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Farní charita Cheb
Dobrovolnické centrum
Všem našim příznivcům, spolupracovníkům, partnerům, nadřízeným
či dalším zájemcům, kteří chtějí nahlédnout pod pokličku ţivota a
sluţby Farní charity Cheb a Dobrovolnického centra při Farní charitě
Cheb během roku 2007.
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P. Petr Bauchner (stojící v bílém rouchu) a Růženka Jírová (stojící v brýlích), dva tahouni
dobrovolnického programu „Bolest a moudrost“, s klienty LDN Carvac po bohoslužbě.
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CO ŘÍCI NA ÚVOD?

Milí přátelé,
loňský rok 2007 v naší farní charitě a nově vzniklém dobrovolnickém centru lze
povaţovat za rok svým způsobem výjimečný, moţná i přelomový. Co mě vede
k takovému tvrzení?
Jestliţe po předchozích letech setby bylo moţné nazvat předešlý rok 2006 „rokem zakořenění“,
kdy charita procházela velkými změnami, hledáním nové orientace a hlouběji se integrovala do
ţivota a sluţby chebské farnosti, pak rok 2007 lze nazvat rokem „rokem růstu“:
Jiţ dříve dobře zaloţená sluţba nemocným byla v tomto roce podpořena intenzivní formací
dobrovolníků skrze Školu sv. Aneţky, pravidelné supervizní setkání a osobní doprovázení.
Bylo zaloţeno dobrovolnické centrum, které svoji nabídku dobrovolnických činností v pěti
programech úspěšně zaměřilo nejen mezi farníky chebské farnosti, ale i k širší veřejnosti.
Dobrovolnické centrum se zároveň stalo členem Rady DC Regionu Severozápad.
Vznikla svépomocná skupina Sasanka, která poskytuje zázemí rodičům dětí s váţným
postiţením a zprostředkovává jim moţnost podpory, integrace a sluţby našich dobrovolníků.
V druhé polovině roku byla zahájena sluţba Kontaktního místa charity zatím v provizorních
prostorách farní knihovny s výhledem na přestěhování se do vlastního do poloviny roku 2008.
Koncem roku Dobrovolnické centrum při Farní charitě Cheb získalo akreditaci Ministerstva
vnitra ČR a Farní charitě Cheb byla biskupem plzeňským udělena právní subjektivita.
Díky tomuto vývoji byla koncem roku 2007 připravena půda, abychom mohli jak nově zaţádat
o finanční prostředky MV ČR na rozvoj dobrovolnických programů, tak se pokusit o získání
větší finanční podpory Města Chebu na celoroční činnost farní charity.
Pokud byste se chtěli dozvědět více, je Vám k dispozici tato výroční zpráva. Nebo se mrkněte na
náš web, který najdete na http://charita.farnostcheb.cz či http://dobrovolnici.farnostcheb.cz.
Jsme vděčni, ţe se na poslání naší farní charity mohly podílet i některé další církevní i necírkevní
organizace i jednotliví lidé dobré vůle, podobně jako my se snaţíme spolupracovat na poslání
jiných skupin podobného zaměření.
Bez této finanční, osobní či modlitební podpory a partnerské spolupráce bychom zvládli mnohem
méně. A protoţe to, co bylo v roce 2007 rozvinuto, s sebou nese i velké závazky, spoléháme na
vaši podporu či pomoc i do budoucna.
Těšíme se na viděnou,
stavte se třeba na kafe
v našem novém Kontaktním místě Charity!

Mgr. Petr Hruška
ředitel Farní charity Cheb
Kontaktní místo Charity, Kostelní nám. 15, Cheb
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KDO JSME?
Farní charita Cheb (http://charita.farnostcheb.cz) je jedním z nástrojů pro zabezpečení
diakonického poslání chebské katolické farnosti (http://www.farnostcheb.cz), tj. poslání
ve spolupráci s ostatními lidmi dobré vůle pomáhat lidem v jakékoliv nouzi, nezávisle na
jejich vyznání či přesvědčení.
ZÁKLADNÍ ÚDAJE
Název: Farní charita Cheb
Členství: Farní charita Cheb je členem Diecézní charity Plzeň (http://www.dchp.cz), která
zajišťuje její odborné metodické vedení; 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
Statutární zástupce FCH Cheb: ředitel FCH Cheb, Mgr. Petr Hruška
Zaloţení FCH Cheb: FCH Cheb vznikla v roce 1991 v rámci Arcidiecézní charity Praha a dne
28. 3. 1994 byla biskupem plzeňským zřízena jako organizační jednotka Diecézní charity
Plzeň; vlastní právní subjektivitu jako účelové zařízení církve získala 19. 12. 2007.
Právní postavení: Farní charita Cheb je „veřejnou církevní právnickou osobou“ (účelovým
zařízením církve s vlastní právní subjektivitou) podle kánonů 114 a 116 Kodexu kanonického
práva a v souladu s ustanovením § 13, odstavec 1, písmeno g) zákona č. 308/1991 Sb., o
svobodě náboţenské víry a postavení církví a náboţenských společností.
Registrace FCH Cheb: č. 8/1-06-715/2008-2137 ze dne 6. 2. 2008 na Ministerstvu kultury
České republiky; jsme evidováni v Evidenci NNO na https://www.evidencenno.portal.gov.cz
Akreditace DC při FCH Cheb: č. j. OP-213-3/DS-2007ze dne 10. 12. 2007 na Ministerstvu
vnitra České republiky, podle § 6 odst. 2 zák. č. 198/2002 Sb. o dobrovolnické sluţbě
IČ FCH Cheb: 73634409
Zřizovatel FCH Cheb: Biskupství plzeňské, nám. Republiky 35, 301 00 Plzeň, zastoupené
biskupem plzeňským Mons. Františkem Radkovským (http://www.bip.cz)
Působnost FCH Cheb: území Římskokatolické farnosti Cheb, tj. katastrální území obcí Cheb,
Dolní Ţandov, Milíkov, Pomezí, Tuřany, Odrava, Okrouhlá, Lipová a Nebanice
Telefon na kancelář FCH Cheb: +420 354 422 458
Telefon na ředitele FCH Cheb: +420 608 656 557
Web a e-mail FCH Cheb: http://charita.farnostcheb.cz charita@farnostcheb.cz
Bankovní spojení na FCH Cheb: Poštovní spořitelna, č. účtu 220 699 597 / 0300

