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CO ŘÍCI NA ÚVOD?

Milí přátelé,
drţíte v ruce naši další výroční zprávu naší Farní charity a přemýšlíte, zda to má cenu se jí
prokousávat? Inu, dělejte, jak myslíte. Ale snad by stačilo jen mrknout do jejího Obsahu, zběţně ji
prolistovat, vyzobat to, co vás osobně zajímá a spíše se mezi nás přijít podívat osobně.
Virtuální návštěva: Nebo začněte návštěvou virtuální na našem webu, na který se dostanete přes
malý charitní rozcestník http://charita.farnostcheb.cz. Tam najdete většinu důleţitých informací a
aktualit ze sluţby Farní charity a jejího Dobrovolnického centra (horní menu „Dobrovolníci“).
Můţete si zde také „odskočit“ mrknout se na další rozměry ţivota a sluţby chebské farnosti, jejíţ
je naše Farní charita nedílnou součástí (viz další poloţky horního menu). Třeba vás to pak zláká i
k návštěvě osobní, sponzorské podpoře nebo dokonce k zapojení se do některé z našich sluţeb.
Průvodce výroční zprávou: A kdybyste přeci jen byli chtiví studia naší výroční zprávy, i tak vás čeká
docela zajímavá četba: Po krátkém představení naší Farní charity (Kdo jsme?) je další část
věnována reflexi toho, co se ve sluţbě charity dělo v roce 2006 (Co se dělo v roce 2006?). Výroční
zpráva by ovšem nebyla výroční zprávou, kdyby v ní chyběly finanční přehledy (Kolik to stojí?).
S tím souvisí i naše poděkování našim dosavadním sponzorům (Kdo nás podporuje?) a načrtnutí
našich vizí, priorit a projektů s prosbou o další podporu (Co chystáme?).
Shrnutí obsahu zprávy: A chcete-li to vše shrnout do tří odstavců, pak snad takto:
Rok 2006 byl pro Farní charitu Cheb rokem poměrně velkých změn, a to jak vnějších
(přestěhování sídla charity z Centra sv. Alţběty do Farního centra) či personálních (změna na
postu ředitele Farní charity či změny ve skladbě dobrovolných spolupracovníků charity), tak i
vnitřních (hledání dalšího směru sluţby a způsobu spolupráce s chebskou farností).
Rokem 2006 bylo završeno období, ve kterém si Farní charita získávala dobré jméno i v širší
občanské společnosti a stavěl se solidní základ pro další rozvoj spolupráce s dalšími
partnerskými organizacemi, především s Městem Cheb a dobrovolnickými centry v regionu.
Rok 2006 byl pro Farní charitu rokem, kdy v chebské farnosti byly zformulovány pastorační
priority tak, ţe na rozvoj diakonických či charitativních sluţeb je zde kladen klíčový důraz
v rámci celé pastorační vize farnosti. Proto také bylo moţné iniciovat některé nové způsoby
spolupráce, a to především v oblasti sluţby starým a nemocným.
Jsme vděčni, ţe se na poslání Farní charity mohlo podílet mnoho dalších církevních i necírkevních
organizací i jednotlivých lidí dobré vůle, podobně jako my se snaţíme spolupracovat na poslání
jiných skupin podobného zaměření.
Bez tohoto širšího společenství PARTNERSKÉ SPOLUPRÁCE bychom nezvládli, co jsme zvládli. A
protoţe máme ještě velké plány, spoléháme i na další partnerství do budoucna – třeba i s vámi.
Tak tedy příjemnou četbu a těšíme se na viděnou!
Mgr. Petr Hruška
ředitel Farní charity Cheb
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KDO JSME?
Farní charita Cheb je jakoţto organizační jednotka Diecézní charity Plzeň
(http://www.dchp.cz) jedním z hlavních nástrojů pro zabezpečení diakonického rozměru
poslání církve na území Římskokatolické farnosti Cheb (http://www.farnostcheb.cz).
ZÁKLADNÍ ÚDAJE
název: Farní charita Cheb, organizační jednotka Diecézní charity Plzeň (http://www.dchp.cz)
Diecézní charita Plzeň je členem sdruţení Charita Česká republika (http://www.charita.cz),
které je součástí mezinárodní sítě katolických charitativních organizací Caritas Internationalis
(http://www.caritas.org).
sídlo Farní charity Cheb: Kostelní nám. 188 / 15, 350 02 Cheb
sídlo Diecézní charity Plzeň: Sady 5. května 8, 301 00 Plzeň
statutární zástupce DCHP: Ing. Jiří Lodr, ředitel Diecézní charity Plzeň
ředitel FCH Cheb: Mgr. Petr Hruška
zaloţení FCH Cheb: 18. 3. 1994
právní postavení: Farní charita Cheb je organizační jednotkou Diecézní charity Plzeň
(http://www.dchp.cz) ve formě účelového zařízení církve v souladu se zák. 3/2002 Sb.
registrace DCHP: č. 8/1-06-079/1994 ze dne 1. 7. 1994 na MK ČR
IČO Diecézní charity Plzeň: 49 77 40 34
zřizovatel DCHP: Biskupství plzeňské (http://www.bip.cz)
nadřízený orgán FCH Cheb: Diecézní charita Plzeň (http://www.dchp.cz)
působnost FCH Cheb: území Řk farnosti Cheb, tj. katastrální území obcí Cheb, Dolní Ţandov,
Milíkov, Pomezí, Tuřany, Odrava, Okrouhlá, Lipová a Nebanice
telefon na ředitele FCH Cheb: +420 608 656 557
web a e-mail FCH Cheb: charita@farnostcheb.cz http://charita.farnostcheb.cz
bankovní spojení na FCH Cheb: Česká spořitelna, č. účtu 781 780 379 / 0800

