
Díky Sbírce pro Česko: Na vlně pomoci proti bezmoci! vyhlášené na konci letošního března Charitou Česká republika mohla
Diecézní charitě České Budějovice rozdělit už více než čtvrt milionu korun mezi jednotlivce i rodiny zasažené koronakrizí.
O peněžitou pomoc v českobudějovické diecézi žádaly zatím převážně matky samoživitelky a rodiny, jež neměly před
koronankrizí dostatečný finanční polštář. O pomoc budou moci lidé, kteří kvůli pandemii onemocnění covid-19 přišli o peníze
nutné k zajištění základních životních potřeb, žádat v Charitách i nadále.
„Ze  Sbírky pro Česko  jsme mezi potřebné rozdělili již více než 250 tisíc Kč. K počátku července jsme dosud podpořili 15
žadatelů z různých částí českobudějovické diecéze (Českobudějovicko, Pelhřimovsko, Prachaticko, Vimpersko). Všechny
podpořené spojuje to, že neměli nashromážděné dostatečné úspory a nebyli tak připraveni na omezený přísun financí.
Nejčastěji se jedná o maminky samoživitelky, kterým jsme pomohli uhradit nájem, energie i další potřebné výdaje, na něž jim
nezbyly peníze z důvodu výpadku příjmu v souvislosti s vládními opatřeními proti šíření onemocnění covid-19," popisuje Lucie
Klimešová z diecézní Charity. O tom, aby se peníze dostaly skutečně k těm nejpotřebnějším, rozhoduje na jihu Čech odborná
komise Diecézní charity České Budějovice složená ze zkušených charitních sociálních pracovníků. Tato komise každý čtvrtek
všechny přijaté žádosti podrobně projednává a individuálně posuzuje.

Příběhy pomoci z naší diecéze najdete na www.dchcb.cz

Jak mohou potřební o pomoc ze sbírky zažádat?
Současní klienti charitních služeb se mohou obrátit na svého  sociálního
pracovníka. Ostatní zájemci o pomoc mohou kontaktovat pověřenou
osobu diecézní Charity, kde dostanou kontakt na pracovníka sociální
služby v blízkosti jejich bydliště. Sociální pracovník charitní služby
s žadatelem detailně probere jeho situaci. Pokud zjistí, že žadatel už využil
veškerou dostupnou pomoc (sociální dávky, potravinová pomoc, charitní
šatník, pomoc rodiny, snaha o domluvu s pronajímatelem apod.), může
s  uživatelem vyplnit žádost o přidělení finanční pomoci ze Sbírky pro
Česko.

Kontaktní osoba pro českobudějovickou diecézi:
Mgr. Lucie Klimešová, tel.: 731 402 803,
e-mail: lucie.klimesova@dchcb.charita.cz, Po–Pá 8–15 hod.
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Peníze ze Sbírky pro Česko pomáhají po celé diecézi

