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Říkají mu Daránek. Jméno dostal podle darů, kterými pomáhá dětem. Je
symbolem bezpečí domova, potřebné péče i rovných příležitostí na startu do
života. Charita Česká republika spustila na počátku dubna výzvu pomoci s názvem
Daránek dětem. Její výtěžek pomůže těm nejpotřebnějším dětem, kterým v Česku
hrozí sociální vyloučení.
Nová charitní sbírka, která by se měla opakovat i v dalších letech, se zaměřuje na
pomoc dětem, protože právě u nich má podpora největší efekt. Cílem sbírky
určené na podporu péče o děti je vybrat peníze pro zařízení, služby a projekty
pomáhající dětem v nouzi, tedy na azylové domy, nízkoprahová centra, na
podporu aktivit pro děti a mládež a také na podporu ochrany práv a opráv-
něných zájmů dětí. A tato střediska pak pomohou místním dětem, aby pomoc
byla účinná a dětem příjemná. Více informací ke kampani na www.daranek.cz.

Daránek dětem

Rodiče samoživitelé – muži, ženy, ale také prarodiče, kterým byla svěřena vnoučata – patří
k nejvíce ohroženým skupinám obyvatel. Na jejich podporu proto uspořádala v závěru
loňského roku Česká televize společně s Charitou mimořádný adventní koncert. Diváci
tehdy poslali neuvěřitelných 9,5 milionu korun. O rozdělení podpory mezi potřebné z celé
republiky se v rámci své sítě postará Charita v rámci celé své sítě. Neúplné rodiny v tíživé
situaci žijící na území českobudějovické diecéze se o pomoc mohou přihlásit od 1. dubna
v kterékoli Charitě. Současní klienti Charity se mohou obrátit na svého sociálního
pracovníka. Sociální pracovníci mohou také sami vytipovat klienty, kterým by tato podpora
mohla pomoci. Ostatní rodiče samoživitelé mohou kontaktovat pověřeného pracovníka
Diecézní charity České Budějovice (Mgr. Lucie Klimešová, tel.: 731 402 803,
e-mail: lucie.klimesova@dchcb.charita.cz, pondělí–pátek 8:00–15:00), kde dostanou
kontakt na pracovníka sociální služby v blízkosti svého bydliště. Podmínkou tedy není
dosavadní spolupráce s jakoukoli charitní sociální službou.

Charita může pomoci samoživitelům díky adventnímu koncertu České televize

S žadatelem-samoživitelem sociální pracovník charitní služby provede sociální šetření, pokud pracovník vyhodnotí, že klient už
využil veškerou dostupnou pomoc, může se zájemcem vyplnit žádost o přidělení finanční pomoci. Všechny žádosti z diecéze
posuzuje odborná komise, jejímiž členy jsou zástupci místních Charit.
Pomoc samoživitelům může mít podobu poskytnutí nebo úhrady potřebné věci, může však také jít o finanční dar. V individuálně
odůvodněných případech lze materiální či finanční pomoc poskytnout opakovaně. Podpora ze sbírky se nevztahuje na splácení
dluhů lidí, kteří jsou v exekuci nebo insolvenci. 