POSLÁNÍ FARNÍ CHARITY
Posláním Farní charity Cheb je v úzké spolupráci s Římskokatolickou farností Cheb
(http://www.farnostcheb.cz), ve spolupráci s dalšími charitativními či sociálními projekty místních
obcí, neziskových organizací či církví a pod metodickým vedením Diecézní charity Plzeň
(http://www.dchp.cz) pomáhat lidem v nouzi na principech křesťanské lásky.
To konkrétně znamená: Členům místní farní obce poskytovat prostor a nástroje pro solidární
sdílení materiálních statků mezi sebou navzájem tak, aby nikdo z nich netrpěl nouzi, a aby mohli
v osobním ţivotě i organizovaně v oblasti své působnosti slouţit těm, kteří trpí nespravedlností,
samotou, bolestí či bídou, a poskytnout či zprostředkovat jim účinnou a přeměřenou pomoc.
Toto poslání je uskutečňováno především následujícími cestami:
podporou sociálního cítění a účinné solidarity členů místní farní obce mezi sebou i navenek
poskytováním charitativních, pastoračních či sociálních sluţeb členům místní farní obce i
ostatním lidem v nouzi bez ohledu na barvu pleti, sociální postavení, vyznání či přesvědčení
zprostředkováváním takovýchto sluţeb poskytovaných jinými subjekty a spoluprací s těmito
subjekty (církvemi, neziskovými organizacemi, obcemi, dobrovolníky apod.)
Chceme dbát na to, aby při rozvíjení diakonie ve farnosti existovala vyváţenost mezi:
důrazem na osobní sluţbu pomáhající lásky vůči jednotlivcům v jejich jedinečných potřebách,
důrazem na postoj účinně podporující oprávněnou naději na spravedlivější společnost,
důrazem na duchovní rozměr sluţby na základě svědectví křesťanské víry a modlitby.
Podrobnější rozvedení poslání Farní charity Cheb lze nalézt pod odkazem na Farní charitu Cheb
na http:/charita.farnostcheb.cz, v hlavním menu pod poloţkou „Poslání a vize“.
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VEDENÍ FARNÍ CHARITY A JEJÍCH SLUŢEB
Ředitel Farní charity Cheb: Výkonným orgánem je ředitel Farní charity Cheb, kterého jmenuje a
odvolává
biskup
plzeňský
(http://www.bip.cz)
na
návrh
místního
faráře
(http://www.farnostcheb.cz) a po vyjádření ředitele Diecézní charity Plzeň (http://www.dchp.cz).
Funkci ředitele Farní charity Cheb zastává od 18. září 2006 Mgr. Petr Hruška.
Rada Farní charity Cheb: Poradním a kontrolním orgánem je Rada Farní charity Cheb, kterou tvoří
ředitel a čtyři aţ sedm členů místního farního společenství, které jmenuje a odvolává ředitel
Diecézní
charity
Plzeň
(http://www.dchp.cz)
na
návrh
místního
faráře
(http://www.farnostcheb.cz). Současní členové rady Farní charity jsou (dle abecedy) Mgr. Petr
Bauchner, Blanka Jirásková, Jana Karasová, Jana Křížová, Petr Novotný a Alena Otípková.
Spolupráce s farností: Koordinace diakonických sluţeb chebské farnosti a Farní charity Cheb je
zajištěna zastoupením alespoň jednoho člena rady Farní charity v pastorační radě farnosti.
V současnosti je toto spojení realizováno také tím, ţe členem rady je i farář Petr Bauchner.
Vedoucí sluţeb: Spolupracovníky pověřenými vedením jednotlivých středisek, programů či sluţeb
jsou Eva Kolafová (Dobrovolnické centrum), Petr Hruška (poradenství), Petr Bauchner (Bolest a
moudrost), Jana Karasová (Úţasní senioři), Eliška Tumidalská (Sasanka), Stanislav Müller (Farní
taxi), Petr Novotný (Tříkrálová sbírka) a Marie Mochánová (pokladna).
Stanovy Diecézní charity Plzeň: Další podrobnosti o kompetencích a struktuře, do které je Farní
charita Cheb začleněna, lze získat ve Stanovách Diecézní charity Plzeň (ke staţení na
http://charita.farnostcheb.cz – info o Farní charitě – menu „Dokumenty“).