● podpořená rodina z Pelhřimovska



Carsharing (sdílení automobilu) a udržitelnost (odpovědné jednání ve vztahu
k  životnímu prostředí s ohledem na budoucí generace) spolu úzce souvisí. Sdílení,
odpovědnost a ohleduplnost jsou nám, pracovníkům Charity, vlastní.  Pro zdravotní
sestry, pečovatelky a osobní asistentky a asistenty Městské charity České Budějovice
navíc není carsharing pouhým pojmem, brzy to bude jeden ze způsobů, jak se dostat ke
klientům, aby jim mohli poskytnout potřebnou péči. Vše začalo v  březnu, kdy hrozba
koronaviru na několik týdnů paralyzovala celou ČR. Více než kdy jindy jsme si tehdy
uvědomili odpovědnost, kterou vůči našim klientům a jejich blízkým máme i to, že naše
personální a technické možnosti mají své limity. Vozový park Městské charity čítá 28
osobních automobilů, které jsou, zejména v  pracovní dny, plně vytíženy. Denně
rozvezou až 130 obědů a dopraví personál až ke 120 klientům. Ačkoliv sídlo městské
Charity občas připomíná logistické centrum disponující profesionálním dispečinkem,
vznikají situace, kdy je přes veškeré úsilí stávající dopravní infrastruktura (včetně MHD
a jízdních kol) pro 60 lidí v terénu nedostatečná, byť byl do provozu nově uveden Taxík
Maxík, který v březnu a dubnu, kdy nemohl přepravovat klienty, suploval rozvoz obědů
a dopravu ke klientům ve vzdálenějších lokalitách. 
Koronavirová krize ovšem nepřinesla pouze obavy a zvýšené nároky na pracovníky
pomáhajících profesí, vyvolala i obrovskou vlnu solidarity, která zejména v  podobě
doma šitých roušek, byla nedocenitelná. Jednou z těchto dobrých duší, které přicházely
s  pomocí do Domu sv. Pavla, byla i paní Petra Liška z  carsharingové společnosti
GoDrive. Slovo dalo slovo, od roušek přešla řeč na logistiku a začaly vznikat první
obrysy budoucí spolupráce. Vedení městské Charity se seznámilo s principy fungování
carsharingu a vyhodnotilo využívání sdílených automobilů jako ideální řešení
v situacích, kdy není možné pokrýt přepravu ke klientům z vlastních zdrojů. Jakmile se
doladí technické detaily, mezi které patří koordinace odemykání vozů prostřednictvím
mobilní aplikace a umístění stanoviště vozu v bližší lokalitě, rozjede se spolupráce mezi
MCH Č. Budějovice a společností GoDrive naplno. Dle slov ředitele Víta Fialky vytrhla
carsharingová společnost GoDrive Městské charitě doslova „trn z paty“.

Isabela Šilhová, MCH Č. Budějovice
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MCH České Budějovice zavádí do svého slovníku dva nové pojmy: carsharing a udržitelnost

● FCH Prachatice

Prachatická Charita v obrazech

V červenci můžete nahlédnout do dění ve službách Farní charity Prachatice
prostřednictvím fotografií z Charitního domova sv. Dominika Savia pro matky
s dětmi a Domu sv. Petra v Záblatí.  Na fotografiích je zachycen běžný život
klientů ubytovaných v obou azylových domech, dobrovolné pracovní činnosti,
volnočasové aktivity, ale i kulturní akce nebo výlety.

Výstavu „Prachatická Charita v  obrazech“ si můžete prohlédnout v  Zimní
zahradě Městského úřadu v Prachaticích, od 1. do 31. července 2020. 

Jana Schwarzová, ředitelka FCH Prachatice

● MCH České Budějovice                      
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Nové auto pro pečovatelky v Týně

Výbor dobré vůle přispěl Farní charitě Týn nad Vltavou částkou 100 000 Kč na
zakoupení automobilu pro Pečovatelskou službu. Pečovatelky denně dojíždějí
za klienty pečovatelské služby z Vltavotýnska, kteří by bez jejich pomoci
nemohli zůstat doma, ve svém prostředí, na které jsou zvyklí. Nový
automobil Kia Picanto nahradí vyřazené vozidlo a pomůže pečovatelkám
dostat se za klientem včas a bezpečně. Pohodlí a krásný interiér nového
automobilu jistě ocení i samotní klienti, které pečovatelky dopravují k lékaři
nebo za důležitými pochůzkami.

