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Výroční zpráva Farní charity Cheb a Dobrovolnického centra při Farní charitě Cheb za rok 2019. 

V červnu 2019 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 ředitelku 

FCh Cheb: 731 619 729, charita@farnostcheb.cz; kontakt na vedoucí Dobrovolnického centra 

při FCh Cheb: 731 619 729; dobrovolnici@farnostcheb.cz. Koláž na poslední straně obálky: 

fotografie z akcí v roce 2019 z archivu Farní charity Cheb 

mailto:charita@farnostcheb.cz
mailto:dobrovolnici@farnostcheb.cz
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 CO ŘÍCI NA ÚVOD?  

Milí čtenáři výroční zprávy Farní charity Cheb, 

máme za sebou další rok naší služby. V něčem se podobal těm 

předchozím – například trvalou snahou pomáhat dle našich 

možností všem příchozím, nebo když jim nemůžeme pomoci, 

alespoň je přijmout a vlídně vyslechnout, a na druhé straně 

nás potkaly události zcela jedinečné, na které budeme dlouho 

vzpomínat.   

Rok nám začal tradičně Tříkrálovou sbírkou. Jeden z lokálních 

záměrů byla snaha podpořit rodinu Radečka Neuschla, který trpí nemocí 

motýlích křídel. Péče o takového malého pacienta je nejen mimořádně náročná 

emočně, ale i nákladná finančně, tak jsme byli rádi, že jsme i my mohli přispět 

se svou troškou do mlýna pomoci. 

Pak ale následovala jedna z těch mimořádných událostí, kterou se stala 

svým zaměřením Noc kostelů 2019. Téma zneužívání v církvi, které v té době 

mohutně rezonovalo ve společnosti, jsme vtělili do expozice v kryptě chrámu 

sv. Mikuláše a Alžběty. Málokdo z návštěvníků, kteří tudy prošli a shlédli, zůstal 

nezasažen a podle ohlasů oslovuje návštěvníky až do současné doby. 

Pak hned následovala událost veskrze radostná – 10. ročník Poutního 

maratonu. Slavnostní atmosféru podtrhla účast slavných hostů pana biskupa 

Holuba a pana starosty Jalovce, kteří se zapojili do naší novinky a stali se 

ambasadory, stejně jako S. Buchnerová, O. Nezbeda, J. Pechar, vytvořili své 

běžecké výzvy a pomohli nám získat pro Hospic Sv. Jiří celkem více než 

91 000 Kč. 

Na podzim jsme pomáhali při Františkolázeňské 24hodinovce a v Adventu 

opět začali vařit polévky pro lidi bez přístřeší, pro které jsme připravili 

praktické vánoční dárky, stejně jako pro klienty Azylového domu pro osamělé 

rodiče v Chebu. 

Všechny naše akce jsou možné jen díky nezištné pomoci našich 

dobrovolníků a farníků a také díky štědrosti našich dárců a podporovatelů. Jim 

i Vám všem ze srdce děkujeme, že nám pomáháte tohle všechno, a ještě 

mnohem víc, realizovat. 

 

Ing. Eva Kolafová 

Farní charita Cheb, ředitelka 

Mgr. Petr Hruška, Ph.D. 

Řk farnost Cheb, farář 

 

Pokud byste se chtěli dozvědět více, mrkněte 

se naše stránky: charita.farnostcheb.cz  

či dobrovolnici.farnostcheb.cz

http://www.charita.farnostcheb.cz/
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 KDO JSME A CO DĚLÁME?  
 

 IDENTITA FARNÍ CHARITY  

Farní charita Cheb (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 služby lásky mezi sebou navzájem tak, 

aby nikdo netrpěl nouzi, a aby mohli osobně i organizovaně SLOUŽIT DAREM KRISTOVA 

ŽIVOTA 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, Ing. Eva Kolafová 

Identifikační číslo: 73 63 44 09 

Zřizovatel: Biskupství plzeňské, nám. Republiky 35, 301 00 Plzeň, zastoupené 

biskupem plzeňským Mons. Tomášem Holubem (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 náboženské víry a postavení církví a náboženských 

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 evidencenno.portal.gov.cz 

Akreditace DC při FCh: Dobrovolnické centrum při FCh Cheb bylo i v roce 2013 

akreditováno na MV ČR, podle § 6 odst. 2 zák. č. 198/2002 Sb. pod č. j. 

