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3.  

 

Vážení a milí přátelé charitního díla, pracovníci, klienti, dobrovolníci a 

především Vy dárci a sponzoři, 

 

další rok fungování Farní charity Jindřichův Hradec je za námi. Rok 2018 byl velmi významný, událo 

se během něj mnoho změn, z nichž některé byly více, jiné méně viditelné. Pojďme nyní společně 

zrekapitulovat, jak uplynulý rok 2018 vypadal. 

První novinkou bylo převzetí závazků po Farní charitě Protivín, která ke konci roku 2017 ukončila 

svou činnost. Díky čemuž se k našim registrovaným sociálním službám přidalo Nízkoprahové 

zařízení pro děti a mládež Síť. Mimo stávající registrované služby se nám také v tomto roce 

podařilo zdárně otevřít Výdejnu Samaritán, jejímž prostřednictvím můžeme kvalitněji pomáhat 

osobám v materiální nouzi. 

Velkým úspěchem roku 2018 je nárůst výtěžku Tříkrálové sbírky. Do Tříkrálové sbírky se zapojilo 

větší množství dobrovolníků, kteří koledovali na více místech a výtěžek, který přinesli, překonal 

všechny dosavadní rekordy. Vykoledovalo se úžasných 130 340 Kč.  

Konec roku pro nás byl znamením velké změny, podařilo se nám zajistit prostory pro přesun 

Nízkoprahového zařízení pro děti a mládež ze Starého Města pod Landštejnem do Jindřichova 

Hradce. Do nových prostor se přesunula také Poradna pro lidi v nouzi a Sociálně aktivizační 

služba pro rodiny s dětmi. 

Tyto i další události se staly za podpory mnohých z Vás. Chtěla bych poděkovat za pracovní 

nasazení, ochotu a nadšení zaměstnancům, protože v tomto roce měli opravdu napilno a svých 

úkolů se zhostili bravurně. Děkuji také všem dobrovolníkům a farníkům, kteří ačkoliv mají své další 

povinnosti, dali své ruce k dispozici. Veliké díky patří všem spolupracujícím organizacím a 

institucím. Zvláště bych chtěla poděkovat za několikaletou spolupráci Městu Jindřichův Hradec. 

Děkuji také všem, kteří nás průběžně podporují, ať už finančními, materiálními dary nebo svou 

modlitbou. Právě díky Vaší podpoře můžeme pomáhat lidem, kteří se ocitli v těžké životní situaci.  

Jsem vděčná, že společně můžeme dělat Charitu, místem kde nacházejí pomoc lidé v těžké životní 

situaci, místem kde se mohou setkat s přijetím a milosrdnou láskou. 

Ještě jednou Vám všem děkuji! 

Bc. Karolína Píchová, DiS. 

ředitelka Farní charity Jindřichův Hradec 

 

 

 

SLOVO ŘEDITELKY 



 

4. 

REGISTROVANÉ SOCIÁLNÍ SLUŽBY 

 

TYP ORGANIZACE 

Farní charita Jindřichův Hradec je účelovým zařízením římskokatolické církve, je tedy nestátní 

neziskovou organizací.  

ZŘÍŽENÍ A ZŘIZOVATEL 

Farní charita Jindřichův Hradec byla zřízena již roce 1992 dekretem českobudějovického biskupa 

ThDr. Antonína Lišky, právní subjektivitu však získala až dne 1. 5. 1999 zřizovacím dekretem 

českobudějovického biskupa ThDr. Antonína Lišky.  

Zřizovatelem Farní charity Jindřichův Hradec je Biskupství českobudějovické, Biskupská 132/4, 

370 01 České Budějovice. 

REGISTRACE  

Farní charita je evidovaná právnická osoba na Ministerstvu kultury ČR od 2. 6. 1999 pod číslem 

evidence: 8/1-05-701/1999. 

ORGANIZAČNÍ CHARAKTERISTIKA 

Farní charita je organizační podřízenou složkou Diecézní charity České Budějovice, která je 

členem Charity Česká republika. 

PŮSOBNOST 

Farní charita působí na území města Jindřichův Hradec a v obcích k němu přilehlých. Územní 

působnost pro většinu služeb je ORP Jindřichův Hradec.  

SÍDLO 

Pravdova 837/II, 377 01 Jindřichův Hradec 

IČO 

708 10 729 

ČÍSLO BANKOVNÍHO ÚČTU 

241041057/0300 – ČSOB 

STATUTÁRNÍ ZÁSTUPCE 

Mgr. Karolína Píchová, DiS., ředitelka 

 

ZÁKLADNÍ INFORMACE 



 

5.  

 

POSLÁNÍM FARNÍ CHARITY JINDŘICHŮV HRADEC je služba milosrdné lásky církve lidem 

v tísni, a to bez ohledu na jejich rasu, národnost, náboženství nebo státní a politickou příslušnost 

a poskytování sociálních a zdravotních služeb, charitativní a humanitární pomoci.  

 

Služba milosrdné lásky je vyjádřena např. v evangeliu podle sv. Matouše 25, 35 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." 

  

POSLÁNÍ 



6. 

