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SLOVO ŘEDITELKY
Vážení příznivci, donátoři, sponzoři, dobrovolníci, farníci, zaměstnanci a přátelé charitního
díla,

rok s rokem se sešel a my vám opět předkládáme výroční zprávu za rok 2017, ve které chceme
zhodnotit činnost Farní charity Jindřichův Hradec za uplynulý rok.
Během celého roku 2017 Farní charita Jindřichův Hradec poskytovala následující tři
registrované služby: Poradnu pro lidi v nouzi, Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi
a Noclehárnu sv. Antonína. Svou pomoc se snažila nabízet i skrze fakultativní služby jako je
Nouzový šatník, potravinová pomoc a úvěrové jízdné.
Farní charita již po několikáté realizovala za podpory obcí v rámci ORP Jindřichův Hradec
tradiční Tříkrálovou sbírku. Kromě výše zmíněného se letos pod záštitou Farní charity J. Hradec
uskutečnila sbírka na školní pomůcky pro děti. Mužům využívající služby Noclehárny sv.
Antonína byla pracovníky připravena vánoční večeře aj.
Konec roku 2017 se nesl ve znamení změn. K prvnímu listopadu 2017 došlo ke změně
statutárního zástupce Farní charity Jindřichův Hradec, a tedy k mému nástupu do funkce
ředitelky Farní charity Jindřichův Hradec. Do této doby tuto funkci vykonával Mag. Jiří
Kohout, současný ředitel Diecézní charity České Budějovice, kterému bych tímto chtěla velmi
poděkovat za jeho službu a podporu.
Farní charitu Jindřichův Hradec opustila i dlouholetá zaměstnankyně paní Bc. Dana Ježková.
Chtěla bych i jí touto formou poděkovat za vše co pro Farní charitu Jindřichův Hradec vykonala
a přeji jí mnoho úspěchů, ať v osobním, tak i pracovním životě.
Chtěla bych také poděkovat všem spolupracujícím organizacím a institucím. Především naše
díky náleží, za několikaletou podporu Farní charity ze strany Města Jindřichův Hradec, panu
starostovi Ing. Stanislavu Mrvkovi.
Poděkování patří i Římskokatolické farnosti – probošství Jindřichův Hradec. Děkuji tímto panu
vikáři P. Ivu Prokopovi za spolupráci, podporu a duchovní doprovázení. Díky náleží i všem
farníkům z jindřichohradeckého vikariátu, kteří nás podporují svými modlitbami
či materiálními nebo finančními dary.
Děkuji i všem dalším donátorům, sponzorům a také dobrovolníkům. Bez vašeho přičinění by
bylo velmi náročné, v současné době takřka nemožné, vykonávat naši práci.
Ještě jednou vám všem děkuji!
Bc. Karolína Píchová, DiS.
ředitelka Farní charity Jindřichův Hradec
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PŘEDSTAVUJEME SE
FARNÍ CHARITA JINDŘICHŮV HRADEC
Farní charita Jindřichův Hradec je evidovaná právnická osoba na Ministerstvu Kultury ČR,
číslo evidence 8/1-05-701/1999.
Byla zřízena roku 1992 dekretem českobudějovického biskupa ThDr. Antonína Lišky, od této
doby působí na území ORP Jindřichův Hradec.
Farní charita Jindřichův Hradec je složkou Diecézní charity České Budějovice, která je členem
Charity Česká republika.

POSLÁNÍ CHARITY
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.“

ČINNOST
REGISTROVANÉ SOCIÁLNÍ SLUŽBY
Farní charita Jindřichův Hradec poskytuje tři registrované sociální služby: Poradnu pro lidi
v nouzi, Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi a Noclehárnu sv. Antonína.

FAKULTATIVNÍ SLUŽBY
Fakultativními službami, které Farní charita Jindřichův Hradec nabízí je Nouzový šatník a dále
také potravinová pomoc lidem v nouzi podpořená projektem FEAD.

TŘÍKRÁLOVÝ KONCERT A SBÍRKA
Každoročně Farní charita Jindřichův Hradec realizuje v rámci ORP Jindřichův Hradec
Tříkrálovou sbírku, který byla nově zahájena koncertem v kapli Máří Magdaleny v J. Hradci.

SBÍRKA NA ŠKOLNÍ POTŘEBY
Tradiční aktivitou Farní charity Jindřichův Hradec je sbírka na školní potřeby pro děti
nastupující do školy, jejichž rodiče se nacházejí v hmotné nouzi.