mailto:lucie.klimesova@dchcb.charita.cz


Diecézní Charita od 22. března do 5. dubna mimořádně provozovala provizorní denní
centrum a noclehárnu pro osoby bez domova na Kanovnické ulici v Českých
Budějovicích. Reagovala tím na dočasné omezení služeb Domu sv. Pavla v Riegrově ulici
provozovaného městskou Charitou, který se koncem března ocitl v karanténě kvůli
pozitivnímu výskytu onemocnění covid-19. Nucená izolace centra pro osoby bez domova
způsobila to, že pro ostatní lidi žijící na ulici najednou nebyly dostupné jiné odpovídající
služby. Bez iniciativy diecézní Charity by lidé bez přístřeší v Českých Budějovicích neměli
možnost odpočinout si v teple, získat balíček s potravinami nebo sníst polévku a vypít si
čaj nebo kávu.
Chod provizorního denního centra i noclehárny byl ukončen na Velikonoční pondělí.
Zázemí pro muže i ženy žijící na ulici fungovalo celkem 15 dní včetně víkendů a svátků. Do
pomoci se zapojilo 15 pracovníků z charitních služeb a administrativy Střediska diecézní
Charity, 15 dobrovolníků, a to včetně 3 kněží, kteří vypomáhali především s provozem
noclehárny.
„Pokud jsme ochotni myslet i na druhé, stáváme se současně zranitelnými, protože se
tím otvíráme a riskujeme, že se naše snažení ne vždy povede. Často lidi vybízím k dobro-
volnictví. Teď jsem dostal příležitost udělat něco sám nad rámec svých povinností, vyjít
ven ze své komfortní zóny a věnovat dobrovolně svůj čas potřebným na okraji
společnosti,“ uvedl P. Stanislav Brožka, duchovní správce farnosti Dobrá Voda a současně
prezident Diecézní charity České Budějovice, který třikrát zajišťoval noční službu v pro-
vizorní noclehárně pro muže a na Velký pátek si vyzkoušel pomoc v dočasném denním
centru pro lidi bez domova. „Samozřejmě, že jsem měl z noční služby obavy, naštěstí vše
proběhlo bez incidentů. Jako člověk bez závazů jsem si uvědomil, jak náročná musí být
noční služba pro člověka od rodiny, který tráví noc v práci mimo domov,“ líčí svou
zkušenost páter Brožka, jenž byl svým aktivním zapojením do krizové pomoci Charity
také velkou morální podporou zaměstnancům i dobrovolníkům. Ve službách v noc-
lehárně mu sekundovali další dva kněží – salesián a vyučující na Teologické fakultě
Jihočeské univerzity P. Jindřich Šrajer a farní vikář katedrály sv. Mikuláše P. Miroslav
Štrunc. 
„Rád bych poděkoval všem zapojeným za jejich službu v krizové pomoci denního centra 
a noclehárny lidem bez domova. Velmi milým překvapením a povzbuzením byl zájem,
ochota a jistě i odvaha těch, kteří se do pomoci zapojili, bez níž bychom tento projekt
nedokázali uskutečnit. Právě v době postní, která vyústila v čas Velikonoc, jsme společně,
dobrovolníci i zaměstnanci, prokazovali službu lidem na okraji společnosti,“ dodává
ředitel Diecézní charity České Budějovice Jiří Kohout.
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15 dní s provizorním centrem pro lidi bez domova

Nákupy od Nory Fridrichové pomáhají samoživitelům

Na rodiny samoživitelů dopadla pandemie drtivě. Neúplných rodin žije v Česku odhadem na 200
tisíc a jejich živitelé přišli vinou karantény o příjem. Televizní novinářka Nora Fridrichová se
tématu samoživitelství věnuje 2 roky. Nejprve o rodinách začala natáčet reportáže, poté
organizovala pro matky dobročinné sbírky oblečení, hraček, knihy či sportovního vybavení. Od
momentu vyhlášení karantény se v rodinách samoživitelů odehrává tiché drama. Přestaly chodit
alimenty, chybí výplata, navíc s nejasnou vyhlídkou, kdy a zda vůbec nějaká bude. Víc než polovina
samoživitelů bydlí v pronájmu a teď nemají ani na něj. Mnohé ženy navíc pracovaly jako
"dohodářky", jenže stát lidem na DPČ či DPP žádnou pomoc nenabídl. Na dárcovské platformě
znesnaze21.cz proto založila sbírku s názvem Nákup pro rodinu samoživitelky, v níž se vybralo už
přes 8 milionu korun. Díky tomu může paní Nora organizovat nákupy po "samorodiče".  Přes
Charitu Česká republika přišla nabídka i do naší diecéze. Paní Nora Charitu již několikrát vyzvala,
ať se jí pracovníci služeb neostýchají poslat na její e-mail Nora.Fridrichova@ceskatelevize.cz
nákupní seznamy pro konkrétní samoživitele. „Spolupráce s paní Norou je neuvěřitelná, osobně
vyřizuje online nákupy  i komunikaci s Košík.cz a jeho ochotnými řidiči, kteří nákup dovážejí až ke
dveřím. Nákup mají rodiny prakticky druhý den doma. Jedné mamince z Táborska přišla zásilka
čítající dokonce 72 kg potravin. Byla to obrovská radost," dělí se o dobrou zkušenost vedoucí
sociálních služeb Střediska DCHCB Petra Brychtová. Jménem všech podpořených maminek s dět-
mi, pro něž je "obyčejný" nákup velkou pomocí, moc děkujeme a vyzýváme pracovníky Charity:
nebojte se paní Noře ozvat. Od druhé poloviny března navíc paní Nora otevřela Šatník pro rodiny
samoživitelů v Kasárnách Karlín – více informací o tomto projektu na www.satnik.org.

● DCH Č. Budějovice

● DCH Č. Budějovice

https://www.facebook.com/kosikcz/?__cft__[0]=AZUzwWdOztRPabtN1EZKHH8uLeIE_XWLxdYhrJNLzmQXwKpLt6JOhV6ksr7AguiccBIwpOOKjZAl6j6YEFNOGRrtoJiOHeP0IEZrmJPGMyTTrawJAHrGvbcU-Pzq-NpxGZ1pazela5Zw_WvNd23a-XdHdPBrvpJWH2l0b5NH8N-uci83TEBISF0gAOz2DLKPjg8&__tn__=kK-R


V únoru založila Městská charita České Budějovice charitní knihovnu. Byť se jedná o skromný počin,
jsou na ni neskonale pyšní. Za její vznik Charita vděčí 217 hlasům ve facebookové soutěži s Gift.cz,
které zajistily výhru knih od knihkupectví Knihy Dobrovský v hodnotě 10 tisíc Kč. Postupně tak mohli
pořídit 37 knih, což vzhledem k současné situaci a nutnosti uplatnění voucherů přímo na prodejně
nebylo zrovna jednoduché. Pečovatelky a pečovatelé i osobní asistentky a asistenti se už na konci
loňského roku nemohli dočkat, až budou knihy k dispozici. Důvod jejich netrpělivosti byl prostý.
S drobnými přestávkami již rok pro seniory a osoby s omezenou pohyblivostí, o které pečují, v pod-
statě neexistuje společenský život, jsou velmi omezené možnosti volnočasových aktivit, chybí jim
sociální kontakty. Kniha se pro ně stala nepostradatelným společníkem a hodiny strávené s cha-
ritními pracovníky při čtení a předčítání ještě oblíbenější formou trávení volného času, než tomu bylo
doposud. Možnost sáhnout po knize z charitní knihovny pro charitní pracovníky znamená obrovskou
úsporu času. Knihovna se stala společným projektem pracovníku městské Charity a již do ní přibylo
bezmála dalších dvacet titulů, které dostali darem. Toto společné dílo hodlá městská Charita
postupně rozšiřovat, aby prostřednictvím služeb mohli pracovníci uživatelům vyplňovat jejich volný
čas tak, jak to mají nejraději.
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V Českých Budějovicích vznikla charitní knihovna

● MCH Č. Budějovice

Intervenční centrum se propojuje s platformou Nenech to být v boji proti domácímu násilí

Startupová platforma Nenech to být a intervenční centra po celé ČR se spojují do
nového projektu Nenech.se, který nabízí každé ohrožené osobě možnost včasného,
snadného a bezpečného kontaktu s intervenčním centrem přímo z domova.
Osoby ohrožené domácím násilím  se dosud mohly na Intervenční centrum pro osoby
ohrožené domácím násilím při Diecézní charitě Č. Budějovice obracet zejména osobně,
e-mailem či po telefonu. Chyběla ale možnost spojit se s příslušným centrem zcela
anonymně přímo z domova. Na webu www.nenech.se najdou oběti i jejich blízcí
veškeré instrukce a další užitečné informace, kam se v případě domácího násilí mohou
obrátit o pomoc. Nejdůležitější součástí webu je formulář, díky kterému se oběť
anonymně propojí s příslušným intervenčním centrem. Díky unikátnímu kódu, tak může
oběť konverzovat s IC nedohledatelně a říct si tak bezpečně o pomoc.

Počátkem letošního roku došlo ve Farní charitě Tábor k velkým změnám v rámci klíčové
sociální služby Auritus – centrum adiktologických služeb. Během třech měsíců se
táborské Charitě povedlo sestavit zbrusu nový tým v čele s odbornou vedoucí Marií
Pellarovou, která dříve  působila v pražském Drop Inu, jenž patří mezi jedny z největších
středisek prevence a léčby drogových závislostí v České republice. Jejím kolegou v po-
radenském centru je Petr Šípek, jeden ze zakladatelů Preventu. 
Dalšími členy nové sestavy jsou Sára Rovenská, Mark Štencel a Kateřina Zikmundová,
které můžete potkat v kontaktním centru nebo venku v rámci Terénního programu
Tým je velice motivovaný pro práci s drogově závislými klienty. Přejeme, aby jim jejich
počáteční nadšení  a motivace co nejdéle vydržely. Noví pracovníci se v současné době
intenzivně zaškolují, spolupracují s metodičkou Evou Předotovou z DCHCB a osobně se
seznamují s jednotlivými klienty. 

Táborský Auritus s novým týmem

● FCH Tábor

Oblastní charita Strakonice převzala 26. února 2021 nový vícemístný automobil s plošinou,
která umožňuje převoz člověka na vozíku.
Jedná se o šestimístný až sedmimístný automobil. V autě je 6 sedaček a sedmé místo je
určeno pro uživatele na vozíku. V zadní části automobilu je sklápěcí plošina, na kterou
vozík s uživatelem najede. S plošinou se pak zvedá a najíždí do zadní části vozu, kde se
vozík upevní. První řada sedaček je určena pro doprovod. Přístup k sedačkám v druhé řadě
je usnadněn sklopným nástupním schůdkem a madly.
Auto bylo pořízeno za podpory Ministerstva pro místní rozvoj a Evropské unie.

