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V rámci sociálního projektu Bethanie FCH v Dobříši finančně pomohla v roce 2012 lidem
v sociální nouzi a zdravotně postiženým podporou v hodnotě 68 833,- Kč včetně částečných
úhrad za služby a vedení účetnictví.
Co je projekt "Bethanie":
Sociální projekt Bethanie zahrnuje pomoc zdravotně postiženým občanům, sociálně
slabším, lidem v nouzi. Finanční pomoc je poskytována proti vynaloženým nákladům.
Získané finanční prostředky jsou využívány na různé charitativní akce pro nemocné,
zdravotně postižené, na volnočasové aktivity dětí ve farnosti a okolí.
Cílová skupina: Lidé v sociální nouzi a zdravotně postižení napříč generacemi
FCH pořádá a organizuje Tříkrálovou sbírku v Dobříši a přilehlých farnostech
V roce 2012 dostala FCH z TS 57 333 Kč /65% z vybrané částky/.
FCH zajišťuje: návštěvní službu v Masarykově sanatoriu v LDN 1x týdně, při organizování
bohoslužeb doprovod pacientů s omezenou mobilitou, podávání eucharistie určeným
pacientům apod.
Návštěvní službu v DD v Dobříši obdobně jako v LDN 1x týdně
FCH zapůjčuje zdravotní pomůcky lidem se ztíženou mobilitou: invalidní vozíky, toaletní
vozíky apod.
FCH Dobříš finančně podpořila RC Dobříšek částkou 8 000 Kč po havárii vody.
Adopce na dálku: FCH Dobříš podporuje vzdělání chlapce z Ugandy částkou 7 000 Kč
a dívenku z Indie částkou 4 900 Kč.
FCH poskytla finanční příspěvek ŘF jednak do fondu pro sociálně slabé – celkem 15 000 Kč,
dále poskytla příspěvek na volnočasové aktivity dětí a na „chůvičky“ při duchovní obnově
manželů v hodnotě 13 000 Kč.
Ve spolupráci s ŘK farností pořádáme 1x ročně Den nemocných - setkání v Pastoračním
centru sv. Tomáše, udělování svátosti nemocných, zároveň nové informace o sociální politice
ve městě a regionu - možnosti pro seniory a zdravotně postižené.
1x ročně organizuje FCH sbírku šatstva a dalších věcí pro potřebné /ve spolupráci s Diákonií
Úpice/.

FCH poskytla finanční příspěvek na zdravotní pomůcku- speciální sluchadlo pro zdravotně
postiženého chlapce 7 500,-Kč a rodině v sociální tísni 6 000,- Kč.

Financování:
FCH Dobříš získala finanční prostředky pro tyto sociální aktivity jednak z výtěžku Tříkrálové
sbírky a zároveň z darů od drobných i větších sponzorů. Za tyto dary srdečně děkujeme.
Vedení účetnictví a vše, co s tím souvisí, zajišťuje pro FCH Dobříš ekonomka ing. Jana
Kořínková.
Jana Svobodová
ředitelka FCH Dobříš
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