ÚVĚROVÉ JÍZDNÉ
Farní charita Jindřichův Hradec i nadále patří mezi ty organizace, které uzavřely spolupráci
s Českými drahami, čímž umožňují lidem v nouzi cestovat v rámci ČR za vyřízením
nezbytností.
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PORADNA PRO LIDI V NOUZI
Poradna pro lidi v nouzi je poskytována především ambulantní formou na adrese: Pravdova
837, 377 01 Jindřichův Hradec v budově Ministerstva zemědělství v 1 patře. Přístup do budovy
je bezbariérový. V menší míře je služba poskytována terénní formou v přirozeném prostředí
našich klientů.
Poradna pro lidi v nouzi je otevřena ve všední dny od 7:30 do 16:00 hodin.

POSLÁNÍ
Posláním Poradny pro lidi v nouzi je poskytnout podporu a pomoc osobě či osobám, které
se ocitly v tíživé životní situaci, kterou nejsou schopny vyřešit vlastními silami. Těmto osobám
poskytujeme odborné sociální poradenství. Usilujeme o to, aby tyto osoby znaly svá práva
a povinnosti, aby znaly dostupné služby a uměly vyjádřit své potřeby či hájit své oprávněné
zájmy. Máme zájem o to, aby byly v budoucnu schopny řešit svou situaci bez pomoci
odborníků.

CÍLE
Naším cílem je klient, který není závislý na pomoci institucí.

CÍLEM JE TEDY KLIENT, KTERÝ:
•
•
•
•
•

je ekonomicky soběstačný (zaměstnání, další příjmy-dávky,…)
je schopen hospodařit (finance, domácnost, plánování a time management)
zvládá běžné administrativní úkony (jednání na úřadech, vyřízení dávek, sepsání
žádosti…)
má zajištěnou adekvátní formu bydlení (např. není bez přístřeší)
ví kam se obrátit v případě potřeby (návazné sociální, zdravotní nebo psychologické
služby)

CÍLOVÁ SKUPINA
Poradna pro lidi v nouzi je určena osobám, které potřebují pomoc a podporu při řešení své tíživé
životní situace, kterou nejsou schopny vyřešit vlastními silami. Služba se zaměřuje především
na tyto cílové skupiny:
•
•
•
•
•
•

etnické skupiny
oběti trestné činnosti
osoby do 26 let věku opouštějící školská zařízení pro výkon ústavní péče
osoby s tělesným, zdravotním postižením
osoby v krizi
osoby žijící v sociálně vyloučených komunitách
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•
•
•
•

osoby, které vedou rizikový způsob života nebo jsou tímto způsobem života ohroženy
osoby bez přístřeší
oběti domácího násilí
oběti obchodu s lidmi

ZÁSADY
BEZPLATNOST
Odborné sociální poradenství je poskytováno bezplatně.

INDIVIDUÁLNÍ PŘÍSTUP
S klientem jednáme v souladu s jeho možnostmi a potřebami.

ANONYMITA
Poradna pro lidi v nouzi bez výslovného souhlasu klienta nepředává žádné informace
o klientovi mimo Poradnu. Klient může vystupovat anonymně, pracovníci jsou vázáni
mlčenlivostí, není-li to v rozporu s platnými právními předpisy.

DŮSTOJNOST
V práci s klientem zachováváme jeho nezcizitelnou důstojnost.

PRÁVO NA SOUKROMÍ
Při práci s klientem dbáme na zajištění bezpečného prostředí a soukromí. Služba je poskytována
jak ambulantně, tak i terénně. Tedy je možné pracovat s klientem i v jeho přirozeném prostředí.

RESPEKT
Respektujeme rozhodnutí našich klientů bez ohledu na vlastní stanoviska. Současně
respektujeme právo klientů na omyl.

NESTRANNOST
Jednáme vždy v zájmu klienta. Neupřednostňujeme žádného z klientů Poradny pro lidi v nouzi.