STŘEDISKA A PROGRAMY FARNÍ CHARITY
Sluţba Farní charity Cheb se momentálně (červen 2007) realizuje v těchto programech:
Dobrovolnické centrum: Středisko zajišťující získávání, prověřování, školení, smluvní zajištění
a supervizi dobrovolníků jak pro vlastní programy Farní charity, chebské farnosti a Noclehárny
Betlém, tak pro další neziskové či příspěvkové organizací nebo fyzické osoby. Centrum
momentálně eviduje přes dvacet aktivních dobrovolníků pro vlastní programy Farní charity.
Základní poradenství: Sluţba zprostředkovávající osobní či telefonické základní pastoračněsociální poradenství. Sluţba je zatím zajišťována ředitelem FCH Petrem Hruškou.
Bolest a moudrost: Dobrovolnická návštěvní sluţba nemocným realizovaná ve spolupráci
s pastorační sluţbou chebské farnosti především v LDN Carvac v Chebu, ale také v Domovech
pro seniory či v domácnostech na území farnosti. Kolem dvanácti dobrovolníků.
Úţasní senioři: Dobrovolnické aktivizační sluţby pro seniory realizované ve spolupráci
s pastorační sluţbou místní farnosti v Domově pro seniory v Dragounské ulici v Chebu. Kolem
deseti dobrovolníků.
Sasanka: Svépomocná skupina pro rodiče dětí s psychickým či kombinovaným postiţením se
záměrem podpořit projekt vzniku denního centra či denního stacionáře pro děti i dospělé
s mentálním či kombinovaným postiţením. Na sluţbě se podílejí dva dobrovolníci.
Škola sv. Aneţky: Dlouhodobý cyklus veřejných přednášek a odborných seminářů na téma
doprovázení váţně nemocných, hospicové péče a paliativní medicíny určený dobrovolným
spolupracovníkům, zájemcům z řad zdravotnických odborníků i široké veřejnosti.
Farní taxi: Dobrovolná taxisluţba vyuţívající sluţebních aut Řk farnosti Cheb k dovezení
farníků na bohosluţby či k jejich rozvezení po nich. Sluţbu zajišťuje jeden dobrovolník.
Tříkrálová sbírka: Sbírkový projekt oslovující širokou veřejnost za účelem shromáţdění
finančních prostředků na různé lokální, diecézní či zahraniční charitativní projekty. Organizaci
sbírky zajišťuje malý přípravný tým spolu několika desítkami dobrovolníků (r. 2006 osmdesát).
Ekonomika: Sluţba zajišťující evidenci a kontrolu finančních toků Farní charity a spravování
pokladny. Sluţbu zajišťuje ve spolupráci s ředitelem FCH jedna dobrovolnice.
Podrobnější popis jednotlivých středisek, programů či sluţeb Farní charity Cheb lze nalézt pod
odkazem na Farní charitu na http://charita.farnostcheb.cz a pod příslušným menu.
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CO SE DĚLO V ROCE 2006?
V září 2006 se s námi z rodinných důvodů rozloučil dosavadní ředitel Farní charity, pan Josef
Kašpar, který vedení předal Mgr. Petru Hruškovi (jmenován biskupem plzeňským 18. 9. 2007).
Do září 2006 pomáhala původnímu řediteli ve vedení Rada Farní charity ve sloţení paní Hedvika
Kašparová, Gabriela Mužíková, Brigita Loosová, Jaroslava Haklová a Evženie Matějková. Podzim
2006 byl pak charakterizován praktickým předáním provozování Centra sv. Alţběty včetně
šatníku týmu Noclehárny, přípravou nových programů a sluţeb, integrací některých sluţeb
doposud běţících v kompetenci Řk farnosti Cheb do struktury Farní charity a účastí na
pastoračním plánování podpory rozvoje diakonického rozměru sluţby Řk farnosti Cheb.

TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA
Jiţ tradičně byl rok zahájen organizací Tříkrálové sbírky (6. – 8. 1.), při které pod záštitou Farní
charity 27 skupinek malých i velkých dobrovolníků (včetně tradičně spolupracujících chebských
skautů) vybralo do 33 pokladniček celkem přes 130 tis. Kč (o 33 tis. více neţ v r. 2005). Místních
65 % z výtěţku bylo v roce 2006 určeno na pomoc potřebným občanům města (23 tis.), jako dar
Noclehárně Betlém (55 tis.) a na projekt Adopce na dálku (6,6 tis.). V září pak byli koledníci
„odměněni“ pozváním ke koupání v Aquafóru, kterého se zúčastnilo 32 dětí a 14 dospělých a
které zajišťoval ještě původní tým kolem pana Kašpara. Na podzim pak tým pod vedením Petra
Novotného začal připravovat další ročník Tříkrálové sbírky.

CHARITNÍ ŠATNÍK
Charitní šatník v Centru sv. Alţběty do léta provozoval tým dobrovolníků Farní charity pod vedením
Hedviky Kašparové (Gabriela Muţíková, Marie Mochánová, Margita Eichlerová, Jaroslava
Haklová, Anna Hirtová, Marie Kunová, Evţenie Matějková, Zdeňka Sčasná, Eva Šimečková,
Martina Šimečková a Irena Grabovská). V září byl pak šatník spolu s celým Centrem sv. Alţběty na
základě všestranné dohody na zkoušku převeden pod správu Noclehárny Betlém s výhledem na
zřízení denního centra propojeného se sluţbou lidem bez přístřeší. Do konce roku pak šatník
fungoval jiţ pod novým vedením a za podpory několika dosavadních dobrovolníků z Farní charity,
čímţ se dovršil proces přípravy jeho formálního převedení pod Noclehárnu Betlém od 1. 1. 2007.
Do konce roku se také v Centru sv. Alţběty kaţdé první úterý v měsíci konaly pravidelně modlitby
charitního růţence pod vedením Brigity Loosové.

SLUŢBA NEMOCNÝM
O velikonočních svátcích tým Farní charity navštívil pacienty LDN Carvac v Chebu a za podpory
skupiny dětí pod vedením paní Heleny Müllerové jim připravil kromě zpěvu a velikonočního přání i
malý dárek. Podobná návštěva byla vykonána i v DPS v Dragounské ulici.
Po celý rok pod vedením Petra Bauchnera fungovala a dále se rozvíjela návštěvní sluţba
dobrovolníků z farnosti v LDN Carvac, postupně přerůstající i do DD v Dragounské ulici (od
listopadu) a do několika domácnosti. Během roku byly také slaveny tři zvláštní mše s modlitbou
za nemocné a příleţitostí ke slavení svátosti pomazání nemocných. Od října je také pravidelně
jednou v měsíci slavena mše svatá v LDN Carvac.
V druhé polovině roku byly tyto sluţby postupně integrovány do struktury Farní charity, přičemţ
nadále, především v pastoračním rozměru této sluţby, pokračuje intenzivní spolupráce s farností.
Sluţba nemocným byla od zimních měsíců podpořena nabídkou sluţby „Farní taxi“, která starším
farníkům zajišťuje dopravu na bohosluţby či jim pomáhá i v jiných jinak neřešitelných dopravních
potřebách.
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FINANČNÍ SOLIDARITA
Farní charita se jiţ tradičně i v roce 2006 snaţila být finančně solidární s některými vybranými
charitativními či diakonickými projekty Diecézní charity Plzeň či jiných organizací.
Z prostředků získaných z Tříkrálové sbírky 2006 bylo přes 55 tis. Kč určeno na podporu sluţby
Noclehárny Betlém, 6,6 tis. Kč na projekt Adopce na dálku, 5 tis. Kč na zakoupení dvou chodítek
pro LDN Carvac, téměř 20 tis. Kč na podporu sociálních sluţeb Diecézní charity Plzeň a přes 13
tis. Kč šlo do humanitárního fondu podporujícího projekty DCHP v Arménii. Výtěţek sbírky Postní
dar (téměř 3 tis. Kč) byl věnován na projekt Pomoc postiţeným leprou, výtěţek Charitního bálu
pořádaného v květnu 2006 u příleţitosti Svátku matek (téměř 2 tis. Kč) byl věnován na projekt
Adopce na dálku.

SPOLUPRÁCE S FARNOSTÍ
V souvislosti s nově vydanou encyklikou papeţe Benedikta XVI. Deus caritas est, která prezentuje
charitativní sluţbu jako integrální součást poslání církve na všech jejích úrovních, byla (především
po diskusi s ředitelem Diecézní charity Plzeň na výroční schůzi Farní charity 20. 3. 2006)
započata intenzivní vnitřní debata o způsobu a strukturách spolupráce Farní charity a
Římskokatolické farnosti Cheb.
Společně s vedením farnosti jsme i díky rozhovoru s biskupem Františkem dospěli k přesvědčení,
ţe diakonický rozměr poslání církve (vedle rozměru liturgického a evangelizačního) je také nutnou
a integrální a součástí poslání farnosti (více viz http://www.farnostcheb.cz menu „Poslání“).
Jakou roli má však v rozvoji tohoto rozměru poslání farnosti hrát Farní charita, která je centrálně
řízena z plzeňského ústředí a strukturálně spíše splňuje charakter celodiecézní kategoriální
pastorace? Má to být nějaká malá „vysunutá jednotka“ Diecézní charity s posláním podporovat a
metodicky pomáhat rozvíjet diakonické sluţby farnosti? Nebo máme naopak spíše směřovat
k rozvinuté charitativní a postupně se profesionalizující neziskové organizaci s hlavním posláním
v úzké spolupráci s farností a z jejího pověření provozovat a rozvíjet v podstatě všechny
diakonické sluţby na území farnosti?
Po určitém váhání, zda diakonické sluţby neprovozovat a nerozvíjet pouze pod hlavičkou farnosti,
byl nakonec během roku 2006 zvolen spíše výše zmíněný druhý model. Bylo dohodnuto, ţe se
pokusíme sluţbu Farní charity integrovat do ţivota a sluţby farnosti jako její integrální součást (v
praxi jedno z jejích „středisek“), ale při zachování dosavadní formální struktury organizační
jednotky Diecézní charity Plzeň (která zas umoţní hlubší komunikaci a podporu na celodiecézní
úrovni). Zatím otevřenou zůstala otázka, zda výhledově nepoţádat biskupa o udělení vlastní
právní subjektivity.
Vedení Farní charity tedy v polovině roku převzal Petr Hruška s úkolem pomoci rozvinout Farní
charitu jako hlavní nástroj k uskutečňování diakonického rozměru poslání farnosti a během
dalšího roku jak nalézt nového ředitele, který by v této vizi pokračoval, tak vyhodnotit tento model
spolupráce s ohledem na otázku vhodnosti získání vlastní právní subjektivity pro Farní charitu.