POSLÁNÍ FARNÍ CHARITY CHEB
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.)
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Chceme dbát na to, aby při rozvíjení diakonie ve farnosti existovala vyváţenost mezi:
důrazem na osobní službu 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 na http:/charita.farnostcheb.cz,
v hlavním menu pod poloţkou „Poslání a vize“.

VEDENÍ FARNÍ CHARITY CHEB 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) na návrh místního faráře. Současní členové Rady Farní charity Cheb jsou
kromě ředitele FCH Cheb (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 programů či sluţeb jsou Petr
Hruška (ředitel FCH, vedoucí DC při FCH, poradenství a koordinátor programu Rozvoj
dobrovolnictví a Dědictví otců), Eva Kolafová (hlavní koordinátorka dobrovolníků a koordinátorka
programů Sasanka a Martinův plášť), Petr Bauchner (návštěvní sluţba nemocných a koordinátor
programu Bolest a moudrost), Jana Karasová (návštěvní a aktivizační sluţby pro seniory), Eliška
Tumidalská (svépomocná skupina Sasanka), Stanislav Müller (sluţba farního taxi), Petr Novotný
(koordinátor Tříkrálové sbírky), Marie Mochánová (pokladna) a Zdeňka Skubeničová (účetnictví).
Externí supervizoři: Supervizi dobrovolníků programu Bolest a moudrost zajišťuje psycholoţka
Mgr. Lenka Brodská z pedagogicko-psychologické poradny Cheb, supervizi organizace pro DC při
FCH zajišťuje Mgr. Lenka Černá z DC Ústí nad Labem (http://www.dcul.cz).
Stanovy FCH Cheb: Další podrobnosti o kompetencích a strukturách Farní charity Cheb lze získat
ve Stanovách Farní charity Cheb (ke staţení na http://charita.farnostcheb.cz, menu „Dokumenty“
– „Základní dokumenty charity“).

STŘEDISKA A PROGRAMY FARNÍ CHARITY CHEB
Sluţba Farní charity Cheb se momentálně (duben 2007) realizuje ve dvou střediscích: „Kontaktní
místo a kancelář Farní charity Cheb“ a „Dobrovolnické centrum při Farní charitě Cheb“.
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 čtyřicet dlouhodoběji aktivních dobrovolníků pro programy:
o

o

Bolest a moudrost: Program zprostředkovávající zapojení dobrovolníků do návštěvní
sluţbu nemocným a aktivizační sluţby pro seniory realizované naší farní charitou v LDN v
Chebu, v Domově pro seniory v Dragounské ulici v Chebu či v domácnostech na území
farnosti. Kvůli mnohým společným rysům byl pod tento program zahrnut také dřívější
program nazvaný Úţasní senioři. V programu je momentálně aktivně zapojeno sedmnáct
dobrovolníků, během roku 2007 jich krátkodoběji spolupracovalo dalších šestnáct.
Sasanka: Program zprostředkovávající zapojení dobrovolníků do sluţby výpomoci
s hlídáním dětí při setkáních svépomocné skupiny Sasanka organizované naší farní
charitou pro rodiče dětí s psychickým či kombinovaným postiţením, případně také
5

Farní charita Cheb

o

o

o

o

o

Výroční zpráva 2007

zprostředkovávající jednorázovou či pravidelnou výpomoc v domácnostech či na
společných akcích. Do programu jsou momentálně aktivně zapojeni tři dobrovolníci.
Martinův plášť: V rámci tohoto programu mohou dobrovolníci spolupracovat s týmem
Noclehárny Betlém Diecézní charity Plzeň na zajišťování sluţeb v charitním šatníku v
Denním centru sv. Alţběty, sociální výpomoc a hygienickou očistu. V současné době
zajišťují tuto sluţbu dvě dobrovolnice.
Dědictví otců: Program realizovaný ve spolupráci s Římskokatolickou farností Cheb a
spolkem Maria Loreto, v jehoţ rámci je moţné se zapojit do sluţeb, které umoţňují
zpřístupnění a ochranu kulturních objektů na území farnosti, především kostela sv.
Mikuláše v Chebu a poutního místa Maria Loreto ve Starém Hrozňatově. Do programu je
momentálně aktivně zapojeno dvacet jeden dobrovolník, vloni to bylo ještě o čtyři více.
Ferda Mravenec: Program snaţící se získávat dobrovolníky schopné pruţně a rychle
reagovat na různé nepokryté potřeby „práce všeho druhu“, které se vyskytnou v rámci
sluţby charitního kontaktního místa „vzájemná výpomoc“ (viz dále). V roce 2007 se tento
program teprve formoval, momentálně je takto neformálně k dispozici kolem pěti
dobrovolníků.
Tříkrálová sbírka: Program zaměřený na získávání dobrovolníků pro zajištění charitního
fundraisingového projektu Tříkrálová sbírka (viz dále). V roce 2007 bylo do projektu
zapojeno kolem pětadvaceti dospělých a šedesáti dětských dobrovolníků.
Rozvoj dobrovolnictví: Tento projekt je zaměřen k podpoře rozvoje veřejně prospěšného
dobrovolnictví jakoţto jednoho z nástrojů ke zvýšení kvality sluţeb především v sociální a
charitativní oblasti v chebském regionu popularizací dobrovolnictví, formací jiţ
zapojených dobrovolníků, poradenstvím či supervizí a koordinací dobrovolnických sluţeb.