STATISTIKA A ZAJÍMAVOSTI
-

Za rok 2017 navštívilo Poradnu pro lidi v nouzi 120 klientů.
V rámci Poradny pro lidi v nouzi bylo uskutečněno 1087 intervencí.
V rámci terénní formy poskytování služby bylo ujeto 906 km služebním automobilem.
Nejčastějšími zakázkami bylo: zajištění nového bydlení a zaměstnaní, sepsání
životopisu, vyřízení nových dokladů, pomoc se zajištěním dávek, sepsání odvolání,
žádosti o splátkové kalendáře, předání informací o návazných službách apod.
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SOCIÁLNĚ AKTIVIZAČNÍ
SLUŽBA PRO RODINY S DĚTMI
Život ve vztazích přináší různá překvapení, a to ať ve vztazích společenských nebo rodinných.
V životě se dostavují situace tak složité, že není lehké nalézt pro ně řešení či východiska. Proto
nabízíme podporu a pomoc rodinám s dětmi, které se dostaly do nepříznivé životní situace.
Služba je „šitá na míru“ individuální situaci a potřebám rodiny.
Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi, zkráceně SAS, patří mezi sociální služby
dle zákona o sociálních službách. Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi jsou
poskytovány podle §65 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, v platném znění.
Služba je poskytována jak terénní, tak ambulantní formou. Terénně je služba realizována v
přirozeném sociálním prostředí klientů. Ambulantně uskutečňujeme službu v prostředí
příjemného zázemí kanceláře SAS (Pravdova 837, 377 01 Jindřichův Hradec).

POSLÁNÍ
Naším posláním je aktivizace rodiny s nezaopatřenými dětmi v situaci, kdy není v možnostech,
schopnostech, dovednostech a postojích rodiny samostatně plnit své základní funkce. Smyslem
naší služby je podpora vedení jednotlivých členů rodiny při obnově této funkce, tak aby byly
schopni řešit své problémy svépomocí.

CÍL SLUŽBY
Cílem služby je rodina, která …
-

zvládá běžné administrativní úkony (návštěva lékaře, úřadů)
je ekonomicky soběstačná (zaměstnání, vyřízení dávek…)
je schopna hospodařit (finance, domácnost)
je schopna zajistit si adekvátní formu bydlení (Azylový dům, pronájem bytu aj.)
zvládá péči o děti (výchova, hygienické návyky, škola, lékař)
má navázané dobré vztahy s okolím

CÍLOVÁ SKUPINA
Cílovou skupinou jsou osoby žijící ve společné domácnosti (rodič, prarodič, pěstoun aj) pečující
o děti ve věku do 18 let, kteří se dostali do nepříznivé životní situace.
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NEPŘÍZNIVÁ ŽIVOTNÍ SITUACE
Nepříznivá sociální situace je ta, ve které nedochází k naplnění potřeb člena/členů rodiny
-

členové nezvládají hospodaření s finančními prostředky, udržování domácnosti
členové nemají jasno ve svých povinnostech a kompetencích
členové nejsou orientováni v systému
členové se obtížně orientují v běžných společenských normách (např. smysluplné
trávení volného času, příprava jídla, příprava do školy, doprovody) aj.

ZÁSADY
RESPEKTOVÁNÍ LIDSKÉ DŮSTOJNOSTI A JEDINEČNOSTI
Každý člověk má svou neodejmutelnou hodnotu a důstojnost. Při poskytování služby se
snažíme toto plně respektovat.

POTŘEBNOST A PODPORA SAMOSTATNOSTI
Snažíme se služby poskytovat v takovém rozsahu, aby byly pro klienta smysluplné, aby nevedly
k závislosti na službě ale naopak k samostatnosti a nezávislosti.

RESPEKTOVÁNÍ SVOBODY VOLBY
Poskytováním služby respektujeme právo klienta rozhodovat o svém životě, zároveň ho
vedeme k přijetí zodpovědnosti za svá rozhodnutí.

PARTNERSTVÍ
Klienta vnímáme jako partnera, který se podílí na plánování a průběhu služby.

PRINCIP NESTRANNOSTI
Chceme být objektivní vůči všem členům rodiny, se kterou spolupracujeme

BEZPLATNOST
Základní činnosti služby jsou poskytovány všem klientům zdarma.

INDIVIDUÁLNÍ PŘÍSTUP
Ke každému členu domácnosti přistupujeme s ohledem na jeho individuální potřeby.

