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Nové logo a změna názvů Charit 

Od ledna roku 2022 proběhne změna charitního loga, které si Charita připravila ke svému 100. výročí. Nové
logo obsahuje plamenný kříž a jméno příslušné Charity. 

Současně s tím proběhne i změna názvů místních profesionálních Charit v českobudějovické diecézi.
Odpadnou přívlastky městská, oblastní a farní, které dříve označovaly místo působení dané Charity.
V mnohých případech se však Charity rozrostly za hranice farností a měst, a tak jsou stávající označení
nepřesná. Nově tedy například namísto Farní charity Tábor bude Charita Tábor. Nové názvy Charita + název
města by tak měly strukturu Charity zpřehlednit.

K 1. 1. 2022 bude sloučena Farní charita Milevsko s Charitou Písek. Všechny služby, které Farní charita
Milevsko provozuje, budou nadále poskytovány pod Charitou Písek.

Na začátku listopadu nastoupili do Charit dva noví ředitelé.

Novinky v Charitách

Vedení Oblastní charity Písek a Farní charity
Milevsko převzal od ředitelky paní Dany Vejšické
pan Dalibor Dávid. 

Městskou charitu České Budějovice vede 
od 1. listopadu pan František Nestával.
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Právě probíhá jedinečná příležitost, jak se dostat z exekucí a
dluhové pasti – Milostivé léto. Až do 28. ledna 2022 budou moci
lidé splňující podmínky podat žádost na oddlužení a zaplatit
pouze tzv. jistinu, tedy původní dluh a poplatek. Někteří z nich
jsou ale v situaci, kdy nemají dostatek finančních prostředků a
nemohou tedy zaplatit ani tyto základní poplatky. 
Jedinečná akce Milostivé léto umožňuje dlužníkům zbavit se
exekuce, pokud zaplatí tzv. jistinu, tedy původní dluh a
poplatek 908 Kč exekutorovi za uzavření exekuce. Bohužel ale
existuje velká skupina žadatelů, která nemá finanční
prostředky ani na zaplacení těchto poplatků... Pro většinu z nás
je tato částka zanedbatelná, pro tuto skupinu je to velký zásah
do rozpočtu. Některým z nich by trvalo například i půl roku si
na zaplacení naspořit. 

Sbírka na pomoc dlužníkům 

V prosinci došlo k personální změně i ve Farní charitě Český Krumlov, která doposud funguje jako
dobrovolná Charita. Paní Alžbětu Vyhlídalovou vystřídala ve funkci ředitelky paní Ivana Žáčková, která
zároveň řídí Charitu Kaplice. Farní charita Český Krumlov (od ledna Charita Český Krumlov) by chtěla do
budoucna provozovat na Krumlovsku služby, které v tomto regionu chybí.
 

Středisko DCHCB převede na konci tohoto roku místním Charitám služby, které dosud provozovala pouze
místně. Poradnu Eva, terénní program Eva a komunitní práci Novohradská bude od 1. ledna 2022 provozovat
Charita České Budějovice, táborský terénní program pro lidi bez domova a tamní občanskou poradnu
přebírá od 1. ledna 2022 Charita Tábor. Středisko DCHCB by se chtělo do budoucna více soustředit na
činnosti s celodiecézním dosahem.

Farní charita Tábor navíc přebírá 1. ledna od táborského G-Centra provoz táborské noclehárny.

Diecézní charita České Budějovice vyhlásila sbírku na pomoc lidem, kteří v rámci akce Milostivé léto usilují 
o oddlužení. Sbírka je vypsána na pomoc se splacením jistiny a správního poplatku – na pomoc zbavit se 
dluhů a začít znovu normální život.
Dárci mohou přispět libovolnou částkou na účet veřejné sbírky 4211087191/6800, variabilní symbol 300. 
Sbírka bude probíhat do 28.1. 2022.

Diecézní Charita si připomněla 30 let

V pondělí 6. prosince 2021 se sešli podporovatelé a příznivci
Charity na mši svaté u příležitosti slavnosti sv. Mikuláše,
kterou celebroval otec biskup Vlastimil Kročil. 
Společně si tak v českobudějovické katedrále připomněli 30 let
od založení diecézní Charity. 

V průběhu mše ředitelé, ředitelky a zástupci Charit nesli
zapálené svíčky, které odevzdávali otci biskupovi. Každá svíčka
symbolizovala jednu Charitu v diecézi. Zazněly zde i slova
vděčnosti, nejen dárcům a příznivcům za jejich podporu, ale
také poděkování zaměstnancům za jejich práci. Bez nich by
Charita nemohla dál plnit své poslání a pomáhat lidem v jejich
těžké životní situaci. 