 

 

 

 

 

FARNÍ CHARITA JINDŘICHŮV HRADEC poskytuje celkem čtyři typy registrovaných 

sociálních služeb pro osoby, které se ocitají v nejednoduchých životních situacích a potřebují 

podat pomocnou ruku, aby mohli snadněji projít těžkou životní situací. 

Pro radu v nejrůznějších životních a sociálních oblastech si lidé mohou přijít do PORADNY 

PRO LIDI V NOUZI.  Pomoc u nás nachází rodiny s dětmi ve spolupráci se SOCIÁLNĚ 

AKTIVIZAČNÍ SLUŽBOU PRO RODINY S DĚTMI. Na děti a dospívající se těší pracovníci 

z NÍZKOPRAHOVÉHO ZAŘÍZENÍ PRO DĚTI A MLÁDEŽ, kde se jim všichni snaží pomoci 

najít směr, pokud tápou kudy kam. Poslední čtvrtou službou je NOCLEHÁRNA 

SV. ANTONÍNA, kde mohou složit hlavu muži bez přístřeší. Pro ně jsou tu vždy připravené čisté 

lůžkoviny, ručníky, teplá sprcha a vybavení pro přípravu jednoduchého jídla. 

 

 

 

 

Současně také nabízíme materiální pomoc v podobě potravin a ošacení, které alespoň 

částečně mohou usnadnit momentální nepříznivou situaci. Tento výdej probíhá ve VÝDEJNĚ 

SAMARITÁN. 

Farní charita Jindřichův Hradec se pravidelně zapojuje do veřejných sbírek. Každoroční důležitou 

aktivitou je TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA. V roce 2018 se uskutečnila pod záštitou Farní charity 

Jindřichův Hradec také veřejná SBÍRKA PRO ANDRIANKU. 

Naše organizace se zapojuje do aktivit jako je DEN POSKYTOVATELŮ SOCIÁLNÍCH 

SLUŽEB v ORP Jindřichův Hradec, DNE CHARITY a mnohých dalších významných dnů. 

Zároveň spolupořádáme VÁNOČNÍ POLÉVKU pro osoby v hmotné nouzi. Každoročně 

připravujeme ŠTĚDROVEČERNÍ VEČEŘI PRO MUŽE BEZ DOMOVA a mnohé 

další. 

ČINNOST 

REGISTROVÉ SOCIÁLNÍ SLUŽBY 

FAKULTATIVNÍ ČINNOSTI 



7. 

 

 

 

 

PORADNA PRO LIDI V NOUZI je registrovanou sociální službou Farní charity Jindřichův 

Hradec. Typologicky se jedná o odborné sociální poradenství. Poradna je poskytována 

především ambulantní formou, nabízí však možnost terénního poradenství v přirozeném prostředí 

našich klientů nebo formou doprovodů na úřady apod. 

Poradna pro lidi v nouzi vytváří takové podmínky, aby klienti mohli uplatňovat svou vůli. Pracovníci 

respektují individualitu každého klienta, s tím spojené odlišné názory klientů. Při jednání s klienty 

nabízí možnosti řešení jejich sociální situace, plně však respektují rozhodnutí klienta. Snaží se 

motivovat klienta k převzetí zodpovědnosti za svůj život. 

MÍSTO POSKYTOVÁNÍ 

Poradna pro lidi v nouzi se nachází na adrese Pravdova 837, 377 01 Jindřichův Hradec v budově 

Ministerstva zemědělství v 1. patře. (Od 1. 1. 2019 je poskytována v nových prostorách na 

adrese Arch. Teplého 1306). 

PROVOZNÍ DOBA  

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 naší společné práce je tedy klient, 

který: 

• je ekonomicky soběstačný (zaměstnání, další příjmy) 

• je schopen hospodařit (finance, domácnost, plánování a time management) 

 

REG. SOCIÁLNÍ SLUŽBY 

PORADNA PRO LIDI V NOUZI 
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REGISTROVANÉ SOCIÁLNÍ SLUŽBY 

PORADNA PRO LIDI V NOUZI 

 

 

 

 

• zvládá běžné administrativní úkony (jednání na úřadech, vyřízení dávek, sepsání 

žádostí či odvolání…) 

• 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 starším 19 let, 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 

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

• osoby bez přístřeší 

• oběti domácího násilí 

ZÁSADY 

Při poskytování odborného sociálního poradenství v rámci Poradny pro lidi v nouzi uplatňujeme 

tyto zásady: 

 BEZPLATNOST - Odborné sociální poradenství je poskytováno bezplatně. 

 INDIVIDUÁLNÍ PŘÍSTUP -S klientem jednáme individuálně 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. 

 ÚCTA K ŽIVOTU - Při práci s klienty si jsme vědomi hodnoty života každého z nich. Ctíme 

hodnotu života člověka od jeho početí. 
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REGISTROVANÉ SOCIÁLNÍ SLUŽBY 

PORADNA PRO LIDI V NOUZI 

 

 

 

 

 PRÁVO NA SOUKROMÍ - Při jednání s klientem dbáme na zajištění bezpečného 

prostředí a soukromí. Služba je poskytována jak ambulantně, tak i terénní formou. 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 2018 využilo Poradny pro lidi v nouzi: 119 klientů, z toho 78 žen a 41 mužů. 

