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Milí přátelé, pracovníci Charity, dobrovolníci a v neposlední řadě Vy, štědří dárci, 

u příležitosti vydání výroční zprávy za rok 2019 bychom rádi poděkovali všem, kteří jsou součástí díla Diecézní charity
České Budějovice a spolupracovali s námi. 

V roce 2019 jsme si připomněli hned několik významných výročí – 25 let fungování Poradny pro cizince a migranty nabízející
pomoc cizincům i Čechům s vazbou na cizince, kteří se ocitli v nepříznivé životní situaci, 15 let od založení Dobrovolnického
centra, jenž za dobu své existence proškolilo a zajistilo už několik tisíc dobrovolníků pomáhajících v Charitách v českobu-
dějovické diecézi i v partnerských organizacích, a dále 10 let od vzniku projektu Adopce na dálku v Zimbabwe 
(od 1. 7. 2019 přejmenován na Darovaný domov v Zimbabwe), kdy zásluhou štědrých dárců z ČR můžeme podporovat
děti z Dětského domova Mary Ward v Kwekwe, ve kterém se sestry z řádu Congregatio Jesu snaží dětem nahradit 
chybějící rodinu a vytvořit plnohodnotný domov.

Jako první v České republice začala Diecézní charita České Budějovice počátkem roku 2019 realizovat projekt Young 
Caritas, jehož cílem je podporovat prosociální chování dětí a mládeže prostřednictvím vzdělávacích workshopů a dalších
dobročinných aktivit. Věříme, že se nám díky této iniciativě bude dařit posilovat u mladých lidí důležité lidské 
hodnoty, vést je k solidaritě, aby pro druhé byli sami ochotni něco udělat, vychovávat „mladou charitu“ a třeba i formovat
potenciální pomáhající pracovníky charitního díla.

Zásadním okamžikem roku 2019 bylo dokončení a představení Strategického plánu DCHCB, který podstatným způsobem
proměňuje podobu Charity v naší diecézi. Výsledkem by mělo být především posílení společné práce, zdůraznění Charity
jako společného díla, zpřehlednění charitní struktury, podpora vnitřní funkčnosti jednotlivých Charit a propojení s Církví.

Vše nejlepší přejí a do dalšího roku v modlitbě vyprošují

Stanislav Brožka, prezident DCHCB

Jiří Kohout, ředitel DCHCB
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STATUT:  Církevní právnická osoba, 
začátek činnosti: 1. 12. 1991

ZŘIZOVATEl:  Biskupství českobudějovické

PŮSOBNOST:  Jihočeský kraj, část Kraje Vysočina,
část Středočeského kraje 
a část Plzeňského kraje

IČ: 45018316

DATOVá SCHRáNKA: 7zvb9mk

ČíSlO ÚČTU: 4200143282/6800 (Sberbank)

ADRESA:  Kanovnická 404/18 | 370 01 České Budějovice
& +420 386 353 120
sekretariat@dchcb.charita.cz
www.dchcb.cz

SOCIálNí SíTĚ:      Facebook: diecezni.charitacb
| Instagram: dchcb.charita

STATUTáRNí ZáSTUPCI:
ŘEDITEl: Mag. theol. Jiří Kohout

& +420 386 353 120
reditel@dchcb.charita.cz

PREZIDENT: JCLic. Mag. theol. Stanislav Brožka
& +420 728 725 065
stanislav.brozka@dchcb.charita.cz

RADA DCHCB (poradní orgán)
Předseda: JClic. Mag. theol. Stanislav Brožka
Členové: Ing. Patrik Coufal, Mag. Jiří Kohout,

Mons. Thlic. David Henzl, 
doc. Michal Opatrný, Dr. theol.,
Mgr. Antonín Randa, Ing. František Stodolovský

NAšE POSláNí
Diecézní charita České Budějovice je součástí římsko-
katolické církve. Jejím posláním je služba milosrdné
lásky všem lidem v nouzi, bez rozdílu.

O NáS
DCHCB zajišťuje koordinaci a metodickou podporu 19 
farním, městským a oblastním Charitám v celé českobudě-
jovické diecézi, aby mohly v co nejlepších podmínkách 
provozovat své sociální a zdravotní služby pro všechny 
potřebné cílové skupiny. Středisko DCHCB současně pro-
vozuje také vlastní sociální služby a podílí se na dalších 
projektech v českobudějovické diecézi i v zahraničí. Ke 
každému člověku přistupujeme s úctou, naši práci vykoná-
váme profesionálně a s láskou. Všichni pracovníci se řídí
Kodexem Charity ČR.
DCHCB je členem sdružení Charita Česká republika, která
je v rámci své sítě Charit největším nestátním poskytovate-
lem sociálních a zdravotních služeb v ČR.
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ADRESÁŘ STŘEDISKA DCHCB

VEDOUCÍ EKONOMICKÉHO ODDĚLENÍ, 
KOORDINÁTOR PRO MIMOŘÁDNÉ UDÁLOSTI:

Patrik Coufal
& +420 731 441 760
patrik.coufal@dchcb.charita.cz

PROJEKTOVÁ MANAŽERKA:
Mgr. lucie Klimešová
& +420 731 402 803
lucie.klimesova@dchcb.charita.cz

ÚČETNÍ:
Eliška Dušáková
& +420 731 604 400
eliska.dusakova@dchcb.charita.cz

MZDOVÁ ÚČETNÍ, PERSONALISTKA:
Ing. Marcela Kubešová
& +420 734 284 901
marcela.kubesova@dchcb.charita.cz

METODIČKA SOCIÁLNÍCH SLUŽEB:
Mgr. Eva Předotová
& +420 604 203 230
eva.predotova@dchcb.charita.cz

KOORDINÁTORKA CHARIT:
Radka Fraňková
& +420 731 680 448
radka.frankova@dchcb.charita.cz

KOORDINÁTORKA TŘÍKRÁLOVÉ SBÍRKY:
Marie Vaňo
& +420 603 281 404
marie.vano@dchcb.charita.cz

PR PRACOVNÍK:
Mgr. Martina Baráková
& +420 732 483 213
martina.barakova@dchcb.charita.cz
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CARITAS INTERNATIONALIS
(165 organizací po celém světě)

CARITAS EUROPA
(49 členů)

CHARITA ČESKÁ REPUBLIKA
zřizovatel: Česká biskupská konference

statutární orgán: ředitel Charity Česká republika  |  nejvyšší orgán: rada ředitelů)

Sekretariát Charity Česká republika
zajišťuje koordinaci všech aktivit na celostátní úrovni, má samostatné oddělení humanitární pomoci

a rozvojové spolupráce, provozuje hotel a školící středisko Marianeum, infocentrum a obchůdek

ARCI / DIECÉZNÍ CHARITY
koordinují činnost Charit na území daného biskupství (diecéze),

případně samy provozují některé služby

Celkem 309 oblastních, městských a farních Charit, tvoří základ sítě Charity ČR, 
jejichž hlavní činností je poskytování sociálních a zdravotních služeb.

DCH
Brno

DCH
České

Budějovice

DKCH
Hradec
Králové

DCH
Litoměřice

ACH
Olomouc

DCH
Ostravsko
-opavská

DCH
Plzeň

ACH
Praha

VLASTNÍ
ČINNOST

(služby
a projekty

Střediska DCHCB,
humanitární
a rozvojová

pomoc)

CHARITY
(ORgANIZAČNÍ

SLOŽKY)
V DIECÉZI
ČESKO-

BUDĚJOVICKÉ
(oblastní,
městské
a farní)

Česká katolická charita 10 středisek Řeckokatolická charita 3 oblastní Charity

Biskup
českobudějovický

Diecézní charita
České Budějovice
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DŮM SV. FRANTIŠKA 
– chráněné bydlení pro osoby se zdravotním postižením

adresa: K Zastávce 646 | 391 81 Veselí nad lužnicí
& +420 737 420 274, +420 731 441 761
e-mail: chranene.bydleni@dchcb.charita.cz

PORADNA PRO CIZINCE A MIgRANTY

adresa: Kanovnická 18 | 370 01 České Budějovice
& +420 734 435 344
e-mail: cizinci@dchcb.charita.cz

Asistenční služby cizincům
(Odbor azylové a migrační politiky 
Oddělení pobytu cizinců Jihočeský kraj)

adresa: Pražská třída 1257/23 |
370 01 České Budějovice

& 732 250 873
e-mail: tatjana.serakova@dchcb.charita.cz

INTERVENČNÍ CENTRUM 
PRO OSOBY OHROŽENÉ DOMÁCÍM NÁSILÍM

adresa: Kanovnická 18 | 370 01 České Budějovice
& +420 731 604 591, +420 603 281 300
e-mail: ic@dchcb.charita.cz

Detašované pracoviště Strakonice

adresa: Smetanova 533 | 386 01 Strakonice
& +420 731 619 844
e-mail: icstrakonice@dchcb.charita.cz

Detašované pracoviště Tábor

adresa: Dobrovského 705 | 390 01 Tábor
& +420 731 619 842
e-mail: ictabor@dchcb.charita.cz

n Diecézní charita České Budějovice realizuje 7 vlastních sociálních služeb, 
které se v roce 2019 postaraly o celkem 1 321 klientů.
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PORADNA EVA PRO ŽENY A DÍVKY V NOUZI

adresa: Kanovnická 18 | 370 01 České Budějovice
& +420 734 435 072, +420 731 402 833, 

+420 734 695 598
e-mail: eva@dchcb.charita.cz

PORADNA EVA – TERÉNNÍ PROgRAM

adresa: Kanovnická 18 | 370 01 České Budějovice
& +420 734 695 598, +420 733 741 405
e-mail: teren@dchcb.charita.cz

TERÉNNÍ PROgRAM TÁBOR

adresa: Dobrovského 705 | 390 01 Tábor
& +420 737 234 443, +420 733 164 485
e-mail: terenniprogram@dchcb.charita.cz

OBČANSKÁ PORADNA TÁBOR

adresa: Dobrovského 705 | 390 01 Tábor
& +420 732 485 083
e-mail: poradnatabor@dchcb.charita.cz
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KOMUNITNÍ PRÁCE NOVOHRADSKÁ

adresa: Kanovnická 18 | 370 01 České Budějovice
& +420 734 695 598
e-mail: komunitniprace@dchcb.charita.cz

DOBROVOLNICKÉ CENTRUM

adresa: B. Němcové 53 | 370 01 České Budějovice
& +420 731 604 163
e-mail: dobrovolnici@dchcb.charita.cz
www.dobrovolnicicb.cz

YOUNg CARITAS

adresa: Kanovnická 18 | 370 01 České Budějovice
& +420 739 054 880
e-mail: youngcaritas@dchcb.charita.cz
www.youngcaritas.cz

TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA

adresa: Kanovnická 18 | 370 01 České Budějovice
& +420 603 281 404
e-mail: tks@dchcb.charita.cz
www.trikralovasbirka.cz
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ADOPCE NA DálKU V BĚlORUSKU

adresa: Kanovnická 18 | 370 01 České Budějovice
e-mail: adopce.belorusko@dchcb.charita.cz
www.adopcecb.charita.cz

DAROVANÝ DOMOV V ZIMBABWE 
(do 31. 6. 2019  Adopce na dálku v Zimbabwe)

adresa: Kanovnická 18 | 370 01 České Budějovice
& +420 731 680 448
e-mail: darovanydomov@dchcb.charita.cz
www.adopcecb.charita.cz
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DŮM SV. FRANTIšKA

JAK SE ŽIJE V CHRáNĚNéM BYDlENí
Dům sv. Františka najdeme na okraji jihočeského města Veselí nad lužnicí. Jedná se o chráněné bydlení pro osoby se
zdravotním postižením nad 30 let, které mají sníženou soběstačnost z důvodu tělesného, mentálního nebo kombinovaného
postižení a jejich zdravotní stav vyžaduje pomoc jiné osoby – například s domácností, hygienou, zajištěním stravy a udr-
žením sociálních kontaktů. Třípodlažní bezbariérová budova poskytuje ubytování 38 lidem, kteří obývají převážně jedno-
lůžkové prosvětlené byty s výhledem do přírody, najdeme zde i několik bytů dvoulůžkových. Kolem domu je velká oplocená
zahrada s lavičkami pro odpočinek i relaxaci. 
Obyvatelé chráněného bydlení se mohou účastnit různých aktivizačních činností, včetně těch tvůrčích, výletů, besed, 
kulturních akcí i pravidelných bohoslužeb přímo v kapli v Domě sv. Františka. Péče o klienty je zde v maximální možné
míře přizpůsobena jejich dosavadním domácím zvyklostem. Pracovníci chráněného bydlení cílí především na podporu
jejich soběstačnosti a rozvoj dovedností. V chráněném bydlení umožňujeme lidem se zdravotním postižením prožít aktivní,
plnohodnotný a důstojný život. V roce 2019 v Domě sv. Františka našlo domov celkem 42 uživatelů
služeb včetně 3 duchovních se zdravotním omezením.

Příběh pana Františka

Františkovi je 55 let. Původně žil na ubytovně, vzhledem k lehké mentální retardaci nezvládal sa-

mostatný život. Opakovaly se u něj zdravotní problémy, protože nedokázal dodržovat léčebný režim,

který mu doporučil lékař. Soužití s ostatními obyvateli na ubytovně pro něj nebylo dobré – obírali

ho o peníze a ponižovali. Při hospitalizaci v nemocnici už se nechtěl na ubytovnu vrátit. Do chrá-

něného bydlení se nastěhoval v říjnu 2019. Krásně se v novém prostředí adaptoval – chodí na vy-

cházky, s pomocí aktivizační pracovnice Evy Kutišové maluje obrazy a těší se, že mu jeho sestra

přiveze kolo, na kterém bude jezdit.

Počet klientů v chráněném bydlení v roce 2019:  42
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JIŽ 25 lET POMáHáME CIZINCŮM A JEJICH RODINáM
Poradna pro cizince a migranty započala svou činnost 1. 7. 1994. Nabízí pomoc cizincům, jejich rodinným příslušníkům,
ale i občanům České republiky s vazbou na cizince, kteří se ocitli v nepříznivé životní situaci. Věnujeme se převážně prob-
lematice cizineckého pobytu, hledání vhodného zaměstnání, ubytování a zajištění překladatelských služeb. V roce 2019
se poradna věnovala 325 klientům. Nejčastěji poradnu vyhledávali cizinci z Ukrajiny, Ruska a Běloruska. Organizovali jsme
také kurzy českého jazyka, které v roce 2019 navštěvovalo 12 anglicky mluvících a 15 rusky mluvících cizinců. Za podpory
Ministerstva vnitra ČR jsme realizovali Asistenční služby cizincům na pracovišti Odboru azylové a migrační politiky České
Budějovice. Interkulturní pracovnice zde 2 580 cizincům zajišťovala tlumočení, pomoc s vyplňováním formulářů, informování
o potřebných náležitostech v žádostech o trvalý pobyt i základní sociální poradenství. Poradna pro cizince a migranty or-
ganizovala za podpory programu Integrace cizinců 2019 od července do října na třech místech (České Velenice, Trhové
Sviny, České Budějovice) putovní výstavu fotografií ze života cizinců, kteří našli v České republice nový domov. Symbolicky

jsme si tímto připomněli 25 let jejího fungování. V rámci zmíněného projektu jsme během roku
uspořádali na akademické půdě Zdravotně sociální fakulty Jihočeské univerzity v Českých Budě-
jovicích 3 semináře k problematice cizinců žijících v ČR, jež daly možnost budoucím sociálním
pracovníkům více nahlédnout do specifické problematiky klientů cizinců. V závěru roku nechyběla
tradiční vánoční besídka – zasedací místnost diecézní Charity ve středu 4. prosince odpoledne
ožila smíchem dětí z Ukrajiny, Ruska, Uzbekistánu, Filipín i Finska. V den, kdy slaví svátek všechny
Barborky, jsme totiž společně s dětmi klientů Poradny pro cizince předčasně oslavili svátek sv.
Mikuláše. Pořádání již tradiční vánoční besídky se tentokrát zhostil především tým mladých dob-
rovolníků Young Caritas ve spolupráci s Dobrovolnickým centrem.

Počet klientů v poradně v roce 2019:  325
Počet klientů Asistenčních služeb cizincům v roce 2019:  2 580
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Intervenční centrum nabízí radu či pomoc v oblasti domácího násilí a následného pronásledování s působností po celém
Jihočeském kraji. Činnost Intervenčního centra je zaměřena na přechodnou odbornou pomoc a nehmotnou podporu. 
Osobám ohroženým domácím násilím či stalkingem nabízí bezpečný prostor pro vyslechnutí, radu, podporu, sestavení
bezpečnostního plánu, provázení a sdílení zejména v souvislosti s policejním vykázáním násilné osoby ze společného
obydlí. Intervenční centrum usiluje o zajištění bezpečí, řešení krizových situací ohrožených osob, vzniklých na základě 
domácího násilí a o navrácení osob do běžného života. Pracovnice Intervenčního centra poskytují osobní, telefonické 
či e-mailové konzultace, v případě potřeby vyjíždějí za svými klienty také do terénu.

Příběh paní Hedviky

Paní Hedvika (68 let) se obrátila na Intervenční centrum s žádostí o pomoc, protože jí její 

dospělý syn využívá a ubližuje jí. Syn dlouhodobě žil u ní v bytě, byl v té době již rozvedený, 

bez práce a holdující alkoholu. Hedvika syna nejprve litovala, snažila se mu pomoci a věřila, že 

se postaví opět na vlastní nohy, to se ale nestalo. Synovo pití se postupně prohlubovalo, začal 

pít každý den, ale odmítal se léčit. Své matce nepřispíval na chod domácnosti, všechno platila

sama ze svého důchodu. Dožadoval se peněz na alkohol, když odmítla, tak jí sprostě nadával, 

ponižoval, vyhrožoval, posléze došlo na fyzické útoky. Syn se zadlužoval a své závazky nesplácel,

paní Hedvika měla oprávněný strach z exekuce. Opakovaně vyzvala syna, aby se odstěhoval 

z jejího bytu, on se jí vysmál. Paní Hedvika byla zoufalá, nevěděla, co má dělat. Jelikož se 

útoky syna stále stupňovaly, začala mít strach o své zdraví a život. Obrátila se na Policii ČR, která

násilného syna vykázala na 10 dnů ze společného obydlí. Následně se paní Hedvika rozhodla 

pro řešení svého problému soudní cestou. Ve spolupráci s Intervenčním centrem došlo k soudnímu prodloužení 

vykázání na dobu jednoho roku a syn byl soudní cestou z bytu vyklizen. Poté došlo ke zrušení trvalého pobytu syna, 

tudíž se již paní Hedvika nemusela obávat exekuce a mohla v klidu prožívat podzim svého života.

Počet klientů v roce 2019:  276



PORADNA EVA PRO ŽENY A DíVKY V NOUZI

13

Poradna Eva v rámci odborného sociálního poradenství nabízí radu a pomoc ženám a dívkám, které se ocitly v nepříznivé
životní situaci. Nejčastěji se jedná o problémy se vztahy v rodině, špatnou finanční situaci, potíže při komunikace s úřady,
obtížnou bytovou situací apod. Poradna Eva poskytuje ženám a dívkám sociálně právní a právní poradenství, dluhové 
poradenství včetně oddlužení, asistenci při vyjednávání s úřady, pomoc při hledání bydlení a zaměstnání. Ve spolupráci
s Dobrovolnickým centrem zprostředkovává dobrovolníky pro školní přípravu a volnočasové aktivity dětí klientek. Nabízí
bezpečné prostředí, respekt, pochopení a podporu. Na začátku roku 2019 se poradna přestěhovala do bezbariérových
prostor v přízemí budovy diecézní Charity v centru Českých Budějovic, pro klientky je nyní dostupnější i městskou 
hromadnou dopravou. Služba je dostupná také jedenkrát týdně v poradenském centru v Komunitním centru Máj.

Příběh paní Jany

Paní Jana přišla do Poradny Eva na doporučení Probační a mediační služby – musela odpra-

covat přes 200 hodin obecně prospěšných prací. Bydlela však na ulici, neměla u sebe žádné

doklady, nebyla v dobré psychické kondici, měla velice ulpívavé myšlení a zdálo se, že některé

informace nevnímá.  Sociální pracovnice tak klientku osobně doprovázela na většinu důležitých

schůzek, paní Janě pomohla zažádat o místo v azylovém domě, našla jí obvodního lékaře 

a poradila s vyřízením občanského průkazu i se žádostí o dávky v hmotné nouzi. Díky podpoře

poradny Eva si paní Jana našla práci a zázemí a začala odpracovávat nařízené obecně pro-

spěšné práce. Příběh má šťastný konec – poté, co paní Jana absolvovala veřejně prospěšné

práce, odjela pracovat do Rakouska.

Počet klientů v roce 2019:  201



PORADNA EVA – TERéNNí PROGRAM
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Terénní pracovníci Poradny Eva vyhledávají a kontaktují jednotlivce i rodiny s dětmi žijící v sociálně vyloučených lokalitách
či komunitách v Českých Budějovicích, kde jim v jejich přirozeném domácím prostředí poskytují radu a pomoc, čímž za-
stavují nebo zpomalují jejich sociální propad. Pracovníci se zaměřují na podporu soběstačnosti a aktivního přístupu k řešení
nastalých problémů.

Příběh z terénního programu

Rodina Kocourkova dlouhodobě řešila dluhy, které vznikly kvůli náhlému zhoršení zdravotního stavu otce, živitele rodiny.

Kvůli jeho dlouhodobé hospitalizaci v nemocnici se rodina náhle ocitla bez příjmu. Paní Kocourková nemá české občanství,

vzniklé dluhy, i kvůli jazykové bariéře, nemohla řešit. Pan Kocourek dostal invalidní důchod, ze kterého se mu však začaly

strhávat exekuce. S rodinou pracovnice terénního programu spolupracovala na stabilizaci jejich dluhové situace a navrhla

jako řešení oddlužení. Klienti souhlasili, připravili veškeré podklady a na přelomu roku vstoupili do oddlužení. Vše je na

dobré cestě a rodina bude za 3 roky bez dluhů i bez strachu z nečekané návštěvy exekutora.

Počet klientů v roce 2019:  148



TERéNNí PROGRAM TáBOR
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Terénní program Tábor pomáhá lidem v nepříznivé životní situaci, která je zapříčiněna ztrátou bydlení, zaměstnání a osob-
ního zázemí. Terénní pracovníci vyhledávají a kontaktují zpravidla osoby bez přístřeší a bez domova žijící v jihočeském
městě Tábor, jejichž aktuální stav je často spojený s alkoholismem, zadlužením a ztrátou sociálních vazeb. Snahou terén-
ního programu je zajistit těmto osobám základní lidské potřeby, a pokud možno, pomoci jim při zpětném začleňování do
společnosti a podpořit je při získávání nezávislosti na systému sociálních služeb.

Zkušenosti z terénního programu

Univerzální rada pro ty, kteří ztratí střechu nad hlavou, neexistuje. To, že se člověk ocitne na ulici, má vždy velmi osobní

důvod. Proto klienty nehodnotíme a nemoralizujeme. Z praxe však víme, že pokud člověk na ulici opravdu nechce zůstat,

měl by využít všechny dostupné možnosti, které má k dispozici. Znamená to začít spolupracovat s kurátorem, úřadem

práce, odborem sociálních věcí a případně využít podpůrné sociální služby, jako je právě terénní program nebo noclehárnu.

Pokud člověk zůstane na ulici déle jak půl roku, návrat je pro něj mnohem těžší. Ostudou není říct si o pomoc, ale dostupnou

pomoc nevyužít.

Počet klientů v roce 2019:  112



OBČANSKá PORADNA TáBOR

16

Na občanskou poradnu v Táboře se obrací lidé, kteří se ocitnou ve složité životní situaci a nevědí, jaké mají možnosti
řešení, nebo si nejsou jisti svými právy či povinnostmi, nebo se chystají učinit nějaká rozhodnutí, právní kroky a nejsou si
jisti jejich přínosem, případně riziky. Občanská poradna nejčastěji pomáhá klientům při řešení majetkoprávní, bytové a ro-
dinné problematiky, mezilidských a pracovněprávních vztahů, finanční situace, a to včetně poskytování dluhového pora-
denství. Dále také zprostředkovává kontakty na další navazující služby, odborníky a úřady.

Příběh paní Aleny

Občanskou poradnu kontaktovala paní Alena (63 let). Sama se starala o svou maminku a nevěděla si rady, co má dělat v si-

tuaci, kdy už na péči nemá sílu. S paní Alenou jsme postupně otevírali možnosti řešení – pomoc širší rodiny, využití pečo-

vatelských a odlehčovacích služeb, domovů pro seniory, včetně předání kontaktů na dostupné služby. Klientce byly

poskytnuty podrobné informace o příspěvku na péči a podpora v podání žádosti. Paní Alena se také domluvila s dcerou,

aby jí pomohla s péčí o víkendech, kdy není v zaměstnání, a pomohla podat žádost o příspěvek na péči. Doporučili jsme

také, zatím jen preventivně, podat žádost o umístění do domova pro seniory. Paní Aleně se výrazně ulevilo, poskytli jsme jí

také podporu při kontaktování terénní pečovatelské služby a pomohli sjednat poskytnutí jejich služeb.

Počet klientů v roce 2019:  217



KOMUNITNí PRáCE NOVOHRADSKá
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Smyslem projektu Komunitní páce Novohradská je podpora lidí žijících v sociálně vyloučené lokalitě na Novohradské ulici
v Českých Budějovicích. V rámci našeho působení v lokalitě obyvatele učíme, jak řešit nejrůznější problémy, pomáháme
s mezilidskými vztahy uvnitř komunity i mimo ni, s problematikou kvality bydlení a nájemného, s doučováním dětí i finanční
gramotností dospělých. Našim cílem je zlepšit schopnosti obyvatel lokality natolik, aby byli schopni samostatně řešit vlastní
nelehkou situaci. Pracovníci Charity navštěvují dům na Novohradské ulici třikrát týdně, dva dny v týdnu pak docházejí za
místními dětmi, které doučují a vyplňují jejich volný čas tvořením nebo výlety, úzce při tom spolupracují s Dobrovolnickým
centrem DCHCB. Své know-how si charitní komunitní pracovníci nenechávají pro sebe – v listopadu loňského roku zor-
ganizovali akci Kulatý stůl. Na tomto setkání pracovníků z různých organizací k tématu komunitní práce v Českých Budě-
jovicích byly shrnuty dosavadní úspěchy i nedostatky, pracovníci si vyměnili zkušenosti a nastínili, jak lze dále pracovat
s lidmi ve vyloučených lokalitách. Komunitní pracovnici z Novohradské se vydali rovněž na stáž do ostravské komunitní
práce při Diecézní charitě Ostravsko-opavské. 
Komunitní práce je během na dlouhou trať, radost přináší i malé pokroky a zdánlivé maličkosti. Například se podařilo po-
moci jedné mamince s docházkou malých dětí do školy, jednu slečnu motivovat k pokračování studia na středním odbor-
ném učilišti a přesvědčit ji k absolvování návštěvy zubaře. Komunitní pracovníci iniciují i úklid a zvelebování společných

prostor – několikrát se podařilo uklidit zahradu
u domu, byl přistavěn kontejner, společně
s obyvateli přestavěli malou klubovnu, takže
jde zase o něco příjemnější místo ke hrám
a různým aktivitám. Projekt Komunitní práce
Novohradská mohl být v roce 2019 realizován
díky podpoře Úřadu vlády ČR, Jihočeského
kraje a Města České Budějovice.



DOBROVOlNICKé CENTRUM OSlAVIlO 15 lET
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Ve čtvrtek 20. června 2019 se uskutečnilo na Biskupské zahradě setkání dobrovolníků a zaměstnanců Diecézní charity
České Budějovice. Připomněli jsme si už 15 let od založení Dobrovolnického centra. Jedno z největších Dobrovolnických
center v jihočeské metropoli za dobu své existence čítá již několik tisíc dobrovolníků, kteří se věnovali tisícům klientů
v mnoha (nejen) charitních organizacích. Dobrovolnické centrum diecézní Charity školí a zajišťuje dobrovolníky do Charit
v českobudějovické diecézi, ale také do partnerských organizací – např. FOKUS, Centrum sociálních služeb Staroměstská,
Domov libníč a Centrum sociálních služeb Empatie, Nemocnice České Budějovice apod.
Dobrovolnické centrum bylo založeno 1. července 2004 jako reakce na ničivé povodně v roce 2002. Dobrovolníci 
v Charitě pomáhali samozřejmě i před tím, ale celorepubliková živelná katastrofa ukázala potřebu dobrovolníky proškolit,
zaštítit a zajistit jim pojištění. V roce 2002 vznikl mj. zákon o dobrovolnické službě, čímž došlo k profesionalizaci této 
bohulibé činnosti.
Dobrovolníci – obyčejní lidé s neobyčejným srdcem, pomáhají seniorům, dětem i nemocným nejčastěji s psychickou 
podporou a volnočasovými aktivitami. Vykonávají činnosti, na které jiní nemají čas. Vše dělají s neobyčejnou energií, 
bez nároku na honorář, ve svém volném čase. Nejmladšímu dobrovol-
níkovi bylo 15 let a nejstaršímu 74 let. V roce 2019 Dobrovolnické 
centrum koordinovalo celkem 143 dobrovolníků, kteří pomáhali pravi-
delně v dobrovolnických programech, dalších 16 dobrovolníků se 
zapojilo do jednorázových akcí. Dobrovolníci odpracovali celkem 
9 693 hodin a věnovali se 715 klientům (jde o součet průběžného 
dobrovolnictví a jednorázových akcí). Někteří dobrovolníci byli aktivní
ve více dobrovolnických programech najednou, a navíc také v průběhu
roku pomáhali při různých jednorázových akcích. 
Všem dobrovolníkům, kteří se s námi v průběhu let zapojili do pomoci
potřebným, srdečně děkujeme!  www.dobrovolnicicb.cz

Počet evidovaných dobrovolníků za rok 2019:  143



PRVNí ROK S YOUNG CARITAS
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Young Caritas je celoevropská platforma, která zapojuje mladé lidi do činnosti Charity a dává jim možnost mít pozitivní
dopad na společnost. Projekt Young Caritas při Diecézní charitě České Budějovice začal fungovat začátkem roku 2019
s cílem posilovat solidaritu a prosociální chování u dětí a mládeže prostřednictvím zážitkových workshopů a dalších aktivit.
K podpoře tohoto jedinečného projektu se zavázala společnost Energie AG Bohemia symbolicky 27. září 2018 na Den 
Charity. První rok Young Caritas se nesl nejen v duchu čerpání inspirace u zahraničních kolegů, především v linecké Charitě,
ale také prvních jednorázových akcí organizovaných mladými dobrovolníky. Poprvé se „mladé dobro“ představilo 25. dubna,
kdy studenti Ekonomické fakulty JU prodávali DOBR☺KAFE v improvizovaném stánku před budovou Diecézní charity
Č. Budějovice. Výtěžkem z prodané kávy studenti podpořili Dobrovolnické centrum – konkrétně doučování dětí cizinců. 
Následovala pomoc mladých dobrovolníků na dětském dni NZDM V.I.P., na letním táboře pro děti ze sociálně slabých rodin
se pak osvědčili mladí instruktoři řad starších dětí, kteří dříve jezdili na tábory. Tito mladí lidé prokázali dávku zodpovědnosti
– zúčastnili se předtáborových schůzek, prošli školením pro táborové vedoucí a stali se zodpovědnými za skupinku mladších

dětí, které prováděli celým táborovým pobytem, a to bez nároku na finanční odměnu. Ještě v červenci
se mladí z Young Caritas vydali do rakouského Sonnenwaldu na setkání k připomenutí 30 let od pádu
železné opony a založení fondu Osthilfe Caritas linz. Začátkem září jsme vyslali do Itálie dobrovolníka
Václava na letní školu v Caorle. Síť Charity ČR vyslala celkem pětičlennou skupinu mladých lidí. Setkání
se účastnili mladí dobrovolníci ve věku 18–30 let z platforem Young Caritas z několika evropských zemí.
Zabývali se zde především tématy aktivního občanství, mediální gramotnosti, populismu a migrace.
V průběhu roku jsme stihli zrealizovat také několik workshopů na základních a středních školách na téma
Chudoba vs. bohatství. Za pomocí zážitkových aktivit v něm cílíme na poznání různých pojetí chudoby
kolem nás, vnímání důležitých lidských hodnot. Začátkem roku 2020 zahájila Charita Česká republika
spolu s Diecézní charitou České Budějovice, Diecézní katolickou charitou Hradec Králové a Diecézní
charitou Plzeň společný tříletý pilotní projekt Young Caritas v České republice. Hlavním cílem je vytvoření
platformy pro podporu neformálního vzdělávání dětí a mládeže v charitní síti v České republice. Věříme,
že nám tento společný projekt přinese řadu nových možností i osobních výzev. www.youngcaritas.cz



TŘíKRálOVá SBíRKA 2019
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Tříkrálová sbírka, kterou pořádá Charita Česká republika, je největší celorepublikovou sbírkou a dobrovolnickou akcí. 
Nejvíce financí z ní tradičně slouží na podporu lidí v nouzi žijících na území ČR. Jedná se o různé formy pomoci nemocným,
osobám se zdravotním postižením, seniorům, matkám s dětmi v tísni a dalším. Slavnostní zahájení Tříkrálové sbírky 2019
proběhlo 3. ledna v Českých Budějovicích vůbec poprvé pod střechou Katedrály sv. Mikuláše. Tuto změnu uvítali koledníci,
jenž se mohli schovat před vydatně padajícím sněhem. Koledníci v čele se Třemi králi na koních vyšli v 16 hod od katedrály
směrem k náměstí Přemysla Otakara II., poté jim v katedrále požehnal pomocný biskup Pavel Posád popřál všem „králům“,
aby své poslání konali s radostí a vnitřní opravdovostí.
V pondělí 7. ledna dopoledne přinesli Tři králové z Charity požehnání hned do několika spřátelených institucích v Českých
Budějovicích – v netradiční roli Třech králů se objevili prezident Diecézní charity Č. Budějovice P. Stanislav Brožka, ředitel
Jiří Kohout a ředitel Městské charity Č. Budějovice Vít Fialka. 
V českobudějovické diecézi se do sbírky zapojilo 5 desítek koledujících subjektů (profesionální či dobrovolné Charity, farnosti
a další) a nad 5 tisíc koledníků. Do celkem 1 697 kasiček se díky obětavému snažení tříkrálových koledníků a příspěvkům
štědrých dárců v roce 2019 podařilo nashromáždit celkem 7 499 909 Kč, což je o 334 334 Kč více než v roce 2018. 
65 % vybraných prostředků se vrací subjektům, které je vykoledovaly, dle předem vymezených záměrů, 15 % je určeno
na diecézní projekty (např. v roce 2019 mohla Diecézní charita Č. Budějovice rozdělit 150 tisíc Kč mezi občany lenory
žijící v těsném sousedství dnes již strženého domu, jejichž byty byly zasaženy výbuchem a následnou likvidací škod), 
10 % na rozvojové projekty v zahraničí, 5 % na projekty Charity Česká republika, 5 % jsou zákonné režie sbírky určené 
na koordinaci a propagaci. 
Velice děkujeme místním koordinátorům napříč diecézí, vedoucím skupinek, i těm, jenž vytvořili zázemí pro koledníky. 
Dík patří i ochotným pracovníkům úřadů, jenž pečetili pokladničky a byli také u jejich rozpečeťování a sčítání.
Více informací o sbírce:  www.trikralovasbirka.cz

Výtěžek Tříkrálové sbírky 2019 za celou českobudějovickou diecézi:  7 499 909,– Kč
Výtěžek Tříkrálové sbírky 2019 za Středisko DCHCB:  239 035,– Kč
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VÝSlEDKY TŘíKRálOVé SBíRKY 2019
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koledující subjekt                                                    celková částka

Farnost lišov                                                                119 640,– Kč

Farnost Mladá Vožice                                                     71 451,– Kč

Farnost Nepomuk                                                          82 531,– Kč

Farnost Římov                                                                38 479,– Kč

Farnost Rudolfov                                                          101 769,– Kč

Farnost Sezimovo Ústí                                                   65 190,– Kč

Farnost Soběslav                                                         118 772,– Kč

Farnost štěkeň                                                               57 015,– Kč

Farnost Střížov                                                               80 979,– Kč

Farnost Suchdol nad lužnicí                                          83 313,– Kč

Farnost Veselí nad lužnicí                                              63 940,– Kč

Farnost Vlachovo Březí                                                  42 848,– Kč

Farnost Vodňany                                                          259 555,– Kč

Městská charita České Budějovice                              581 417,– Kč

Oblastní charita Horažďovice                                       296 080,– Kč

Oblastní charita Nové Hrady                                         125 908,– Kč

Oblastní charita Pelhřimov                                           812 086,– Kč

Oblastní charita Písek                                                  171 951,– Kč

Oblastní charita Strakonice                                          472 970,– Kč

Oblastní charita Sušice                                                400 214,– Kč

Oblastní charita Třeboň                                                181 116,– Kč

Oblastní charita Vimperk                                              188 313,– Kč

CELKEM                                                                   7 499 909,– Kč

koledující subjekt                                                    celková částka

Diecézní charita Č. Budějovice (Středisko)                  239 035,– Kč

Charita Kaplice                                                             200 329,– Kč

Charita Malenice                                                            55 149,– Kč

Charita Zliv                                                                     49 234,– Kč

Farní charita Boršov nad Vltavou                                 241 237,– Kč

Farní charita Český Krumlov                                          84 238,– Kč

Farní charita Jindřichův Hradec                                   140 636,– Kč

Farní charita Kamenice nad lipou                               220 064,– Kč

Farní charita Katovice                                                  180 735,– Kč

Farní charita Milevsko                                                  118 021,– Kč

Farní charita Pacov                                                      168 589,– Kč

Farní charita Prachatice                                               393 279,– Kč

Farní charita Rožmitál pod Třemšínem                          64 242,– Kč

Farní charita Tábor                                                       127 761,– Kč

Farní charita Týn nad Vltavou                                      280 580,– Kč

Farní charita Velešín                                                     136 753,– Kč

Farní charita Veselíčko                                                   52 701,– Kč

Farní charita Vyšší Brod                                                 40 091,– Kč

Farnost Bechyně                                                            21 222,– Kč

Farnost Borovany                                                         132 516,– Kč

Farnost Chýnov                                                              68 711,– Kč

Farnost Doudleby                                                           18 185,– Kč

Farnost Kamenný Újezd                                                 51 064,– Kč
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HUMANITáRNí A ROZVOJOVá POMOC V ZAHRANIČí

  ZAHRANIČNí PROJEKTY PODPOŘENé Z TŘíKRálOVé SBíRKY

Pomoc rodinám s onkologicky nemocnými dětmi 
a realizace odlehčovací služby Tabita (Minsk, Bělorusko)
Od roku 2017 finančně podporujeme Onkologické centrum sv. lukáše Charity Minsk-Mogilev, které je zaměřené na pomoc
při dočasném ubytování pro sociálně slabé rodiny v průběhu léčení jejich dětí s onkologickým onemocněním.
Odlehčovací služba Tabita pomáhá tam, kde není dostupná jiná, především státní, forma pomoci, a reaguje na potřeby
nemocných a jejich rodin. Pracovníci minské Charity pečují o seniory, dospělé i děti s těžkým zdravotním postižením. 
Poskytují také podporu pečujícím, jelikož mnozí z nich nevědí, jak se o nemocného člověka starat.

Finanční dar v roce 2019:  169 990,– Kč

Děti ulice (region Pinsk, Bělorusko)
Od roku 2010 poskytujeme Diecézní charitě Pinsk finanční dar na zajištění materiální, potravinové a další pomoci potřebným
dětem v regionu Pinsk.

Finanční dar v roce 2019:  25 000,– Kč

Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež (Stara Zagora, Bulharsko)
Finančně vypomáháme Salesiánům Dona Boska, kteří působí v bulharské městečku Stara Zagora a pracují zde především
s romskými dětmi a mládeží ze sociálně nejslabší komunity – nabízí jim kroužky, oratoř (tj. nízkoprahové středisko pro 
děti a mládež) a doučování. Projekt chce volnočasovými aktivitami a výchovou dětí předcházet sociálnímu vyloučení
a předčasnému těhotenství mladých dívek.

Finanční dar v roce 2019:  300 276,– Kč
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HUMANITáRNí A ROZVOJOVá POMOC V ZAHRANIČí

ADOPCE NA DálKU V BĚlORUSKU
Diecézní charita České Budějovice zřídila tento projekt už v roce 2005, a to za účelem pomoci dětem těžce zkoušené
bídou, nemocemi, složitou politickou a životní situací. Do programu Adopce na dálku jsou partnerskou Diecézní charitou
Pinsk vybírány děti z Brestské oblasti z nejchudších či neúplných rodin, které jsou často odkázány pouze na nízké sociální
dávky. Při výběru nerozhoduje pohlaví ani náboženská příslušnost dítěte. Jediným kritériem je sociální a ekonomická po-
třebnost rodiny, ve které dítě žije. Dárci – adoptivní rodiče z České republiky, finančně přispívají vybranému dítěti na školné
v zájmovém kroužku včetně pomůcek, nákup školních potřeb a oblečení nebo úhradu zdravotní péče. Darovaná finanční
podpora se tak stává pro dítě trvalým vkladem do jeho života. 
Novou koordinátorkou projektu se v roce 2019 stala ludmila Plátová, která v současné době žije a pracuje v běloruském
hlavním městě Minsk. V Bělorusku působí v odlehčovací službě Tabita při Caritas Minsk, kde pomáhá těžce nemocným
i pečujícím, a podílí se na pomoci těm nejpotřebnějším. I díky tomu může být v přímém kontaktu i s pracovníky Charity
Pinsk, kteří vybírají vhodné děti do projektu Adopce na dálku.

Finanční dar v roce 2019:  170 325,– Kč

e-mail: adopce.belorusko@dchcb.charita.cz
www.adopcecb.charita.cz
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DAROVANÝ DOMOV V ZIMBABWE (do 31. 6. 2019 – Adopce na dálku v Zimbabwe)

Zásluhou štědrých dárců z ČR podporujeme děti z Dětského domova Mary Ward v Kwekwe, který vedou sestry z řádu
Congregatio Jesu. I přes složitou politickou a ekonomickou situaci se zde sestry dětem snaží nahradit chybějící rodinu
a vytvořit plnohodnotný domov. Diecézní charita České Budějovice zřídila v roce 2009 projekt Adopci na dálku v Zimbabwe
za účelem pomoci konkrétním africkým dětem v těžce zkoušené Zimbabwe. V roce 2019 projekt oslavil 10 let od svého
založení, současně došlo k přejmenování projektu na Darovaný domov. Okolnosti nás přiměly k tomu, abychom upravili
podmínky tohoto projektu. Upustili jsme tedy od konkrétní adresné pomoci jednotlivým dětem a nyní finanční pomoc od
českých dárců směřujeme na celý dětský domov, tedy všechny děti žijící v Dětském domově Mary Ward v Kwekwe. V Zim-
babwe panuje neskonalá bída, nemoci, velmi složitá politická situace, 80% nezaměstnanost a alarmující inflace. Vzhledem
k této skutečnosti je zde naprostý nedostatek finančních prostředků, který brání rozvoji vzdělání dětí, které žijí pro nás
v nepředstavitelně nuzných podmínkách. Dary od českých podporovatelů mají pro děti v domově Mary Ward velký význam
– umožňují jim zaplatit školné, školní potřeby a uniformy.

Finančn  í dar v roce 2019:  326 041,– Kč

e-mail: darovanydomov@dchcb.charita.cz
www.adopcecb.charita.cz



HUMANITáRNí POMOC DOMA
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POMOC PŘI MIMOŘáDNÝCH UDálOSTECH
Humanitární pomoc v českobudějovické diecézi je zaměřena především na pomoc v mimořádných událostech – např. 
povodně, vichřice, požáry apod.). Naším cílem je přede-
vším pomoci lidem překonat následky krizové situace,
zmírnit emocionální vypětí a přispět k návratu do jejich
domova. Naše pomoc je orientována především na ty,
kteří se nemohou vlastními silami s nastalou situací 
vyrovnat. Jedná se zejména o rodiny s dětmi, seniory
a osoby se zdravotním postižením.

NAŠE FORMY POMOCI:

n Finanční pomoc

n Materiální pomoc

n Duchovní a psychologická pomoc

Pomoc v Lenoře

3. října 2019 v brzkých ranních hodinách došlo k explozi plynu v bytovém domě v obci lenora na Prachaticku. Událost 
si vyžádala lidský život, několik zraněných evakuaci pěti rodin. V místě výbuchu přišly rodiny doslova o všechno. V prvních
hodinách a dnech zasahoval především Integrovaný záchranný systém. V dalších dnech byla potřebná pomoc neziskového
sektoru a dobrovolníků. Byly vyhlášeny finanční sbírky, zapojila se řada dobrovolníků. Diecézní charita České Budějovice
prostřednictvím Oblastní charity Vimperk povolala zkušené psychosociální pracovníky, kteří se ve spolupráci s Českým
červeným křížem věnovali hospitalizovaným v prachatické nemocnici. Pracovníci Charity dále doprovázeli jednu z rodin
v náročné životní situaci.
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Těsně před vánočními svátky Charity z českobudějo-
vické diecéze finančně podpořily obyvatele obce 
lenora, jenž začátkem října zasáhl výbuch bytového
domu. Celkem 150 tisíc Kč jsme rozdělili mezi občany
žijící v těsném sousedství dnes již strženého domu, 
jejichž byty byly výbuchem a následnou likvidací škod
velmi zasaženy. Částka, která byla uvolněna z Tříkrá-
lové sbírky, napomohla k úhradě nákladů spojených
s renovací bytů a nákupem potřebného vybavení.
V případě události v lenoře se Charita zapojila nejen
finančně, ale také prostřednictvím následné, přede-
vším psychosociální pomoci.



ADRESáŘ CHARIT DIECéZE ČESKOBUDĚJOVICKé
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MĚSTSKÁ CHARITA
ČESKÉ BUDĚJOVICE
Žižkova 12/309 |
370 01 České Budějovice
ředitel: Vít Fialka
& +420 387 718 208
e-mail: info@cbudejovice.charita.cz
www.mchcb.cz

OBLASTNÍ CHARITA
HORAŽďOVICE
Palackého 1061 | 341 01 Horažďovice
ředitelka: Mgr. šárka Čáňová
& +420 376 512 596
e-mail: info@horazdovice.charita.cz
www.horazdovice.charita.cz

FARNÍ CHARITA
JINDŘICHŮV HRADEC
Pravdova 837/II | 377 01 Jindřich.Hradec
ředitelka: Mgr. Karolína Píchová, DiS.
& +420 731 604 554
e-mail: info@jhradec.charita.cz
www.jindrichuvhradec.charita.cz

FARNÍ CHARITA
KAMENICE NAD LIPOU
Husovo nám. 94 |
394 70 Kamenice nad lipou
ředitelka: Jitka Koubová
& +420 731 402 983
e-mail: reditel@kamenice.charita.cz
www.kamenice.charita.cz

CHARITA KAPLICE
Náměstí 42 | 382 41 Kaplice
ředitelka: Mgr. Ivana Žáčková
& +420 731 604 509
e-mail: reditel@kaplice.charita.cz
www.kaplice.charita.cz

CHARITA MALENICE
Archiváře Teplého 102 |
387 06 Malenice
ředitelka: Bc. Olga Medlínová, DiS. 
(do 29. 2. 2020 Jaroslava Houzimová)
& +420 725 438 345, +420 777 887 158
e-mail: reditel@malenice.charita.cz
wwww.malenice.charita.cz

FARNÍ CHARITA
MILEVSKO
U Bažantnice 561 | 399 01 Milevsko
ředitelka: Alena Růžičková
& +420 734 435 162, 731 609 652,

+420 775 028 636
e-mail: reditel@milevsko.charita.cz
www.fchm.cz

FARNÍ CHARITA
PACOV
Nám. Svobody 2 | 395 01 Pacov
ředitel: Miroslav Kokeš
& +420 565 443 220
e-mail: info@pacov.charita.cz
wwww.charitapacov.cz

OBLASTNÍ CHARITA
PELHŘIMOV
Solní 1814 | 393 01 Pelhřimov
ředitel: Mgr. Jiří Smrčka
& +420 565 322 539, 728 935 362
e-mail: reditel@pelhrimov.charita.cz
www.pelhrimov.charita.cz

n 19 profesionálních Charit s vlastní právní subjektivitou:

MCH České Budějovice | OCH Horažďovice | FCH Jindřichův Hradec | FCH Kamenice nad lipou | Charita Kaplice
| Charita Malenice | FCH Milevsko | FCH Pacov | OCH Pelhřimov | OCH Písek | FCH Prachatice | OCH Strakonice |
OCH Sušice | FCH Tábor | OCH Třeboň | FCH Týn nad Vltavou | FCH Veselíčko | OCH Vimperk | Charita Zliv
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OBLASTÍ CHARITA PÍSEK
Bakaláře 43/6 | 397 01 Písek
ředitelka: Dana Vejšická
& +420 382 214 828, 732 676 036
e-mail: info@pisek.charita.cz
www.pisek.charita.cz

FARNÍ CHARITA PRACHATICE
Slunečná 1135 | 383 01 Prachatice
ředitelka: Jana Schwarzová
& +420 388 328 226, 731 604 442
e-mail: reditel@prachatice.charita.cz
www.prachatice.charita.cz

OBLASTNÍ CHARITA STRAKONICE
Sousedovice 40 | 386 01 Strakonice
ředitelka: Bc. Olga Medlínová, DiS.
& +420 383 323 281, 777 887 158
e-mail: reditel@strakonice.charita.cz
www.charita-strakonice.cz

OBLASTNÍ CHARITA SUŠICE
Havlíčkova 95 | 342 01 Sušice
ředitel: Mag. Jiří Kohout
(do 22. 11. 2019
Bc. Marie Hrečínová Prodanová)
& +420 376 523 324
e-mail: info@susice.charita.cz
www.susice.charita.cz

FARNÍ CHARITA TÁBOR
Klokotská 114 | 390 01 Tábor
ředitel: Miroslav Petrášek
(do 30. 6. 2020 Mgr. Ivana Hašplová)
& +420 381 255 998
e-mail: reditel@tabor.charita.cz
www.tabor.charita.cz

OBLASTNÍ CHARITA TŘEBOň
Chelčického 2 | 379 01 Třeboň
ředitelka: Mgr. Dana Zavadilová
& +420 384 721 427, 777 566 971
e-mail: info@trebon.charita.cz
www.trebon.charita.cz

FARNÍ CHARITA
TýN NAD VLTAVOU
Sakařova 755 | 375 05 Týn nad Vltavou
ředitelka: Mgr. Daniela Werbynská laschová
& +420 385 731 553, 731 402 990
e-mail: reditel@tyn.charita.cz
www.tyn.charita.cz

FARNÍ CHARITA VESELÍČKO
Veselíčko 22 | 398 42 Veselíčko
ředitelka: Marie Sádlová
& +420 382 589 108
e-mail: reditel@veselicko.charita.cz
www.veselicko.charita.cz

OBLASTNÍ CHARITA
VIMPERK
Pravětín 23 | 385 01 Vimperk
ředitelka: Mgr. Dana Marková
& +420 731 402 993, 388 412 738
e-mail: reditel@vimperk.charita.cz
www.vimperk.charita.cz

CHARITA ZLIV
nám. Míru 10 | 373 44 Zliv
ředitelka: Mgr. Daniela Werbynská laschová
& 731 402 990
e-mail: reditel@zliv.charita.cz
www.zliv.charita.cz
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Humanitární pomoc

Ostatní pomoc

Dobrovolnické centrum

Pomoc cizincům

Pomoc drogově závislým

Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež

Terénní programy

Služby pro seniory

Domácí zdravotní péče

Podpora lidí se zdravotním postižením

Azylové domy, noclehárny

Domovy pro matky v tísni

Charitní poradny

Podpora rodin

Prachatice

Vimperk

Malenice
Sušice

Horažďovice

Písek

Tábor

Třeboň

Kaplice

Zliv

Týn nad Vltavou

Veselíčko

Milevsko

Pelhřimov
Pacov

Kamenice
nad Lipou

Strakonice

Jindřichův Hradec

České
Budějovice
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VÝZNAMNé MOMENTY 2019

n DCH České Budějovice začala v lednu realizovat jako první v České republice projekt Young Caritas, jehož cílem 
je seznamovat mladé lidi s důležitými společenskými hodnotami a podporovat jejich zájem o dobrovolnictví.

n FCH Jindřichův Hradec v lednu otevřela nové prostory na adrese Archiváře Teplého 1306, kde nyní sídlí NZDM Kompas,
Poradna pro lidi v nouzi a SAS pro rodiny s dětmi.

n OCH Strakonice v květnu oslavila 20 let od svého založení a 15 let existence Domu klidného stáří sv. Anny v Sousedo-
vicích u Strakonic.

n Projekt DCH České Budějovice Adopce na dálku v Zimbabwe oslavil v červenci 10 let od svého vzniku, současně 
došlo k přejmenování projektu na Darovaný domov v Zimbabwe a od adopce konkrétního dítěte se přešlo na podporu
celého dětského domova.

