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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, 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. 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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Úvodem -   slovo ředitele 

Vážení zaměstnanci, dobrovolníci, sponzoři a přátelé 

charitního díla, 

po roce Vám opět předkládáme výroční zprávu, abychom 

zhodnotili činnost Farní charity Jindřichův Hradec. 

Po celý rok 2016 zajišťovala Farní charita tyto tři služby: Poradna pro lidi v nouzi, Sociálně 

aktivizační služby pro rodiny s dětmi a Noclehárna sv. Antonína. 

Uskutečnila se jako každoročně Tříkrálová sbírka, vánoční polévka pro potřebné a vánoční 

večeře pro muže bez domova. 

V září 2016 došlo ke změně ve vedení charity. 

Mému nástupu do funkce ředitele předcházelo odstoupení paní Mgr. Michaely Čermákové z 

funkce ředitelky Diecézní Charity České Budějovice i Farní charity Jindřichův Hradec. Paní 

Čermákové bych chtěl společně se všemi zaměstnanci poděkovat za její dlouholetou práci a 

zvláště za veliké úsilí při budování všech služeb, které v současné době Farní charita Jindřichův 

Hradec provozuje. Do dalšího jejího konání ať v osobním či profesním životě jí přejeme mnoho 

štěstí a Božího požehnání. Děkujeme jí za charitní dílo, které během svého působení v této 

službě vykonala. 

Dále děkuji všem, kteří se podíleli na pomoci potřebným podporou naší organizace. Zvláště 

bych chtěl za trvalou podporu poděkovat panu starostovi Ing. Stanislavu Mrvkovi. 

 

                             Mag. Jiří Kohout 

       ředitel Farní charity Jindřichův Hradec 
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Sociální služby a projekty Farní charity Jindřichův Hradec 

Farní charita Jindřichův Hradec poskytuje dle zákona č. 10802006 o sociálních službách tyto 

registrované služby: 

1. Poradna Pro lidi v nouzi (odborné sociální poradenství §37) 

2. Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi (§ 65) 

3. Noclehárna sv. Antonína (§ 63) 

 Další činnosti vykonávané ve prospěch našich uživatelů jsou: 

a) Tříkrálová sbírka 

b) Vánoční polévka pro potřebné 

c) Štědrovečerní večeře pro muže bez domova 

d) Potravinová pomoc 

e) Úvěrové jízdné 

f) Školní pomůcky pro děti 

Veškeré výše uvedené činnosti jsou poskytovány zdarma, pouze Noclehárna sv. Antonína je 

zpoplatněna částkou 40,00 Kč za jednu noc. 

1. Poradna pro lidi v nouzi (§ 37) 

Poslání, cíl služby, cílová skupina  

Posláním služby je pomoci jednotlivci a popřípadě jeho rodině stabilizovat psychosociální 

situaci. Minimalizovat rizika ohrožující spokojený život.  

Cílem této služby je podpořit jednotlivce a popřípadě i jeho rodinu při hledání vhodného 

způsobu vzájemného soužití v rodinném i širším společenském prostředí tak, aby byl co možná 

nejvíce využit pozitivní potenciál sociálního i rodinného systému a současně se co nejvíce 

omezily nežádoucí vlivy.  

Cílová skupina 

Služba je určena lidem starším 18 let a potřebují pomoc či podporu při řešení své tíživé životní 

situace. 

Služba se zaměřuje na uživatele zejména z těchto cílových skupin: 

 osoby v krizi 

 osoby žijící v sociálně vyloučených komunitách 

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

 etnické menšiny 
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 osoby bez přístřeší 

 oběti domácího násilí 

 oběti obchodu s lidmi 

 

Neposkytujeme služby uživatelům: 

 zjevně pod vlivem alkoholu či jiných omamných látek  

 agresivním k pracovnicím či jiným uživatelům poradny 

 v akutní fázi duševní nemoci 

 

Na poradnu pro lidi v nouzi se obracejí lidé, kteří se ocitli v nepříznivé sociální situaci. 

Pomáháme jim s řešením jejich aktuální problémy. Nejčastějšími problémy těchto lidí je veliká 

zadluženost, nezaměstnanost, problémy s bydlením a komunikační problémy v rodině a širším 

okolí. 

V Poradně pro lidi v nouzi byl ke dni 31. 12. 2016 celkový počet uživatelů 301. Počet setkání 

s těmito uživateli je 1186. Délka intervencí s jednotlivými uživateli je půl hodiny a více, podle 

závažnosti řešení jejich problémů. Započítávaný čas jedné intervence je 0,5 hodiny.  

Do dne 31. 12. 2016 bylo uskutečněno 2 727 intervencí. 

 

2. Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi 

Poslání, cíl služby, cílová skupina  

Poslání Sociálně aktivizačních služeb pro rodiny s dětmi 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 funkcí. 

Cílovou skupinou jsou rodiny s dítětem/dětmi, děti a mládež ohrožené společensky 

nežádoucími jevy, osoby ohrožené sociálním vyloučením, nebo osoby žijící v sociálně 

vyloučených lokalitách. 

Naší snahou jsou činnosti výchovné, vzdělávací a aktivizační. Pomáháme při uplatňování práv, 

oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí. 

Celkový počet uživatelů ke dni 31. 12. 2016 byl 62 osob. Počet intervencí, tedy setkání, které 

trvaly minimálně 30 minut, bylo 507. V rámci služby jsme za rok 2016 najezdili 1 921 km. 

Služba je poskytována v rámci Jindřichova Hradce a jeho okolí v dojezdové vzdálenosti 20 km. 
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3. Noclehárna sv. Antonína 

Poslání, cíl služby, cílová skupina  

Noclehárna sv. Antonína je služba určená pro muže od 18 let.  Je to zařízení, které poskytuje 

podporu člověka, který se ocitl v nepříznivé životní situaci. Tato služba je jednorázově 

poskytována po dobu jedné noci. 

V Jindřichově Hradci a jeho okolí je to jediné zařízení, které poskytuje tyto služby pro tuto 

cílovou skupinu obyvatelstva. 

V současné době zařízení poskytuje: 

 Ubytování na jednu noc 

 Uživateli je poskytnuto sociálně-právní poradenství, pokud o ně projeví zájem 

v Poradně pro lidi v nouzi 

Uživatelé Noclehárny sv. Antonína mají možnost si v těchto prostorách:  

 Vykonat osobní hygienu 

 Uvařit jídlo 

 Vyprat osobní prádlo 

 Sledovat televizor 

 Poslech rádia 

V roce 2016 bylo uskutečněno celkem 2928 noclehů. Celkem služeb  Noclehárny sv. Antonína 

využilo 27 osob. Uživatelům Noclehárny sv. Antonína je také poskytováno základní sociální 

poradenství. Pokud mají zájem svoji situaci řešit, jsou jim nabídnuty služby Poradny pro lidi 

v nouzi. Těchto služeb využívají při vyřizování osobních dokladů a při řešení problémů ve 

styku s úřady. V rámci tohoto poradenství je jim poskytnut i doprovod a podpora při přímém 

jednání s úřadem, pokud to potřebují.  

a) Tříkrálová sbírka 

V lednu roku 2016 proběhla Tříkrálová sbírka, která je již tradičně zahájena na náměstí Míru.  

Tříkrálovou sbírku zahájil dne 5. 1. 2016, svým slovem Mons. Pavel Posád, světící biskup. Tuto 

akci podpořil svojí účastí a slovem starosta města Jindřichova Hradce Ing. Stanislav Mrvka a 

místostarostové města. Slovem koledníky podpořila také tehdejší ředitelka Farní charity Mgr. 

Michaela Čermáková. Celou akci svým zpěvem zpestřil pěvecký sbor Jakoubek. 

Výtěžek tříkrálové sbírky roku 2016 činil 74 285,00 Kč. 

Tímto bychom chtěli poděkovat všem koledníkům a samozřejmě dárcům. Děkujeme všem 

zúčastněným za podporu charitního díla. 
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Výtěžek této sbírky poslouží na financování potřeb uživatelů Farní charity J. Hradec a na 

podporu činnosti této organizace. 

 

b) Vánoční polévka pro potřebné 

O Vánočních svátcích nezapomínáme ani na lidi, kteří nemohou usednout ke Štědrovečerní 

večeři. Ve spolupráci s Českým červeným křížem podáváme polévku, čaj a vánočku 

v Husových sadech. 

Tuto akci jsme pořádali již po páté. 

 

 

 

 

 

c) Štědrovečerní večeře  

Od zahájení provozu Noclehárny sv. Antonína pořádáme v jeho prostorách slavnostní 

štědrovečerní večeři. Tradičně nechybí vánoční stromeček, řízky a bramborový salát, vánočka 

a cukroví. 
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d) Potravinová pomoc 

Tradičně Farní charita J. Hradec poskytuje potřebným lidem potravinovou pomoc. Poskytujeme 

základní trvanlivé potraviny. 

Od poloviny roku 2016 začal fungovat program FEAD. Tento program zajišťuje potraviny, 

hygienické a úklidové prostředky pro potřebné lidi. Tuto pomoc dovážíme jednou měsíci ze 

skladu ve Veselí nad Lužnicí a poté je tato pomoc předána potřebným lidem. 

e) Nouzový šatník 

Farní charita J. Hradec zajišťuje provoz nouzového šatníku pro potřebné lidi. V rámci této 

služby jsou přijímány i věci z domácností (nádobí, povlečení, kuchyňské spotřebiče), kočárky 

pro děti. Tyto věci jsou předávány uživatelům našich služeb jako jednorázová pomoc. 

Tímto bychom chtěli poděkovat všem dárcům, kteří přispěli svými dary k větší spokojenosti 

našich klientů. 

f) Úvěrové jízdné 

Toto jízdné je poskytováno uživatelům našich služeb v případě, že si potřebují vyřídit 

záležitosti mimo město Jindřichův Hradec. Poskytování této služby je pouze v nejnutnějších 

oprávněných případech, jako je například návštěva lékaře. Jízdné je poskytováno pouze na cestu 

vlakem. Oprávněnost požadavku posuzují dva sociální pracovníci. 

g) Školní pomůcky pro děti 

Farní charita J. Hradec mohla díky sponzorskému daru p. Pokorné z Jindřichova Hradce, a 

z prostředků tříkrálové sbírky poskytnout základní vybavení školními pomůckami pro školáky 

ze sociálně slabých rodin. Tato pomoc byla poskytnuta 25 dětem. 
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Adresář 

FARNÍ CHARITA     Poradna pro lidi v nouzi 

JINDŘICHŮV HRADEC    Pravdova 837/II 

Kanovnická 16     377 01 Jindřichův Hradec 

370 01 České Budějovice 

IČO: 708 10 729     vedoucí:  

       Bc. Dana Ježková 

Bankovní spojení:     tel: 731 604 554  

ČSOB: 241041057/0300    e-mail: info.jhradec@charita.cz  

        

Poradna pro lidi v nouzi    Sociálně aktivizační služby 

241041057/0300 variabilní symbol 1  Bc. Zuzana Dubová 

       tel: 733 741 816 

Sociálně aktivizační služby    e-mail: info.jhradec@charita.cz 

241041057/0300 variabilní symbol 2 

       Noclehárna sv. Antonína 

Noclehárna      Nežárecká 115 

241041057/0300 variabilní symbol 3  377 01 Jindřichův Hradec 

 

e-mail: info.jhradec@charita.cz   soc. pracovnice:  

       Bc. Dana Ježková 

www.jindrichuvhradec.charita.cz    tel: 731 604 554 

         

ředitel: Mag. Jiří Kohout    asistenti: 

tel: 737 202 248      Bc. Karel Zábrodský 

e-mail: reditel@dchcb.charita.cz    Dana Klimešová, pracovnice v sociálních 

       službách 

účetní firma AKTIVA 

Radek Húska 

tel: 608 956 365 

e-mail: rhuska@volny.cz 

 

ekonom: Bc. Eva Benešová Dis. 

tel: 732 676 031, 386 353 120 

e-mail: projekty2@charitacb.cz 
 

 

 

 

 

 

mailto:info.jhradec@charita.cz
mailto:info.jhradec@charita.cz
mailto:info.jhradec@charita.cz
http://www.jindrichuvhradec.charita.cz/
mailto:reditel@dchcb.charita.cz
mailto:rhuska@volny.cz
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Dárci a sponzoři 

Upřímné poděkování za finanční a věcné dary a podporu díla charity 

 

Ministerstvo práce a sociálních věcí 

Město Jindřichův Hradec 

Úřad práce Jindřichův Hradec 

Jihočeský kraj 

Biskupství českobudějovické 

Proboštství Jindřichův Hradec 

Pěvecký sbor Jakoubek 

 

 

Probošství J. Hradec         2.000 Kč 

paní Záhorková         1.000 Kč 
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Farní charita 

Jindřichův Hradec 

Kanovnická 16 

370 01 České Budějovice 

IČO: 70810729 

č.ú: 241041057/0300 

 


