
27. září si v Charitách připomínáme svátek sv. Vincence z Pauly, patrona moderní charitní práce,
jako Den Charity. Jednotlivé Charity při této příležitosti představují svoji práci při veřejných
prezentacích, dnech otevřených dveří, formou koncertů, výstav a soutěží pro děti, ale také
bohoslužeb. Smyslem akcí, které se konají koncem září a začátkem října, je „obdarovat“
zájemce, ale také si získat jejich přízeň.
Nápad takto představit Charitu se zrodil v roce 2004 na jižní Moravě. Čeští a moravští biskupové
v roce 2008 oficiálně vyhlásili den 27. září (svátek sv. Vincence z Pauly) jako Den Charity.
Více na www.dchcb.cz/den-charity

Kdo byl sv. Vincenc z Pauly?
Vincenc z Pauly (1576–1660) zasvětil jako kněz svůj život práci pro chudé. Za válek v letech 1648 až 1653
řídil z Paříže prostřednictvím misionářů dodávky potravin a oděvů pro válkou zbídačené kraje. Peníze
sháněl u královského dvora a šlechty, kterou informoval o zoufalé situaci v regionech na základě zpráv
od svých misionářů. A nezapomínal při tom ani na duchovní pomoc zbídačenému venkovu.Vincenc
založil řadu charitativní organizací, zejména Kongregaci dcer křesťanské lásky (s Louisou de Marillac,
která byla později svatořečena) a Kongregaci kněží misionářů (lazaristé). V roce 1737 ho papež Kliment
XII. prohlásil za svatého.
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Den Charity v českobudějovické diecézi

V rámci Dne (mladé) Charity otevře Diecézní charita České Budějovice 25. září 2020 v 10 hodin v pří-
zemních prostorách svého sídla na adrese Kanovnická 18 novou klubovnu projektu Young Caritas.
Young Caritas při DCHCB seznamuje děti a mládež s různými společenskými tématy prostřednictvím
vzdělávacích workshopů, projektových dnů a mladého dobrovolnictví. Českobudějovická odnož Young
Caritas nabízí zdarma workshopy pro základní a střední školy, na kterých žáky a studenty seznamuje s
důležitými hodnotami a společenskými tématy. V aktuálním repertoáru je třeba workshop o vodě,
chudobě a bohatství ve světě, nově přibude také workshop o stáří nebo o Charitě. Pro školy,
neziskové organizace, spolky a další subjekty pracující s dětmi a mládeží (6-18 let) Young Caritas
zdarma organizuje ve spolupráci s nejrůznějšími odborníky z praxe naučné besedy, tvůrčí dílny,
dobrodružné výpravy či další aktivity věnované vybranému tématu – např. příroda, zvířata, ekologie,
odvaha, pomoc potřebným apod. Young Caritas současně dává mladým lidem (15-26 let) prostor
realizovat jejich nápady ve svém okolí, možnost zapojit se do pomoci potřebným nebo do aktivit
Young Caritas – vše dle jejich vlastních schopností, iniciativy, kreativity – s podporou koordinátorů
projektu Young Caritas.

Young Caritas otevírá novou klubovnu
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Noví ředitelé v táborské a sušické Charitě

1. září 2020 nastoupil do funkce ředitele Oblastní charity Sušice pan Karel Weishäupel. 
Končí tak půlroční období, kdy organizaci řídil ředitel Diecézní charity České Budějovice Jiří
Kohout.  Karel Weishäupel je zkušeným charitním pracovníkem – přichází z Diecézní charity
Brno, kde pracoval od roku 1998 na různých pozicích. Posledních 11 let tam působil jako
vedoucí denního stacionáře Effeta. Nyní se vrátil do svého rodného kraje, kde má rodinu,
přátele a vždy se sem rád vracel. 
„Rád bych se zaměřil na udržení stávajících poskytovaných služeb sociální péče a rozvoj
jejich kvality. S tím také souvisí vytvoření dobrého zázemí pro pracovníky a jejich odborné
vzdělávání. Důležitá je v této oblasti i spolupráce s vedením města Sušice, starosty okolních
obcí, se Sociálními službami města Sušice i dalšími organizacemi, protože území
poskytovaných služeb je velké a je potřeba zajistit dostupnost kvalitní služby pro všechny
občany, kteří ji potřebují.“  

Zaměstnanci organizace se těší na novou etapu a společné tvoření charitního díla.

1. července 2020 se stal novým ředitelem Farní charity Tábor Miroslav Petrášek.
Rodák z Truskovic u Vodňan byl do funkce slavnostně uveden 12. července při mši svaté v tá-
borském Kostele Proměnění Páně na Hoře Tábor. V ředitelském křesle tak po třinácti letech
nahradil Ivanu Hašplovou. Prošel si nejrůznějšími pracovními pozicemi – od pracovníka skladu
přes obchodního ředitele po jednatele společnosti. Před nástupem do Charity byl na
manažerské pozici v logistice.
„Mojí vizí je rozšířit poskytované služby tak, abychom dokázali nabídnout pomoc co nejširšímu
spektru lidí, kteří jsou v nouzi. První fází rozšiřování bude převzetí dvou služeb od Diecézní
charity České Budějovice, které v současnosti už působí na území města Tábor. Jedná se o Te-
rénní program – služba zaměřená na pomoc lidem bez domova, a Občanskou poradnu –
pomoc lidem v těžké životní situaci. Další rozšiřování služeb bude záviset na potřebách občanů
na Táborsku a na našich možnostech. Samozřejmě se budu snažit hledat cesty a možnosti,
abychom dokázali pomáhat co nejvíce lidem, ale nikdy to nebude na úkor standardů kvality.
Jakákoli pomoc, obzvláště ta profesionální, musí být kvalitní."

Přejeme hodně sil a Boží vedení.

Požehnaný ležák už potřetí podpoří dobrovolnickou činnost

Českobudějovický biskup Mons. Vlastimil Kročil požehnal v pátek 11. září dopoledne
ve varně národního pivovaru Budějovický Budvar zvláštní várce světlého ležáku.
Požehnaný ležák se bude již tradičně prodávat v průběhu českobudějovických
adventních trhů. Výtěžek z prodeje věnuje pivovar Diecézní charitě České
Budějovice již potřetí na podporu dobrovolnictví.

„Jsem rád, že se charitativní projekt „Požehnaný ležák“ stává životaschopným a plní
svou úlohu. Do projektu je zapojen společně s českobudějovickým biskupstvím
Budějovický Budvar a magistrát města České Budějovice, kteří v něm mají svoji
nezastupitelnou úlohu. Bez této spolupráce by nebylo možné v takové míře
pomáhat lidem, kteří jsou na pomoc druhých odkázáni. Věřím, že se projekt bude
rozvíjet i do budoucna," řekl biskup Vlastimil Kročil. 

„Spolupráce s Budějovickým Budvarem je pro nás prestižní záležitostí a významným
spojením. Díky výtěžku z „Požehnaného ležáku" můžeme podporovat činnost
dobrovolníků, kteří se věnují dětem ze sociálně znevýhodněného prostředí,
seniorům v domácnostech i domovech pro seniory, zdravotně postiženým,
nemocným nebo lidem bez domova. Skrze tento bohulibý projekt také dáváme
vědět o své činnosti a tématu dobrovolnictví v Českých Budějovicích," doplnil ředitel
diecézní Charity Jiří Kohout. 

Požehnaný ležák“ se bude prodávat v průběhu českobudějovických adventních trhů
a celý výtěžek z prodeje pak pivovar věnuje Diecézní charitě České Budějovice. 125
ručně balených lahví „Požehnaného ležáku“ i letos obdrží jako dar Svatý Otec papež
František.
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Sochy pro Budějckou stravenku

Dny domácí hospicové péče se uskuteční v  rámci kampaně
DOMA. Týden pro mobilní hospice, která letos připadá na 5.–11.
října. Blíže kampaň představuje oficiální web
www.umiratdoma.cz
„Pod hlavičkou Dnů domácí hospicové péče každoročně
pořádáme hned několik akcí, pravidelně je to například
konference pro odbornou veřejnost, přednáška pro širokou
veřejnost a setkání pro pozůstalé po našich klientech Plamínek
vzpomínek. Ve snaze zabránit šíření onemocnění covid-19 letos
však od konference i přednášky upustíme,“ informuje Dominika
Dufková z Oblastní charity Pelhřimov.

Dvě akce už jsou však jisté: ve středu 7. října se uskuteční
Papučový den (www.papucovyden.cz), do něhož by pelhřimovská
Charita ráda zapojila pracovní a školní kolektivy, které budou
ochotny na podporu mobilních hospiců strávit den v  papučích,
společně se vyfotit a fotografie s  Charitou sdílet s hashtagy
#papucovyden a #domacihospicovapeceiris. Na rozdíl od
minulého roku se tak letos osvětové snahy přesunou z veřejných
prostranství hlavně na sociální sítě Facebook a Instagram. Na
pátek 9. října pak pozvala pelhřimovská Domácí hospicová péče
IRIS zhruba 120 rodin na setkání pozůstalých po dřívějších
klientech, s nimiž společně zažehnou Plamínek vzpomínek.

Dny domácí hospicové péče 2020 (nejen) v Pelhřimově

Po tři dny vznikaly pod rukama řezbářů Františka Kynčla, Ondřeje Drábka a Rajmunda
Holíčka sochy s  cílem získat finanční prostředky na nákup stravenek, kterými jsou
odměňovány osoby bez domova za jejich veřejně prospěšnou činnost - úklid našeho
města. Dobrovolníkům Charity se během několika posledních měsíců podařilo v  rámci
projektu Budějcká stravenka doslova zvednout z laviček cca 60 osob a zaktivizovat je k ví-
ceméně pravidelné činnosti, která pomáhá vytvoření pracovních návyků, což je první
důležitý krok na cestě "z ulice". Postupný nárůst zájmu ze strany osob bez domova o tuto
činnost nás potěšil, ale současně s sebou přinesl jeden problém – vyčerpané stravenkové
konto. Vybudování vzájemné důvěry nebylo jednoduché, neradi bychom o něj přišli,
proto jsme se rozhodli jednat a zorganizovat benefiční akci Sochy pro Budějckou
stravenku. Benefiční akce takového rozměru nepořádáme každý den, nicméně vůle a víra
všech zúčastněných nakonec zvítězily nad počátečními obavami, podařilo se sehnat
vhodné dřevo, prostor pro výrobu, šikovné řezbáře a ochotné dobrovolníky, ozvučené
pódium na hojně navštěvované tradiční akci v centru Českých Budějovic pro prezentaci 
a reprezentativní prostory pro prodej.

Nyní nás čeká závěrečná fáze, která prověří efektivitu našeho záměru a v ideálním případě bude i zdrojem potřebných financí. Od
16. 9. do 2. 11. 2020 budou sochy rozmístěny v kouzelných prostorách Zahradnického centra Ferenčík v Českých Budějovicích. Mezi
zelení zde najdete např. dřevěného anděla, březový interiérový sloup, děvčátko s koněm nebo hříbek. Každá vyrobená motorovou
pilou z jednoho kusu dřeva. Přijďte se podívat a podpořit naši myšlenku.

Isabela Šilhová, MCH Č. Budějovice

● MCH České Budějovice   

Dům sv. Františka oslaví 15 let

V roce 2002 postihla jedna z největších povodní také město Veselí nad Lužnicí. Tehdy vznikla
myšlenka výstavby náhradního ubytování pro obyvatele, kteří v důsledku povodní přišli o svůj
domov. Za významné finanční pomoci sponzorů z Čech i zahraničí a státu byla už v roce 2004
zahájena výstavba moderního ubytovacího zařízení. Jako pobytové zařízení sociální služby byl Dům
sv. Františka otevřen 10. října 2005, první obyvatelé se pak nastěhovali 11. listopadu 2005. Od roku
2007 došlo ke změně typu sociální služby na chráněné bydlení pro seniory a zdravotně postižené.
Nyní je Dům sv. Františka ve Veselí nad Lužnicí celoročním chráněným bydlením pro 38 klientů nad
30 let se zdravotním postižením. Oslava k 15letému výročí Domu sv. Františka proběhne v sobotu
10. října 2020 od 10 hod. ve zmíněném chráněném bydlení ve Veselí nad Lužnicí. Oslavu zahájí mší
svatou Mons. Vlastimil Kročil, biskup českobudějovický. Součástí dalšího programu bude
vystoupení kejklíře Slávka nebo jazzového dua Pudlák a Voborský. Program by se měl s ohledem na
aktuální hygienická opatřením uskutečnit venku na zahradě u chráněného bydlení.



Aby Charity mohly zajistit péči o potřebné v adekvátním rozsahu, vozový park a jeho obnova je pro většinu z nich zásadní.
Například automobilová "flotila" Městské charity České Budějovice čítá na tři desítky osobních automobilů. Vozů je však i tam
nedostatek – využili by s jistotou dalších 7 aut především pro pečovatelky a zdravotní sestry.
Několika Charitám v diecézi se letos podařilo nové automobily získat. Například Farní charita Pacov a Farní charita Milevsko byly
v dubnu 2020 zařazeny do  grantového programu MOBILITA, který otevřela ŠKODA AUTO a.s. Cílem tohoto programu bylo rozdělit
vozidla značky Škoda Octavia mezi pomáhající organizace v ČR a tím přispět ke zvýšení dosahu sociálních služeb. Tyto automobily
již od srpna slouží v terénních pečovatelských službách pečovatelkám, které denně dojíždí k potřebným seniorům i lidem se
zdravotním postižením. 
Na konci srpna Oblastní charita Písek převzala od společnosti TOYOTA DOLÁK osobní automobil Toyota Yaris. Osobní automobil
bude mít písecká Charita zapůjčený po dobu 1 roku pro potřeby terénních služeb. Díky tomu získají zaměstnanci domácí zdravotní
péče služební automobil, který je nezbytným prostředkem pro zajištění péče o seniory, nemocné a umírající. Je potřebný nejenom
z důvodu překonání velkých vzdáleností mezi jednotlivými klienty, ale také pro přepravu zdravotnických přístrojů a pomůcek.
Autosalon, který auto zapůjčil, nechal vyrobit polepy a bude financovat i ostatní náklady spojené s jeho provozem a údržbou.
Oblastní charita Písek bude financovat pouze pohonné hmoty.
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● FCH Milevsko  ● FCH Pacov      ● OCH Písek     

Charita v Táboře a Sušici má nové ředitele

 www.dchcb.cz             diecezni .charitacb                dchcb.charita

Děkujeme za Vaše pracovní i osobní nasazení
a přejeme hodně zdraví !

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

Sledujte Diecézní charitu České Budějovice na sociálních sítích:


