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Výroční zpráva Farní charity Cheb a Dobrovolnického centra při Farní charitě
Cheb za rok 2010. V březnu 2011 vydala Farní charita Cheb vlastním nákladem
v počtu 200 kusů. Adresa kontaktního místa a kanceláře FCh Cheb: Kostelní
nám. 15, 350 02 Cheb, tel. 354 422 458, kontakt na ředitele FCh Cheb:
608 656 557, charita@farnostcheb.cz; kontakt na vedoucí Dobrovolnického
centra při FCh Cheb: 731 619 729; dobrovolnici@farnostcheb.cz. Foto první
straně obálky: Skupina dobrovolníků pomáhající při odstraňování následků
povodní v Raspenavě v srpnu 2010. Fotografická koláţ na poslední straně
obálky: fotografie z akcí v roce 2010 z archivu Farní charity Cheb.
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CO ŘÍCI NA ÚVOD?
Milí přátelé,
jestliţe
jsme
rok
2006
nazvali
„rokem
zakořenění“, rok 2007 „rokem růstu“, rok 2008
„rokem učení“ a rok 2009 „rokem stabilizace“,
pak uplynulý rok 2010 bychom mohli označit pro
Farní charitu Cheb jako „rozvojový“. Činnosti,
které jsme v minulých letech zaběhli, jsme podle
aktuální situace ještě rozšířili o nové. Pokud
máme rok 2010 vystihnout ještě i nějakým jiným
slovem, lze říci, ţe to byl rok „dobrý“. Netvrdíme, ţe všechno, co
nás potkalo, bylo dobré. Ale dokázali jsme nepříznivé události,
které v jeho průběhu nastaly, vyuţít jako impuls k tomu, abychom
se pustili do něčeho nového a neprozkoumaného.
První nepříznivou okolností, se kterou jsme se museli vyrovnat,
byly niţší dotace na činnost Dobrovolnického centra z Ministerstva
vnitra, neţ jsme očekávali. Ztrátu finančních prostředků jsme ale
dokázali vyrovnat zorganizováním benefičního Poutního maratonu.
Masová účast sportovců, poutníků a příznivců i mediální ohlas akce
značně předčily naše očekávání.
Další citelnou ztrátou pro Farní charitu byl odchod patera Petra
Bauchnera do Sokolova. On byl srdcem sluţby navštěvování
nemocných a dělal to od samých počátků dobře i s láskou.
Od září byl tým farní charity posílen o Zdeňku Hulínskou, která má
na starosti kontaktní místo Charity a charitní protidluhovou
poradnu. Klientů této sluţby rychle přibývá, coţ nám potvrzuje její
potřebnost. Dále má na starosti fundraisingovou a ekonomickou
činnost pro farní charitu.
I v roce 2010 jsme byli vděčni, ţe se na poslání naší farní charity
podílely další církevní a necírkevní organizace i jednotliví lidé dobré
vůle. Bez této pomoci bychom nemohli existovat a spoléháme na ni
i do budoucna.
Na následujících stránkách se můţete seznámit
alespoň s něčím z toho, co jsme také díky vám
mohli v průběhu roku uskutečnit.
Ing. Eva Kolafová
Dobrovolnické centrum
při Farní charitě Cheb
vedoucí

Mgr. Petr Hruška, Th.D.
Farní charita Cheb
ředitel

Pokud byste se chtěli dozvědět více, mrkněte na naše stránky:
www.charita.farnostcheb.cz či www.dobrovolnici.farnostcheb.cz
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KDO JSME A CO DĚLÁME?
IDENTITA FARNÍ CHARITY
Farní charita Cheb (www.charita.farnostcheb.cz) je jedním z
nástrojů pro zabezpečení diakonického poslání chebské katolické
farnosti (www.farnostcheb.cz): členům farní obce poskytovat
prostor a nástroje pro solidární sdílení materiálních statků a sluţby
lásky mezi sebou navzájem tak, aby nikdo netrpěl nouzi, a aby
mohli osobně i organizovaně SLOUŢIT DAREM KRISTOVA ŢIVOTA všem
lidem v oblasti své působnosti, kteří trpí jakoukoli nespravedlností,
samotou, bolestí či bídou, a poskytnout či zprostředkovat jim
účinnou a jejich situaci přeměřenou pomoc.

ZÁKLADNÍ ÚDAJE
Název: Farní charita Cheb
Sídlo: Kostelní nám. 188 / 15, 350 02 Cheb
Statutární zástupce: ředitel FCh Cheb, Mgr. Petr Hruška, Th.D.
Identifikační číslo: 73 63 44 09
Zřizovatel: Biskupství plzeňské, nám. Republiky 35, 301 00 Plzeň,
zastoupené biskupem plzeňským Mons. Františkem Radkovským
(www.bip.cz)
Založení: 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: veřejná církevní právnická osoba podle kán.
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: č. 8/1-06-715/2008-2137 ze dne 6. 2. 2008 na
Ministerstvu kultury České republiky; jsme evidováni v Evidenci
NNO na www.evidencenno.portal.gov.cz
Akreditace DC při FCh: Dobrovolnické centrum při FCh Cheb bylo
i v roce 2010 akreditováno na MV ČR, podle § 6 odst. 2 zák. č.
198/2002 Sb. pod č. j. OP-213-3/DS-2007 z 10. 12. 2007.
Působnost: území Římskokatolické farnosti Cheb, tj. katastrální
území obcí Cheb, Dolní Ţandov, Milíkov, Pomezí, Tuřany, Odrava,
Okrouhlá, Lipová a Nebanice
Kontakty: 608 656 557 (ředitel FCh), 731 619 729 (vedoucí DC)
www.charita.farnostcheb.cz charita@farnostcheb.cz
www.dobrovolnici.farnostcheb.cz dobrovolnici@farnostcheb.cz
Bankovní spojení: Poštovní spořitelna, č. účtu 220699597 / 0300
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POSLÁNÍ FARNÍ CHARITY CHEB
Posláním Farní charity Cheb je v úzké spolupráci s
Římskokatolickou
farností
Cheb
(www.farnostcheb.cz),
ve
spolupráci s dalšími charitativními či sociálními projekty místních
obcí, neziskových organizací či církví a pod metodickým vedením
Diecézní charity Plzeň (www.dchp.cz) pomáhat lidem v nouzi na
principech křesťanské lásky.
Podrobnější rozvedení poslání FCh Cheb lze nalézt
www.charita.farnostcheb.cz, pod poloţkou „Poslání a vize“.

na

VEDENÍ FARNÍ CHARITY CHEB A JEJÍCH SLUŢEB
Ředitel Farní charity Cheb: Výkonným orgánem je ředitel Farní
charity Cheb, kterého jmenuje a odvolává biskup plzeňský na
návrh místního faráře a po vyjádření ředitele Diecézní charity
Plzeň. Funkce ředitele Farní charity Cheb je vykonávána jako
dobrovolná sluţba; od 18. září 2006 ji zastává 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. V roce 2010 byly
členy Rady Farní charity Cheb kromě ředitele FCh Cheb také
Mgr. Petr Bauchner, Blanka Jirásková, Jana Karasová, Jana Křížová,
Petr Novotný a Alena Otípková.
Vedoucí dobrovolnického centra: Od 1. 1. 2009 převzala roli
vedoucí DC při FCh Ing. Eva Kolafová, která zároveň zastávala do
září 2010 roli kontaktní osoby Kontaktního místa Charity a je Farní
charitou Cheb zaměstnána smluvně na poloviční úvazek.
Kontaktním a poradenským pracovníkem je od září 2010
Zdeňka Hulínská, která tuto sluţbu vykonává na půl úvazku
v rámci pracovní smlouvy s Biskupstvím plzeňským jako pastorační
asistentka pro diakonické sluţby v chebské farnosti.
Vedoucí služeb: V roce 2010 zastávali vedení jednotlivých
programů či sluţeb Mgr. Petr Hruška (ředitel Farní charity Cheb,
poradenství a koordinátor programu Rozvoj dobrovolnictví a
Dědictví otců), Ing. Eva Kolafová (vedoucí DC při FCh Cheb,
kontaktní osoba Kontaktního místa Charity a koordinátorka
programů Sasanka a Martinův plášť), Mgr. Petr Bauchner
(návštěvní sluţba nemocných a koordinátor programu Bolest a
moudrost) byl od září nahrazen P. Hruškou, Jana Karasová
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(návštěvní a aktivizační sluţby pro seniory), Eliška Tumidalská
(svépomocná skupina Sasanka), Jaroslava Rymešová (koordinátor
farního taxi) a Zdeňka Skubeničová (ekonomika a účetnictví).
Externí supervizoři: Supervizi dobrovolníků programu Bolest a
moudrost a supervizi organizace zajišťoval v roce 2010 Mgr. Mgr.
Martin Fojtíček z o. s. Ledovec (www.ledovec.cz).
Stanovy FCh Cheb: Další podrobnosti o kompetencích a
strukturách Farní charity Cheb lze získat ve Stanovách Farní charity
Cheb
(ke
staţení
na
www.charita.farnostcheb.cz,
menu
„Dokumenty“ – „Základní dokumenty charity“).

STŘEDISKA A PROGRAMY FARNÍ CHARITY CHEB
Sluţba Farní charity Cheb se v roce 2010 realizovala ve střediscích
či projektech Dobrovolnické centrum, Kontaktní místo Charity,
Sluţba starým a nemocným a v dalších podpůrných sluţbách takto:
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. Naše DC
při FCh Cheb v průběhu roku 2010 evidovalo 52 dlouhodobě
aktivních dobrovolníků pro programy:
Bolest a moudrost: Program zprostředkovávající zapojení dobrovolníků
do návštěvní sluţby nemocným a aktivizační sluţby pro seniory
realizované naší farní charitou v LDN v Chebu, v Domově pro seniory
v Dragounské ulici v Chebu, v Domově pro seniory Skalka či
v domácnostech na území farnosti. V programu bylo v roce 2010
dlouhodobě zapojeno 18 dobrovolníků.
Sasanka: Program zprostředkovávající zapojení dobrovolníků do sluţby
výpomoci s hlídáním dětí při setkáních svépomocné skupiny Sasanka pro
rodiče dětí s psychickým či kombinovaným postiţením, případně také
zprostředkovávající
jednorázovou
či
pravidelnou
výpomoc
v domácnostech či na společných akcích. Do programu byli v roce 2010
zapojeni 2 trvalí a další příleţitostní dobrovolníci.
Martinův plášť: V rámci tohoto programu mohou dobrovolníci
spolupracovat s týmem Noclehárny Betlém Diecézní charity Plzeň na
zajišťování sluţeb v Denním centru sv. Alţběty, sociální výpomoc a
hygienickou očistu. V roce 2010 zajišťovaly tuto sluţbu 2 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
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území farnosti, především kostela sv. Mikuláše v Chebu a poutního místa
Maria Loreto ve Starém Hrozňatově. Do programu bylo během roku 2010
zapojeno 29 dobrovolníků.
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.
Počty dobrovolníků v tomto spíše neformálním programu neevidujeme;
lze odhadnout, ţe během roku 2010 své sluţby v rámci farní komunity při
různých příleţitostech nabízelo 30 - 40 lidí.
Tříkrálová sbírka: Program zaměřený na získávání dobrovolníků pro
zajištění charitního fundraisingového projektu Tříkrálová sbírka. V roce
2010 bylo do projektu zapojeno 90 dobrovolníků (z toho 26 vedoucích).
Rozvoj dobrovolnictví: Tento projekt je zaměřen k podpoře rozvoje
veřejně prospěšného dobrovolnictví na Chebsku a byl v roce 2010
zajištěn ředitelem FCh Cheb, vedoucí DC při FCh Cheb a externími
supervizory a školiteli. Pravidelně jsme se účastnili zasedání Rady
dobrovolnických center regionu Severozápad. V průběhu roku se kaţdé
dva měsíce konaly supervize odborné dobrovolníků.
Od prosince byla zapojena v rámci tohoto programu jedna dobrovolnice,
která pomáhá s doučováním dětí ze sociálně slabých rodin v Kotci
v Mariánských Lázních.

KONTAKTNÍ MÍSTO CHARITY
Kontaktní místo Charity i v roce 2010 pokračovalo v zajišťování
kontaktu s veřejností, zprostředkovávalo osobní či telefonické
základní pastoračně-sociální, protidluhové či hospicové poradenství
a koordinovalo především následující projekty, aktivity a sluţby:
Poradenství: Kontaktní místo Charity bylo v roce 2010 otevřeno
zpočátku dva dny v týdnu a později čtyři dny v týdnu (úterý dopoledne a
čtvrtek odpoledne a od září, kdy nastoupila Zdeňka Hulínská, navíc také
v pondělí a ve středu dopoledne) a ve spolupráci s týmy Noclehárny
Betlém (sluţba lidem bez přístřeší), Kontaktního centra Kotec
(protidrogová prevence) a sociálního oddělení Města Cheb poskytlo
pastoračně-sociální poradenství, protidluhové poradenství, hospicové
doprovázení rodin či zprostředkovalo odborné poradenství v různých
krizových situacích přibliţně 30 osobám.
Vzájemná výpomoc: Pracovníci farní charity evidují různé potřeby a
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. V roce
2010 byla tato sluţba nasměrována především dovnitř farnosti a pomohla
přibliţně 20 osobám.
Minipůjčovna pomůcek: Na kontaktním místě Charity je především pro
návštěvní sluţbu u dlouhodobě nemocných či umírajících k dispozici
minipůjčovna různých zdravotnických rehabilitačních podpůrných
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pomůcek. Podobně jako tomu bylo doposud, i během roku 2010 byla
půjčovna vyuţita zatím pouze v několika případech.

SLUŢBA STARÝM A NEMOCNÝM A JEJICH RODINÁM
Farní charita Cheb organizuje následující vlastní dobrovolnické
návštěvní, podpůrné či svépomocné sluţby pro lidi staré, nemocné,
osamělé, s handicapem, umírající a jejich rodiny:
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.
Takto během roku 2010 bylo především v Léčebně dlouhodobě
nemocných Amica, v Domově pro seniory Dragounská v Chebu a
v Domově pro seniory Skalka pravidelně navštěvováno kolem 100
klientů, další klienti jsou pak navštěvováni nepravidelně podle potřeby.
Naši pracovníci v rámci této sluţby pak během roku měli poradenský či
podpůrný kontakt s několika rodinami umírajících.
Aktivizační služby: Projekt nabízející ve spolupráci s dobrovolnickým
centrem aktivizační sluţby zatím především pro klienty Domova pro
seniory Cheb v Dragounské ulici a částečně také pro klienty Domova pro
seniory Skalka, při kterých se naši spolupracovníci snaţí seniorům
zprostředkovávat radost ze ţivota, kulturní či duchovní záţitky či rozvíjet
jejich vlastní kreativitu. Tímto způsobem měla farní charita během roku
při různých společných akcích, přednáškách či workshopech kontakt
přibliţně s 50 klienty.
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. V roce 2010 bylo takto poslouţeno průměrně 8 farníkům kaţdou
neděli, celkem se tato sluţba týká přibliţně 20 klientů.
Skupina Sasanka: Tato svépomocná skupina se během roku 2010
scházela jednou za měsíc a nabízela prostor pro sdílení radostí a starostí
maminkám dětí s psychickým či kombinovaným postiţením. V roce 2010
bylo se Sasankou v kontaktu osm maminek, z nichţ některým farní
charita zprostředkovala také finanční prostředky na některé mimořádné
potřeby, jiným zas osobní či finanční poradenství v náročné rodinné či
osobní situaci.
Spolupráce s Hospicem sv. Jiří v roce 2010 pokračovala v březnu
pomocí při přípravě Konference o paliativní péči ve Františkových Lázních.
Na podzim jsme pomohli při přípravě benefičního golfového turnaje
„Paliacup“ v Lubech a při prezentaci činnosti tohoto sdruţení na
chebském náměstí při Světovém dni hospiců. Někteří ze spolupracovníků
FCh Cheb se staly členy tohoto občanského sdruţení, jiní se zúčastnili
některých z formačních nabídek tímto sdruţením organizovaných, další
finančně podporují projekt zaloţení domácího hospice v Chebu.
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OSTATNÍ PODPŮRNÉ SLUŢBY
Výše uvedené hlavní sluţby Farní charity Cheb byly během roku
doplňovány a podporovány následujícími podpůrnými sluţbami:
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. Výtěţek TS 2010 (téměř 118
tis. Kč) byl věnován na potřeby charitativních projektů v zahraničí (téměř
12 tis.) a v diecézi (cca 18 tis.), 65% (téměř 75 tis.) šlo na Chebsko, kde
se z těchto prostředků podpořily konkrétní charitativní projekty či
charitativní činnost Noclehárny Betlém, Dobrovolnického centra, Farní
charity Cheb a Hospic sv. Jiří, o. s.
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. V roce 2010 bylo financování sluţby FCh zajištěno granty a
dotacemi Města Cheb a Ministerstva vnitra ČR (v poloviční výši oproti
předchozím letům), pravidelnými či jednorázové dary fyzických osob,
beneficemi (Poutní maraton) a účelovými sbírkami v chebské farnosti
(Postní dar).
Účetnictví: Sluţba zajišťující kompletní podvojné účetnictví a spravování
charitní pokladny byla i v roce 2010 zajištěna smluvně.