POPIS SLUŽBY
Služba SAS spolupracuje dle možností s celou rodinou, nejvíce v terénní formě služby. Naše
pracovnice pomáhají rodičům řešit situace týkající se výchovy, péče o dítě nebo dětí z hlediska
hygieny, vzdělávání, tělesného i duševního rozvoje (nácvik sociálních kompetencí při jednání
na úřadech, školách, pomoc při vedení hospodaření a udržování domácnosti, podpora a nácvik
rodičovského chování, pracovně výchovná terapie, emocionální podpora, řešení vzájemných
vztahů v rodině).
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Nejčastěji byl při práci s klienty uplatňován rozvoj dovedností a schopností a jejich upevňování.
Všechny aktivity byly uskutečňovány na základě individuálních plánů, které se v průběhu
spolupráce redukují (na základě dosažených cílů) a aktualizují.
Náš pracovní tým se během roku pravidelně scházel na pracovních poradách, dále
na celocharitních poradách a odborných kolégiích s pracovníky jiných pracovišť SAS.
Neodmyslitelnou součástí fungování naší SAS jsou pravidelné supervize, intervize a další
vzdělávání našich pracovnic na akreditovaných seminářích a školeních, dále pak v podobě stáží
na jiných pracovištích SAS.

STATISTICKÉ ÚDAJE
-

Počet rodin, kterým jsme v roce 2017 poskytli sociálně aktivizační služby: 6
Počet sociálních pracovnic, které v průběhu roku pracovaly s rodinami: 2 (úvazek 1,0)
Počet intervencí, které jsme v rodinách v roce 2017 provedli: 531
Počet obcí, v nichž bydleli v roce 2017 naši uživatelé sociálně aktivizačních služeb
pro rodiny s dětmi: 7
Počet kilometrů, které jsme ujeli služebním automobilem v roce 2017 v rámci Sociálně
aktivizačních služeb: 3247 km (Služba je poskytována v rámci OPR Jindřichův Hradec,
v dojezdové vzdálenosti 20 km.)
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NOCLEHÁRNA SV. ANTONÍNA
Noclehárna je registrovanou sociální službou dle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách.
Forma poskytování je ambulantní.
Noclehárna sv. Antonína funguje od roku 2013 na adrese: Nežárecká 115, 377 01 Jindřichův
Hradec.
Služba funguje denně v čase od 20 h. večer do 8 h. ráno.
Ubytovací čas je od 20 do 21:30.

POSLÁNÍ
Posláním služby je jednorázově poskytnout nocleh a jednoduché zázemí osobám, které
v důsledku nepříznivé životní situace nemají jinou alternativu přenocování, nežli setrvat venku
v prostředí pro klienta nevyhovujícím / ohrožujícím. Poskytováním noclehu, čistého prostředí
k přenocování a možnosti udržovat osobní hygienu pomáháme klientovi zvýšit kvalitu jeho
života, popřípadě se snáze začlenit do majoritní společnosti.

CÍLE
Cílem je snížit zdravotní a sociální rizika související se způsobem života klientů za pomoci
noclehu ve standardním hygienickém prostředí (čisté lůžkoviny, ručníky, čisté prostředí)
s možností využití zázemí pro osobní hygienu a zázemí pro jednoduchou úpravu stravy
(např.: ohřátí jídla, uvařit si čaj, uvařit si instantní polévku apod.)
Cílem je motivovat klienta k řešení své nepříznivé sociální situace a pomoci mu při zpětné
integraci do společnosti.

CÍLOVÁ SKUPINA
- muži bez přístřeší starší 18-ti let komunikující v českém jazyce

NEGATIVNÍ VYMEZENÍ CÍLOVÉ SKUPINY:
- služba není poskytována klientům s omezenou soběstačností
- služba není poskytována klientům, kteří vyžadují / potřebují osobní asistenci
pracovníka k základním úkonům spojeným se sebeobsluhou
- služba není poskytována klientům se zjevným zdravotním problémem
(vnější poranění, sádra…)
- služba není poskytována klientům, jejichž stav vyžaduje jinou službu než tu,
kterou Noclehárna sv. Antonína poskytuje
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ZÁSADY POSKYTOVANÉ SOCIÁLNÍ SLUŽBY
ROVNOST
Ke každému klientovi přistupujeme nestranně. Všichni klienti mají stejná práva a povinnosti.
Zaměstnanci zachovávají jednotné pracovní postupy ke všem klientům. Snažíme se předcházet
upřednostňování nebo naopak k diskriminování klientů.

RESPEKT
Respektujeme individualitu každého klienta.

INDIVIDUÁLNÍ PŘÍSTUP
Ke každému klientovi je přistupováno individuálně. Během poskytování služeb bereme v potaz
individuální potřeby a přání klientů.