Kontaktní místo a kancelář: Středisko zajišťující kontakt s veřejností, zprostředkovávající
osobní či telefonické základní pastoračně-sociální poradenství a koordinující především
následující projekty, aktivity a sluţby:
o

o

o

o

o

o

o
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Charitní poradna: Charitní poradna, která je momentálně otevřena dva dni v týdnu,
poskytuje základní pastoračně-sociální poradenství či zprostředkovává další odborné
sociální poradenství v různých krizových situacích lidského ţivota.
Vzájemná výpomoc: Kancelář charity eviduje různé potřeby a různé nabídky pomoci
z nejrůznějších oblastí činnosti (domácí práce, hlídání dětí, vaření, nákupy, zahradní
práce, různé drobné opravy, sloţení uhlí apod.) a snaţí se tyto potřeby a nabídky
vzájemně propojovat.
Návštěvní služba: Farní charita ve spolupráci s pastorační sluţbou chebské farnosti a
dobrovolnickým centrem organizuje návštěvní sluţbu nabízející osobní návštěvy a
doprovázení váţně nemocných, osamělých či umírajících v zařízeních zdravotní či sociální
péče nebo v domácnostech.
Minipůjčovna pomůcek: Na kontaktním místě charity je především pro návštěvní sluţbu u
dlouhodobě nemocných či umírajících k dispozici minipůjčovna různých zdravotnických
rehabilitačních podpůrných pomůcek.
Aktivizační služby: Projekt nabízející ve spolupráci s dobrovolnickým centrem aktivizační
sluţby zatím především pro klienty Domova pro seniory Cheb, při kterých se naši
spolupracovníci snaţí seniorům zprostředkovávat radost ze ţivota, kulturní či duchovní
záţitky, či rozvíjet jejich vlastní kreativitu.
Skupina Sasanka: Svépomocná skupina scházející se jednou za měsíc na faře a
nabízející prostor pro sdílení radostí a starostí rodičům dětí s psychickým či
kombinovaným postiţením, případně zprostředkovávající svým členům dobrovolnické a
odborné sluţby či poradenství.
Škola sv. Anežky: 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.

Výroční zpráva 2007
o

o

o

o

Farní charita Cheb

Farní taxi: Dobrovolná taxisluţba vyuţívající sluţebních aut chebské farnosti k dovezení
farníků na bohosluţby či k jejich rozvezení po nich. Příleţitostně je tato sluţba vyuţívána i
pro další akutní potřeby ve farnosti.
Tříkrálová sbírka: Sbírkový projekt organizovaný ve spolupráci s Charitou Česká republika
a kaţdoročně v lednu oslovující širokou veřejnost za účelem shromáţdění finančních
prostředků na různé lokální, diecézní či zahraniční charitativní projekty.
Chebský dukát: Dlouhodobý fundraisingový projekt zaměřený na rozvoj nejrůznějších
způsobů finanční spoluúčasti na sluţbách farní charity jako je získávání dotací od
různých institucí a podpůrných organizací, firemní sponzoring, osobní dárcovství,
charitativní koncerty či jiné fundraisingové aktivity.
Účetnictví: Sluţba zajišťující evidenci, kontrolu a transparentní vykazování finančních
toků farní charity a spravování charitní pokladny.

Podrobnější popis jednotlivých středisek, programů či sluţeb Farní charity Cheb lze nalézt na
http://charita.farnostcheb.cz a pod příslušným menu.

CO SE DĚLO V ROCE 2007?
Rok 2007 lze nazvat rokem prudkého rozvoje či
růstu. I kdyţ většina sluţeb a aktivit navazovala jiţ
na jiţ dříve poloţené základy, teprve v tomto roce
byly formalizovány a dále rozvinuty.
Hlavní snahou nasměrovanou dovnitř farnosti bylo
oslovit co nejvíce farníků a prohloubit jejich citlivost
pro diakonický rozměr jejich osobní cesty víry i
farnosti jako celku (např. pomocí postního cyklu
Cesta milosrdenství či prezentací charitních sluţeb
v rámci podzimních Farních dnů s biskupem – na
fotografii vlevo Jana Karasová u charitní nástěnky).
Zároveň jsme se snaţili oslovit další lidi ochotné zapojit se do dobrovolnických sluţeb (k tomu
především slouţilo zaloţení Dobrovolnického centra při Farní charitě Cheb) a poskytovat jim i
odbornou formaci (kromě jiného také skrze Školu sv. Aneţky).
Administrativně byl tento rozvoj završen akreditací dobrovolnického centra na ministerstvu vnitra
a udělením vlastní právní subjektivitě farní charitě biskupem plzeňským.

DŮLEŢITÉ UDÁLOSTI A AKCE V R. 2007
6. – 8. 1.
10. 2.
21. 2. – 8. 4.
5. a 8. 4.
31. 3.
8. 4.
11. 4.
18. 4.
23. 4.
30. 4.
15. 5.
7. 5.
21. 5.
13. 6.
26. 6.
26. 6.
12. 9.

