí. Spolupráce je zaměřena na zlepšení fungování rodiny a vytvoření co nejbezpečnějšího 
prostředí pro zdárný vývoj dětí.  
 
Principy Sociálně aktivizační služby:  
Odpovědnost, bezpečí, dobrovolnost, rovnost, partnerství, individuální přístup, respektování práv, 
mlčenlivost, důvěra, odbornost, bezplatnost. 
 
 



Čím není sociálně aktivizační služba pro rodiny s dětmi zařízení pro děti a mládež:   
 terapeutickou komunitou 
 školní družinou, dětský koutkem 
 K-centrem 
 pedagogicko-psychologickou poradnou 
 službou zodpovědnou za jednání a konání svých klientů 

 
 
Sociálně aktivizační služba pro rodinu s dětmi zajišťuje tyto činnosti: 

 
 
a) PODPORA PŘI VEDENÍ DOMÁCNOSTI 

 
- Dohled nad stavem úklidu dané domácnosti 
- Podpora při nácviku nových dovedností (úklidových) 
- Podpora při zapojování dětí do chodu domácnosti (do režimu domácích prací) 
- Rozhovor o zvyklostech dané rodiny s ohledem na úklid domácnosti, stravování… 
- Podpora při přípravě stravy pro rodinu, vhodné svačiny pro děti 

 
b) POMOC PŘI VYŘIZOVÁNÍ BĚŽNÝCH ZÁLEŽITOSTÍ 

- Pomoc při vyřizování lékařských prohlídek (pravidelnost při návštěvách lékaře, preventivní 
prohlídky, zubař…), případně pomoc s objednáním se a doprovod. 

- Pomoc a podpora při hledání zaměstnání. 
- Pomoc při hledání bydlení (optání se na OÚ, na MěÚ…). 
- Podpora při aktivitách podporujících sociální začleňování. 
- Materiální pomoc v případě nouze (charitní šatník, potraviny...). 

 
c) POMOC PŘI PLÁNOVÁNÍ RODINNÉHO ROZPOČTU, DLUHOVÉ PORADENSTVÍ 

- Finanční příjem a výdej. 
- Levné vaření, úspora při nakupování (akce na nákupy). 
- Dohoda s exekutorem, prevence dalších dluhů. 
- Nabídka oblečení z charitního šatníku, Darovna z.s., potravinová pomoc. 

 
d) PODPORA RODIČŮ PŘI PÉČI A VÝCHOVĚ DĚTÍ 

- Nabídka služeb NZDM. 
- Pravidelnost školní docházky. 
- Jak se rodina (matka samoživitelka) věnuje dítěti v přípravě na vyučování, úkoly, pomoc 

s učením. 
- Jak je naplněn volný čas dítěte. 

 
e) PODPORA V ORGANIZOVÁNÍ VHODNÉHO TRÁVENÍ VOLNÉHO ČASU 

- Pracovní činnosti, pracovní návyky rodičů. 
- Trávení společného volného času rodičů s dětmi. 
- Přehled o aktivitách v Milevsku, nabídka aktivit zadarmo. 

 
f) NÁCVIK A UPEVŇOVÁNÍ MOTORICKÝCH, PSYCHICKÝCH A SOCIÁLNÍCH SCHOPNOSTÍ A 

DOVEDNOSTÍ DÍTĚTE 
- Motorické dovednosti  



 hrubá motorika (celková pohyblivost, koordinace těla), 
 jemná motorika (sebe obslužné dovednosti), 
 grafomotorika (kresba, psaní), 
 motorika mluvidel (rozvoj řeči), 
 motorika očních pohybů (zrakové vnímání) 

- Psychické dovednosti 
 sociální a emoční vývoj dítěte 

- Sociální dovednosti 
 socializace dítěte, 
 dítě se začleňuje do kolektivu vrstevníků, 
 odpoutání se dítěte od rodičů. 

 
g) NÁCVIK SOCIÁLNÍCH KOMPETENCÍ A PODPORA PŘI JEDNÁNÍ NA ÚŘADECH, ŠKOLÁCH 

- Zapojování dětí do pracovních činností domácnosti. 
- Vedení dětí k plnění školních povinností, k dodržování hygienických návyků, k využívání 

vhodných volnočasových aktivit, ke čtení a k procvičování logopedických návyků, 
k přiměřenému zacházení s penězi. 
 

