FARNÍ CHARITA JINDŘICHŮV HRADEC
VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010

Posláním Charity je služba milosrdné lásky a pomoci bližnímu v nouzi, která
vychází z křesťanských zásad, a to bez ohledu na jeho příslušnost k rase,
národnosti a náboženství. Je vyjádřena v evangeliu sv. Matouše slovy:
„MĚL JSEM HLAD A DALI JSTE MI NAJÍST, BYL JSEM CIZÍ A UJALI
JSTE SE MĚ, MĚL JSEM ŽÍZEŇ A DALI JSTE MI NAPÍT, BYL JSEM
NAHÝ A OBLÉKLI JSTE MĚ.“
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ÚVODNÍ SLOVO ŘEDITELKY FARNÍ
CHARITY JINDŘICHŮV HRADEC

Vážení,
chtěla bych poděkovat všem, kteří pomohli znovuobnovit
činnost Farní charity. Po dva roky vypomáhala Diecézní
charita České Budějovice a Farní úřad v J. Hradci. Ať to
byla Tříkrálová sbírka, kterou zajistil p. Václav Habart, či
opakovaná pomoc lidem po výkonu trestu, lidem bez
domova, obětem domácího násilí, pomoc dětem a mládeži.
Díky Městu J. Hradci jsme v říjnu 2010 získali prostory na
Masarykově náměstí a mohli otevřít poradnu pro lidi v nouzi, která ihned zahájila svou činnost.
Byla přijata sociální pracovnice, vybavena kancelář, proběhla přednáška Adopce na dálku pro
děti v Bělorusku a Zimbabwe, večeře pro sociálně slabé, nadílka pro děti, návštěva seniorů a
spousta dalších akcí. V lednu 2011 zde chceme otevřít pobočku Intervenčního centra pro oběti
domácího násilí, zajistit pomoc lidem bez domova příští zimu.
Děkuji všem, kteří pomohli charitě jak finančně, tak materiálně, radou či pomocí.
Všem upřímné „Zaplať Pán Bůh“.

dobrovolná ředitelka FCH J. Hradec
Mgr. Michaela Čermáková
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ČINNOST FARNÍ CHARITY JINDŘICHŮV HRADEC
Farní charita Jindřichův Hradec obnovila svojí činnost od 1. 11. 2010. Má registrovanou službu
odborné sociální poradenství, které probíhá v Poradně pro lidi v nouzi.
Služby poradny jsou určeny osobám, které se dostaly do nepříznivé životní situace, nebo jim tato
situace hrozí, neznají svá práva, povinnosti nebo dostupné služby.
Poradna nabízí:
Informace: poskytování přesných a věcně správných informací ústní, nebo písemnou formou
Rady: poskytování cílené rady na zakázku uživatele, strategie postupu, rozbor a nabídka
alternativ pro řešení situace
Asistence: činnost ve prospěch uživatele, která je vykonávána mimo poradnu v rámci města J.
Hradce
Doprovázení: poradce doprovází uživatele mimo poradnu na oficiální jednání, je spíše podporou
Aktivní pomoc: praktická pomoc při vyplňování formulářů, při psaní dopisů a podání,
vysvětlování obsahu dokumentů
Vyjednávání: poradce jedná v zájmu uživatele sociální služby s třetí stranou
Potravinovou pomoc pro lidi v obtížné sociální situaci.
Nouzový šatník pro děti i dospělé.
Farní charita J. Hradec dále zajišťuje tyto služby:
Humanitární pomoc, Adopce na dálku, Tříkrálová sbírka
V roce 2010 proběhly tyto akce:
23. 11. 2010 měli občané Jindřichova Hradce a okolí možnost zúčastnit se přednášky Adopce na
dálku, kterou zde uspořádala Diecézní charita České Budějovice.
Motto přednášky: Život se neměří na dny, ale na skutky.
5. 12. 2010 proběhla v prostorách GVN Mikulášská besídka.
Gymnázium V. Nováka nám pro tento účel zapůjčilo svojí
tělocvičnu. Prvně jsme si s dětmi popovídali o sv. Mikuláši,
pak nám děvčata ze Skauta zahrála dvě malá divadelní
představní a nakonec přišel s košem plným nadílky i
Mikuláš s andělem a družinou čertů.
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7. 12. 2010 jsme s Mikulášskou nadílkou navštívili také Dětské
oddělení Okresní nemocnice v Jindřichově Hradci a Dům pro
seniory

24. 12. 2010 se v prostorách Farní charity konal Štědrodenní oběd pro sociálně slabé. Od 11.30
do 13 hodin jsme podávali kuřecí polévku, vepřový guláš s těstovinami, kávu, čaj a nechyběl ani
štrůdl a vánočka.
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NA ČINNOSTI FARNÍ CHARITY JINDŘICHŮV HRADEC SE V ROCE
2010 PODÍLELI:
Klára Hesounová Měkutová, DiS.
Michaela Kučerová, DiS.

– sociální pracovnice

– koordinátora tříkrálové sbírky

Dobrovolníci – kterým i touto cestou moc děkujeme.

NAŠÍ ČINNOST PODPOŘILI:
Diecézní charita České Budějovice
Farní úřad Jindřichův Hradec
Městský úřad Jindřichův Hradec
Úřad práce Jindřichův Hradec
B-Credit s.r.o.
Gymnázium Vítězslava Nováka
Fruko - Schulz, s. r. o.
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