Strakonická Charita má nové auto s plošinou

● OCH Strakonice
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https://nenech.se/
https://www.facebook.com/intervencnicentrumcb/?__cft__[0]=AZVwdWCaP7lvl9iyjzrwGLG1325nkXFQSsBHHDL3RX7eMxcGOtZaRxTl2fF_tYo4pykD2MUtCl0O82Eeu63aFyyRK2wt_TDt1ESmDN5Z52ZRAX8NQYaa7BqZfm6rHX8cxSnS8-UT00GXpDLCya6UG2yIxHwy0lahM4_j2_UzU_AlKO0YpqR4Wo5AW-GTZQsEw78&__tn__=kK-R
http://www.nenech.se/?fbclid=IwAR0kgGGTwW7Q1LoA10Yb5_I7sV9-43L3Ow3RsqBH1KL63gY9UqgCiGkN60s
http://www.nenech.se/?fbclid=IwAR0kgGGTwW7Q1LoA10Yb5_I7sV9-43L3Ow3RsqBH1KL63gY9UqgCiGkN60s
https://www.mmr.cz/cs/uvod
https://europa.eu/european-union/index_cs
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Kategorie PORTRÉT: 3. místo: Hana Richterova – Červený Kostelec, 2. místo: Zbyněk Čech - Žďár nad Sázavou, 1. místo: Isabela
Šilhová – České Budějovice
Kategorie ŽIVOT KOLEM NÁS: 3. místo: Richard Bouda - Brno, 2. místo: Petr Tousek – České Budějovice, 1. místo: Eva
Malůšková – Uherské Hradiště
Kategorie JAK TO VIDÍM JÁ: 3. místo: Izabela Horvatová – Přerov, 2. místo: Natálie Kurejová – Týn nad Vltavou, 1. místo: Hana
Papežová – Ostrava

Ve středu 16. února 2021 v Opavě zasedla odborná porota ve složení Jiří Siostrzonek z Institutu tvůrčí fotografie FPF Slezské
univerzity v Opavě, regionální manažer partnerské firmy ASEKOL Zdeněk Kovářík a patron soutěže Jindřich Štreit, aby vyhodnotila
výsledky fotografické soutěže Můj svět, kterou každoročně pořádané Charitou Opava.
Do 13. ročníku soutěže Můj svět zaslali autoři z řad zaměstnanců, dobrovolníků a klientů Charit z celé ČR celkem 207 fotografií. 
Soutěžilo se ve třech kategoriích – Portrét, Život kolem nás a Jak to vidím já – a ve dvou z nich se na medailových pozicích umístily
snímky zaslané z Městské charity České Budějovice. Obě oceněné fotografie byly do soutěže vybrány z mnoha dalších snímků,
které spontánně vznikaly v průběhu celého loňského roku. Jsou odrazem vzájemné důvěry mezi pracovníky a dobrovolníky Charity
a uživateli služeb. 2. místo v kategorii Jak to vidím já obsadila fotografie Natálie Kurejové, klientka NZDM Bongo při FCH Týn nad
Vltavou. Mezi dalšími autory, jejichž fotografie komise vybrala do putovní výstavy MŮJ SVĚT 2021, se řadí také Ivona Trojanská z
Vimperka. Výstavu bude možné shlédnout na podzim v Českých Budějovicích.

Fotosoutěž Můj svět zná své vítěze. Gratulujeme!

Život kolem nás – 2. místo, Petr TousekPortrét – 1. místo, I. Šilhová Jak to vidím já – 2. místo, N. Kurejová

Změny ve vedení Charit

Od 1. ledna 2021 je ředitelkou Farní charity Milevsko paní Dana Vejšická,
která je současně nadále ředitelkou Oblastní charity Písek. 
1. ledna 2021 se Charita Malenice stala součástí Oblastní charity Strakonice. 
S platností od 1. ledna 2021 je novou ředitelkou Farní charity Prachatice
Mgr. Dana Marková, která nadále působí jako ředitelka Oblastní charity
Vimperk.
Od 1. dubna 2021 je ředitelem a statutárním zástupcem Farní charity Týn
nad Vltavou Jiří Kohout, ředitel DCHCB, který od 1. května přebírá také
vedení Městské charity České Budějovice.

Děkujeme všem ředitelům za jejich službu a vedení
a přejeme jim hodně zdraví a Božího požehnání!

 www.dchcb.cz             diecezni .charitacb                dchcb.charita
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