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 FCH Dobříš 
Zastoupená  Janou Svobodovou  

kontakt: 608  325 470 

číslo účtu: 4025201309/0800  -  platí od srpna 2015 

IČO: 73633909 
 

Zaměstnanci : 0 

Dobrovolní pracovníci : 10 

 

V rámci sociálního projektu Bethanie FCH v Dobříši finančně pomohla v roce 2014 lidem v     

sociální  nouzi a zdravotně postiženým v hodnotě  83 943,- 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 2014dostala FCH z TS 66 002,- 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 

apd. 

Návštěvní službu v DS v Dobříši obdobně jako v LDN 1x týdně 

 

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

vozíky, apd 

 

Adopce na dálku: FCH Dobříš podporuje vzdělání chlapce z Ugandy – 7 000,-Kč 

 a dívenku z Indie – 4 900,-Kč  

 

FCH poskytla finanční příspěvek ŘF jednak do fondu pro sociálně slabé – celkem 25 000,-Kč, 

dále poskytla příspěvek na volnočasové aktivity dětí  3 000,-Kč 

 

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

sv. Tomáše, udělování svátosti nemocných, zároveň nové informace o sociální politice ve městě a 

regionu - možnosti pro seniory a zdravotně postižené. 

 

FCH  poskytla finanční  příspěvek zdravotně postižené dívence na terapii s koňmi 6 900,-Kč 

 



FCH poskytla finanční příspěvek zdravotně postižené ženě na léky a zdrav. pomůcky 1 900,-Kč 

 

FCH  poskytla finanční příspěvek  FCH Starý Knín 12 000,-Kč pro Azylový dům v 

Mokrovratech 

 

FCH poskytla finanční příspěvek v nouzi rodině 15 000,-Kč , přispěla také lidem v náhlé nouzi 

nákupem potřebných věcí v hodnotě 700,.-Kč 

 

Financování: 
FCH Dobříš získala finanční prostředky pro tyto sociální aktivity  jednak z     výtěžku Tříkrálové 

sbírky a zároveň z     darů od drobných i větších sponzorů. Za tyto dary srdečně děkujeme. 

 

Vedení účetnictví a vše co s tím souvisí zajišťuje  pro FCH  Dobříš ekonomka,  

ing. Jana Kořínková 

 

Jana Svobodová, ředitelka FCH Dobříš 
 
Přehled hospodaření FCH Dobříš 2014 

 

 Příjmy 77 506         Arcidiecézní charita   66 002 

 Dary                         Soukromí dárci          11 500   

úroky               4 

                                                                                                                                             

celkem           77 506 

 

 

Výdaje 

                        1 777    Pohoštění koledníků TS 

                            625   Den nemocných 

                            439   zdrav. Materiál 

 

                       25 000   fond pro sociálně slabé 

                         3 000   volnočasové aktivity dětí – farnost 

                         6 900   příspěvek na hipoterapii 

                         4 900   Adopce na dálku Indie 

                       15 000   pomoc rodině v nouzi – nemoc 

                         7 000   Adpce Uganda 

                         2 166   dary pro lidi v nouzi 

                       12 000   dar pro FCH Starý Knín 

 

                          2 352  mzdové náklady 

                          2 784  bankovní poplatky 

                                                                                                                                               
celkem            83 943 