PŘÍPRAVA NOVÝCH SLUŢEB
Od září pak byly realizovány některé přípravné kroky k iniciaci několika nových sluţeb Farní
charity či ke konsolidaci nebo rozšíření sluţeb stávajících (podrobnosti pod odkazem na Farní
charitu na http://charita.farnostcheb.cz, menu „Připravujeme“):
Sasanka: Na podzim bylo vykonáno několik sondáţí do jiţ zaběhnutých stacionářů pro děti
s kombinovaným postiţením a byl navázán kontakt s odborem sociálních věcí na Městském
úřadu v Chebu za účelem přípravy projektu nějakého typu podpůrné sluţby pro rodiny pečující
o děti s postiţením. V roce 2007 pak na tyto přípravy navázal projekt svépomocné skupiny
Sasanka.
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Kontaktní místo: V rámci rekonstrukce Farního centra v Chebu bylo na podzim dohodnuto
zřízení kontaktního místa Farní charity v prostorách prvního patra Farního centra, přičemţ část
výtěţku Tříkrálové sbírky byla určena pro tento účel. Se zřízením kontaktního místa, které
kromě kontaktu s veřejností bude zahrnovat také kancelář a zázemí pro koordinaci
dobrovolníků, se počítá koncem roku 2007.
Dobrovolnické centrum: Díky Pavlem Bartákem zprostředkovanému kontaktu na
Dobrovolnické centrum při o. s. Střípky Sokolov byly koncem roku 2006 iniciovány plány na
rozvinutí nějaké formální sluţby koordinující práci s dobrovolníky, které pak během první
poloviny roku 2007 vyústily do zaloţení Dobrovolnického centra při FCH Cheb, které se
v květnu 2007 stalo členem RADY dobrovolnických center regionu Severozápad. Podrobnosti
viz http://dobrovolnici.farnostcheb.cz.
Integrovaná péče:
Díky osobním kontaktům Petra Bauchnera a několika dalších
spolupracovnic se zakladatelkou hospicového hnutí i nás, MUDr. Marií Svatošovou
(http://www.hospice.cz), s Hospicovým hnutím Vysočina (http://hhv.nmnm.cz) a s domácím
hospicem Cesta domů (http://www.cestadomu.cz) jsme koncem roku 2006 začali rozvíjet vizi
budoucí sluţby zaměřené na váţně nemocné a umírající, kterou jsme pracovně nazvali
„integrovaná péče“. Podrobnosti naleznete na zmíněném webu naší Farní charity.
Škola sv. Aneţky: Stejně tak byla díky kontaktům s Městskou charitou Plzeň, domácím
hospicem Cesta domů a Doc. MUDr. Václavem Fesslem, CSc, koncem roku 2006
zformulována vize programu „Škola sv. Aneţky“, který je zároveň i jedním důleţitých nástrojů
pro budoucí realizaci výše zmíněné vize „Integrované péče“.
Fundraising a ekonomika: Koncem roku byla nakonec ve světle těchto koncepčních úvah
připravena finanční rozvaha na rok 2007, která se pak promítla jak do zpracování rozpočtu
Farní charity na rok 2007, tak do přípravy ţádostí o finanční podporu Města Cheb či do
přípravy záměru vyuţití prostředků Tříkrálové sbírky 2007 (viz níţe).

KOLIK TO STOJÍ?
V této části uvádíme několik přehledů o zdrojích a vyuţití finančních prostředků, stejně tak jako o
dalších záměrech, jak vizi naší Farní charity finančně zabezpečit pro další rok.

HOSPODAŘENÍ FARNÍ CHARITY V ROCE 2006
Z tabulky uvedené níţe lze získat přehled o příjmech a výdajích Farní charity Cheb za rok 2006.
Protoţe je naše Farní charita organizační a hospodářskou jednotkou Diecézní charity Plzeň bez
vlastní právní subjektivity, jsou tyto finance součástí střediskového hospodaření a účetnictví
Diecézní charity Plzeň (viz http://www.dchp.cz, menu „Ekonomika“). Protoţe se sluţba Farní
charity v praxi kryje s diakonickými sluţbami chebské farnosti, staly se níţe uvedené tabulky
vyúčtování i rozpočtu přílohou Pastorační zprávy Řk farnosti Cheb za rok 2006 (ke staţení na
http://www.farnostcheb.cz menu „Nástroje“ – „Dokumenty“ – „Dokumenty farnosti“).