● FCH Týn nad Vltavou       
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Občas mě tolik překvapí něčí laskavost, ochota a velkorysost, že mu ani
nedokážu vyjádřit svou vděčnost. Slovo „děkuju“ zoufale nestačí, ať ho
opakuju, kolikrát chci. Někteří z  lidí těchto kvalit se v  mém životě
vyskytují už dávno, mnoho z  nich sem poznala v  souvislosti s  prací
v  Charitě. Nejsou to jen mé báječné kolegyňky z  kanceláře a vůbec
nejlepší kolektiv, jaký jsem si mohla přát a v němž tak ráda trávím jak
pracovní dobu, tak volný čas. Patří mezi  ně rovněž lidé, se kterými
spolupracuji jen příležitostně nebo se výjimečně setkáme, kolegové
z  jiných Charit, dobrovolníci, pomocníci a další ti, kteří nešetří
srdečností a nejsou skoupí na dobrý skutek.  Tyto řádky zdaleka
nevypovídají pouze o době boje s  nemocí covid-19, ale nepopírám, že
pocity úžasu nad nabídkami nezištné pomoci ve mně z  posledních
měsíců zanechaly daleko silnější dojem než strach z nákazy a následků
tohoto období. Na vyjmenování konkrétních činů, které mě naplnily
vděčností, neskýtá tento zpravodaj dost prostoru a beztak bych určitě 

Ohlížet se zpět o tři měsíce a vzpomínat na vše, co jsme prožili, se většině z  nás
raději nechce. Když se ale na toto období podíváme s jistým nadhledem, nebylo zas
tak špatné. Velká většina naší populace snad ještě nikdy nečelila takovému pocitu
ohrožení, jako právě nyní. V době, kdy jsme žili skoro bez obav, se objevil neviditelný
nepřítel a otočil náš život vzhůru nohama. Prožili jsme období nejistoty, strachu,
fyzického i psychického vypětí, nikdo nevěděl, co bude dál, jak moc nová, neznámá
nemoc ovlivní naše životy. Prožili jsme období, které prověřilo nejenom naše vlastní
limity, odvahu a schopnosti, ale také funkčnost našich vztahů na úrovni rodiny,
přátel, kolegů, společnosti a také připravenost státu, vlády, krajů a místních
zastupitelstev. Většina z nás více přemýšlela, rovnali jsme si své priority, uvědomili
jsme si pomíjivost blahobytu a možná jsme si začali mnohem více vážit běžné
každodennosti, drobných radostí a obyčejných věcí. A kdyby nic jiného, zase jsme
mohli dýchat čistější vzduch a vidět modré nebe nad hlavou, bez dlouhých bílých
čar. Oblastní charita Písek se z  počátku pandemie potýkala asi stejně jako všichni
s  nedostatkem ochranných pomůcek, zmatkem, obavami, problémy se zajištěním
personálu. Celkem rychle jsme se v situaci zorientovali a přes všechny překážky jsme
dokázali naše služby zachovat pro naše klienty bez omezení, nebo s opatřeními, která zajistila ochranu klientů i zaměstnanců.
Hned v začátku jsme navíc zřídili Linku pomoci určenou pro osoby v karanténě, která jim umožnila zajistit nákupy, donášku
obědů, nebo základní informace a psychickou podporu. Pro poskytnutí duchovního rozhovoru, či modlitby po telefonu sloužila
Linka duchovní podpory. Středisko pomoci poskytovalo potravinovou a materiální pomoc lidem, kteří se díky nouzovému
stavu dostali do existenčních problémů. Dobrovolnické centrum Bonum zajišťovalo nábor dobrovolníků, které mohly následně
využívat i další organizace v  Písku. Bylo úžasné sledovat, co lidí je ochotno nabízet nezištnou pomoc i přes riziko vlastního
ohrožení. To, že se nám podařilo projít celým obdobím sice s únavou, ale bez zásadních problémů, je zásluhou zaměstnanců. Ti
díky své odvaze, nasazení a zodpovědnosti dokázali pečovat o ty nejzranitelnější a za to jim patří velké poděkování a uznání.
Neméně upřímné poděkování patří lidem, kteří nám nosili roušky a další potřebné pomůcky, nadačním fondům, které nám
poskytly rychlou a účinnou finanční pomoc, místním zastupitelům, firmám, Diecézní charitě České Budějovice, Jihočeskému
kraji a mnoha dalším, kteří nám pomohli jak materiálně, tak i morálně. Nyní se vše vrací do starých kolejí a všichni vyzbrojeni
novou zkušeností věříme, že to tak již zůstane. 
 