h) INFORMOVÁNÍ O MOŽNOSTI VYUŽITÍ DOSTUPNÝCH SLUŽEB 
 

i) ZPROSTŘEDKOVÁNÍ KONTAKTU S NAVAZUJÍCÍMI ZAŘÍZENÍMI 
 

j) DOPROVODY (ASISTENCE PŘI DOPROVODU RODIČE A DĚTÍ DO ŠKOLY, ŠKOLSKÉHO ZAŘÍZENÍ, 
K LÉKAŘI) 

 
Statistické údaje 
 

Počet rodin 

Počet rodin 11 
 

Počet klientů dle obcí 

Počet klientů z Milevska 6 

Počet klientů z okolních obcí 5 
 

Otevřeno dnů 

Otevřeno 252 
 
  

Nejčastě poskytované výkony 
Informační servis 45 

Poskytnutí materiálů 116 

Kontakt, kontaktní práce 165 

 
Naši klienti měli možnost využívat služeb Střediska pomoci. Rozdaly se potraviny dle aktuálních možností a 
zásob (jednalo se především o trvanlivé potraviny, hygienické potřeby, dětské pleny, potřeby pro domácnost). 



Hojně byl také navštěvován charitní šatník v ulici Hůrecká cesta 227, kam byl přemístěn pro lepší dostupnost 
pro klienty služby a širokou veřejnost.  
 
Před nástupem dětí do školy proběhla sbírka školních potřeb, která se koná každý rok. 
 
Dostupnost Sociálně aktivizační služby: 
Provozní doba ambulantní formy poskytování 
 

pondělí: 9:00 – 10:30 --- 

úterý: 9:00 – 10:30 14:00 – 16:00 

středa: 9:00 – 10:30 --- 

čtvrtek: 9:00 – 10:30 14:00 – 16:00 

pátek: 9:00 – 10:30 --- 

 
Provozní doba terénní formy poskytování 
 

pondělí:  7:30 – 9:00 14:00 – 15:30 

úterý: 7:30 – 9:00 --- 

středa: 7:30 – 9:00 14:00 – 15:30 

čtvrtek: 7:30 – 9:00 --- 

 

 
 

  



NÍZKOPRAHOVÉ ZAŘÍZENÍ PRO DĚTI A MLÁDEŽ SV. FRANTIŠKA Z ASSISI, služba sociální prevence 

Slovo vedoucího pracovníka nízkoprahového zařízení 
 
Začátek roku 2021 byl poznamenaný pandemií Covid – 19. V tomto období chodil omezený počet dětí a 
mladých lidí, kterým jsme se snažili nabídnout nejen pomoc ve formě doučování, pomáhání s úkoly a 
probíranou látkou, ale zároveň i volnočasové aktivity jako je výtvarná a kuchařská dílna, oblíbené deskové 
hry, stolní fotbal a mnoho dalšího. V nízkoprahovém zařízení je k dispozici i hudebna, kde si mohou klienti 
zlepšovat své hudební nadání hraním na kytaru, klávesy a bicí. Naším primárním cílem bylo, aby děti zvládly 
mnohdy náročnou distanční výuku a zároveň jim nabídnout možnost, i když omezeného, kontaktu s ostatními 
dětmi a s námi.  
Sociální izolace se na dětech podepsala mnohdy více, než si rodiče připouštěli. Děti k pozitivnímu vývoji 
potřebují nejen pohyb, ale i vrstevníky, kamarády a jiné dospělé autority, se kterými by mohly řešit své 
potřeby a otázky spojené s dospíváním. Naši pracovníci se proto zaměřili na intenzivní kontakty, pomocí 
kterých se snažili snížit dopady spojené s omezeným režimem a fungováním dětí a mladých lidí.  
S postupem času a pozitivním vývojem pandemie se pomalu začal život v našem zařízení znovu probouzet. 
V červnu jsme již dětem mohli nabídnout vícero aktivit. Jednou z nich byl den dětí s rozmanitým programem, 
jako je výroba domácího slizu, kreativní malování, malování na obličej, hraní ping-pongu, opékání buřtů. Děti 
byly nadšeny a akci si užily. O dění v našem zařízení se opakovaně zajímá místostarosta města Milevska, pan 
Michal Horek. I tentokrát se účastnil dětského dne a přinesl dětem drobné dárečky od města. V letních 
měsících se děti zúčastnily prohlídky unikátního „Legiovlaku“ a také Milevského posvícení, kam jsou tradičně 
zvány. 
Díky našim dárcům jsme v září mohli děti vybavit školními batohy a drobnými školními pomůckami. 
Podzim proběhl ve znamení příjezdu sv. Martina a adventních příprav. Svatý Martin přijel na bílém koni na 
nedaleký Hůrecký kopec. Některé děti zde poprvé v životě viděly a mohly si pohladit živého koně. Adventní 
přípravy již tradičně obsahovaly vnitřní i venkovní výzdobu, pečení perníčků a lineckého pečiva, zpívání koled, 
povídání si o vánočních zvycích a o významu Vánoc a v neposlední řadě vánoční nadílku. 
 