• V rámci poradenství bylo uskutečněno 1728 intervencí.  

• Počet pracovníků služby k 31. 12. 2019: 3 sociální pracovnice (úvazek 1,6). 

• V rámci terénní formy poskytování služby bylo ujeto 269 km služebním automobilem. 

• Nejčastějšími zakázkami bylo: zajištění nového bydlení a zaměstnaní, sepsání 

životopisu, vyřízení nových dokladů, pomoc se zajištěním dávek, odvolání u soudů, 

finanční hospodaření apod.
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SOCIÁLNĚ AKTIVIZAČNÍ SLUŽBY PRO RODINY S DĚTMI jsou vystavěny jako forma 

dlouhodobější pomoci a odborné práce s rodinou. Odstraňováním dysfunkčnosti rodiny dochází 

k prevenci sociálního vyloučení a sociálně patologických jevů. Služba tedy pomáhá při 

zkvalitňování života těchto rodin a jejích dětí podporou rodičovských kompetencí, jejich rozvojem 

a udržením. Dále pak nedílnou součástí práce s rodinami je podpora pozitivního přístupu rodičů k 

rozvoji dětí. Snahou je dosažení samostatnosti, nezávislosti a soběstačnosti těchto rodin. 

Pracovníci pozitivně podporují rodiny s dětmi, které se ocitly v nepříznivé sociální situaci. Snaží 

se najít pomoc při řešení jejich problémů. Individuální přístup a dlouhodobá intenzivní spolupráce 

s rodinou jsou klíčem k dosažení pozitivní změny v jejich životě. Usilujeme o udržení rodiny, o 

stabilizaci situace. 

Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi, zkráceně SAS, patří mezi sociální služby podle §65 

zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách. 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 SASrd. 

MÍSTO POSKYTOVÁNÍ 

 Do 31. 12. 2018 - Pravdova 837, 377 01 Jindřichův Hradec II 

 Od 1. 1. 2019 -  Archiváře Teplého 1306, 377 01 Jindřichův Hradec II 

PROVOZNÍ DOBA 

 Pondělí - úterý: 12:00 až 16:00 

 Středa - pátek: 7:30 – 11:30, 12:00-16:00 

POSLÁNÍ 

Naším posláním je aktivizovat rodiny s dětmi, tak aby byly schopny řešit své problémy svépomocí.  

CÍLE 

Chceme společnou prací dosáhnout toho, že rodina: 

 zvládá běžné administrativní úkony (návštěva lékaře, úřadů, …)  

 

SOCIÁLNĚ AKTIVIZAČNÍ SLUŽBY PRO 

RODINY S DĚTMI 

REG. SOCIÁLNÍ SLUŽBY 
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REGISTROVANÉ SOCIÁLNÍ SLUŽBY 

SOC. AKTIV. SL. PRO RODINY S DĚTMI 

 

 

 

 je ekonomicky soběstačná (má stabilní příjem, zaměstnání)  

 zvládá péči o děti (škola, stravování, hygiena, lékař, …)  

 je schopna hospodařit (domácnost, finance, …)  

 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. 

ZÁSADY 

 RESPEKTOVÁNÍ LIDSKÉ DŮSTOJNOSTI A JEDINEČNOSTI - Každý člověk má svou 

neodejmutelnou hodnotu a důstojnost. Při poskytování služby se snažíme toto plně 

respektovat. 

 ÚCTA K ŽIVOTU - Při práci s klienty si uvědomujeme hodnotu života každého z nich. 

Ctíme hodnotu života člověka od jeho početí.   

 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. 

STATISTICKÉ ÚDAJE A ZAJÍMAVOSTI 

 Počet rodin, kterým jsme v roce 2018 poskytli sociálně aktivizační služby: 12. 

 Počet sociálních pracovnic, které k 31. 12. 2018 pracovaly s rodinami: 2 (úvazek 1,0). 

 Počet intervencí, které jsme v rodinách v roce 2018 provedli: 628. 

 Počet obcí, které jsme se službou navštěvovali v rámci ORP J. Hradec: 9. 

 Počet kilometrů, které jsme ujeli služebním automobilem v rámci služby: 3511 km.
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NÍZKOPRAHOVÉ ZAŘÍZENÍ PRO DĚTI A MLÁDEŽ SÍŤ je poskytováno dle §62 

zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách. Cílem nízkoprahových zařízení pro děti a mládež 

je poskytováním zlepšit kvalitu života klientů, a to předcházením nebo snižováním sociálních a 

zdravotních rizik spojených se způsobem života, kterým žijí.  

MÍSTO POSKYTOVÁNÍ 

 Do 31. 12. 2018: Staré Město pod Landštejnem 1, 378 82 Staré Město pod Landštejnem 

 Od 1. 1. 2019: Arch. Teplého 1306, 377 01 J. Hradec II 

PROVOZNÍ DOBA 

 Do 31. 12. 2018: ve všední dny od 11:00 – 19:00 

 Od ledna 2019 – 13:30 – 19:00 (klub), 10:30 – 13:30 (administrativa) 

KAPACITA CENTRA – 15 osob v daný okamžik. 

POSLÁNÍ 

Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež SÍŤ je ambulantní služba, která nabízí bezpečný prostor, 

ve kterém poskytuje zázemí, pomoc a podporu dětem a dospívající mládeži při řešení jejich 

osobních problémů. 