DŮVĚRNOST
Zaměstnanci jsou vázáni mlčenlivostí. Sdělené informace, nespadají-li do oblasti trestních činů,
jsou považovány za důvěrné a nejsou nikomu sdělovány.

INFORMOVANOST
Zaměstnanci informují klienty o jejich právech a povinnostech. Klientům je nabízeno sociální
poradenství. Dochází k předávání informací o možnostech využití dalších návazných služeb.

STATISTICKÉ ÚDAJE A ZAJÍMAVOSTI
V roce 2017 bylo uskutečněno celkem 1866 noclehů.
Služeb Noclehárny sv. Antonína využilo celkem 25 klientů.
Klientům Noclehárny poskytujeme kromě noclehu i sociální poradenství – a to jak v prostorech
Noclehárny, ale především prostřednictvím Poradny pro lidi v nouzi. Klientům pomáháme
například s vyřizováním osobních dokladů, hledáním samostatného bydlení, práce, finančním
hospodařením atd.
Pro naše klienty každoročně pořádáme tradiční štědrovečerní večeři. Letos byla opět ve
znamení řízků, bramborového salátu a vánočního cukroví. Nově nám žáci 2. ZŠ v Jindřichově
Hradci napekli a nazdobili skvělé domácí perníčky, za což jim patří veliké díky!
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NOUZOVÝ ŠATNÍK
Nouzový šatník je fakultativní službou Farní charity Jindřichův Hradec. Jedná se o možnost
materiální pomoci osobám, které se ocitly v hmotné nouzi. Nabídka oděvů, textilií, obuvi ale i
dalších komodit pro děti či vybavení domácnosti se odvíjí od nabídky dárců.

PODMÍNKY VÝDEJE
První výdej je umožněn všem osobám, které se prokáží, že se ocitly v hmotné nouzi.
Za průkazné považujeme kupř. potvrzení o pobírání hmotné nouze, vyjádření sociálního
pracovníka MěÚ J. Hradec nebo dalších spolupracujících subjektů, příp. na základě
odborného posouzení situace sociálních pracovníků FChJH.
KAŽDÝ DALŠÍ VSTUP bude umožněn na POUZE NA ZÁKLADĚ POSOUZENÍ
ŽIVOTNÍ SITUACE SOCIÁLNÍM PRACOVNÍKEM. Vzhledem k existenci totožných
služeb v Jindřichově Hradci bude vstup umožněn pouze AKTIVNÍM UŽIVATELŮM
SOCIÁLNÍCH SLUŽEB, kteří se snaží za pomoci odborníků, jak FCHJH, tak i dalších
spolupracujících organizací řešit svou nepříznivou situaci.

ČETNOST VÝDEJE
Tuto materiální pomoc je možné využít pouze JEDNOU DO MĚSÍCE. (V akutní nouzi je
možné, na základě posouzení situace sociálním pracovníkem, udělit výjimku z tohoto pravidla.)

PRAVIDLA VÝDEJE
Každý dospělý uživatel si v šatníku vybírá věci jen pro svou osobu. Rodiče mohou vybrat
věci i pro své děti.

V DANÉM MĚSÍCI JE MOŽNÉ POSKYTNOUT OBLEČENÍ V POČTU:
-

1x kalhoty/tepláky
2x trička/košile
1x svetr/mikina
1x za sezónu – bunda/kabát
1x za sezónu – obuv
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TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA
Farní charita Jindřichův Hradec se každoročně zapojuje do Tříkrálové sbírky pořádané Charitou
Česká republika. Rok 2017 nebyl žádnou výjimkou.

TŘÍKRÁLOVÝ KONCERT
Tříkrálová sbírka byla v letošním roce poprvé zahájena koncertem, který se uskutečnil pod
záštitou města Jindřichův Hradec v kapli Máří Magdaleny v Jindřichově Hradci.
Akce se zúčastnili jak zástupci města v čele s panem starostou Ing. Stanislavem Mrvkou, tak i
pracovníci Farní charity Jindřichův Hradec spolu s ředitelem Mag. Jiřím Kohoutem.
Slovem nás potěšil i místní farní vikář P. Mgr. Ivo Prokop, který zároveň požehnal koledníkům
a také jejich předměty, které roznášely do domů, především křídu, kterou koledníci každoročně
označují veřeje dveří.
Celým koncertem provázel pěvecký sbor Smetana.

