Stanovy Farní charity Prachatice
Farní charita Prachatice je součástí římskokatolické církve. Jejím posláním je služba
milosrdné lásky církve lidem v nouzi, a to bez ohledu na jejich rasu, národnost, náboženství
nebo státní a politickou příslušnost.

I. KAPITOLA
název a sídlo
1. Farní charita Prachatice (dále jen FCH) je právnickou osobou dle kodexu kanonického
práva (kánon č. 312 a 313). Je součástí římskokatolické církve, od níž odvozuje svou právní
subjektivitu, je evidovaná podle zákona č. 3/2002 Sb a vzniká dnem jejího zřízení
Biskupstvím českobudějovickým.
2. Sídlem FCH jsou Prachatice a svou činnost vykonává na území města Prachatice a obcí
k němu přilehlých.
3. Farní charita je složkou Diecézní charity České Budějovice (dále jen DCH).

II. KAPITOLA
předmět činnosti
Předmětem činnosti je služba milosrdné lásky církve lidem v tísni, bez ohledu na jejich rasu,
národnost, náboženství nebo státní a politickou příslušnost, a poskytování sociálních a
zdravotních služeb, charitativní a humanitární pomoci.
Hlavní činnosti:
1. Pastorační a duchovní služba
2. Zřizování a provozování nestátní soc. služby
a) Sociální poradenství
b) Služby sociální péče
 Centra denních služeb
 Denní stacionáře
 Domovy pro osoby se zdravotním postižením
 Domovy pro seniory
 Domovy se zvláštním režimem
 Chráněné bydlení
 Chráněné pracoviště
 Odlehčovací služby
 Osobní asistence
 Pečovatelská služba
 Podpora samostatného bydlení
 Průvodcovské a předčitatelské služby
 Sociální služby poskytované ve zdravotnických zařízeních ústavní péče
 Tísňová péče
 Týdenní stacionáře
c ) Služby sociální prevence
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 Azylové domy
 Domy na půl cesty
 Kontaktní centra
 Krizová pomoc
 Nízkoprahová denní centra
 Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež
 Noclehárny
 Raná péče
 Služby následné péče
 Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi
 Sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby se zdravotním postižením
 Služby následné péče
 Sociální rehabilitace
 Sociálně terapeutické dílny
 Terapeutické komunity
 Terénní programy
 Telefonická krizová pomoc
d) a jiné, např
 Agentura práce Farní charita Prachatice
 Charitní šatník
 Mimoškolní činnost pro děti a mládež
3. Humanitární pomoc
a) Koordinuje a realizuje okamžitou a následnou pomoc při katastrofách a živelných
pohromách na Prachaticku a ve spolupráci s Diecézní charitou České Budějovice.
4. Vzdělávací činnost
a) Všestranně podporuje charitativní činnost na území města Prachatice a přilehlých obcí,
plní především funkci organizační a metodickou a hájí dobré jméno Farní charity
Prachatice na veřejnosti.
b) Pořádá konference, přednášky, konzultační a poradenskou činnost a dále zajišťuje
vydávání publikací (zejména týkajících se FCH)
c) Navazuje a udržuje kontakty mezi členskými organizacemi i s ostatními charitativními
a jinými spolupracujícími subjekty na území obce Prachatice.
d) Zajišťuje dobrovolnickou činnost a další vzdělávání jejích členů.
5. Ostatní činnost
a) Farní charita Prachatice zastupuje charitu před městem Prachatice a obecními úřady
přilehlými, samosprávou Jihočeského kraje, orgány státní správy a nestátními
organizacemi.
b) Zastupuje zájmy členů FCH ve vztahu k orgánům státní správy i dalším orgánům a
organizacím zejména při uplatňování jejich oprávněných požadavků, včetně
zastupování zájmů poskytovatelů charitní pečovatelské a ošetřovatelské služby, služeb
zdravotně postiženým, ostatních zdravotních, sociálních a humanitárních služeb,
dalšího vzdělávání apod..
c) Spolupracuje s ostatními křesťanskými církvemi působícími v oblasti sociálních a
zdravotních aktivit.
d) Podílí se na tvorbě veřejných právních norem a zaujímá stanoviska k dalším
zákonným aktivitám, které se dotýkají zájmů FCH.
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e) Získává finanční prostředky pro činnost FCH.
f) Zajišťuje propagaci FCH, udržuje kontakty se sdělovacími prostředky
g) Zajišťuje vzdělávání včetně spolupráce se školami a ústavy, podporuje vzdělávací
aktivity svých členů.
h) Pořádá akce na podporu uvedených cílů.
i) Hájí majetkové zájmy FCH.

III. KAPITOLA
Hospodaření
1. Farní charity Prachatice je samostatným vlastníkem svého movitého i nemovitého
majetku.
2. Vložené a získané finanční prostředky mohou být použity jen k realizaci předmětu
činnosti FCH, jak je vymezeno v těchto Stanovách.
3. Dalšími zdroji pro činnost jsou:
- státní a ostatní příspěvky na poskytované služby.
- příspěvky z veřejných zdrojů
- výnosy z majetku
- výnosy z vlastních akcí
- výnosy ze sbírek
- dary, odkazy a dědictví
- další zdroje
4. FCH vede účetnictví o stavu a pohybu svého majetku.
5. FCH sestavuje svůj rozpočet a hospodaří podle něj. Rozpočet je sestavován na příslušný
kalendářní rok a vyúčtování výsledků hospodaření se provádí podle platných právních
předpisů.
6. Rozpočet a výsledky hospodaření FCH schvaluje Rada FCH. Jsou součástí výsledků
hospodaření DCH.

IV. KAPITOLA
1. Farní charita Prachatice je složkou Diecézní charity České Budějovice.
2. Farní charita (dále jen FCH) se zřizuje a působí na území města Prachatice a přilehlých
obcí či farností.
3. FCH může být v rámci DCH vytvořena tehdy, když má vytvořený projekt, alespoň tři
zakládající členy, předpoklady k řádnému hospodaření s veškerým majetkem a souhlas
duchovního správce farnosti.
4. O právní subjektivitě FCH rozhoduje diecézní biskup.
5. Podnikatelská činnost FCH musí být v souladu s platnými zákony České republiky a
návrh ředitele DCH schválena českobudějovickým biskupem.
6. FCH řídí ředitel jmenovaný prezidentem DCH.
7. Poradním orgánem FCH je rada, kterou tvoří ředitel, účetní a členové charitního
společenství. Jmenuje a odvolává ji se souhlasem místního duchovního správce prezident
DCH.
8. Při odstoupení ředitele FCH přebírá funkci dočasně ředitel DCH.
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9. FCH je povinna účtovat o svém majetku, sestavovat roční účetní výkazy podle
všeobecného platného zákona o účetnictví. Sestavuje vlastní rozpočet a vyúčtování, který
předkládá ve stanoveném termínu DCH.
10. Projekty o rozpočtu větším než jeden milión korun českých, všechny půjčky a závazky
Farní charity Prachatice podléhají schválení Radou Diecézní charity České Budějovice a
diecézním biskupem.

V. KAPITOLA
Orgány
1. Orgány FCH jsou:

- Ředitel
- Rada FCH
- Revizní komise

2. Statutární orgán:

- Ředitel

Ředitel FCH:
- je statutárním orgánem
- ředitele jmenuje prezident Diecézní charity České Budějovice
- je zodpovědný za celkový chod FCH
- při odstoupení ředitele FCH přebírá jeho funkci dočasně ředitel DCH
- je členem rady FCH
- odpovídá za plnění úkolů uložených ředitelem a prezidentem DCH
- zastupuje a reprezentuje FCH
- udržuje kontakty se sdělovacími prostředky
- všestranně podporuje charitativní činnost a hájí dobré jméno charity na
veřejnosti
Rada FCH:
-

členy rady jmenuje a odvolává prezident DCH
radu tvoří místní duchovní, ředitel, ekonom a další členové
členové rady jsou jmenováni na dobu určitou a to na dva roky
rada je poradním orgánem ředitele a projednává otázky koncepčního nebo
organizačního rázu
způsob svého jednání upravuje rada vlastním jednacím řádem
rada schvaluje rozpočet a vyúčtování hospodaření, projekty charity s
rozpočtem vyšším než 100.000,-Kč

Revizní komise:
- revizní komise je nejméně tříčlenná a je kontrolním orgánem FCH
- revizní komisi jmenuje prezident DCH, který určuje účel a rozsah její činnosti

VI. KAPITOLA
Zánik
1. FCH zaniká, pokud zaniknou všechny její složky.
2. O případném zániku FCH rozhoduje českobudějovický biskup.
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3. Při případné likvidaci FCH přechází veškerý majetek a závazky na DCH. Při případné
likvidaci DCH přechází veškerý majetek i závazky na Biskupství českobudějovické.

VII. KAPITOLA
Závěrečné ustanovení
Tyto Stanovy schválil svým rozhodnutím českobudějovický biskup.
Mons. Jiří Paďour, OFMCap dne 1.1. 2007 a nabývají účinnosti dnem schválení.
Tento text úplného znění nahrazuje stanovy ze dne 28.8.1998.

V Českých Budějovicích dne: 14.12.2006

podpis………………………..
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