Tříkrálová sbírka 2007
Den modliteb za Charitu: adorace a mše za uzdravení s pomazáním nemocných
postní cyklus katechezí a modliteb Cesta milosrdenství
sbírka na podporu sluţeb farní charity Postní dar
Škola sv. Aneţky: celodenní seminář na téma Pastorační péče o nemocné
vyhlášení konkursu na místo ředitele Farní charity Cheb
setkání Rady dobrovolnických center regionu Severozápad v K. Varech
zaloţení Dobrovolnického centra při Farní charitě Cheb
Škola sv. Aneţky: přednáška a beseda na téma Dobrá smrt či dobré umírání?
první setkání svépomocné skupiny Sasanka
iniciace dobrovolnického programů „Bolest a moudrost“ a „Úţasní senioři“
Škola sv. Aneţky: návštěva přednášky Umění doprovázet v K. Varech
Škola sv. Aneţky: večerní seminář Dobrovolnictví a praxe hospicové péče
setkání Rady dobrovolnických center regionu Severozápad v Mostě
Výroční setkání spolupracovníků Farní charity Cheb
ustanovení nové Rady Farní charity Cheb
setkání Rady dobrovolnických center regionu Severozápad v Kadani
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22. 9.
2. 10.
13. 10.
16. 10.
17. 10.
20. 10.
25. 10.
26. 10.
1. 11.
17. 11.
16. – 18. 11.
19. 11.
6. 12.
10. 12.
15. 12.
19. 12.
24. 12.
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iniciace dobrovolnického programu „Dědictví otců“
iniciace dobrovolnického programu „Martinův plášť“
počátek pravidelných supervizí programu „Bolest a moudrost“
první výprava s tříkrálovými koledníky do Aquafóra
setkání Rady Farní charity Cheb
Škola sv. Aneţky: přednáška a beseda Paliativní péče v ošetřovatelství
setkání se skupinou Caritas Plauen a klubu ţen z Waldsassenu
podepsání smlouvy o spolupráci dobrovolníků s Domovem pro seniory Cheb
iniciace dobrovolnického programu „Sasanka“
setkání Rady dobrovolnických center regionu Severozápad v Ústí n. L.
druhá výprava s tříkrálovými koledníky do Aquafóra
prezentace sluţeb farní charity na Farních dnech s biskupem
zahájení sluţby Kontaktního místa charity v prostorách farní kanceláře
setkání Rady dobrovolnických center regionu Severozápad v Chebu
schválení akreditace DC při FCH Cheb Ministerstvem vnitra ČR
benefiční koncert u sv. Mikuláše na vybavení půjčovny zdravotnických potřeb
udělení právní subjektivity – zřízení církevní právnické osoby FCH Cheb
štědrovečerní nádraţní večeře pro lidi bez přístřeší

TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA 2007
Tradiční Tříkrálová sbírka byla, která v naší farnosti probíhala o
víkendu 5. – 7. ledna 2007, se nesla ve znamení legendy o „čtvrtém
králi“, který byl nejvíce obdarován tím, ţe kaţdého obdarovával. Do
ulic se tentokrát pod vedením Petra Novotného a jeho týmu vydalo
36 koledníků, kteří vytvořili 17 skupinek (v r. 2006 jich bylo 25) a
vybrali celkem 96.819,50 Kč (oproti sbírce předchozí to znamenalo
téměř o 35 tis. méně). Místní podíl 65% z celkového výtěţku byl dle
záměru pouţit na vybudování prostor pro kontaktní místo charity a
na sluţbu Noclehárny Betlém.
Na podzim jsme se pak s koledníky vypravili do františkolázeňského
Aquafóra, abychom se motivovali ke sbírce následující.

POSTNÍ CESTA MILOSRDENSTVÍ
V postní době jsme v roce 2007 společně s chebskou farností putovali „cestou milosrdenství“ a
kaţdý týden jsme přemýšleli, debatovali a modlili se za jednu skupinu potřebných: chudí a lidé
bez domova; vězni a závislí; cizinci a sociálně vyloučení; nemocní a trpící; rodiny, děti a umírající.
Postní doba pak ve farnosti byla symbolicky uzavřena sbírkou na podporu sluţeb farní charity
nazvanou „postní dar“. Zdá se, ţe cyklus Cesta milosrdenství přispěl k prohloubení celkové
citlivosti farníků pro potřeby lidí v nouzi i pro jejich vlastní moţnosti těmto lidem pomáhat.

DOBROVOLNICKÉ CENTRUM PŘI FCH CHEB
V dubnu 2007 bylo se souhlasem ředitele DCH Plzeň Ing. Jiřího Lodra zřízeno Dobrovolnické
centrum při Farní charitě Cheb, které se záhy stalo členem Rady dobrovolnických center regionu
Severozápad. Pod vedením Ing. Evy Kolafové a metodickým vedením Mgr. Lenky Černé z DC Ústí
nad Labem jsme pak postupně ve farnosti iniciovali pět dobrovolnických programů („Bolest a
moudrost“, „Úţasní senioři“, „Sasanka“, „Martinův plášť“ a „Dědictví otců“), započali realizaci
projetu rozvoje dobrovolnictví v chebském regionu, uzavřeli dohodu o spolupráci s přijímajícími
organizacemi Domovem pro seniory Cheb, Noclehárnou Betlém a Římskokatolickou farností
Cheb, zorganizovali nábor dobrovolníků na Střední zdravotnické škole Cheb a Gymnáziu Cheb,
započali nabízet pravidelnou odbornou supervizi a celý proces nakonec završili podáním ţádosti o
akreditaci dobrovolnického centra na Ministerstvu vnitra, která nám byla udělena 10. 12. 2007.
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Sluţba našich dobrovolníků byla oceněna také
tím, ţe jedna z nich, paní Anna Hirtová (na
fotografii vlevo při štědrovečerní večeři pro lidi
bez přístřeší na nádraţí), získala spolu s dalšími
pěti dobrovolníky z karlovarského kraje cenu
Křesadlo 2007 – ocenění pro „obyčejné lidi, kteří
dělají neobyčejné věci“. Tím byla oceněna nejen
její dlouholetá sluţba v charitním šatníku a
v domácnostech nemocných, ale i sluţba celé
farní charity. Křesadlo převzala ji při slavnostním
ceremoniálu na Hradě Lokti dne 7. března 2008.

SVÉPOMOCNÁ SKUPINA SASANKA
V dubnu se také začala ve farním domě pod vedením Elišky
Tumidalské (na fotce se svým synem Kajdou) scházet
svépomocná skupina Sasanka určená pro rodiče dětí
s psychickým či kombinovaným postiţením (zpravidla se
schází kaţdý měsíc kolem 5 aţ 8 maminek). Po zmapování
moţností, potřeb a očekávání bylo zatím dohodnuto, ţe
zůstaneme u formátu svépomocné skupiny do té doby,
pokud nevyroste potenciál k iniciaci projektu zaloţení
nějaké profesionální sociálně-zdravotní sluţby.

ŠKOLA SV. ANEŢKY
V rámci projektu Škola sv. Aneţky zaměřeného na formaci dobrovolníků pro sluţbu nemocným a
umírajícím se během roku 2007 uskutečnily tyto přednášky či semináře:
1. Pastorační péče o nemocné (31. 3. 2007): Celodenní seminář určený dobrovolníkům
navštěvujícím nemocné vedený farářem Petrem Bauchnerem a ředitelem FCH Petrem
Hruškou (Farní dům Cheb)
2. Dobrá smrt či dobré umírání? (23. 4. 2007): Přednáška doc. MUDr. Václava Fessla a sestry
Ludmily Kučerové o doprovázení umírajících a eutanázii (Hygienická stanice Cheb)
3. Umění doprovázet (7. 5. 2007): Přednáška MUDr. Marie Svatošové, zakladatelky
hospicového hnutí u nás, o hospicové péči (Městská knihovna Karlovy Vary)
4. Dobrovolnictví a praxe hospicové péče (21. 5. 2007): Praktický odpolední seminář s
pracovními skupinami vedený pracovníky Hospice sv. Lazara v Plzni (Farní dům Cheb)
5. Paliativní péče v ošetřovatelství (17. 10. 2007): Přednáška
a seminář zaměřený na téma péče u umírajícího v domácím
prostředí vedený vedoucí domácího hospice Cesta domů
Alţbětou Mišoňovou (Hygienická stanice a Farní dům Cheb)
Kromě toho se po celý rok kaţdoměsíčně scházela skupinka
spolupracovníků sluţby nemocným ke společné modlitbě a
reflexi pod vedením Mgr. Petra Bauchnera a od října 2007
začala být nabízena kaţdoměsíční supervizní setkání pro
dobrovolníky slouţící starým a nemocným pod odborným
vedením Mgr. Lenky Brodské.

KONTAKTNÍ MÍSTO CHARITY
Jiţ delší dobu plánovaná poradenská a koordinační sluţba kontaktního místa charity dostala na
podzim roku 2007 konkrétnější obrysy tím, ţe jsme zatím provizorně, v prostorách farní
kanceláře, začali po dva dny v týdnu nabízet základní poradenství či orientaci v sociálních
sluţbách a pomoc v ţivotních krizových situacích. Nyní (duben 2007) je dokončována
rekonstrukce samostatných prostor, které budou od června vyuţívány pro sluţbu kontaktního
místa a kanceláře dobrovolnického centra.
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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. Zvlášť se věnujeme
vyúčtování Tříkrálové sbírky 2007 a kromě celkového rozpočtu předestíráme i záměry na TS 08.

HOSPODAŘENÍ FARNÍ CHARITY CHEB V ROCE 2007
Z tabulky uvedené níţe lze získat přehled o příjmech a výdajích Farní charity Cheb za rok 2007.
Protoţe v tomto roce ještě naše Farní charita byla organizační, a tudíţ i 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“).
Příjmy: Jak je patrné z přehledu, v roce 2007 byla sluţba FCH Cheb financována převáţně ze tří
zdrojů: příspěvku na celoroční činnost od města Chebu, příspěvku od Řk farnosti Cheb (který byl
štědrý především díky výsledku sbírky „Postní dar“) a z výnosu Tříkrálové sbírky (určenému na
spolufinancování zřízení prostor pro Kontaktní místo charity). Rozpočtový předpoklad nebyl
naopak splněn v ostatních příjmových kategoriích, přičemţ zcela nevyuţit zůstal z personálních
důvodů potenciál firemního sponzoringu. Výnos z prosincového benefičního koncertu na účely
podpory zřízení minipůjčovna zdravotnických pomůcek (přes 15 tis. Kč) se v přehledu neobjevuje,
protoţe byl zaevidován aţ do účetního roku 2008.
Výdaje: Náklady na sluţbu FCH Cheb v roce 2007 víceméně odpovídaly předpokládanému
rozpočtu, kromě osobních nákladů. Zde byly náklady podstatně niţší, neţ jsme původně
předpokládali (místo více neţ 70 tis. jen 14 tis. Kč), a to proto, ţe většinu plánovaných sluţeb
(lektoři, koordinace DC, supervize apod.) se nám podařilo zajistit sponzorsky nebo dobrovolnicky.
Tříkrálová sbírka: V roce 2007 jsme ve výnosu z Tříkrálové sbírky zaznamenali pokles oproti roku
předchozímu (místo předpokládaných 130 tis. výnos nedosáhl ani 100 tis.), a to především z toho
důvodu, ţe se nám nepodařilo získat dostatečný počet koledníků. V níţe uvedeném rozpočtu,
který byl aktualizován aţ po uzavření TS 2007, je však jiţ s tímto poklesem počítáno.
Z plánovaných záměrů vyuţití jsme tedy museli vypustit příspěvky na Školu sv. Aneţky a na
přípravu Integrované péče, které jsme však pokryli díky výše zmíněnému dobrovolnickému
zajištění lektorů, koordinátorů a supervizorů. Naopak plánovaný příspěvek pro Noclehárnu
Betlém jsme navýšili z 10 tis. na necelých 13 tis. Kč (doplněný z rozpočtu na 15 tis.), čímţ jsme
částečně mohli přispět na náklady spojené s převzetím provozu Denního centra sv. Alţběty.

FINANČNÍ UZÁVĚRKA FARNÍ CHARITY CHEB 2007
Číslo
Druh příjmu
řádku
1
Dotace obec
1.1
grant Města Cheb na zajištění TS 2007
1.2
grant Města Cheb na celoroční činnost FCH
2
Dary tuzemské
2.1
příspěvek Řk farnosti Cheb
2.2
dary právnických osob
2.3
dary fyzických osob
3
Sbírky církevní
3.1
účelové sbírky (benefiční koncert vloţen aţ 2008)
3.2
výnos z kasičky u Betléma
4
Sbírky ostatní
4.1
Tříkrálová sbírka 2007 - regionální podíl
5
Ostatní příjmy (úroky)
Celkové příjmy (výnosy)
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Rozpočet
v Kč
44 000 Kč
2 000 Kč
42 000 Kč
55 000 Kč
20 000 Kč
20 000 Kč
15 000 Kč
10 000 Kč
5 000 Kč
5 000 Kč
65 000 Kč
65 000 Kč
- Kč
174 000 Kč

Skutečnost
v Kč
44 000,00 Kč
2 000,00 Kč
42 000,00 Kč
37 114,00 Kč
30 314,00 Kč
- Kč
6 800,00 Kč
1 490,00 Kč
- Kč
1 490,00 Kč
62 932,50 Kč
62 932,50 Kč
77,87 Kč
145 614,37 Kč
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Číslo
Výdajové poloţky
řádku
1
Spotřeba materiálu a energií
1.1 plyn a elektřina Kontakt. místo (započteno do 2.3)
1.2
kancelářské potřeby (software v 2.4)
1.3
zajištění TS 2007 - občerstvení koledníků
1.4
zajištění TS 2007 - materiál, Aquafórum
1.5 odbor. literatura (2.308,- Kč zaplaceno v lednu 08)
1.6
zřízení Kontakt. místa FCH (hrazeno z TS 2007)
2
Náklady na sluţby
2.1
kurs pro koordinátora dobrovolníků
2.2
příprava projektů FCH (zajištěno dobrovolnicky)
2.3
pronájem prostor pro Kont. místo (včetně energií)
telefony Kontaktní místo (hrazeny farností)
2.4
softwarové vybavení PC (DHM)
2.5
ostatní (poplatky, poštovné apod.)
3
Mzdy a ostatní osobní náklady
3.1
Škola sv. Aneţky (1x DPP, ostatní sponzorsky)
3.2
koordinace DC (2x DPP, ostatní dobrovolnicky)
3.3
supervize (1x DPP, ostatní dobrovolnicky)
3.4
sráţka daně za DPP
4
Soc. a zdr. poj. (odměny řešeny formou DPP)
5
Dary
5.1
výpomoc lidem v nouzi (štědrovečerní večeře)
5.2
příspěvek "Adopce na dálku" v Peru
5.3
podpora Noclehárny Betlém z TS 2007
6
Ostatní náklady
6.1
zajištění setkání Rady DC Severozápad
6.2
členský příspěvek Rady DC Severozápad
Celkové výdaje (náklady)
Výsledek hospodaření + zisk / - ztráta

Farní charita Cheb
Rozpočet
v Kč
70 300 Kč
8 000 Kč
6 000 Kč
- Kč
6 300 Kč
- Kč
50 000 Kč
22 000 Kč
5 000 Kč
5 000 Kč
4 000 Kč
3 000 Kč
- Kč
5 000 Kč
60 000 Kč
10 000 Kč
30 000 Kč
20 000 Kč
- Kč
11 250 Kč
21 100 Kč
7 500 Kč
6 600 Kč
7 000 Kč
- Kč
- Kč
- Kč
184 650 Kč

Skutečnost
v Kč
64 572,50 Kč
- Kč
344,00 Kč
5 005,50 Kč
3 117,00 Kč
6 106,00 Kč
50 000,00 Kč
26 993,50 Kč
3 999,00 Kč
- Kč
12 000,00 Kč
- Kč
8 443,00 Kč
2 551,50 Kč
14 000,00 Kč
1 700,00 Kč
8 500,00 Kč
1 700,00 Kč
2 100,00 Kč
- Kč
23 490,00 Kč
1 890,00 Kč
6 600,00 Kč
15 000,00 Kč
4 614,00 Kč
1 614,00 Kč
3 000,00 Kč
133 670,00 Kč
+ 11 944,37 Kč

VYUŢITÍ PROSTŘEDKŮ Z TŘÍKRÁLOVÉ SBÍRKY 2007
Celkový výtěţek sbírky organizované FCH Cheb (100 %)
96 819,50 Kč
Částka, kterou FCH Cheb získala zpět pro regionální projekty
předpoklad
90 000,00 Kč
(65% z celkového výtěţku, který činil 96 819,50 Kč)
skutečnost 62 932,50 Kč
Škola sv. Aneţky
předpoklad 15 tis. Kč – revidováno na
0 Kč
Kontaktní místo FCH
předpoklad 50 tis. Kč – zůstává na
50 000 Kč
Integrovaná péče
předpoklad 15 tis. Kč – revidováno na
0 Kč
Noclehárna Betlém
předpoklad 10 tis. Kč – revidováno na
12 932,50 Kč

