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FARNÍ CHARITA JINDŘICHŮV HRADEC  

je evidovaná právnická osoba na Ministerstvu kultury ČR, č.evidence 8/1-
05-701/1999 

Byla zřízena r. 1992 dekretem českobudějovického biskupa ThDr. Antonína 
Lišky, působí na území města Jindřichův Hradec. 

Farní charita je složkou Diecézní charity České Budějovice, která je členem 
Charity Česká republika. 

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. 

Činnost charity se zaměřuje na sociální, zdravotní, charitativní a 
humanitární pomoc. 

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. 



 

ÚVODNÍ SLOVO ŘEDITELKY FARNÍ CHARITY JINDŘICHŮV 
HRADEC 

Vážení,  

setkáváme se po roce, abychom zhodnotili pomoc lidem v nouzi v rámci 
FCH J. Hradec. 

Charita funguje po roční pauze druhým rokem. Pomoc lidem formou 
odborného sociálního poradenství a terénní práce zajišťovala jedna sociální 
pracovnice, ke konci roku na část úvazku druhá. 

Součástí této pomoci byla vydávána též humanitární pomoc - oblečení 
a potraviny, úvěrové jízdné. 

Uskutečnila se Tříkrálová sbírka, proběhla přednáška Adopce na dálku, 
osvětová činnost na školách, návštěvy nemocných na Oddělení následné 
péče nemocnice JH a další akce. 

V prostorách Farní charity na Masarykově náměstí působí Intervenční 
centrum pro oběti domácího násilí. 

V příštím roce bychom rádi otevřeli projekt služby sociálně potřebným 
rodinám, zřídili noclehárnu pro muže bez domova. 

Děkuji všem, kteří pomohli službou, příspěvkem, jako dobrovolníci. 

Mgr.Michaela Čermáková, ředitelka 
Farní charity J.Hradec 



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.  

Poradny 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 2011 PROBĚHLY TYTO AKCE:  

2. 1. 2011 PROBĚHLO NA NÁMĚSTÍ MÍRU V JINDŘICHOVĚ HRADCI 
POŽEHNÁNÍ KOLEDNÍKŮ  

Ve tři hodiny odpoledne se na neměstí sešli koledníci s pěveckým sborem 
Jakoubek a panem proboštem Vaclavem Habartem. Pan probošt posvětil 
křídy a požehnal koledníkům. Hodně úspěchů při koledování popřáli i 
členové pěveckého sboru Jakoubek, kteří koledníkům na cestu zazpívali. 

 Slavnostního požehnání se zúčastnil také radní jihočeského kraje pan Karel 
Matoušek a starosta města J. Hradce Stanislav Mrvka. Tímto požehnáním 
byla zahájena  tříkrálová sbírka v Jindřichově Hradci a okolí. 

 

 



V SOBOTU 8. 1. 2011 SE MĚSTEM PROCHÁZEL PRŮVOD V ČELE S  TŘEMI 
MUDRCI.  

Jeho cesta vedla na jindřichohradecký zámek, kde se na druhém nádvoří 
mudrci  poklonili Jezulátku a předali mu dary. 

Účastníci průvodu i náhodní kolemjdoucí měli možnost vyslechnout si 
tříkrálový příběh, občerstvit se čajem uvařeným na ohni, pohladit si 
jehňátko i prohlédnout si "svatou rodinu". 

 

 



V SOBOTU 8.1. 2011 PROBĚHL V PROSTORÁCH KAPLE NANEBEVZETÍ PANNY 
MARIE KONCERT VOKÁLNÍ SKUPINY X-TET. 

Tímto koncertem byla Tříkrálová sbírku v Jindřichově Hradci ukončena. 

 

 

Výtěžek tříkrálové sbírky činil 36 081 Kč 



DNE 2. 5. 2011 PROBĚHLO SLAVNOSTNÍ VYSVĚCENÍ PROSTOR FARNÍ 
CHARITY V JINDŘICHOVĚ HRADCI A POŽEHNÁNÍ  PROJEKTU INTERVENČNÍHO 

CENTRA. 

 

 

 



ZPRÁVA O PROVOZU PORADNY PRO LIDI V NOUZI ZA ROK 2011 

Za rok 2011 proběhlo v Poradně pro lidi v nouzi 628 kontaktů (do 30minut) 
a 145 intervence (nad 30minut). 

Sociálně slabým spoluobčanům jsme poskytli: 

1504 sáčků těstovin 

80 kg hladké mouky 

20 kg cukru 

Na poradnu se postupně obrací méně lidí s potřebou přímé pomoci a víc lidí 
s konkrétními problémy: exekuce, vyřízení dokladů, hledání bydlení a 
práce. 

Poradna začala poskytovat bezplatné právní poradenství. 

Spolupracujeme se sociální pracovnicí Okresní nemocnice, Městským 
úřadem v Jindřichově Hradci. Navázali jsme spolupráci s panem Slivkou – 
romský koordinátor KÚ v Českých Budějovicích, rádi bychom napsali 
projekt na práci s romskými rodinami. 

O práci poradny pravidelně informujeme veřejnost prostřednictvím  tisku a 
vlastních internetových stránek, které jsou pravidelně doplňovány. 

Spolupracujeme s Migračním oddělením MV. 

Na činnosti Farní charity Jindřichův Hradec se v roce 2011 podíleli: 

Spousta dobrých lidí, kteří nám poskytli oblečení, záclony, koberce, 
nábytek, jídlo a jiné dary 

Mgr. Michaela Čermáková, ředitelka 

Bc. Klára Hesounová Měkutová, sociální pracovnice 

Mgr. Lenka Macháčková, sociální pracovnice 

Michaela Kučerová, DiS. 

Dobrovolníci, kterým i touto cestou moc děkujeme 



Naší činnost podpořili: 

Diecézní charita České Budějovice 

Humanitární sklad charity ve Veselí nad LUžnicí  

Vokální skupina X-tet 

Pěvecký sbor Jakoubek 

Státní hrad a zámek Jindřichův Hradec 

Muzeum jindřichohradecka 

Městský úřad Jindřichův Hradec 

Ministerstvo práce a sociálních věcí 



 
Příjmy a výdaje  za rok 2011 (v tisících Kč)   

     

Spotřeba mat., zbož. a ener. 48,00  

Náklady na služby 39,00  

Mzdové náklady 208,00  

Soc. a zdr. pojištění 61,00  

ostatní sociální náklady 19,00  

Ostatní náklady 2,00  

Odpisy 0,00  

Náklady celkem 377,00  

Tržby za vl.výkony a služby včetně IP 0,00  

Tržby od zdravotních pojišťoven 0,00  

Dotace ministerstev a Úřadu vlády 282,00  

Dotace kraje 0,00  

Dotace obce,města 0,00  

Ostatní dotace (dotace od Úřadu práce), včetně 

dotací od EU 51,00  

Ostatní výnosy 0,00  

Dary tuzemské 37,00  

Dary ze zahraničí 0,00  

Sbírky  0,00  

Výnosy celkem 370,00  

     

Hospodář. výsledek -7  

 0,00  

Investice stavební 0,00  

Investice zařízení 0,00  



Celkem invest. výdaje 0,00  

Dotace na investice 0,00  

Ostatní invest.zdroje 0,00  

Celkem invest. zdroje 0,00  

Investice: zdroje - výdaje 0,00  

    

Počet zaměstnanců    

fyzický - prac.poměr 5,00  

průměrný přepočtený za celý rok 1,69  

    

 



Farní charita Jindřichův Hradec 
Kanovnická 16, 
37001České Budějovice 

IČO: 708 10 729 

Bankovní spojení 
ČSOB: 241041057/0300 

e-mail: info.jhradec@charita.cz 
www.jindrichuvhradec.charita.cz 

ředitelka: Mgr. Michaela Čermáková 
tel: 604 203 230,386 351 887 
e-mail: cermakova@charitacb.cz 

Poradna pro lidi v nouzi 
Masarykovo nám.168/II 
Jindřichův Hradec 377 01 

vedoucí: Bc. Klára Hesounová Měkutová 
tel:731 604 554 
e-mail: info.jhradec@charita.cz 

soc. pracovnice: Mgr. Lenka Macháčková 
tel: 731 402 983 
e-mail: info.jhradec@charita.cz 
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