CÍLOVÁ SKUPINA 

Cílovou skupinou jsou děti a mládež ve věku 7–22 let, které procházejí osobními, rodinnými či 

sociálními těžkostmi, zažívají konfliktní situace, komplikované životní události, omezující životní 

podmínky, nebo jsou jimi ohroženi. 

CÍLE 

Cílem činnosti NZDM je dlouhodobé poskytování kvalitní a odborné sociální služby cílové skupině, 

které vychází z konkrétních individuálních potřeb uživatelů služby. 

 

 

 

NÍZKOPRAHOVÉ ZAŘÍZENÍ PRO DĚTI A 

MLÁDEŽ SÍŤ 

REG. SOCIÁLNÍ SLUŽBY 
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NZDM SÍŤ 

 

 

 

 

Cílem služby je uživatel, který: 

 ví, jak vypadá funkční rodina 

 se pravidelně připravuje do školy, ví, jak je důležité dokončit základní vzdělání, dodržuje 

pravidelnou školní docházku 

 umí sám realizovat vlastní aktivity a využívat volný čas vhodným způsobem 

 umí se chovat ve společnosti, umí navazovat a udržovat pozitivní vztahy s druhými 

ZÁSADY POSKYTOVANÝCH SLUŽEB 

 NÍZKOPRAHOVOST - Snažíme se o maximální dostupnost, odstranění časových, 

prostorových a finančních bariér, které by bránily cílové skupině vyhledat prostory centra 

a využít nabídky poskytovaných služeb. (Prostory nejsou plně bezbariérové. V tomto 

případě je zapotřebí asistence.) 

 ANONYMITA -  Uživatel služby má možnost zůstat v anonymitě. 

 MLČENLIVOST - Při poskytování služby zachováváme mlčenlivost. 

 RESPEKT - Respektujeme rozhodnutí uživatele služby. 

 INDIVIDUÁLNÍ PŘÍSTUP - Přistupujeme ke každému uživateli služby jako k jedinečné 

bytosti, která má své potřeby, zájmy atd. Snažíme se, aby v nás měli naši klienti důvěru. 

 BEZPLATNOST: Služba je poskytována zdarma. 

STATISTICKÉ ÚDAJE A ZAJÍMAVOSTI 

 Tato služba byla v roce 2018 poskytnuta 17 klientům – 9 dívkám, 8 klukům. 

 V rámci NZDM jsme ujeli: 4779 km. 

 Kontaktů nad 60 minut jsme uskutečnili: 135, kontaktů do 60 minut: 765. 

 Počet pracovníků v přímé péči, kteří pracovali s dětmi a mládeží: 3 (úvazek 2,0). 

 



 

14. 

 

 

 

 

NOCLEHÁRNA SV. ANTONÍNA 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 20:00 večer do 8:00 ráno. V tomto čase je poskytnuta sociální 

služba v podobě umožnění poskytnutí noclehu, čistého prostředí a možnosti udržovat osobní 

hygienu. K dispozici jsou čisté lůžkoviny, ručníky, možnost praní a sušení oblečení. Naši klienti 

využívají také možnost jednoduché úpravy stravy – ohřátí jídla, čaje, instantních pokrmů, apod. V 

rámci poradenské činnosti, které je součástí poskytované služby, jsou klienti motivováni řešit svou 

nepříznivou situaci a tím ulehčení zpětné integrace do společnosti. 

Ubytovací čas je od 20:00 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 

Cílovou skupinou jsou muži bez přístřeší starší 18 let komunikující v českém jazyce, kteří jsou plně 

soběstační. 

 

 

NOCLEHÁRNA SV. ANTONÍNA 

REG. SOCIÁLNÍ SLUŽBY 
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REGISTROVANÉ SOCIÁLNÍ SLUŽBY 

NOCLEHÁRNA SV. ANTONÍNA 
 

 

 

ZÁSADY 

 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 A MLČENLIVOST - S klienty se snažíme navázat vztah důvěry. Všichni 

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 základní sociální poradenství. Dochází k předávání informací o 

možnostech využití dalších návazných služeb. 

STATISTICKÉ ÚDAJE A ZAJÍMAVOSTI 

 V roce 2018 bylo uskutečněno celkem 1647 noclehů. 

 Služeb Noclehárny sv. Antonína využilo celkem 30 klientů. 

 V zájmu provozu noclehárny se projelo 143 km. 

 Klientům Noclehárny poskytujeme kromě noclehu i sociální poradenství, které zajišťuje 

sociální pracovnice, která pravidelně dojíždí na Noclehárnu. Nejčastější problematikou, 

kterou jsme společně prodiskutovávali, bylo zdraví, bydlení, zaměstnání a jiné. 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. 

 V rámci ORP Jindřichův Hradec je Noclehárna sv. Antonína jedinou službou svého druhu. 
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Farní charita Jindřichův Hradec již dlouhodobě poskytuje v rámci svých fakultativních služeb 

potravinovou, hygienickou a materiální pomoc osobám, které se ocitly v materiální nouzi.                      