ROZPOČET FARNÍ CHARITY CHEB NA ROK 2008
Níţe uvádíme rozpočet Farní charity Cheb na rok 2008.
Jak vyplývá z finančního přehledu, v roce 2008 se chceme pokusit některé sluţby částečně
profesionalizovat. Za tím účelem jsme na základě získané akreditace z Ministerstva vnitra pro
naše dobrovolnické centrum poţádali MV ČR o dotaci 269 tis. Kč na částečné pokrytí našich
dobrovolnických programů. Pokud by nám tato dotace byla udělena, mohli bychom nejen
zaměstnat na částečný úvazek vedoucího dobrovolnického centra, vybavit jeho kancelář a zajistit
pojištění dobrovolnické činnosti, ale také bychom mohli mnohem více rozvinout přednáškovou,
supervizní a popularizační činnost za účelem rozvoje dobrovolnictví v Chebském regionu.
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Podobně jsme se také odváţili poţádat město Cheb o navýšení příspěvku na činnost, a to ve výši
80 tis. Kč. Tento příspěvek by nám pomohl nejen zabezpečit provozní náklady, ale také by
umoţnil
podstatně
rozšířit
moţnosti
vzdělávání
spolupracovníků a zajištění potřebných pomůcek pro klienty.
Dalším stálým zdrojem pro naši činnost je pak výnos
z Tříkrálové sbírky, o který se tradičně podělíme
s Noclehárnou Betlém (na fotce skupinka koledníků před
Farním penzionem v Dolním Ţandově). Oproti minulým letům
pak chceme skrze projekt „Chebský dukát“ mnohem více
podpořit rozvoj firemního a osobního dárcovství.

ROZPOČET FARNÍ CHARITY CHEB 2008
Druh výdajů
Osobní náklady celkem
mzdové náklady
dohody o provedení práce
dohody o provedení činnosti
zákonné sociální a zdravotní pojištění
Materiálové náklady
kancelářské potřeby a spotřební materiál
kancelářský nábytek a vybavení (DHM)
výpočetní technika (DHM)
mobilní telefon pro koordinátora DC
odborná literatura
pomůcky pro činnost dobrovolníků s klienty
pomůcky a tisky pro školení a vzdělávání
základní fond pomůcek pro půjčovnu
jiné (pohoštění, TS 2008, dárky apod.)
Energie celkem
elektřina, plyn, vodné, stočné
Sluţby celkem
nájemné
školení, semináře
poštovné, tel. poplatky, fax
propagace
softwarové vybavení PC (nehmotný DHM)
reţijní sluţby (účetnictví, správa PC apod.)
pojištění dobrovolníků
výpis z rejstříku trestů či zdravotní prohlídky
Cestovní náklady celkem
jízdné školitelů a poradců
smluvní příspěvek na jízdné dobrovolníků
Ostatní náklady celkem
zřízení Kontaktního místa FCH - z TS 2007
občerstvení na supervizích a kurzech
příspěvek na stravování dobrovolníků
členský příspěvek Rada DC SZ
příspěvek na Betlém - z TS
fond sociální výpomoci pro lidi v nouzi
příspěvek na zajištění sluţeb pro seniory
Celkem

12

Předpoklad
na rok 2008
197 000 Kč
- Kč
35 000 Kč
120 000 Kč
42 000 Kč
147 000 Kč
13 000 Kč
30 000 Kč
45 000 Kč
2 000 Kč
5 000 Kč
6 000 Kč
6 000 Kč
30 000 Kč
10 000 Kč
7 000 Kč
7 000 Kč
92 000 Kč
20 000 Kč
15 000 Kč
15 000 Kč
8 000 Kč
7 000 Kč
8 000 Kč
18 000 Kč
1 000 Kč
25 500 Kč
7 500 Kč
18 000 Kč
73 500 Kč
- Kč
5 500 Kč
18 000 Kč
- Kč
20 000 Kč
20 000 Kč
10 000 Kč
542 000 Kč

Skutečnost
roku 2007
14 000 Kč
- Kč
14 000 Kč
- Kč
- Kč
14 573 Kč
344 Kč
- Kč
- Kč
- Kč
6 106 Kč
- Kč
- Kč
- Kč
8 123 Kč
4 000 Kč
4 000 Kč
22 994 Kč
8 000 Kč
3 999 Kč
2 552 Kč
- Kč
8 443 Kč
- Kč
- Kč
- Kč
- Kč
- Kč
- Kč
78 104 Kč
50 000 Kč
1 614 Kč
- Kč
3 000 Kč
15 000 Kč
8 490 Kč
- Kč
133 670 Kč

Skutečnost
roku 2006
- Kč
- Kč
- Kč
- Kč
- Kč
29 630 Kč
11 300 Kč
- Kč
- Kč
- Kč
- Kč
6 530 Kč
- Kč
- Kč
11 800 Kč
19 351 Kč
19 351 Kč
34 942 Kč
19 488 Kč
- Kč
6 328 Kč
5 453 Kč
- Kč
3 673 Kč
- Kč
- Kč
- Kč
- Kč
- Kč
21 367 Kč
- Kč
- Kč
- Kč
- Kč
- Kč
21 367 Kč
- Kč
105 289 Kč
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Druh příjmů
Vlastní prostředky (vklady, příspěvky…)
Příjmy z projektu (vstupné, příjmy z prodeje…)
Dotace ze státního rozpočtu (MV ČR)
Dotace od samosprávy (Město Cheb)
Tříkrálové sbírka - regionální podíl
Příspěvek Řk farnosti Cheb
Příspěvky dárců a sponzorů
Ostatní příjmy
Celkem

Předpoklad na
rok 2008
- Kč
- Kč
269 000 Kč
80 000 Kč
60 000 Kč
30 000 Kč
100 000 Kč
3 000 Kč
542 000 Kč

Skutečnost
roku 2007
- Kč
- Kč
- Kč
44 000 Kč
62 933 Kč
31 804 Kč
5 300 Kč
78 Kč
144 115 Kč

Skutečnost
roku 2006
6 000 Kč
7 251 Kč
- Kč
25 000 Kč
29 930 Kč
4 000 Kč
24 954 Kč
33 Kč
97 168 Kč