VÝTĚŽEK TŘÍKRÁLOVÉ SBÍRKY
Během tříkrálové sbírky se vybralo 49 628 Kč. Z této částky pak Farní charita Jindřichův
Hradec získala 32 258,20 Kč.
Výtěžek byl využit na zkvalitnění poskytovaných služeb, např. na školení pracovníků FCHJH,
služby k nájmu a energie, nájemné, instalace a konfigurace, havarijní pojištění, cestovné a
nákup rudlíku.

STATISTICKÉ ÚDAJE A ZAJÍMAVOSTI
Na tříkrálovém koledování se podílelo 16 kolednických skupinek.
Skupinky koledovali v následujících obcích: Jindřichův Hradec, Kunžak, Nová Bystřice,
Mosty, Suchdol, Lásenice.

Koledníci každoročně za své koledování dostávají drobné dárky. Charita Česká republika pro
letošní rok připravila reflexní náramky. Mimo ně darovalo Město Jindřichův Hradec
koledníkům hodinové vstupné do bazénu v Jindřichově Hradci. Tímto bychom chtěli poděkovat
Městu Jindřichův Hradec za tento sponzorský dar.
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NÁKLADY A VÝNOSY
NÁKLADY A VÝNOSY ZA FCHJH ZA ROK 2017 (V TISÍCÍCH KČ)

Ukazatel
Spotřeba mat., zbož. a ener.
Opravy a udržování
Náklady na služby
Mzdové náklady bez OON
OON-DPČ a DPP
Soc. a zdr. pojištění
Ostatní náklady
Odpisy
Náklady celkem
Tržby za vl. výkony a služby
Tržby za služby v rámci IP
Tržby od zdravotních pojišťoven
Dotace z MPSV
Dotace ostatní ministerstva a Úřad vlády
Dotace kraje
Dotace obce, města
Ostatní dotace (dotace od Úřadu práce), včetně dotací od EU
Ostatní výnosy
Dary
Dary obce, města
Sbírky církevní, včetně Postní almužny
Sbírky veřejné
Výnosy celkem
Hospodář. výsledek

Farní charita
Jindřichův
Hradec
97 068
5 868
116 199
1 133 025
135 360
383 885
18 555
0
1 889 960
39 220
291 779
0
1 214 429
0
97 865
151 400
35 720
12 627
16 300
0
0
32 258
1 891 598
1 638

Pořízení investice stavební, včetně pozemků
Pořízení zařízení, strojů
Celkem invest. výdaje
Dotace na investice

0
0
0
0

Počet zaměstnanců
fyzický - prac. poměr k 31. 12. - bez OON
průměrný přepočtený za celý rok - bez OON

4
5
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PODĚKOVÁNÍ SPONZORŮM,
DÁRCŮM
Tímto bychom chtěli velmi poděkovat níže zmíněným sponzorům a dárcům, kteří podpořili
naši činnost, ať už materiálně, finančně nebo službou. Někteří si přáli zůstat v anonymitě, veliké
díky patří i jim. Poděkovat bychom také chtěli všem spolupracujícím organizacím.

JMENOVITĚ BYCHOM CHTĚLI PODĚKOVAT:
EVROPSKÁ UNIE-EVROPSKÝ SOCIÁLNÍ FOND – OPERAČNÍ PROGRAM ZAMĚSTNANOST

MINISTERSTVO PRÁCE A

JIHOČESKÝ KRAJ

SOCIÁLNÍCH VĚCÍ

MĚSTO JINDŘICHŮV
HRADEC

ÚŘAD PRÁCE ČR, KONTAKTNÍ
PRACOVIŠTĚ JINDŘICHŮV
HRADEC

ŘÍMSKOKATOLICKÁ FARNOST
– PROBOŠSTVÍ JINDŘICHŮV
HRADEC

BISKUPSTVÍ
ČESKOBUDĚJOVICKÉ

ČESKÉ DRÁHY

RÁDIO ČESKÁ KANADA

JINDŘICHOHRADECKÝ
DENÍK
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DIECÉZNÍ CHARITA
ČESKÉ BUDĚJOVICE

ČESKÝ ČERVENÝ KŘÍŽ –
OBLASTNÍ SPOLEK

DEŠTENSKÉ
SPOLEČENSTVÍ
MLADÝCH

NAŠE DÍKY NÁLEŽÍ DÁLE TAKÉ:
•
•
•
•
•
•
•

MUDR. RENATĚ JONÁKOVÉ
IVA ŠMÍDOVÁ TEXTIL
HANĚ POKORNÉ
BC. JIŘÍMU DUŠKOVI
SKAUTŮM Z JINDŘICHOVA HRADCE
FARNÍKŮM PATŘÍCÍM DO JINDŘICHOHRADECKÉHO VIKARIÁTU