Prvotní oblast, pomocí které může „Samaritán“ pomáhat osobám v nouzi, je díky dárcovství. V 

průběhu roku mohou klienti využít darů oblečení a bot (pro děti i dospělé), ale také věcí jako je: 

povlečení, prostěradla, ručníky, nádobí, hračky, kočárky, dětské sedačky, spacáky, karimatky, 

trvanlivé potraviny, drogerie, knihy aj. Občasně je možné zjistit materiální pomoc formou darování 

větších věcí, jako jsou postele, skříně, lednice apod. 

Farní charita je dále od roku 2017 zapojena do projektu Potravinová a materiální pomoc 

nejchudším osobám II podpořeného finančními prostředky z Fondu evropské pomoci nejchudším 

osobám (FEAD) a ze státního rozpočtu v rámci Operačního programu potravinové a materiální 

pomoci. 

POMOCI VYUŽÍVAJÍ PŘEDEVŠÍM NÁSLEDUJÍCÍ CÍLOVÉ SKUPINY: 

 rodiny a jednotlivci, které se ocitli v materiální nouzi, kterou nejsou v danou chvíli schopni 

řešit vlastními silami 

 osoby bez přístřeší nebo ohrožené ztrátou bydlení 

 osoby v akutní nouzi 

 Vzhledem k poskytování terénních služeb Farní charitou jsme schopni poskytnout materiální pomoc 

takřka po celém ORP Jindřichův Hradec. 

VÝDEJNA SAMARITÁN JE OTEVŘENA 

 pouze pro objednané klienty ve středu, čtvrtek a pátek od 9 do 11 hodin. 

Mimo tyto termíny je výdej možný pouze v akutní nouzi a to na základě posouzení situace sociální 

pracovnicí. 

PRAVIDLA VÝDEJE 

Výdej má svá pravidla a to, jak skrze omezení např. skrze četnost výdeje (jednou za měsíc, 

nejedná-li se o situaci akutní krize), tak množství odebraných věcí. 

Novým pravidlem pro opakovaný výdej je spolupráce na řešení situace. Nemusí se jednat o přímou 

spolupráci pouze s Farní charitou, ale i s dalšími poskytovateli sociálních služeb na řešení situace 

uživatele služby. 

VÝDEJNA SAMARITÁN 
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TŘÍKRÁLOVOU SBÍRKOU 2018 realizovanou Farní charitou Jindřichův Hradec 

považujeme historicky za nejúspěšnější ze všech sbírek, které se pod Farní charitou Jindřichův 

Hradec uskutečnily. Výtěžek překonal dosavadní rekord z roku 2016, kdy bylo vykoledováno 

74 285 Kč. Průměrný výtěžek sbírky se pohybuje kolem 50 tisíc korun. Letošní koleda přesáhla 

hranici sta tisíce korun. Vykoledováno bylo přesně 130 340 Kč. Zapečetěno bylo 43 

pokladniček.  

Tříkrálová sbírka se uskutečnila v těchto obcích: Jindřichův Hradec, Deštná, Kardašova Řečice, 

Kunžak, Suchdol, Lásenice, Mosty, Nová Bystřice, Plavsko, Příbraz, Staré Město pod Landštejnem, 

dále také v Dírné, Člunku, Strmilově atd. 

Na koledování se podílelo více než 100 dobrovolníků. Nebýt pomoci dobrovolníků a vaší finanční 

podpory nikdy bychom nedosáhli takovéto částky. Tímto bychom chtěli poděkovat všem 

vedoucím skupinek, všem koledníkům a také všem, kteří nabídli koledníkům pohoštění. Jmenovitě 

bychom chtěli poděkovat také městu Jindřichův Hradec, které nás po celou dobu sbírky velmi 

podporovalo a stalo se naší sponzorem. Dále bychom rádi poděkovali Jindřichohradecké 

římskokatolické farnosti – proboštství, které s námi úzce spolupracovalo. Především bychom chtěli 

poděkovat vám všem, kteří jste finančně přispěli k letošnímu rekordu. Děkujeme za vaši pomoc a 

štědrost!  

TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA 
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TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA 

 

SLAVNOSTNÍ ZAHÁJENÍ SBÍRKY 

Slavnostní zahájení Tříkrálové sbírky proběhlo 2. ledna 18:00hod v kapli sv. Máří Magdaleny. 

Tříkrálová sbírka byla zahájena ve spolupráci s městem Jindřichův Hradec a římskokatolickou 

farností-proboštstvím Jindřichův Hradec. 

Slavnostní koncert byl zahájen úvodními slovy ze strany zástupce Farní charity, 

Jindřichohradeckého starosty pana Ing. Stanislava Mrvky. V průběhu večera došlo k požehnání 

koledníkům v jejich dalším počínání panem P. Mgr. Jozefem Gumenickým. Celým večerem nás 

provázel pěvecký sbor Smetana s Českou mší vánoční – Hej mistře od Jakuba Jana Ryby. 

 

VÝTĚŽEK SBÍRKY 

Výtěžek Tříkrálové sbírky byl využit následujícím způsobem. Jak již bylo dříve avizováno: 65 % 

výtěžku šlo na projekty Farní charity Jindřichův Hradec, 15 % je určeno na projekty Diecézní 

charity České Budějovice, 10 % pomůže potřebným v zahraničí, 5 % půjde na celostátní projekty 

a 5 % je režie sbírky. 

