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Činnosti Farní charity Jindřichův Hradec 
 

V roce 2012 proběhly významné změny na Farní charitě Jindřichův Hradec. V Červenci 

roku 2012 dosavadní sociální pracovnice, paní Bc. Klára Měkutová Hesounová z rodinných 

důvodů ukončila pracovní poměr. Na základě výběrového řízení, které proběhlo v měsíci 

červnu 2012 na Diecézní charitě v Českých Budějovicích, byla na její post přijata paní Bc. 

Dana Ježková. 

Další zásadní změnou bylo přestěhování Farní charity Jindřichův Hradec do nových 

prostorů. V měsíci červenci zahájila Farní charita J. Hradec svojí činnost na nové adrese: 

Pravdova 837/II, Jindřichův Hradec. 

Během roku 2012 naše charita zaregistrovala službu Sociálně aktivizační služby pro 

rodiny s dětmi (SAS) a Noclehárnu sv. Antonína. Z důvodu rozšíření bylo potřeba přijmout 

sociálního pracovníka, který bude mít na starosti SAS, tuto činnost vykonávala Mgr. Lenka 

Macháčková, které rozvázala v pracovní poměr s FCH J. Hradec, nyní tuto činnost vykonává 

Mgr. Alice Klimešová, která je také zástupkyní Diecézní charity České Budějovice pro 

celostátní kolegia SAS. Závěrem roku byli přijeti 2 noví pracovníci, Bc. Karel Zábrodský a 

Milan Schuster, kteří jsou zaměstnáni jako asistenti v Noclehárně sv. Antonína. 

Přes veškeré personální a prostorové změny, které proběhly na Farní charitě v Jindřichově 

Hradci během roku 2012, zájem uživatelů o naše služby nikterak nepoklesl, naopak vzrostl.  

 

 

Porodna pro lidi v nouzi 

Vedoucí a soc. pracovnice: Bc. Dana Ježková 

 

Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi 

Soc. pracovnice: Mgr. Alice Klimešová 

 

Noclehárna sv. Antonína 

Soc. pracovnice: Bc. Dana Ježková 

Asistenti: Bc. Karel Zábrodský 

   : Milan Schuster 
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Farní charita Jindřichův Hradec je poskytovatel mnoha bezplatných služeb pro 

jednotlivce a rodiny, které se ocitly v sociální či hmotné nouzi.   
V současné době poskytujeme tyto registrované služby podle zákona č. 108/2006 Sb. o 

sociálních službách: 

1. Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi 

2. Poradna pro lidi v nouzi 

3. Noclehárna pro muže bez přístřeší 

 

Dalšími činnostmi vykonávané ve prospěch našich uživatelů je například: 

a) Tříkrálová sbírka 

b) Letní tábor pro rodiče s dětmi 

c) Štědrovečerní polévka pro lidi v nouzi 
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1. Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi (dále SAS) 

 
Poslání 

Posláním SAS pro rodiny s dětmi je pomáhat rodinám v nepříznivé životní situaci. 

Poskytujeme pomoc zejména při problémech se školním prospěchem, bydlením, při 

zadlužení, se zaměstnáním. Radíme, jak vést domácnost, jak hospodařit, jak vychovávat děti, 

především jak se s nimi učit.  

Služby přizpůsobujeme individuálním potřebám každé rodiny, podporujeme rodiny 

v tom, aby se naučily řešit problémy samostatně vlastními silami. Snažíme se předcházet 

sociálnímu vyloučení těchto rodin. Pomáhat můžeme i mladistvím, kteří sami požádají o 

pomoc. Podporujeme aktivní trávení volného času dětí a mládeže ohrožené společensky 

nežádoucími jevy. Pomoc poskytujeme ambulantní nebo terénní formou, tedy přímo 

v domácnostech rodin. 

Během roku 2012 sociální pracovnice intenzivně spolupracovala s pěti rodinami 

s dětmi, kterým pomohla při problémech se školním prospěchem, bydlením, při zadlužení, se 

zaměstnáním, vedením domácnosti a v dalších oblastech života rodiny. 

 

2. Poradna pro lidi v nouzi 

 
Náplň činnosti Poradny pro lidi v nouzi: 

Poradna pro lidi v nouzi poskytuje podporu a pomoc lidem, kteří se nacházejí v takové 

situaci, kdy cítí, že je ohrožena jejich důstojnost, sociální zajištění, zdraví nebo život. 

Napomáháme k lepší orientaci v právech, oprávněných zájmech a povinnostech a pomáháme 

zvládat jejich tíživou životní situaci. 

Služba je určena lidem starším 18 let, kteří potřebují pomoc a podporu při řešení své 

tíživé životní situace. 

Služba se zaměřuje na tyto cílové skupiny uživatelů: 

 osoby v krizi, 

 osoby žijící v sociálně vyloučených komunitách, 

 osoby, které vedou rizikový způsob života nebo jsou tímto způsobem života ohroženy, 

 etnické menšiny, 

 osoby bez přístřeší,  

 oběti domácího násilí. 
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Činnost Poradny pro lidi v nouzi za rok 2012 

Za rok 2012 proběhlo v Poradně pro lidi v nouzi 759 kontaktů (do 30minut) a 196 

intervencí (nad 30 minut), celkem byla poskytnuta pomoc a podpora 955-ti lidem v tíživé 

životní situaci.   