ZÁMĚR VYUŢITÍ PROSTŘEDKŮ Z TŘÍKRÁLOVÉ SBÍRKY 2008
Celkový výnos Tříkrálové sbírky 2008
Regionální projekty
“Dobro volá” – rozvoj dobrovolnictví na Chebsku
“Aneţka” – podpora sluţeb Farní charity Cheb
“Betlém” – noclehárna a denní centrum v Chebu
Projekty Diecézní charity Plzeň
Fond zahraniční humanitární pomoci
Podpora ústředí Charita Česká republika
Centrální reţie Tříkrálové sbírky 2008

127 343 Kč
65 % výnosu: 82 773 Kč
27 591 Kč
27 591 Kč
27 591 Kč
15 % výnosu: 19 101 Kč
10% výnosu: 12 734 Kč
5% výnosu: 6 367 Kč
5% výnosu: 6 367 Kč

KDO NÁS PODPORUJE?
Jak je vidět finančního přehledu, naše farní
charita by se ve své sluţbě neobešla bez
podpory nejen mnoha 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 2007
přispěl k realizaci poslání naší charity. Za
kaţdý, i sebemenší příspěvek budeme
vděčni (vlevo na fotce je zachycen jeden
z dárců spolu s bývalou ředitelkou farní
charity Brigitou Loosovou při benefičním
koncertě v kostele sv. Mikuláše).
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“.
Zde chceme výslovně zmínit naše finanční či materiální sponzory v roce 2007 (v pořadí dle
abecedy), přičemţ jiţ neuvádíme seznam těch, kteří s naší farní charitou spolupracují jakýmkoli
jiným způsobem (např. formou dobrovolnictví, poradenství či modlitební podpory):
Červený kříţ (pouţitý
nábytek pro kancelář)
dárci Tříkrálové sbírky
ISS Cheb Restaurace u
Kříţovníků (občerstvení)

Klub křesťanských ţen
(finanční podpora)
Město Cheb (granty)
Občerstvení Dubská
(štědrovečerní večeře)

Římskokatolická farnost
Cheb (sbírka Postní dar)
UNIPAP Plus Cheb (slevy)
a mnoho dalších
anonymních dárců
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CO CHYSTÁME?
DLOUHODOBÁ VIZE
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 v dlouhodobém 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.
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 2008
Jestliţe rok 2007 lze nazvat rokem prudkého rozvoje, v roce 2008 chceme dávat důraz spíše na
konsolidaci a zkvalitnění jiţ rozběhnutých sluţeb a programů. Velký důraz chceme poloţit na
získávání dalších spolupracovníků (dobrovolníků, kmenových spolupracovníků i odborníků),
osobní i týmovou formaci, rozvíjení partnerských vztahů s ostatními organizacemi a prohlubování
sociální citlivosti a hledání skrytého potenciálu pro charitativní sluţby v chebské farnosti.
Z konkrétních projektů či sluţeb, kterým chceme v roce 2008 věnovat zvláštní pozornost, lze
zmínit následující:
Dobrovolnické centrum: Během roku 2008 chceme dále rozvinout jiţ akreditované i některé
další neakreditované programy Dobrovolnického centra:
o Tříkrálová sbírka: projekt předpokládající zapojení mnohem širšího okruhu dobrovolníků
do této fundraisingové akce neţ tomu bylo doposud
o Ferda Mravenec: evidence a shánění dobrovolníků pro sluţbu vzájemné výpomoci ve
farnosti a nabídky „prací všeho druhu“
o Rozvoj dobrovolnictví: projekt mající za cíl zasáhnout širší občanskou společnost na
Chebsku a inspirovat ji k většímu zapojení se do dobrovolnictví
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Kontaktní místo: Během roku 2008 chceme rozvinout 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. V červnu plánujeme stěhování kontaktního místa a kanceláře
dobrovolnického centra do vlastních, od farnosti pronajatých prostor v prvním patře farního
domu. Zde počítáme s rozvinutím především těchto projektů:
o Chebský dukát: fundraisingový projekt s cílem získávat finanční prostředky pro
zabezpečení programů a sluţeb farní charity a vést komerční, podnikatelskou i
občanskou veřejnost k postoji solidarity s potřebnými
o Vzájemná výpomoc: iniciace sluţby
zaměřené na propojení nabídek pomoci a
inzerce potřeb z nejrůznějších oblastí
činnosti (domácí práce, hlídání dětí, vaření,
nákupy, zahradní práce, různé drobné
opravy, sloţení uhlí apod.; na fotce vpravo
např. Viktor s Jiřím pomáhají Pepovi a jejich
Kajdovi
s překonáváním
terénních
překáţek na farní dovolené)
o Charitní poradna: poradenské sluţby
zaměřené zvláště na oblast doprovázení
váţně nemocných a umírajících uprostřed
vlastní rodiny podpořené odbornou
supervizí a zprostředkovávající kontakt na síť dalších odborníků, úřadů či institucí
Integrovaná péče: Během roku 2008 chceme udělat některé další kroky k naplnění vize
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“ také na zřeteli i širší kontext ţivota „klienta“
(jeho rodinu, vztahy, sociální zařazení, místní komunitu apod.).
o Minipůjčovna pomůcek: půjčovna bude postupně vybavována např. antidekubitními,
rehabilitačními a dalšími podpůrnými pomůckami usnadňujícími pobyt nemocného na
lůţku nebo péči rodiny o vlastního člena v domácím prostředí
o Hospicová péče: spolupráce s městem Cheb a občanským sdruţením Hospic pro
Karlovarský kraj na zaloţení mobilní hospicové péče a přípravě zřízení zděného hospice
o Pohřební bratrstvo: iniciace projektu zaměřeného na nabídku zprostředkování pohřbu a
všech záleţitostí s ním souvisejících pro osamělé občany

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, stejně jako vloni, zopakovat: Přijďte se mezi nás podívat! Ať uţ virtuálně pomocí našeho
webu (http://charita.farnostcheb.cz nebo http://dobrovolnici.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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