A DALŠÍM
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JAK NÁS PODPOŘIT
BANKOVNÍ SPOJENÍ
ČSOB: 241041057/0300
-

Poradna pro lidi v nouzi – variabilní symbol: 1
Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi – variabilní symbol: 2
Noclehárna sv. Antonína – variabilní symbol: 3

MATERIÁLNÍ POMOC
Farní charita Jindřichův Hradec i nadále přijímá materiální pomoc. Přijímán je především
zachovalý textil: oblečení, ložní prádlo, ručníky, dále také obuv, hygienické a toaletní potřeby,
trvanlivé potraviny, hračky pro děti, kočárky, dětské autosedačky, drobné elektrospotřebiče
(žehličky, varné konvice aj.). V případě nábytku, větších elektrospotřebičů je zapotřebí předem
kontaktovat. Skladovací prostory Farní charity Jindřichův Hradec jsou omezené. V této oblasti
se obracejte na ředitelku nebo sociální pracovnice.

DOBROVOLNICTVÍ
Farní charita Jindřichův Hradec i nadále shání dobrovolníky na Tříkrálovou sbírku, která se
uskutečňuje každoročně v prvních čtrnácti dnech měsíce ledna. Přijímáme i pomoc ve formě
výroby kostýmů pro koledníky nebo přichystání občerstvení pro koledníky.
V průběhu roku se realizují různé dílčí aktivity, během kterých oceníme vaši pomoc, kupř.
stěhování nábytku, uskladnění dřeva, třídění oděvů aj.

PRODUKTY, SLUŽBA
Jednou z dalších možností, jak podpořit fungování Farní charity Jindřichův Hradec, je
v darování produktů vaší firmy. Další možností je zvýhodněná cenová nabídka vašich produktů.
Oceníme, pokud by se našel někdo, kdo by byl ochoten pomoci s grafickou úpravou
propagačních materiálů či jejich tiskem apod.

PROPAGACE
Pomoci můžete i skrze propagaci v novinách, časopisech, rádiu, televizi či dalších médiích.
Další možností je ústní předání informací, zkušeností s Farní charitou Jindřichův Hradec.
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KONTAKTY
SEZNAM KONTAKTNÍCH OSOB
ŘEDITEL/KA FARNÍ CHARITY JINDŘICHŮV HRADEC
Mag. Jiří Kohout (do 31. 10. 2017)
tel: 737 202 248
e-mail: reditel@dchcb.charita.cz

Bc. Karolína Píchová, DiS. (od 1. 11. 17)
tel.: 731 604 554
email: karolina.pichova@dchcb.charita.cz

EKONOM
Bc. Eva Benešová, DiS.
tel: 732 676 031
e-mail: eva.benesova@dchcb.charita.cz

EXTERNÍ ÚČETNÍ – FIRMA AKTIVA
Radek Húska
tel: 608 956 365
e-mail: rhuska@volny.cz

SOCIÁLNÍ PRACOVNICE
Mgr. Alena Gregorová
Tel. 730 540 628
Email: alena.gregorova@dchcb.charita.cz

Bc. Zuzana Dubová
Tel. 733 741 816
Email: zuzana.dubova@dchcb.charita.cz

PRACOVNÍCI V SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH
Dana Klimešová
Bc. Karel Zábrodský

KDE O NÁS ZJISTÍTE VÍCE
WEBOVÁ STRÁNKA:
www.jindrichuvhradec.charita.cz

FACEBOOK:
@farnicharitajh

TWITTER:
@FarniCharitaJH
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FARNÍ CHARITA JINDŘICHŮV HRADEC
IČO: 708 10 729
Pravdova 837/II, 377 01 J. Hradec
Tel.: 731 604 554, 730 540 628, 733 741 816
email: info.jhradec@dchcb.charita.cz
www.jindrichuvhradec.charita.cz
Facebook: @farnicharitajh, Twitter: @FarniCharitaJH
Bankovní spojení: 241041057/0300
var. s. 1 – Poradna pro lidi v nouzi, 2 - Sociálně aktivizační služba pro rodiny
s dětmi, 3 – Noclehárna sv. Antonína

