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V rámci sociálního projektu Bethanie FCH v Dobříši finančně pomohla v roce 2015 

lidem v sociální  nouzi a zdravotně postiženým v hodnotě  98 085,- Kč  včetně 

částečných úhrad za služby a vedení účetnictví. 

 

Co je projekt "Bethanie": 
 

Sociální projekt Bethanie zahrnuje pomoc zdravotně postiženým občanům, 

sociálně slabším, lidem v nouzi. Finanční pomoc je poskytována proti 

vynaloženým nákladům. Získané finanční prostředky jsou využívány  na 

různé charitativní akce pro nemocné, zdravotně postižené, na volnočasové 

aktivity dětí ve farnosti a okolí. 
 

Cílová skupina: Lidé v sociální nouzi a zdravotně postižení napříč generacemi 
 

FCH pořádá a organizuje Tříkrálovou sbírku v Dobříši a přilehlých farnostech 

V roce 2015 dostala 63 336,- Kč/65% z vybrané částky/. 

 

FCH zajišťuje: návštěvní službu v Masarykově sanatoriu v LDN 1x týdně, při 

organizování bohoslužeb doprovod pacientů s omezenou mobilitou, podávání 

eucharistie určeným pacientům apod. 

Návštěvní službu v Domově seniorů v Dobříši obdobně jako v LDN 1x týdně. 

 

FCH zapůjčuje zdravotní pomůcky lidem se ztíženou mobilitou: invalidní vozíky, 

toaletní vozíky, apod. 

 

Adopce na dálku:  

FCH Dobříš podporuje vzdělání chlapce z Ugandy 7 000,-Kč  a dívku z Indie 4 

900,-Kč  

 

 



FCH poskytla finanční příspěvek ŘF jednak do fondu pro sociálně slabé – celkem 

13 000 Kč, dále poskytla příspěvek na volnočasové aktivity dětí 3 000 Kč.  

Prostředky z  fondu jsou  určeny sociálně slabým a méně přizpůsobivým občanům, 

s pomocí pracovnice charity jsou vedeni k pomoci při úklidu okolo PC a jeho okolí 

apod. 

 

Ve spolupráci s ŘK farností pořádáme 1x ročně Den nemocných v Pastoračním 

centru sv. Tomáše, zajišťujeme udělování svátosti nemocných, poskytujeme nové 

informace o sociální politice ve městě a v regionu a o možnostech pro seniory a 

zdravotně postižené. 

 

FCH pořádá v době adventní sbírku: „Vánoční krabice od bot“: tyto krabice plné 

drobných dárků od dětí putují do Azylových domů a do sociálně slabých rodin. 

 

FCH poskytla finanční příspěvky: dary pro invalidní a nemocné občany, dary lidem 

v nouzi a příspěvek na Likvidaci lepry, celkem 73 400,- Kč. 

 

Financování: 
FCH Dobříš získala finanční prostředky pro výše uvedené sociální aktivity jednak 

z výtěžku Tříkrálové sbírky a jednak z darů od drobných i větších sponzorů.  

Za tyto dary srdečně děkujeme. 

 

Vedení účetnictví a administrativu, která s tím souvisí, zajišťuje pro FCH Dobříš 

Ing. Jana Kořínková, ekonomka. 

 

 

 

 

Jana Svobodová, ředitelka FCH Dobříš 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Přehled hospodaření Farní Charita Dobříš 2015 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Příjmy
dary 76736

Arcidiecézní charita 63336

soukromí dárci 13400

úroky 65

celkem 76801

Výdaje
spotřebované nákupy 2878

pohoštění koledníků TS 1135

Den nemocných 192

nákup potravin ALFA 344

kanc.potřeby 1207

dary 89400

pro soc.slabé - farnost 13000

dary na obědy 1600

příspěvek na pobyt s dítětem v nemoc. 750

dar na pobyt invalidního dítěte 5600

dar na invalidní vozík 2700

Adopce na dálku 11900

dary pro chlapce Uganda 850

dar pro Charitu St.Knín 18000

dar Likvidace lepry 2000

dar Polišenská 12000

dar Dvorský 10000

dar Hocková 8000

dar na volnočas.aktivity Řkf Dobříš 3000

89400

mzdové náklady 2352

odměna účinkujícícm Tříkr.koncert 1000

daň z úroku 13

poštovné 529

bankovní poplatky 1913

celkem 98085