FINANČNÍ UZÁVĚRKA FARNÍ CHARITY CHEB 2006
Příjmy celkem
Příspěvky na provoz šatníku
Příspěvky do charitní kasičky v kostele
Pro FCH určená část výnosu z Tříkrálové sbírky 2006
Dar od Římskokatolické farnosti Cheb
Dary od ostatních sponzorů (pan Vlček, manţ. Kašparovi)
Kostelní sbírka "Postní dar"
Vstupenky na Charitní bál
Úroky
Poskytnutý grant na celoroční činnost od Města Cheb
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97 168 Kč
7 251 Kč
4 979 Kč
29 930 Kč
4 000 Kč
17 050 Kč
2 925 Kč
6 000 Kč
33 Kč
25 000 Kč
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Výdaje celkem
Nájemné Centra sv. Alţběty
Plyn
Elektřina
Vodné a stočné
Další reţijní náklady
Občerstvení pro koledníky TS 2006
Štědrovečerní večeře Betlém (z TS 2006)
Dary a dárky pro LDN Carvac, DD Dragounská a Svátek matek
Dary pro sociálně potřebné občany (z TS 2006)
Příspěvek na projekt "Pomoc postiţeným leprou" (sbírka Postní dar)
Projekt "Adopce na dálku" (6 600 Kč z TS 2006, 1950 Kč Charitní bál)
Celková bilance za rok 2006

105 289 Kč
19 488 Kč
12 079 Kč
6 717 Kč
555 Kč
26 754 Kč
4 892 Kč
5 000 Kč
12 077 Kč
6 253 Kč
2 925 Kč
8 550 Kč
-8 121 Kč

Schodek byl uhrazen z více neţ patnáctitisícového zůstatku z roku 2005. Do roku 2007 jsme tak
vstupovali se 7 187 Kč v pokladně a na účtu.

VYÚČTOVÁNÍ VYUŢITÍ PROSTŘEDKŮ TŘÍKRÁLOVÉ SBÍRKY 2006
Z níţe uvedené tabulky vyplývá způsob vyuţití prostředků získaných z Tříkrálové sbírky 2006
odpovídající předem prezentovanému záměru.
Celkový výtěţek sbírky byl evidován přímo v centrálním účetnictví Diecézní charity Plzeň, přičemţ
poloţky „Prostředky určené na projekty Diecézní charity Plzeň“ a „Dar charitnímu zařízení
Noclehárna Betlém“ byly na místo účelu přesunuty jiţ přímo odtud.
Přes účetnictví Farní charity, jehoţ uzávěrku jsme prezentovali výše, tak prošla pouze poloţka
kategorie č. 2. a 3. regionální části výtěţku (oněch 29 930 Kč prezentovaných výše v tabulce
finanční uzávěrky 2006 jako kolonka „Pro FCH určená část výnosu Tříkrálové sbírky 2006“).

TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA 2006 – VYUŢITÍ PROSTŘEDKŮ
Celkový výtěţek sbírky organizované FCH Cheb (100 %)

131 564 Kč

Prostředky určené na podporu sociálních služeb DCH Plzeň (15 %)

19 735 Kč

Příspěvek do fondu humanitární pomoci (10 %)

13 156 Kč

Příspěvek na koordinační činnost Charity Česká republika (5 %)

6 578 Kč

Náklady na režii celostátní koordinace sbírky (5 %)

6 578 Kč

Podíl z výtěžku vracející se na regionální projekty (65 %)

85 516 Kč

Z regionálního podílu výtěţku ve třech hlavních kategoriích záměru:
1. Dar charitnímu zařízení Noclehárna Betlém
2. Příspěvek na projekt Adopce na dálku
3. Pomoc potřebným občanům města celkem

55 586 Kč
6 600 Kč
23 330 Kč

Z kategorie č. 3 po jednotlivých položkách:
-

dárky pro LDN a DD

3 739 Kč

-

dárky Svátek matek

3 338 Kč

-

dar pro LDN – dvě kolečková chodítka

5 000 Kč

-

štědrovečerní večeře pro osamělé občany

5 000 Kč

-

příspěvky pro sociálně potřebné občany

6 253 Kč
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ROZPOČET FARNÍ CHARITY NA ROK 2007
Níţe uvádíme v lednu 2007 podle skutečných výsledků TS 2007 aktualizovanou a v červnu podle
pololetní uzávěrky revidovanou verzi rozpočtu Farní charity na rok 2007. Hlavní rozpočtové
poloţky jsou zvýrazněné tučně, poloţky zarovnané vpravo jsou podrobnějším rozpisem
nadřazených hlavních poloţek.
Pozn.: Koncem května se vyjasnila konečná částka příspěvku Města Cheb, která činí 2 tis. Kč na
zajištění Tříkrálové sbírky a 42 tis. Kč na celoroční činnost. K tomuto datu byly také provedeny
menší rozpočtové změny v oblasti příspěvku Noclehárně Betlém, vybavení a provozu Kontaktního
místa (bude realizované aţ koncem roku) a reţie Školy sv. Aneţky.

ROZPČET FARNÍ CHARITY CHEB 2007
Výdaje celkem

173 650 Kč

Spotřeba materiálu a energií

57 300 Kč

Úklidové prostředky, kancelářské potřeby apod.

6 000 Kč

Zajištění TS 2007 - občerstvení, kancelářské potřeby apod.

6 300 Kč

Vybavení Kontaktní místo

45 000 Kč

Náklady na sluţby

26 000 Kč
Reţie přednášek Škola sv. Aneţky

7 000 Kč

Kurs pro supervizory

5 000 Kč

Příprava projektů FCH

5 000 Kč

Pronájem kanceláře pro Kontaktní místo (září - prosinec)

4 000 Kč

Ostatní

5 000 Kč

Mzdové náklady

50 000 Kč
Kontaktní místo - odměny poradcům

30 000 Kč

Supervize sluţby nemocným - odměny supervizorům

20 000 Kč

Sociální a zdravotní pojištění

11 250 Kč

Dary

29 100 Kč
Sociální výpomoc lidem v nouzi

7 500 Kč

Adopce na dálku

6 600 Kč

Podpora Noclehárny Betlém

15 000 Kč
174 000 Kč

Příjmy celkem
Dotace obec

44 000 Kč
Grant Města Cheb na zajištění TS 2007

2 000 Kč

Příspěvek Města Cheb na celoroční činnost

42 000 Kč

Dary tuzemské

55 000 Kč
Příspěvek Řk farnosti Cheb

20 000 Kč

Sponzorské dary firem a podnikatelů

20 000 Kč

Dary fyzických osob

15 000 Kč

Sbírky církevní

10 000 Kč
Účelové sbírky na projekty FCH
Výnos z kasičky u Betléma

Sbírky ostatní - TS 2007

10

5 000 Kč
65 000 Kč

Tříkrálová sbírka
Celková bilance pro rok 2007

5 000 Kč

65 000 Kč
350 Kč

Výroční zpráva 2006

DCHP - Farní charita Cheb

ZÁMĚR VYUŢITÍ PROSTŘEDKŮ TŘÍKRÁLOVÉ SBÍRKY 2007
Níţe uvádíme tabulku s údaji z předem formulovaného, Diecézní charitou schváleného a před
Tříkrálovou sbírkou veřejně publikovaného záměru na vyuţití sebraných prostředků
(„předpoklad“), který pak byl revidován („revidováno na“) podle skutečného výtěţku TS 2007
(„skutečnost“) a podle upřesněného rozpočtu jednotlivých projektů.

ZÁMĚR VYUŢITÍ PROSTŘEDKŮ TS 2007
Částka, kterou FCH získá zpět pro regionální projekty
(65% z celkového výtěţku, který činil 96 819,50 Kč)

předpoklad
skutečnost

90 000,- Kč
62 933,- Kč

Škola sv. Aneţky

předpoklad 15 tis. Kč – revidováno na 7 000 Kč

Kontaktní místo FCH

předpoklad 50 tis. Kč – revidováno na 35 000 Kč

Integrovaná péče

předpoklad 15 tis. Kč – revidováno na 5 000 Kč

Noclehárna Betlém

předpoklad 10 tis. Kč – revidováno na 15 000 Kč

KDO NÁS PODPORUJE?
Jak je vidět z předchozího finančního přehledu, naše Farní charita by se ve své sluţbě neobešla
bez podpory a spolupráce nejen mnoha dobrovolně spolupracujících farníků a dalších
dobrovolníků, ale ani bez dalších partnerů, štědrých dárců a sponzorů. Tímto bychom rádi
poděkovali kaţdému, kdo svým časem, schopnostmi či financemi v roce 2006 přispěl k realizaci
poslání naší Farní charity.
Podrobnější informace o moţnosti zapojení se do sponzoringu projektů Farní charity lze získat na
odkazu na Farní charitu na http://charita.farnostcheb.cz pod menu „Sponzoring“.
Na následujících řádcích chceme výslovně zmínit alespoň některé z finančních či materiálních
sponzorů v roce 2006 (v pořadí dle abecedy), přičemţ jiţ neuvádíme seznam těch, kteří s naší
Farní charitou spolupracují jakýmkoli jiným způsobem:
Altman Josef
Briga a. s.
Chebský masokombinát
Kašparovi Josef a Hedvika
Klub křesťanských ţen

Kubeš Miroslav
Město Cheb
Mikuš Milan
Muţíkovi Václav a Gabriela
Pekárna Tritia

Řk farnost Cheb
Spolek Maria Loreto Cheb
Vlček Rudolf
a mnoho dalších
anonymních dárců