JAKÝ BYL ROK 2010 A CO SE V NĚM DĚLO?
Rok 2010 lze nazvat „rokem rozvoje“. Naše projekty, formace a
supervize v tomto roce jiţ běţely svým pravidelným rytmem a my
jsme se mohli o to více soustředit na vlastní sluţbu, naplňování
našeho poslání, osobní práci s lidmi a podle aktuálních potřeb také
reagovat na nečekané situace i mimo náš region, kde obvykle
pomáháme.
V následujícím přehledu uvádíme některé z důleţitých událostí či
jednorázových akcí, které nám k naplnění tohoto poslání pomohly.

DŮLEŢITÉ UDÁLOSTI A AKCE V R. 2010
Leden:
 Tříkrálová sbírka 2010
 Světový den nemocných - Den modliteb za Charitu: adorace a mše
Únor
 spoluúčast na pořádání Národního týdne manželství
 setkání ve farním sále jako poděkování vedoucím skupinek,
koledníkům a všem spolupracovníkům TS 2010 a promítání
filmu Když cesta je cíl o činnosti FCh Cheb
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 zapojení do druhé fáze komunitního plánování v Chebu
Březen
 spolupráce na přípravě a realizaci Konference o paliativní
medicíně ve Františkových Lázních
 zapojení do celostátní akce Národní týden trénování paměti
 naše dobrovolnice Růţena Jírová obdrţela cenu Křesadlo
2010 za svou dlouhodobou sluţbu starým a nemocným
Duben
 rozdání velikonočních balíčků a přání pro klienty LDN Amica
 přednáška o činnosti DC při FCh Cheb na ZČU v Chebu
 začátek kurzu Trénování paměti pro seniory v KKŢ
Květen
 pomoc dobrovolníků při organizování Noci kostelů v Chebu
 víkendové setkání spolupracovníků Charity ve Stříbrné
 celodenní akce Dobrej den jako odměna pro koledníky
Tříkrálové sbírky
Červen
 benefiční akce Poutní maraton Cheb – Waldsassen – Cheb
Srpen
 pomoc dobrovolníků při odklízení následků povodní
v Raspenavě ve Frýdlantském výběţku
Září
 účast na Trhu neziskových organizací v Chebu
 pomoc s organizací Paliacupu v Lubech na podporu
hospicového hnutí v Chebu
Říjen
 pomoc při Mezinárodnímu dnu paliativní péče v Chebu
 účast na závěrečné konferenci Komunitního plánování
sociálního systému města Chebu
Listopad
 přednáška na Svobodné chebské škole o činnosti DC a FCh
 spolupráce na organizaci 21 hodinového běhu ve F. Lázních,
jehoţ výtěţek byl věnován na podporu Konta Paraple
 podepsání smlouvy o spolupráci s Kotcem Mariánské Lázně
zaměřenou na vysílání dobrovolníků do tohoto zařízení, kde
pomáhají s doučováním dětí ze sociálně slabých rodin
Prosinec
 akce Strom splněných přání – zajištění a rozvoz dárků pro
klienty DPS Dragounská, Azylového domu pro matky s dětmi
v Aši a pro Noclehárnu Betlém v Chebu
 uspořádání výtvarného odpoledne pro klienty v DPS
Dragounská v Chebu ve spolupráci se studenty Svobodné
chebské školy a gymnázia
 zorganizování benefičního adventního koncertu na podporu
projektu domácího hospice o. s. Hospic sv. Jiří v Chebu
 příprava štědrovečerní večeře pro osamělé na faře
 pomoc při přípravě štědrovečerní večeře pro klienty Denního
centra sv. Alţběty
10
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KOLIK TO VŠECHNO V ROCE 2010 STÁLO?
Prostředky, jeţ máme k dispozici, se snaţíme vyuţívat maximálně
hospodárně. O tom, jak se nám to daří, se můţete přesvědčit
v následující tabulce. Dále proto přinášíme přehled o hospodaření
farní charity v roce 2010 doplněný finanční uzávěrkou a
