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Činnost Charitního nadačního fondu 

Charitní nadační fond v r. 2017 pokračoval v poskytování nadačních příspěvků 

zejména matkám samoživitelkám nebo rodinám s dětmi, a to hlavně z okresů 

Beroun a Tábor. Uvědomuje si totiž, že někteří lidé nebo rodiny z různých 

důvodů nedosáhnou na záchrannou sociální síť státu nebo se dostanou 

z objektivních důvodů do těžké finanční situace. Potřebné osoby jsou prověřeny 

zpravidla sociálním pracovníkem; aby žadatelé pomoc dostali, musí vyvinout 

úsilí o zlepšení své situace.  

Koncem roku 2017 začal Josef Civín připravovat projekt Potravinová pomoc 

s cílem rozvážet potraviny z Potravinové banky České Budějovice potřebným 

osobám a rodinám na okrese Tábor. 

 

 

Lidé 

Osazenstvo Charitního nadačního fondu se v podstatě nezměnilo. Předsedou 

správní rady je Michael Skála, členy správní rady jsou JUDr. Jana Civínová a 

Gabriela Lhotová. Revizorem je Ing. Josef Civín, jeho pravou rukou je jeho 

manželka Anna Civínová. Tajemníkem je Ing. Josef Mareš. Terénní pracovnicí je 

Andrea Kalejová. 

Tito lidé pracují pro Charitní nadační fond ve svém volném čase bez nároku na 

odměnu. 

 

 

Poskytnuté nadační příspěvky 

Začátkem roku 2017 byla manželům Ulrichovým ze Starého Města pod 

Sněžníkem poskytnuta částka 10.000 Kč na pořízení uhlí na topení, a to na 

popud sester Boromejek. 

Na doporučení s. Theresien Martiny Bartoňové SCB byla zahájena pravidelná 

finanční podpora rodiny Kmoškových z Prahy, která má 3 děti s různými typy 

handicapů a postižení. Od února 2017 je bankovním příkazem poskytována 

měsíčně částka 2.500 Kč na speciální potraviny a hlídání dětí, zatím po dobu 12 

měsíců.  



Paní Miroslavě Neradové z Prahy byl na doporučení JUDr. Jany Civínové 

poskytnut příspěvek 22.000 Kč na dokončení sociálně-správní střední školy. 

Životní příběh této osudem zkoušené ženy zobrazila ve svém časosběrném 

dokumentu režisérka Helena Třeštíková. 

Další 4 příspěvky byly vyplaceny dle doporučení Kláry Pazderové, DiS., 

pracovnice Sociálně aktivizační služby Betlém Farní charity Beroun; Radce 

Kružíkové z Berouna byl poskytnut nadační příspěvek na úhradu dluhu na účtu 

komunálního odpadu ve výši 7.408 Kč, aby mohla požádat město Beroun o 

sociální byt pro sebe a svoji dcerku. Jiřině Maříkové a její rodině z Králova 

Dvora byl poskytnut nadační příspěvek na úhradu nedoplatku za energie ve výši 

4.116 Kč. Zuzaně Matuškové z Loděnice byl poskytnut příspěvek ve výši 8.000 

Kč na úhradu měsíčního nájmu, což jí umožní najít řádné bydlení a možnost 

požádat o příspěvek na bydlení. Pavla Remetová z Hořovic získala od nadačního 

fondu příspěvek 5.800 Kč na nájem v novém bytě, což jí umožní spolu se svými 

3 dětmi odejít od agresivního manžela a osamostatnit se. 

Na základě doporučení s. Sebastiany Veselské SCB poskytuje nadační fond 

finanční pomoc Martině Turkové z Prachatic. Na úhradu dopravného a 

stravného pro jejího syna, který jezdí do učení do Českých Budějovic, posílá 

nadační fond měsíčně částku 2.000 Kč po dobu 10 měsíců školního roku 

2017/2018. 

Rodině Jitky Hlaváčové z Tábora byl po dobu 5 měsíců vyplácen měsíční 

příspěvek ve výši 4.000 Kč na náklady pro rodinu s 2 dětmi, který umožní 

překlenout rodině složité období, kdy nemocný otec dětí momentálně nemá 

práci. Josef Civín s manželkou Annou pomáhali rodině i nefinančně (oblečení, 

nábytek). 

Markétě Biskupové z Hořovic byla poskytnuta půjčka 9.500 Kč na zařízení bytu, 

který získala do nájmu. Žádost o půjčku zprostředkovala Kateřina Vondrušková, 

DiS., pracovnice Azylového domu Lochovice Farní charity Beroun, stejně tak, 

jako žádost Martiny Štětinové z obce Rpety o příspěvek na zubařský zákrok ve 

výši 2.000 Kč. 

Na doporučení Andrey Kalejové bylo rozhodnuto o finanční pomoci rodině 

Josefa Šonky z Drhovic, jehož dcera upadla při operaci do komatu, aniž by se 

probrala a její syn je bez prostředků. Panu Šonkovi začal nadační fond koncem 

roku 2017 vyplácet měsíční příspěvek 3.000 Kč po dobu 5 měsíců.  

Dále byly některým rodinám darovány kuchyňské předměty a elektrické nářadí 

do domácnosti. Předměty daroval nadačnímu fondu spolek Chance 4 Children.  
