n 1. července si Diecézní charita Č. Budějovice připomněla 25 let od založení Poradny pro cizince a migranty a 15 let 
od vzniku Dobrovolnického centra.

n OCH Písek otevřela 16. září nové prostory Domácí zdravotní péče, Pečovatelské služby a Dobrovolnického centra
BONUM v Budějovické ulici 1962 v Písku.

n Diecézní charita České Budějovice pořádala 19.–20. září 2019 osmou celostátní konferenci zdravotní péče Charity
Česká republika. Stěžejním tématem tohoto ročníku byla kvalita ošetřovatelské péče, především v přirozeném (domácím)
prostředí klienta. 

n Cenu Charity ČR získala Olga Medlínová, ředitelka OCH Strakonice. Díky jejímu 20letému působení v Charitě na 
Strakonicku funguje 7 sociálních služeb, které pomáhají především seniorům.

n Budějovický Budvar, n.p. připravil k prodeji v období adventu zvláštní várku piva požehnanou českobudějovickým 
biskupem Vlastimilem Kročilem. Výtěžek z prodeje tohoto piva podpořil už podruhé Dobrovolnické centrum DCH 
České Budějovice.
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n DOBR☺KAFE – první veřejná akce nového projektu Young Caritas            n Dvojité výročí OCH Strakonice                               n Oslava 15 let Dobrovolnického centra

n Zahájení Tříkrálové sbírky 2019 v Č. Budějovicích                   n letní tábor pro děti ze sociálně slabých rodin ve Ktiši              n Zdravotnická konference Charity ČR v Č. Budějovicích

n Držitelka Ceny Charity 2019 Olga Medlínová  n Požehnané pivo – výtěžek z piva požehnaného biskupem Václavem Kročilem podpořil dobrovolníky  n Vánoční koncert pro Charitu 2019
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POMáHAJí S NáMI

44

n Děkujeme všem podporovatelům a dárcům, protože jsou naší důležitou součástí. 
Naše služby a projekty bychom nemohli realizovat bez Vaší podpory.

PRÁVNICKÉ OSOBY (dotace a dary)

n Ministerstvo práce a sociálních věcí 

n Ministerstvo kultury

n Ministerstvo vnitra

n Ministerstvo zdravotnictví

n Úřad vlády České republiky

n Úřad práce České republiky

n Jihočeský kraj

n Statutární město České Budějovice

n Město Tábor

n Charita Česká republika

n Arcidiecézní charita Praha

n Oblastní charita Nové Hrady

n Budějovický Budvar, n. p.

n T-mobile Czech Republic a.s.

n ENERGIE AG BOHEMIA s.r.o.

n Fiedler AMS

n Tescoma

n Nadační fond Avast

n Výbor dobré vůle – Nadace Olgy Havlové

n Nadace České spořitelny

n Římskokatolická farnost Bechyně

n Římskokatolická farnost Chýnov

n Římskokatolická farnost Rudolfov

n Římskokatolická farnost Veselí nad lužnicí

n Základní a mateřská škola Borek
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INDIVIDUálNí DáRCI
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n ADOPCE NA DÁLKU V BĚLORUSKU:  Farní charita Boršov nad Vltavou | Burda Jan | Farní charita Kamenice nad lipou
| Hromek Petr | Albrecht Tomáš | Chytilová Dana | Chmelařová Dobroslava | Hálková Milada | Jihočeské matky o.p.s. |
Kapusta František | Krejčová Jiřina | Kříž Michal | Niedrová Eliška | Pokorná Jana | Pokorný Pavel | Poláčková Alena
| Římskokatolická farnost Kostelec | Římskokatolická farnost Strakonice | Sokl Dalibor | Stašková Marie |
Střechová Bohdana | šerák Karel | štangl František | švec Václav | Třebín Milan | Zbranková Marta

n ADOPCE NA DÁLKU V ZIMBABwE / DAROVANý DOMOV V ZIMBABwE:  Baborová Jana | Bárta Antonín 
| Benčíková Jana | Bezecný Zdeněk | Bíro Kateřina | Bláha Petr | Boudalová Martina | Brabcová Ivana | Casková Dana |
Coufal Miroslav | Čadilová Petra | Dinušová Petra | Dobrá Hana | Dřevikovská ludmila | Faistová Klára | Harazimová Helena
| Hellebrand František | Holec Pavel | Homolková šárka | Houštecká Jana | Janečková Jana | Kail Daniel | Kamiš Václav |
Klapetek Tomáš | Košátko Jiří | Krchňáková Petra | Kuboušek Aleš | MUDr. labohá Taťána | Macháčková Zdenka
| Matejčková Marie | Miller Miroslav | Musil Stanislav | Našincová Ľubomíra | Němečková Marta | Nouza Jan |
Petržinová Jana | MUDr. Pešl ladislav | Pušová Radka | Říhová lenka | ŘKF Blažovice | Stibalová Jaroslava | šísl Petr 
| Tesková Kleinová Jitka | Valhovi | Velická Radka | Zálohová Kamila | Žulová Miroslava

n INDIVIDUÁLNÍ DÁRCI:  Bláha Zdeněk | Buček Jiří | Bureš Bohumil | Candra Pavel | Coufal Patrik | Coufal Pavel 
| Franěk lubomír | Hejda Tomáš | Hintnausová Marie | Hronek Petr | Kamenický Oldřich | Kamiš Václav | Klíma Roman |
Kocourek Rostislav | Kothbauer Kryštof | Kouba Oldřich | Krupauerová Olga | Mrázová Ivana | Návara František | Noll Pavel
| Perník Rostislav | Petrů Vlastimil | Polák Martin | Rácková Marie | Tanzer Josef | Ries Petr | Souček Vojtěch |
Stodolovská Marie | šimandl Václav | šrůmová Radomíra | švejda Václav | Tihounová Helena | Vodnárová Nicola 
| Vogtová Marie | Witold Piotr Kocon | Zelenková Hana

n Děkujeme všem dárcům projektů Adopce na dálku v Bělorusku a Darovaný domov
v Zimbabwe, a také všem podporovatelům anonymním nebo zde neuvedeným.
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n JIHOČESKÁ TELEVIZE

n ČESKý ROZHLAS ČESKÉ BUDĚJOVICE

n KATOLICKý TýDENÍK

n OSA

n Děkujeme všem našim zaměstnancům za jejich dobře odvedenou práci,
a také všem dobrovolníkům, kteří s neobyčejnou energií a bez nároku na
honorář vykonávají ve svém volném čase činnosti, na něž jiní nemají čas.

n Děkujeme Biskupství českobudějovickému, biskupovi Mons. Vlastimilu 
Kročilovi, vedení Charity Česká republika, všem spolupracujícím profe-
sionálním i dobrovolným Charitám i farnostem v českobudějovické diecézi, 
vikářům, kněžím, jáhnům, pastoračním asistentům, řeholním řádům a kongregacím za spolupráci a dobré vztahy.
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n Finančním příspěvkem:

č. ú.: 4200143282/6800

n Hmotným darem, materiálem nebo službou

kontaktujte nás na  & +420 731 441 760

n Dobrovolnickou službou

kontaktujte nás na  & +420 731 619 845

n Sdílením našich zpráv na Facebooku
(@diecezni.charitacb)

n nebo sledováním Instagramu
(@dchcb.charita)



POZNáMKY   

© DIECÉZNÍ CHARITA ČESKÉ BUDĚJOVICE
VÝROČNí ZPRáVA  2019

Vydala:  Diecézní charita České Budějovice | Kanovnická 18 | 370 01 České Budějovice | www.dchcb.cz

Foto:    archiv DCHCB | l. Kotek | Z. Novotný | Z. Řimnáčová | P. Zikmund | J. Žák | pixabay.com

grafika a tisk:    Ing. Pavel Chrášťanský - PSimprimatur | České Budějovice

..............................................................................................................................................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................................



www.dchcb.cz