Každý rok je vypisován a schvalován nový záměr Tříkrálové sbírky za jednotlivé koledující charity. 

Pro rok 2018 bylo zmíněných 65% (tedy 84 721 Kč) rozděleno následujícím způsobem:  

 53 227 Kč zkvalitnění poskytované služby Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi 

 25 000 Kč na zajištění nových prostor FCHJH pro NZDM, Poradnu pro lidi v nouzi a SASrd 

– úhrada kauce 

 3 820 Kč na zkvalitnění poskytovaných služeb Nízkoprahového zařízení pro děti a mládež 

Síť 

 2 174 Kč na zkvalitnění poskytované služby Poradny pro lidi v nouzi 

 500 Kč na zkvalitnění poskytovaných služeb Noclehárny sv. Antonína. 
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Farní charita Jindřichův Hradec pořádala v roce 2018 veřejnou sbírku pro Andrianku, a to ve 

spolupráci s panem Tomášem Šnorkem a starostou města Jindřichův Hradec panem Ing. Stanislavem 

Mrvkou. 

Andrianka je jedenáctiletá dívka, která trpí oční vadou, srdečním onemocněním a dětskou 

mozkovou obrnou. Na lékařská vyšetření (především do Prahy a Brna) jezdí spolu se svou poručnicí 

(dříve pěstounkou) veřejnou hromadnou dopravou. Takové cestování je ale vzhledem k jejímu 

zdravotnímu stavu velmi náročné.  

Výtěžek sbírky byl určen na zakoupení automobilu, který si nemohly se svou poručnicí dovolit, aby 

se tak Andrianka mohla dopravovat na pravidelné lékařské prohlídky či operace. 

Veřejná sbírka trvala od 1. 8. 2018 do 15. 11. 2018 na území Jindřichohradecka.  

Vyvrcholení sbírky bylo veřejným Charitativním koncertem pro Andrianku, který se uskutečnil 

29. 9. 2018 od 16:00 hod v Kapli sv. Máří Magdaleny, na kterém vystoupili různí interpreti bez 

nároku na honorář. 

Veřejná sbírka přinesla Andriance 

krásných 60 000 Kč, díky kterým si její 

rodina mohla zakoupit automobil 

potřebný pro cestování na lékařské 

prohlídky, pravidelné kontroly a 

operace. 

 

Charitativní koncert přinesl 17 920 

Kč. Za částku 40 000 Kč vděčíme 

Nadačnímu fondu rozvoje města 

Jindřichův Hradec. Zbývající částkou 

2 080Kč přispěly různé fyzické osoby 

na sbírkový účet.  

 

Všem dárcům, dobrovolníkům, 

hudebníkům i dalším zapojeným 

aktérům ze srdce děkujeme! Děkujeme 

také vám všem, kteří jste finančně 

podpořili tuto veřejnou sbírku!

SBÍRKA PRO ANDRIANKU 
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Farní charita Jindřichův Hradec se také zapojila spolu dalšími charitami do oslav dne Dne Charity. 

Koncepce letošního dne charity byla směrem k představení poskytovaných služeb a činností. Na 

programu dne byla mše svatá sloužená za Farní charitu Jindřichův Hradec, představení našich 

služeb a vyprávění očima studentky humanitární a sociální práce Terezie Dvořákové o tříměsíčním 

pobytu v Guinei.  

„Smyslem těchto akcí je ukázat, že jsme blízko lidem a 

pomáháme v místech, kde nás potřebují,“ říká Lukáš 

Curylo, ředitel Charity Česká republika. 

Program byl následující: 

 18:00 - mše svatá za Farní charitu J. Hradec  

 19:15 - zahájení večerního programu, představení 

činností Farní charity Jindřichův Hradec, dotazy 

 20:15 - přestávka, občerstvení 

 20:30 - tři měsíce v Guinei, vyprávění očima 

studentky humanitární a sociální práce Terezie Dvořákové 

DEN CHARITY 
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Konec roku byl pro Farní charitu Jindřichův Hradec ve znamení stěhování. Podařilo se nám zajistit 

prostory pro Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež Síť, které bylo ve svém fungování ve Starém 

Městě pod Landštejnem značně ohroženo.   

Nové prostory a jejich velikost poskytly možnost přesunout na jedno místo tři sociální služby, a to 

nejen Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež, ale i Poradnu pro lidi v nouzi a Sociálně 

aktivizační službu pro rodiny s dětmi. Své nové místo od 1. 1. 2019 nalezly tyto služby na adrese: 

Arch. Teplého 1306, 377 01 J. Hradec II v 1.NP. 

Dále také došlo k zajištění prostor pro Výdejnu Samaritán. Prostory Výdejny Samaritán se nachází 

na adrese: Pravdova 837/II, 377 01 J. Hradec (v budově Ministerstva Zemědělství) v přízemí.  

Veliké díky v tuto chvíli náleží pracovníkům a dobrovolníkům, kteří nám v tomto náročném období 

velmi pomohli! Děkujeme a srdečně zveme na návštěvu do nových prostor   

  

STĚHOVÁNÍ 



  

22. 