auditorskou zprávou.

HOSPODAŘENÍ FARNÍ CHARITY CHEB V ROCE 2010
Pokud údaje přehledové tabulky na další straně srovnáme s údaji
za předchozí rok, je vidět, ţe výnosy byly v roce 2010 o 24 tis.
niţší neţ v roce 2009, coţ bylo způsobeno o 69 000 Kč niţší dotací
z MV ČR. Tento propad částečně vyrovnal o 8 000 Kč vyšší
příspěvek od obce, ale hlavně výtěţek z prvního ročníku charitativní
benefiční akce Poutní maraton.
Farní charita musela tedy opět hospodařit s velmi úsporným
rozpočtem, ale nakonec se jí podařilo sníţit náklady na zajištění
sluţeb a provozu o proti předchozímu roku o 19 000 Kč.
Největší část nákladů FCh Cheb tvořily osobní náklady (celkem cca
162 tis.), které zahrnovaly plat vedoucí dobrovolnického centra.
Zhruba polovina osobních nákladů byla pokryta z dotace MV ČR (64
tis.), část pak z Tříkrálové sbírky (3 tis.), ze sbírky chebských
farníků Postní dar (28 tis.) a z ostatních darů (66 tis.).
Druhou nejvyšší poloţkou jsou přímé náklady na zajištění sluţeb
(celkem 115 tis.), které zahrnovaly nájem charitní kanceláře,
účetnictví, audit, telefony, školení spolupracovníků, poradenství,
pojištění dobrovolníků, propagační materiály, cestovné apod.). Zde
jsme čerpali jak z dotací MV ČR a z grantu Města Cheb, tak ze
sponzorských darů a Tříkrálové sbírky.
Třetí nejvyšší poloţku tvořily nákupy materiálu a energií (celkem
27 tis.), které zahrnovaly především nákup energií, kancelářských
potřeb a občerstvení a dárků pro dobrovolníky; menší částky pak
tvořil nákup pomůcek pro činnost s klienty, hygienického materiálu
a odborné literatury). Tyto náklady byly pokryté z grantu Města
Cheb, Tříkrálové sbírky a příspěvků Řk farnosti Cheb.
Ostatní náklady (62 tis.) pak téměř všechny představují dary třetím
stranám zprostředkované na základě účelově vázaných sbírek
(z Tříkrálové sbírky 25 tis. pro Noclehárnu Betlém a 25 tis. pro
Hospic sv. Jiří, o. s., a další účelové dary) a sociální výpomoc lidem
v krizi včetně štědrovečerní večeře pro lidi bez domova (10 tis.).
Co se týče výnosů, ze kterých jsme sluţbu FCh Cheb mohli v roce
2010 financovat, šlo převáţně o provozní dotace (141 tis.), tvořené
účelovou dotací MV ČR pro projekt dobrovolnického centra (76 tis.,
tj. 21%) a grantem na celoroční činnost od Města Cheb (65 tis., tj.
18%). Stejně důleţitým zdrojem paky byly přijaté příspěvky (239
tis.) poskládané z výnosu tříkrálové sbírky (76 tis.), příspěvku
chebských farníků „Postní dar“ (30 tis.) a beneficí a darů (132 tis.).
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FINANČNÍ UZÁVĚRKA FARNÍ CHARITY CHEB ZA ROK 2010
Níţe uvedený přehled hospodaření Farní charity Cheb v roce 2010
odpovídá „Výkazu zisku a ztráty v plném rozsahu ke dni 31. 12.
2010“ z 15. 3. 2011 v poloţkách podle vyhlášky č. 504/2002 Sb.
ve znění vyhlášky č. 476/2003 Sb., který je součástí Zprávy
nezávislého auditora vypracované 23. 3. 2011 JK Audit spol. s r. o.
Účetním obdobím je jeden kalendářní rok. Účetnictví je vedeno jako
celek a to v peněţních jednotkách české měny. Při vedení
účetnictví se řídí příslušnými ustanoveními zákona č. 563/91 Sb. „O
účetnictví a účtové osnovy a postupů účtování pro nevýdělečné
organizace“ a vyhláškou 504/2002 Sb. a českými účetními
standardy pro neziskové organizace.

Farní charita Cheb – hospodaření v roce 2010
Náklady Farní charita Cheb 2010
I. Materiálové náklady celkem

002

26 449 Kč

1. Spotřeba materiálu celkem

003

18 049 Kč

2. Spotřeba energie celkem

004

8 400 Kč

II. Nemateriálové náklady celkem

007

114 743 Kč

6. Cestovné

009

1 647 Kč

7. Náklady na reprezentaci
8. Ostatní služby celkem

010
011

1 785 Kč
111 311 Kč

III. Osobní náklady celkem

012

161 860 Kč

9. Mzdové náklady celkem

013

120 285 Kč

10. Zákonné sociální pojištění

014

41 575 Kč

V. Ostatní náklady celkem

022

61 823 Kč

22. Dary

028

61 245 Kč

24. Jiné ostatní náklady

030

578 Kč

Náklady celkem

043

364 875 Kč

IV. Ostatní výnosy celkem

059

191 Kč

15. Úroky

063

191 Kč

VI. Přijaté příspěvky celkem

075

238 828 Kč

27. Přijaté příspěvky (dary)

077

238 828 Kč

VII. Provozní dotace celkem

079

141 500 Kč

29. Provozní dotace

080

141 500 Kč

Výnosy celkem

081

380 519 Kč

Výnosy Farní charita Cheb 2010

Výsledek hospodaření
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AUDITORSKÁ ZPRÁVA 2010
Níţe připojujeme kopii auditorské zprávy z 23. března 2011:
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KDO NÁS PODPORUJE?
Rádi bychom i letos poděkovali kaţdému, kdo svým časem,
schopnostmi či financemi v roce 2010 přispěl k realizaci našeho
poslání. Za kaţdý další, i sebemenší příspěvek budeme vděčni.
Níţe výslovně zmiňujeme naše finanční či materiální sponzory
v roce 2010 (v pořadí dle abecedy), přičemţ jiţ neuvádíme seznam
těch, kteří s naší farní charitou spolupracují jakýmkoli jiným
způsobem (např. formou dobrovolnictví, poradenství, modlitební
podpory či jakoukoli jinou formou osobní pomoci):
Briga a. s. Cheb, cukrárna Kapucín
Cheb, Tesco Cheb, Billa Cheb
(štědrovečerní večeře),
dárci Tříkrálové sbírky (příspěvky),
Klub křesťanských ţen (finanční a
modlitební podpora),
Město Cheb (grant na celoroční činnost
farní charity),
Ministerstvo vnitra ČR (dotace
na dobrovolnické centrum),
Občerstvení Dubská (sleva jídel

na štědrovečerní večeři),
Pribina spol. s.r.o. (sýry pro účastníky
Poutního maratonu)
Římskokatolická farnost Cheb (sbírka
Postní dar a další dary),
Skautky z Chebu (koledníci při
Tříkrálové sbírce 2010),
UNIPAP Plus (slevy na materiálu),
mnozí jednotliví dárci a podporovatelé
z řad chebské katolické farnosti a další
přátelé

CO CHYSTÁME?
DLOUHODOBÁ VIZE
I s vaší pomocí bychom rádi i nadále během 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 a lidské solidaritě.

PRIORITNÍ PROJEKTY 2011
Z konkrétních projektů či sluţeb, kterým chceme v roce 2011
věnovat zvláštní pozornost, lze zmínit především následující:
Dobrovolnické centrum: V DC při FCh Cheb chceme
navázat uţší kontakt se Střední zdravotnickou, s Vyšší
odbornou školou Cheb a oslovit širší veřejnost, a tak zajistit
pravidelný zdroj dobrovolníků pro nás i partnerské projekty.
Kontaktní místo Charity: Během roku 2011 chceme dále
rozvíjet činnost Kontaktního místa Charity, poradenství
rodinám nemocných a umírajících (ve spolupráci s o. s.
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Hospic sv. Jiří) a v oblasti protidluhové problematiky a
finančního vzdělávání.
Chebský dukát: Kromě stávajících dárců a grantových či
dotačních institucí chceme v roce 2011 více diverzifikovat
zdroje příjmů a pokusit se navázat na loňské zkušenosti se
získáváním finančních prostředků v podnikatelské veřejnosti,
v různých dalších nadacích a nadačních fondech a skrze
benefiční sportovní a kulturní akce.
Hospicová péče: Ve spolupráci s občanským sdruţením
Hospic sv. Jiří z Chebu, Karlovarskou nemocnicí Cheb a LDN
Amica Centrum s. r. o. Cheb chceme v roce 2011
spolupracovat na iniciaci mobilní hospicové péče a přípravě
zřízení hospicových lůţek v Chebu.
Pohřební bratrstvo: V roce 2011 chceme podpořit farnost
při dokončení hřbitova na Loretě u Starého Hrozňatova a
administrativně zahájit činnost bratrstva, a uvést tak do
praktického
ţivota
projekt
zaměřený
na
nabídku
zprostředkování pohřbu a všech záleţitostí s ním souvisejících
pro osamělé farníky či další dlouhodobé klienty farní charity.
Ředitel Farní charity Cheb: V roce 2011 chceme realizovat
jiţ dlouhodobě zamýšlenou výměnu na postu ředitele.

PROSBA O DALŠÍ PODPORU
Budeme i letos vděčni, jestliţe nám ve své podpoře zůstanete
věrní. Budeme rádi za konkrétní účelově cílené dary či dotace,
stejně jako za pravidelné příspěvky na pokrytí běţné reţie.
Podrobnější informace o moţnostech podpory najdete na
www.charita.farnostcheb.cz – „Sponzoring“.

CO DODAT?
Stále stejně: Přijďte, uvidíte a třeba zůstanete (našimi fandy,
sponzory, příznivci, kamarády, přáteli, partnery, dobrovolníky,
spolupracovníky či zaměstnanci ).
Těšíme se na vás a přejeme vše dobré!
tým Farní charity Cheb a
Dobrovolnického centra při Farní charitě Cheb

DĚKUJEME! 
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Ze ţivota Farní charity Cheb v roce 2010