CO CHYSTÁME?
DLOUHODOBÁ VIZE FARNÍ CHARITY CHEB
Ve světle dříve načrtnutého poslání bychom rádi i s vaší pomocí během několika příštích let
směřovali k Farní charitě, která je účinným a praktickým nástrojem pomáhajícím v Chebu a okolí
rozvíjet sloužící obec křesťanů nabízející vlastním členům i širší veřejnosti živé a hmatatelné
svědectví o Boţí lásce uprostřed nás.
To konkrétně ve tříletém výhledu znamená přibliţně toto:
Farnost jako prostor sluţby: Farní charita působí na území chebské farnosti tak, ţe zde
pomáhá vytvářet prostor jak pro osobní, tak pro organizovanou a ekumenicky nesenou sluţbu
lásky k potřebným a sluţbu ve prospěch sociální spravedlnosti.
Sociální citlivost farníků: Ve farní obci jako celku Farní charita pomáhá rozvíjet sociální
citlivost jednotlivých farníků i malých společenství ústící do různých tvůrčích spontánních
aktivit pomoci potřebným.
Účinná a situaci přiměřená pomoc: Některým z těchto potřebných Farní charita poskytuje či
zprostředkovává účinnou a jejich situaci přeměřenou pomoc.
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Vstřícný sociální systém: Farní charita spolupracuje s různými soukromými, občanskými,
církevními, obecními či státními subjekty na vytváření vstřícného sociálního systému.
Zmapované potřeby: Pracovníci Farní charity mají podrobně zmapovánu a průběţně
monitorovánu sociální situaci na území chebské farnosti.
Dobrovolnické centrum: Farní charita má vytvořené silné dobrovolnické centrum, díky kterému
se jí daří získávat dobrovolníky z řad místních občanů či studentů, kteří nejen spolupracují na
charitních projektech, ale jejich sluţba je zprostředkovávána i dalším organizacím.
Kontaktní místo: Farní charita má ve svém kontaktním místě ve farním centru rozvinutou
poradenskou sluţbu, takţe tam, kde je zapotřebí nějaká odborná pomoc, farníci i širší
veřejnost vědí, na koho se obrátit.
Profesionalizace: Farní charita má na území farnosti výhledově iniciováno několik
specializovaných a profesionálně vedených projektů v sociální oblasti (především v oblasti
sluţby starým, nemocným, zdravotně postiţeným, umírajícím a jejich rodinám).

PRIORITNÍ PROJEKTY FARNÍ CHARITY CHEB
Uprostřed jiţ výše zmíněných projektů a programů povaţujeme následující projekty pro nejbliţší tři
roky za prioritní či klíčové:
Dobrovolnické centrum: Během roku 2007 a 2008 chceme rozvinout sluţbu Dobrovolnického
centra s několika programy akreditovanými na MV ČR podle Zákona o dobrovolnické sluţbě č.
198 / 202 Sb. (Bolest a moudrost – doprovázení nemocných, Úţasní senioři – aktivizační
sluţby, Sasanka – pomoc rodinám dětí s postiţením, Dědictví otců – průvodcovské sluţby
v kulturních objektech, Martinův plášť – pomoc ve sluţbě lidem bez domova apod.).
Kontaktní místo: Koncem roku 2007 chceme zahájit činnost Kontaktního místa Farní charity
nabízejícího základní pastoračně-charitativní poradenství, koordinující vzájemnou komunitní
výpomoc na území farnosti a zprostředkovávající informace o sluţbách dalších neziskových,
obecních či státních organizací.
Integrovaná péče: Během následujících několika let chceme dělat další konkrétní kroky
k naplnění vize rozvinutí systému „integrované péče“ o váţně nemocné a umírající. Jde o péči,
které v sobě zahrnuje („integruje“) všechny podstatné rozměry lidského ţivota – fyzický,
psychický, sociální a spirituální – a má kromě hlavní „cílové skupiny“ (nutné pro ekonomickoprávní zařazení sluţby) také na zřeteli i širší kontext ţivota „klienta“ (jeho rodinu, vztahy,
sociální zařazení, místní komunitu apod.). Dále je to péče, která se snaţí o plodné prolnutí
(„integraci“) různých cílových a dobrovolnických skupin, přičemţ klasický vztah „sociální
pracovník – klient“ je obohacen o rozměr vzájemného partnerského obohacení a respektu. A
v neposlední řadě je to péče, která se snaţí vyuţít a zkoordinovat („integrovat“) nabídku
různých poskytovatelů charitativních, diakonických, sociálních a zdravotnických sluţeb
(charita, město, nemocnice, církev, soukromé agentury…).

PROSBA O DALŠÍ PODPORU
Budeme vděčni, jestliţe nám ve své podpoře, bez které se ve své sluţbě neobejdeme, zůstanete
věrní. Budeme vděčni za konkrétní účelově cílené dary či dotace, stejně jako za pravidelné
příspěvky na pokrytí běţné reţie. Více pod odkazem na Farní charitu na
http://charita.farnostcheb.cz, menu „Sponzoring“.

CO DODAT?
Snad jen zopakovat: Přijďte se mezi nás podívat! Ať uţ virtuálně pomocí našeho webu, na který se
dostanete přes rozcestník http://charita.farnostcheb.cz, nebo osobně.
Třeba přijdete, uvidíte a zůstanete (našimi fandy, sponzory, příznivci, kamarády, přáteli, partnery,
dobrovolníky, spolupracovníky či dokonce zaměstnanci ).
Těšíme se na vás a přejeme vše dobré!
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