Dana Vejšická, ředitelka OCH Písek
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Charita aneb koncentrované dobro

CO VIDíme dnes - 19 vět z Písku

● OCH Písek                      

v paměti nedohledala všechny šuplíky, které ukrývají vděčnou vzpomínku. Někdy se ale taková zásuvka otevře sama od sebe.
Třeba když se podívám na tuhle fotku. Připomene mi naši zdravotní sestřičku. Na tváři má vždycky úsměv, který umí stejně
jako ona pohladit (škoda, když ho musí zakrývat rouška). Člověk na pravém místě.  Taky mi vyvstane na mysli „dvorní fotograf
Charity“ Jakub Žák, jak mi ho představili. Šikovný, usměvavý, ochotný podrobit se našim nápadům a udělat víc, než si řekneme.
A pak se mi vybaví figuranti z řad našich klientů a přátel, kteří ochotně svolili k pózování na propagačních fotkách. Ani netuší,
jak moc nám pomohli, a přitom ještě děkují oni nám, že jsme je navštívili.  Když vděčnost nemohu nebo nedovedu dostatečně
vyjádřit přímo tomu, kdo ji ve mně vzbudil, vysílám ji za ním v myšlenkách. Věřím, že ho dostihnou.

Dominika Dufková, OCH Pelhřimov

● Domácí zdravotní péče OCH Pelhřimov                   



● DZP OCH Horažďovice                   

Charita Česká republika mohla díky darům z několika dobročinných projektů nakoupit vybavení, které umožní lépe pečovat o kli-
enty v charitních domovech pro seniory a pobytových zařízeních, tak i v domácí péči. Rozhodnout se pro vybavení oxygenerátory
byla rychlá volba, protože první zprávy hovořily o dechové nedostatečnosti nemocných covid-19. Jedná se navíc o přístroje, které
budou pomáhat i mimo období pandemie, protože právě dechová nedostatečnost je častým problémem u klientů. Lepší
zásobování kyslíkem jim zkvalitní život, urychlí rekonvalescenci nebo umožní dožít doma, v kruhu rodiny. 
Do domácí zdravotní péče Oblastní charity Horažďovice díky této iniciativě dorazil oxygenátor zakoupen z finančního daru výzvy
"Hrajeme a pomáháme". Tento projekt odstartoval letos v dubnu, kdy vrcholila koronavirová krize. Jeho hlavní myšlenkou bylo
propojit charitu s možností nevšedního zážitku na golfovém hřišti. Zájemci měli příležitost zakoupit si hru dvojic na 18 jamek,
přičemž protivníkem ve sportovním klání se stala některá ze slavných osobností. Výtěžek z vybraných peněz, celkem 700 tisíc Kč,
byl směřován na Fond pomoci zdravotní péče Charity Česká republika. Do fondu přispěl také například Globus z projektu
"Globus Lepší svět". Díky darované částce 250  000 Kč mohlo být zakoupeno devět přenosných oxygenátorů a další nezbytné
vybavení do oblastních Charit, domovů pro seniory a zařízení Domácí péče napříč celou republikou. Nový přístroj je k dispozici
například i v Domě klidného stáří sv. Anny v Sousedovicích při Oblastní charitě Strakonice.  Další okysličovací přístroje dorazí také
do domácí zdravotní péče pod Charitami v Českých Budějovicích, Pelhřimově, Písku a Vimperku.