STĚHOVÁNÍ 
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Tradiční akce „Vánoční polévka“ se velmi vydařila. Po 

jednoleté pauze jsme opět za spolupráce Českého 

červeného kříže uskutečnili Vánoční resp. Štědrodenní 

polévku pro osoby v materiální nouzi. 

Jedná se opravdu o jedinečnou možnost, jak zde být pro ty, 

kteří se ocitli v hmotné nouzi. Nejde jen o to nabídnout v zimě 

teplé jídlo a pití, ale i společnost, možnost sdílet se, zasmát a 

nebýt v tomto čase sami. Ne každý člověk může Štědrý den 

strávit s rodinou nebo přáteli.  

 

 

Děkujeme všem dobrovolníkům i 

pracovníkům za zapojení se. 

Děkujeme, že svůj volný čas věnovali 

právě této aktivitě. Děkujeme také 

dárcům za cukroví a dalším dárcům, 

kteří poskytli vánoční dary pro naše 

klienty.  

 

 

  

VÁNOČNÍ POLÉVKA 
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VÁNOČNÍ POLÉVKA 
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Ukazatel 
Farní charita Jindřichův 

Hradec 

Spotřeba mat., zbož. a ener. 300 455 

Opravy a udržování 4 818 

Náklady na služby 189 462 

Mzdové náklady bez OON 1 937 121 

OON-DPČ a DPP 170 867 

Soc. a zdr. pojištění 619 723 

Ostatní náklady 43 515 

Odpisy 0 

Náklady celkem 3 265 961 

Tržby za vl.výkony a služby 47 790 

Tržby za služby v rámci IP 210 293 

Tržby od zdravotních pojišťoven 0 

Dotace z MPSV 2 170 619 

Dotace ostatní ministerstva a Úřad vlády 0 

Dotace kraje 323 000 

Dotace obce,města 165 000 

Ostatní dotace (dotace od Úřadu práce), včetně dotací od 

EU 27 280 

Ostatní výnosy 67 273 

Dary  72 934 

Dary obce, města 1 172 

Sbírky církevní, včetně Postní almužny 0 

Sbírky veřejné 84 721 

Výnosy celkem 3 170 082 

    

Hospodář. výsledek -95 879 

  

Pořízení investice stavební, včetně pozemků 0 

Pořízení zařízení, strojů 0 

Celkem invest. výdaje 0 

Dotace na investice 0 

  
Počet zaměstnanců   

fyzický - prac.poměr k 31. 12. - bez OON 8 

průměrný přepočtený za celý rok - bez OON 8,00 

 

 

ROZPOČET 
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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 

SOCIÁLNÍCH VĚCÍ 
JIHOČESKÝ KRAJ MĚSTO JINDŘICHŮV HRADEC 

   
 

 

ÚŘAD PRÁCE ČR, KONTAKTNÍ 

PRACOVIŠTĚ JINDŘICHŮV HRADEC 

ŘÍMSKOKATOLICKÁ FARNOST – 

PROBOŠSTVÍ JINDŘICHŮV HRADEC 
BISKUPSTVÍ ČESKOBUDĚJOVICKÉ 

   
 

  

PODĚKOVÁNÍ 



 

27.  

PODĚKOVÁNÍ 

RÁDIO ČESKÁ KANADA JINDŘICHOHRADECKÝ DENÍK ČESKÉ DRÁHY 

 

 
 

 

 

DIECÉZNÍ CHARITA ČESKÉ 

BUDĚJOVICE 

ČESKÝ ČERVENÝ KŘÍŽ – 

OBLASTNÍ SPOLEK 

DEŠTENSKÉ SPOLEČENSTVÍ 

MLADÝCH 

   
 

 

 

 

NAŠE DÍKY NÁLEŽÍ DÁLE TAKÉ: 
 

 MUDR. RENATĚ JONÁKOVÉ 

 SVÁŘECÍ TECHNIKA-NÁŘADÍ, S. R. O 

 HANĚ POKORNÉ 

 MARII DVOŘÁKOVÉ 

 JANU KUBÁKOVI 

 M&M REALITY HOLDING A.S., ZVLÁŠTĚ PANÍ DANĚ ŠAŠKOVÉ 

 SKAUTŮM A JUNÁKŮM Z JINDŘICHOVA HRADCE 

 FARNÍKŮM PATŘÍCÍM DO JINDŘICHOHRADECKÉHO VIKARIÁTU 

 DÁRCŮM VÁNOČNÍCH DÁRKŮ 

 A DALŠÍM 
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Neváhejte a podpořte činnost Farní charity Jindřichův Hradec. Farní charitu Jindřichův Hradec 

můžete podpořit finančně, materiálně nebo dobrovolnictvím. 

 

FINANČNĚ 

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 

 Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež Kompas, variabilní symbol 4 

 Výdejna Samaritán, variabilní symbol 5 

Hotovost můžete rovněž předat na pokladně přímo ředitelce FCHJH na adrese: Arch. Teplého 

1306/II, 377 01 J. Hradec. 

 

MATERIÁLNÍMI DARY 

Činnost Farní charity můžete podpořit také materiálními dary. Může se jednat jak o materiální dary, 

které jsou vydávány potřebným skrze Výdejnu Samaritán.  