 

 

Humanitární potravinová pomoc:  

V roce 2012 bylo lidem v nouzi z humanitární potravinové pomoci rozděleno 1 632 

kusů balení těstovin (hmotnost 1 balení 400 g), 194 kilogramů mouky, 169 kilogramů 

sušeného mléka, 20 kilogramů másla. 

Humanitární potravinová pomoc byla také poskytnuta Farní charitou Jindřichův 

Hradec Klokánku, který sídlí v Jindřichově Hradci, bylo předáno 10 kg másla. Domovu pro 

matky s dětmi jsme předali 50 kilogramů sušeného mléka a 10 kilogramů másla. 

 

 

Nouzový šatník: 

Farní charita Jindřichův Hradec provozuje nouzový šatník. Obnošené šatstvo je 

získáváno od dárců, přetříděno, a potom je poskytováno uživatelům jako jednorázová pomoc. 

V roce 2012 Farní charitě J. Hradec byly nabídnuty věci z vybavení domácnosti, které 

již lidé ve svých domovech nepotřebovali – lednice, válendy, skříně, nádobí atd. Tyto věci 

byly předány uživatelům, kteří o tyto věci projevili velký zájem. 

 

 

Dotované jízdné: 

V případě potřeby uživatele vyřídit si své záležitosti v jiném městě poskytuje Farní 

charita Jindřichův Hradec dotované jízdné na cestování osobním vlakem. 

   Na Poradnu pro lidi v nouzi se postupně obrací méně lidí s potřebou přímé pomoci a 

více lidí s konkrétními problémy: exekuce, vyřízení dokladů, hledání bydlení a práce.  

Poradna poskytuje bezplatné právní poradenství, především odborné dluhové poradenství. 
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3. Noclehárna svatého Antonína 

 

 

 

 Dne 19. 12. 2012 proběhlo slavnostní otevření Noclehárny svatého Antonína na 

Nežárecké ulici číslo 115 (Malá Šindelna). Slavnostní otevření noclehárny proběhlo za účasti 

představitelů města Jindřichův Hradec v čele s panem starostou Ing. Stanislavem Mrvkou. 

Provoz noclehárny zajišťují dva asistenti, kteří byli Farní charitou Jindřichův Hradec na 

základě výběrového řízení přijati. Prostory Farní charitě byly na základě smlouvy o zápůjčce 

bezplatně poskytnuty městem Jindřichův Hradec. Jsme rádi, že se nám podařilo noclehárnu 

sv. Antonína otevřít před začátkem zimy, bohužel ale také v období, kdy nám město, kraj ani 

stát nemohl přispět na provoz.  

Finanční krytí provozu je prozatím zajišťováno z rezervních fondů Diecézní charity 

České Budějovice, ale tyto zdroje jsou omezené. 
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a) Tříkrálová sbírka roku 2012 

  

 

                      
 

 

Tříkrálová sbírka je tradičně pořádána na začátku roku. Prostředky z této sbírky jsou 

samozřejmě vždy používány na financování potřeb uživatelů služeb Farní charity J. Hradec a 

na podporu činnosti této charity. 

Zahájení Tříkrálové sbírky se konalo na náměstí Míru 5. 1. 2012 v 16 hodin. 

Koledníkům požehnal a křídy posvětil Mons. Pavel Posád, světící biskup. Koledníky podpořil 

svou účastí i starosta města Ing. Stanislav Mrvka. Svým zpěvem akci provázel pěvecký sbor 

Jakoubek.  

 

 

b) Letní tábor pro rodiče s dětmi 

Farní charita Jindřichův Hradec také připravila prázdninový pobyt, letní tábor Osika, 

který proběhl od 12. srpna do 18. srpna 2012. Na tomto táboře byl program připravován tak, 

aby se děti s rodiči nejen pobavily, ale naučily se společně spolupracovat, brát ohledy jeden 

na druhého. Rodiče po celou dobu tábora chodili do zaměstnání, odpoledne se věnovali 

dětem, tímto způsobem jim bylo ukázáno, že se dá skloubit pracovní život s tím rodinným. 
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Výlet na hrad Landštejn                  Karneval na ukončení letního tábora 

 

 

 

c) Štědrovečerní polévka pro lidi v nouzi 

O Vánočních svátcích nezapomínají zaměstnanci charity Jindřichův Hradec ani na lidi, 

kteří nemohou usednout k Štědrovečerní tabuli. Proto ve spolupráci s Českým červeným 

křížem naservírovali v pravé poledne polévku, chléb a také byl pro tyto osoby připraven 

horký nápoj. 

 

 

 

 

 

 

 

Vypracovaly: Bc. Dana Ježková a Mgr. Alice Klimešová 

 