Druh služby: ambulantní služba sociální prevence 

Vedoucí služby:  
Od 1.1.2021 do 30.9.2021 Bc. Michal Kulhavý 
Od 1.10.2021 do 31.12.2021 Bc. Kateřina Sazmová 
 
Sociální pracovnice:  
Od 1.1.2021 do 31.8.2021 Bc. Dana Nachlingerová 
Od 1.9.2021 do 31.12.2021 Gabriela Řeháková, Dis. 
 
Sídlo: Hůrecká cesta 227, 399 01, Milevsko 
 
Cílová skupina: děti a mládež ve věku 6 - 26 let 
 
Cíl služby:  

 zlepšení kvality života cílové skupiny dětí a mládež a snížení působení sociálně negativních vlivů 
 posilování sociálních kompetencí 
 rozvíjení sociálních dovedností a schopností, motivace k pravidelným činnostem, 

zvyšování schopnosti zvládat obtížné životní situace 
 podpora sociálního začlenění do skupiny vrstevníků i do společnosti, včetně zapojení se 

do dění místní komunity  
 poskytnutí nezbytné psychické, fyzické, právní a sociální ochrany během pobytu v 

zařízení a podmínek pro realizaci osobních aktivit 
 předcházení nebo snížení zdravotních rizik souvisejících s jejich způsobem života  

 



Poslání NZDM:  

Posláním nízkoprahového zařízení pro děti a mládež je poskytování zázemí, pomoci a podpory dětem a 
mladým lidem v Milevsku a okolí. Pomoc a podpora je zaměřena především na děti a mladé lidi, kteří se ocitli 
v nepříznivé sociální situaci nebo jsou jí ohroženi a je potřeba zlepšit kvalitu jejich života. Služba je určena 
pro děti a mládež ve věku od 6 do 26 let, které bydlí na území města Milevska a v jeho okolí.  
 
Principy NZDM: 
Odpovědnost, bezpečí, dobrovolnost, rovnost, partnerství, individuální přístup, 
respektování práv, mlčenlivost, důvěra, odbornost, bezplatnost, nízkoprahovost. 

 
Metody práce používané v nízkoprahovém zařízení: 
 

 Kontakt – základní nástroj pro budování vztahů mezi pracovníkem a klientem 
 

 Kontaktní práce - způsob práce, při níž vytváří pracovník prostor pro navázání důvěry. Jde o cílené 
navazování rozhovoru a další interakce se záměrem nalézt cíle využití služby. 

 
 Situační intervence - Sociálně pedagogická práce v situacích s výchovným obsahem, které vznikají v 

prostoru zařízení. Pracovník při nich vstupuje do interakcí, které nastávají mezi uživateli služby, 
přináší podněty, reflektuje situaci a používá další techniky, které vytváří či zvýrazní výchovný efekt 
situace. 

 
 Informační servis - Poskytování specifických informací pracovníkem uživateli, nejlépe v kontaktní 

místnosti. Informační servis je prováděn ústní formou, může být doplněn také písemnou formou - 
letáky, vytištění údajů. Tématicky mohou být informace zaměřeny na základní témata (např. 
rodina, škola, hledání brigády, vztahy), sociálně právní a zdravotní témata (právní normy, bezpečný 
sex, rizika užívání návykových látek) nebo specifická témata - dle zakázky uživatele. 

 
 Krizová intervence - řešení krizové situace v životě uživatele. Jde o diagnosticko-terapeutický 

přístup přispívající ke zvládnutí krize. Může jít o pozorování chování uživatele s důrazem na 
posouzení aktuálního psychického stavu, rozhovor směrovaný k základní orientaci krizového stavu, 
cílenou intervenci zaměřenou na zvládnutí potíží. Intervence obsahuje také návrh řešení. Rozsah 
intervence závisí na tom, zda pracovník je kvalifikován pro krizovou intervenci. Pracovník bez 
kvalifikace poskytne uživateli v krizi pomoc pouze v rozsahu akutní intervence. 
 