Jedná se například o: 

 zachovalý textil (ložní 

prádlo, ručníky), oděvy, 

obuv 

 drogistické zboží 

 trvanlivé potraviny 

 předměty pro vybavení 

domácnosti 

 věci pro děti – zachovalé 

hračky, dětské kočárky, 

dětské autosedačky, 

apod. 

Neváhejte nás kontaktovat na tel: 733 741 816, 731 402 982 nebo 731 604 554. 

Činnost FChJH můžete podpořit také skrze nákup předmětů potřebných pro činnosti jednotlivých 

sociálních služeb, ať už se jedná o deskové hry, knihy, nábytek, elektroniku apod.  

JAK NÁS MŮŽETE PODPOŘIT 
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JAK NÁS MŮŽETE PODPOŘIT 

 

DOBROVOLNICTVÍM: 

Podpořit nás můžete také skrze DOBROVOLNICKOU ČINNOST. Jednou z variant je přímé 

DOBROVOLNICTVÍ VE SLUŽBÁCH, jako je např. doučování dětí, realizace odborných 

přednášek. Může se jednat také o POMOC VÝDEJNĚ SAMARITÁN, např. třídění oblečení. 

Další z možností podpory je GRAFICKÁ POMOC formou přípravy propagačních materiálů, 

letáků, plakátků na plánované akce apod.  

 

Nejčastější dobrovolnickou podporou je DOBROVOLNICTVÍ V RÁMCI TŘÍKRÁLOVÉ 

SBÍRKY. Celoročně sháníme dobrovolníky, kteří by mezi 1. - 14. lednem koledovali v některé z 

obcí patřící do ORP J. Hradec. 

 



 

 

 

OBECNÉ KONTAKTY 
FARNÍ CHARITA JINDŘICHŮV HRADEC 

SÍDLO: Pravdova 837/II, 377 01 

IČO: 708 10 729 

ČÍSLO ÚČTU: 241041057/0300 (ČSOB) 

EMAIL: info@jhradec.charita.cz 

WEB: https://jindrichuvhradec.charita.cz/ 

FACEBOOK, TWITTER: @farnicharitajh 

INSTAGRAM: @charita_jindrichuv_hradec 

 

KONTAKTY NA KONKRÉTNÍ OSOBY 
ŘEDITELKA FARNÍ CHARITY JINDŘICHŮV HRADEC 

Mgr. Karolína Píchová, DiS. 

tel.: 731 604 554 

email: reditel@jhradec.charita.cz 

 

EKONOMICKÉ ODDĚLENÍ 

EXTERNÍ EKONOMKA 

Bc. Eva Míčková 

tel. 732 676 031 

Email: eva.mickova@jhradec.charita.cz 

EXTERNÍ ÚČETNÍ 

Eliška Dušáková 

tel: 731 604 400 

e-mail: eliska.dusakova@dchcb.charita.cz 

AKTUÁLNÍ ADRESÁŘ (K LEDNU 2019) 

mailto:info@jhradec.charita.cz
https://jindrichuvhradec.charita.cz/
mailto:eva.mickova@jhradec.charita.cz
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JAK NÁS MŮŽETE PODPOŘIT 

 

EXTERNÍ MZDOVÁ ÚČETNÍ 

Ing. Marcela Kubešová 

Tel: 734 284 901 

Email: marcela.kubesova@dchcb.charita.cz 

 

PRACOVNÍCI V PŘÍMÉ PÉČI 

SOCIÁLNÍ PRACOVNICE 

Bc. Tereza Dvořáková 

tel.: 731 402 982      

email: tereza.dvorakova@jhradec.charita.cz 

 

Terezie Dvořáková, DiS. 

tel.: 730 540 628   

email: terezie.dvorakova@jhradec.charita.cz 

 

Bc. Libuše Šimonová 

tel.: 733 741 816 

email: libuse.simonova@jhradec.charita.cz 

 

PRACOVNÍCI V SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH 

Dana Klimešová 

email: dana.klimesova@jhradec.charita.cz 

 

Stanislav Štangl 

email: stanislav.stangl@jhradec.charita.cz 

 

Bc. Petr Švepeš 

email: petr.svepes@jhradec.charita.cz 

 

Bc. Karel Zábrodský 

email: karel.zabrodsky@jhradec.charita.cz

mailto:dana.klimesova@jhradec.charita.cz


 

 

 

FARNÍ CHARITA JINDŘICHŮV HRADEC 
 

IČO: 708 10 729 

Sídlo: Pravdova 837/II, 377 01 J. Hradec 

Tel.: 731 604 554, 733 741 816 

Email: info@jhradec.charita.cz 

Web: www.jindrichuvhradec.charita.cz 

Facebook: @farnicharitajh, Twitter: @FarniCharitaJH 

Instagram: charita_jindrichuv_hradec 
 

Bankovní spojení: 241041057/0300 
Variabilní symbol: 1 – Poradna pro lidi v nouzi, 2 - Sociálně aktivizační 
služba pro rodiny s dětmi, 3 – Noclehárna sv. Antonína, 4 – Nízkoprahové 
zařízení pro děti a mládež Síť, 5 – Výdejna Samaritán 

http://www.jindrichuvhradec.charita.cz/