V  květnu probíhala celostátní výzva Do práce na kole, jejímž cílem bylo používat jízdní kolo,
koloběžku nebo jakoukoliv jinou formu bezmotorového prostředku, včetně chůze a běhu, místo
běžného dopravního prostředku do práce. Letošní výzva byla ovšem specifická, protože byla
zaměřená především na fyzickou a psychickou pohodu v  čase karantény. Do výzvy se tak
počítala nejen cesta do práce a z  práce, ale i pravidelné cvičení nebo procházky do přírody. 
 Výzva se nám, zaměstnancům, velmi zalíbila, a proto jsme se zapojili téměř všichni, vytvořili dva
týmy a soupeřili mezi sebou, kdo zdolá více kilometrů. Tým zvaný Kočky z  Charity, skončil
v  rámci Jindřichova Hradce na 26. místě s  celkovým počtem 492,2 km. Druhý tým Vesničani
z Charity se umístil na 30. místě se 323,5 km. V rámci Jindřichova Hradce se zapojilo celkem 177
soutěžících, kteří vytvořili 43 týmů a zdolali celkem 25 305 km. 
Smyslem této výzvy nebyla pouze ekologie či udržitelnost, ale především dobročinnost. Každý
kilometr byl přepočten na peníze a vynásoben koeficientem 1,4. Nadační fond rozvoje města
Jindřichův Hradec na podporu činnosti farní Charity daroval 40 000 Kč. Symbolický šek předal
starosta města Stanislav Mrvka ředitelce Farní charity Jindřichův Hradec Karolíně Píchové 19.
června na slavnostním vyhlášení výsledků výzvy Do práce na kole, které se uskutečnilo v atriu
Muzea fotografie a moderních obrazových médií. 
Vážíme si všech, kdo se do výzvy zapojili a přispěli nám svými fyzickými výkony. Děkujeme!

Jitka Jedličková, FCH Jindřichův Hradec
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● DKS Sousedovice             

Nové oxygenátory díky golfistům i Globusu

Šek na 700 tisíc Kč převzal generální sekretář
Charity ČR Jakub Líčka (vpravo)                  

Do práce na kole: pohoda i dobročinnost

● FCH Jindřichův Hradec                   



Koronavirová pandemie dočasně přerušila kurzy k získání kvalifikace
pracovník v  sociálních službách. Opatření se dotklo dvou našich
nových pečovatelek, které měly krátce před dokončením kurzu. Nyní
už ale mají obě zkoušku úspěšně složenou a celý tým Charitní
pečovatelské služby a Charitní osobní asistence je tak k poskytování
služeb plně kvalifikovaný. Provoz v  Oblastní charitě Pelhřimov se již
celkově vrátil do běžného režimu. Rádi se opět všichni setkáváme na
pracovišti.
Pro zdravotníky, pečovatele, sociální pracovníky a vůbec všechny,
kteří v  době nouzového stavu pracovali tzv. v  první linii, zahrál 19.
června v  Pelhřimově Tomáš Klus. Také pracovnicím pelhřimovské
Charity se dostalo poděkování v podobě dvaceti vstupenek.
Ještě štěstí, že se na všechny fanynky dostalo!

Poradna pro cizince a migranty při DCHCB nabízí kurzy českého jazyka pro rusky i anglicky mluvící cizince,
kteří se potřebují zlepšit v komunikaci se svým okolím a zdokonalit v českém jazyce pro získání trvalého
pobytu či občanství. Cizinci mají možnost navštěvovat také kurz českých reálií a poznávat Českou republiku,
její politický systém, kulturu, historii i tradice. Jednotlivé kurzy probíhají na Středisku Diecézní charity České
Budějovice (Kanovnická 18) v předem stanovených termínech a jsou zdarma.
Přihlášky a bližší informace na e-mail: cizinci@dchcb.charita.cz nebo tel.. 734 435 344.

 www.dchcb.cz             diecezni .charitacb                dchcb.charita

Děkujeme za Vaše pracovní i osobní nasazení !
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● OCH Pelhřimov

V poklusu i s Klusem v pelhřimovské Charitě

Cizinci se mohou vzdělávat v češtině i českých reáliích

Vydává Diecézní charita České Budějovice, Kanovnická 18, 370 01 České Budějovicem, bulletin@dchcb.charita.cz

Sledujte Diecézní charitu České Budějovice na sociálních sítích:


