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IČO: 73633909
Zaměstnanci : 1
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V rámci sociálního projektu Bethanie FCH v Dobříši finančně pomohla v roce 2020 lidem v sociální nouzi v
hodnotě 71 989,00Kč včetně Adopce na dálku a částečných úhrad za bankovní 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.
Cílová skupina: Lidé v sociální nouzi a zdravotně postižení
FCH pořádá a organizuje Tříkrálovou sbírku v Dobříši a přilehlých
farnostech.
V roce 2020 obdržela 68 931,00 Kč , 65% z vybrané částky
106 048,00Kč.
FCH zajišťuje: návštěvní službu v Masarykově sanatoriu v LDN 1x
týdně při organizování bohoslužeb doprovod pacientů s omezenou
mobilitou, podávání eucharistie určeným pacientům atd.;
návštěvní službu v DS v Dobříši obdobně jako v LDN 1x týdně
FCH zapůjčuje zdravotní pomůcky lidem se ztíženou mobilitou: invalidní vozíky, toaletní vozíky, atp.
Adopce na dálku: FCH Dobříš podporuje vzdělání chlapce z Ugandy – 7 000,00Kč
a dívky z Indie – 4 900,00Kč
FCH poskytla finanční příspěvek ŘKF do fondu pro sociálně slabé – celkem 18 000,00Kč. Prostředky z
fondu jsou určeny sociálně slabým a méně přizpůsobivým občanům na potraviny, doplatky za léky, cestovné,
obuv atd. dle aktuální potřeby, s pomocí pracovnice charity jsou vedeni k pomoci při úklidu okolo PC a jeho
okolí. Tato dobrovolná pracovnice vykonává též dozor nad jejich veřejně prospěšnými pracemi atd.

FCH poskytla finanční příspěvek 15 000,00Kč rodině v nouzi – matka samoživitelka, téměř bez prostředků, po
covidové pandemii.
Dále FCH poskytla finanční příspěvek ve výši 9 738,00 Kč Charitě starý Knín na trampolínu do dětského
stacionáře v Dobříši a na nákup knih v hodnotě 6 669,00Kč a pro Azylový dům v Mokrovratech 9 243,00 Kč
na nákup zařízení do kuchyně/sporák/.
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.
V jarních měsících, v době začátku pandemie FCH Dobříš ve spolupráci s Cha St. Knín zajistila několik
potravinových sbírek pro rodiny v nouzi v Dobříši i v okolních vesnicích, také pro Dětský domov Korkyně.
Zároveň přispěla na potraviny pro sociálně slabé v ubytovně v Mníšku p. Brdy a matce samoživitelce, po
dohodě s dětskou lékařkou, na vakcínu pro děti.
FCH pořádá v době adventní sbírku: „Vánoční krabice od bot“, tyto krabice plné drobných dárků od dětí putují
do azylových domů a do sociálně slabých rodin.

Financování:
FCH Dobříš získala finanční prostředky pro tyto
sociální aktivity jednak z výtěžku Tříkrálové sbírky
a zároveň z darů od drobných 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
V Dobříši dne 9.9.2021
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