● Diecézní charita České Budějovice

https://www.dchcb.cz/milostive-leto/
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Sbírka potravin pro pelhřimovskou Charitu opět trhala rekordy 

Výsledky Sbírek potravin jsou pravidelným důkazem lidské
štědrosti. Ani v sobotu 20. listopadu 2021 tomu nebylo jinak. Pro
pelhřimovskou Charitu se ve třech obchodech celkem vybralo
rekordních více než dvě a půl tuny potravin a drogerie, které
nyní pomohou potřebným z regionu. Již druhou pelhřimovskou
Sbírku potravin provázeli coby nepostradatelná podpora
dobrovolní hasiči, kteří zajišťovali svoz plných krabic do sídla
pelhřimovské Charity a zvážení veškerého zboží. Tentokrát se
nelehkého úkolu ujal Sbor dobrovolných hasičů Čakovice. Vedle
dárců si obrovské poděkování zaslouží i všichni zapojení lidé,
bez nichž by se Sbírky potravin neobešly.

Zprávy z budějovické Charity

● České Budějovice

Potravinová sbírka
O víkendu 4. a 5. prosince se lidé mohli v prodejnách
Albert zapojit do vánoční potravinové sbírky. Potraviny 
z prodejny Albert v IGY byly věnovány Městské charitě.
Lidé zde nakoupili celkem 85 banánových krabic
trvanlivých potravin. Nadačnímu fondu Albert, který
sbírku uspořádal, a hlavně především všem lidem, kteří
přispěli patří velké díky.

Prodej výrobků z Domina

Výrobky klientů služby Domino Městské Charity můžete
nakupovat na e-shopu Nadačního fondu Albert. Dostupné
výrobky si vyberte přímo na:
obchudky.nadacnifondalbert.cz/produkty/kategorie/13-
mestska-charita-ceske-budejovice.

Výtěžek z prodeje poputuje do Městské Charity. 
Děkujeme za podporu. 

Otevření noclehárny pro ženy v Jindřichově Hradci

● Jindřichův HradecFarní charita Jindřichův Hradec otevřela vedle stávající
noclehárny pro muže také noclehárnu pro ženy.
Služba, která byla v Jindřichově Hradci už dlouhou
dobu potřebná, začala být okamžitě využívaná.
Kapacita rozšířené služby jsou tři lůžka pro ženy a
stávajících osm lůžek pro muže. Noclehárna jak pro
muže, tak pro ženy je dostupná za 40,-Kč na noc a sídlí
na adrese Nežárecká 115.

● Pelhřimov

http://obchudky.nadacnifondalbert.cz/produkty/kategorie/13-%20mestska-charita-ceske-budejovice
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Šťastné a veselé vám všem. Každým rokem je to stejné. Když se přiblíží ten vánoční čas najednou jsme 
k sobě vstřícnější a ohleduplnější. Tak zní začátek jednoho neosobního přání, které jsem v těchto dnech
obdržel. Za neosobní přání jsem rád, ale na druhou stranu bych byl rád, kdyby mi nechodila. Každopádně 
i ona nabízí příležitost k zamyšlení. 

Jelikož nejsem příliš vynalézavý, pokusím se místo mého osobního vánočního přání parafrázovat myšlenky,
které mě při poslechu zmíněného přání oslovily.

Už ten začátek povzbuzuje k zamyšlení. Jak vlastně na toto konstatování autor přišel? Je to opravdu tak? 
A pokud ano, tak proč? Jsme k sobě vstřícnější a ohleduplnější jenom proto, že se blíží vánoční čas?

Je to skutečně tak, že teď tady jsou Vánoce a s nimi hezké a šťastné chvíle a pohoda?

Čím dál více si uvědomuji, že hezké a šťastné Vánoce nám nespadnou jen tak do klína. Víme, že Vánoce je
potřeba připravit. Ale jak….?

Myslím, že hlavně tím, že vidíme své blízké kolem sebe. Svou vděčností za to, co jsme od druhých přijali 
a svou otevřeností pro ty, kteří naše přijetí potřebují vytváříme ono krásné kouzlo, které se může šířit
celým rokem, a to nejen o Vánocích.

Teď jsou tady ty Vánoce! Ale nemusí skončit tím, že si dáme dárky a vyhodíme stromeček.
Přeji nám všem, aby se nám to povedlo, a už teď se zamýšlím nad tím, co proto udělám. 

Děkuji za vaši mravenčí práci, kterou osobně nevidím, ale vím, že je a vážím si jí.

P. Stanislav Brožka

Slovo prezidenta Diecézní charity České Budějovice