 Kontakt s institucemi - jedná se o intervence realizované pracovníkem (ústně, telefonicky, 
písemně) u institucí návazné péče nebo dalších institucí, které ovlivňují klientův život. Kontakt je 
realizován se souhlasem a vědomím uživatele, často za jeho přítomnosti. 
 

 Kontakt s osobami blízkými - poradenství poskytované blízkým osobám uživatele (rodiče, přátelé, 
kamarádi, …), realizované pouze se souhlasem uživatele. 

 

 Skupinová práce / práce se skupinou - cílená aktivita poskytovaná skupině uživatelů, zaměřená na 
rozvoj psychosociálních dovedností. 

 
Čím není nízkoprahové zařízení pro děti a mládež:   

 terapeutickou komunitou 
 školní družinou 
 Domem dětí a mládeže 



 K-centrem 
 denním stacionářem 

 
Základní činnosti NZDM podle § 62 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 něž je zajištěn lektor, motivace k dokončení školní docházky a k 
pracovnímu začlenění. 
 
Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím - přednášky, 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. 
 
Kdy může být služba odmítnuta 
 pokud, uživatel nespadá do cílové skupiny nebo spadá do negativního vymezení okruhu osob, 
 pokud, uživatel soustavně porušuje pravidla NZDM, nebo jednou porušil závazně pravidla NZDM.  

 
 

Statistické údaje 

Počet klientů 

Počet klientů 42 
 

Otevřeno dnů 

Otevřeno dnů 252 
 
 

Počet provedených výkonů 

  Počet provedených výkonů 2010 
 

Nejčastěji poskytované výkony 

Výkon Poskytnuto celkem 
výkonů 

Volnočasová aktivita 946 

Kontakt, kontaktní práce 175 

Pobyt v zařízení 587 

Výchovné, aktivizační, vzdělávací činnosti 193 

Doučování 25 

 
 

 



Provozní doba Nízkoprahové zařízení 

pondělí: 12:00 - 18:00 

úterý: 12:00 – 18:00 

středa: 12:00 - 18:00 

čtvrtek: 12:00 - 18:00 

pátek: 12:00 - 16:00 
 

 

Dětský den v NZDM 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vánoce v NZDM 

Vánoční dárečky, udělali našim dětem 
velikou radost. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PROJEKT PŘEDŠKOLÁČEK 

V roce 2020 získala Farní charita Milevsko podporu Nadačního fondu Albert – grantového programu „Bertík 
pomáhá 2020.“ Díky této podpoře byl v roce 2020 a 2021 realizován projekt Předškoláček.  

V roce 2020 jsme získali nadační dar ve výši 14 310,- Kč, v roce 2021 jsme získali 25 690,-Kč. 

Projekt Předškoláček byl určen dětem ve věku 5 – 7 let, u kterých bylo třeba rozvíjet hrubou a jemnou 
motoriku, slovní zásobu, grafomotorické dovednosti či předmatematickou gramotnost.  

S dětmi byly nacvičovány aktivity a s nimi spojené návyky tak, aby děti lépe zvládly nástup do 1. třídy základní 
školy.  Děti se věnovaly zpěvu, učily se básničky, učily se rytmus, vytleskávaly, cvičily, kreslily, vystřihovaly, 
modelovaly, tvořily společně i samostatně, povídaly si a poslouchaly pohádky. 

Díky Nadačnímu fondu Albert jsme podpořili 8 dětí předškolního věku z 5 rodin, které jsou ohroženy sociálním 
vyloučením. Moc děkujeme za pomoc. 

 

 
 

TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA 2021 

 
Jako každoročně probíhala na začátku roku 
Tříkrálová sbírka. Pokladničky byly rozmístěny 
v kostelích, lékárnách, v prodejnách. Celkem 
se nám podařilo vybrat 74 690,- Kč. Z této 
částky se Farní charitě Milevsko vrátilo 65 %, 
tedy 48 548,50 Kč. Část této sumy byla použita 

k zakoupení nového osobního vozu pro Pečovatelskou službu. Ze 
zbývajících peněz bylo uhrazené nájemné.  

 

Velmi děkujeme všem dárcům a všem lidem, kteří se do sbírky 
zapojili a pomohli nám ji zrealizovat! 

 

 

 

 

 

 



KDO NÁS PODPORUJE 

Farní charita Milevsko je financována z mnoha zdrojů. Níže uvádíme velké i drobnější donory od ministerstev 
přes kraje, města, obce až po nadace a nadační fondy. A zasíláme velké poděkování všem. 
 

Výbor dobré vůle - Nadace Olgy Havlové 

 

 

 

 

 

Farní charita Milevsko v letošním roce získala podporu Nadace Výboru dobré vůle – Nadace Olgy Havlové ve 
výši 40 000,- Kč. Za tento příspěvek byly pořízené ochranné pomůcky a pracovní oděvy, které posloužily 
k zabezpečení práce pečovatelek v době pandemie Covid-19. Naše pečovatelky tak mohly bezpečně 
vykonávat svou práci bez toho, aby ohrozily sebe nebo své klienty.  

Pořízení ochranných pomůcek nám pomohlo období pandemie zvládnout bez omezení služby a rizika přenosu 
nákazy. Moc děkujeme! 

 

 

Ministerstvu práce a sociální věcí děkujeme za mimořádné odměny, které 
službám umožnily provoz v náročné situaci v době pandemie. 

 

 

Jihočeskému kraji děkujeme za každoroční podporu provozních nákladů 
sociálních služeb a za dotaci zaměřenou na zakoupení osobního vozu pro 
pečovatelskou službu. 

 

 

Úřadu práce děkujeme za podporu při vytváření nových pracovních míst. 

 

 

Městu Milevsko děkujeme za každoroční pravidelnou podporu pro jednotlivé 
služby a akce Farní charity Milevsko. 

 

 

 

Těmto i všem ostatním dárcům ze srdce děkujeme! Bez Vás bychom to nezvládli. 



HOSPODAŘENÍ FARNÍ CHARITY MILEVSKO V ROCE 2021 
 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



KONTAKTNÍ ÚDAJE PRO ROK 2022 
 
CHARITA PÍSEK 
Adresa sídla: Klášterní 563, 399 01 Milevsko 
IČO: 43852564, ID datové schránky: zepthec 
Email: info@pisek.charita.cz, web: pisek.charita.cz, facebook: pisek.charita.cz 
bankovní spojení: Komerční banka Písek, číslo účtu: 396846271/0100  

 
PEČOVATELSKÁ SLUŽBA SV. LUDMILY 
Adresa sídla služby: Klášterní 563, 399 01 Milevsko 
Bc. Alena Procházková – vedoucí služby 
Email: pečovatelka.ludmila@pisek.charita.cz, tel: 732 894 601 
Kontaktní hodiny kanceláře: PO – PÁ 7:30 – 16:00 
 
SOCIÁLNĚ AKTIVIZAČNÍ SLUŽBA PRO RODINY S DĚTMI ROZÁRKA  
Adresa sídla služby: Hůrecká cesta 227, Milevsko, 399 01 Milevsko  
Bc. Denisa Krausová – vedoucí služby  
Email: sas.rozarka@pisek.charita.cz, tel: 730 811 950 
 
Provozní doba ambulantní formy poskytování 
 

pondělí: --- --- 

úterý: 9:00 - 11:30 14:00 – 16:00 

středa: --- --- 

čtvrtek: 9:00 - 11:30 14:00 – 16:00 

pátek: --- --- 

 
Provozní doba terénní formy poskytování 
 

pondělí:  7:30 – 9:00 

úterý: 7:30 – 9:00 

středa: 7:30 – 9:00 

čtvrtek: 7:30 – 9:00 

pátek: 7:30 – 9:00 
 

 
NÍZKOPRAHOVÉ ZAŘÍZENÍ PRO DĚTI A MLÁDEŽ SV. FRANTIŠKA Z ASSISI 
Adresa sídla služby: Hůrecká cesta 227, Milevsko, 399 01 Milevsko  
Bc. Denisa Krausová – vedoucí služby 
Email: nzdm.fanous@pisek.charita.cz, tel: 730 811 950, 731 604 444 
 

Provozní doba Nízkoprahové zařízení 

pondělí: 12:00 - 18:00 

úterý: 12:00 – 18:00 

středa: 12:00 - 18:00 

čtvrtek: 12:00 - 18:00 

pátek: 12:00 - 16:00 