MV- 113478-4/OBP-2019 ze dne 6. 10. 2019. 

Působnost: území Římskokatolické farnosti Cheb, tj. katastrální území obcí Cheb, 

Dolní Žandov, Milíkov, Pomezí, Tuřany, Odrava, Okrouhlá, Lipová a Nebanice 

Kontakty: 731 619 729 (ředitelka FCh a vedoucí DC) 

charita.farnostcheb.cz     charita@farnostcheb.cz  

dobrovolnici.farnostcheb.cz              dobrovolnici@farnostcheb.cz 

Bankovní spojení: Poštovní spořitelna, č. účtu 220699597 / 0300 

http://www.charita.farnostcheb.cz/
http://www.farnostcheb.cz/
http://www.bip.cz/
http://www.evidencenno.portal.gov.cz/
http://www.charita.farnostcheb.cz/
mailto:charita@farnostcheb.cz
http://www.dobrovolnici.farnostcheb.cz/
mailto:dobrovolnici@farnostcheb.cz
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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 na charita.farnostcheb.cz, pod 

položkou „Poslání a vize“. 
 

 VEDENÍ FARNÍ CHARITY CHEB A JEJÍCH SLUŽEB  

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. Funkcí ředitele Farní charity Cheb byla 

pověřena 1. července 2011 Ing. Eva Kolafová, která zároveň zastává funkci vedoucí 

Dobrovolnického centra při Farní charitě Cheb a je Biskupstvím plzeňským 

zaměstnána smluvně na poloviční úvazek. 

Rada Farní charity Cheb: Poradním a kontrolním orgánem je Rada Farní charity 

Cheb, kterou tvoří ředitel a čtyři až sedm členů místního farního společenství, které 

jmenuje 

a odvolává ředitel Diecézní charity Plzeň) na návrh místního faráře. V roce 2019 

pracovala ve složení: H. Čverha, D. Kučerová, I. Čamková, J. Formánková. 

Vedoucí dobrovolnického centra: Od 1. 1. 2009 převzala roli vedoucí DC při FCh 

Ing. Eva Kolafová a vede ho doposud. 

Poradenským pracovníkem na oblast práva je Bc. Zdeňka Hulínská, která od září 

2013 spolupracuje vždy jeden den v týdnu jako dobrovolnice a na jednotlivých 

projektech 

pro charitu i pro farnost. 

První kontakt s potřebnými zajišťuje paní Dana Vrbová, která pracuje jako 

pastorační asistentka v kanceláři farnosti. 

Vedoucí služeb: V roce 2019 zastávali vedení jednotlivých programů či služeb 

Mgr. Petr Hruška, ThD. (poradenství a koordinátor programu Bolest a modrost), 

Ing. Eva Kolafová (vedoucí DC při FCh Cheb a koordinátorka programů Rozvoj 

dobrovolnictví na Chebsku, Sasanka, Dědictví otců, Martinův plášť), Jana Karasová 

(návštěvní a aktivizační služby pro seniory), Jaroslava Rymešová (koordinátor 

farního taxi) a Zdeňka Skubeničová (ekonomika a účetnictví).  

Supervize: Supervizi dobrovolníků programů Bolest a moudrost, Sasanka, Rozvoj 

dobrovolnictví, Martinův plášť a programu Dědictví otců je Mgr. Petr Hruška, Th.D. 

Stanovy FCh Cheb: Další podrobnosti lze získat ve Stanovách Farní charity Cheb 

(charita.farnostcheb.cz, „Dokumenty“) 

http://www.farnostcheb.cz/
http://www.dchp.cz/
http://www.charita.farnostcheb.cz/
http://www.charita.farnostcheb.cz/
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DOBROVOLNICKÉ CENTRUM 

 STŘEDISKA A PROGRAMY FARNÍ CHARITY CHEB  

Služba Farní charity Cheb se v roce 2019 realizovala ve střediscích či projektech 

Dobrovolnické centrum, Kontaktní místo Charity, Služba starým a nemocným 

a v dalších podpůrných službách takto: 
 

Středisko zajišťující získávání, prověřování, školení, smluvní zajištění a supervizi 

dobrovolníků jak pro vlastní programy farní charity, chebské farnosti, charitního 

šatníku, Nízkoprahového denního centra, tak pro další neziskové či příspěvkové 

organizace nebo fyzické osoby. Naše DC při FCh Cheb v průběhu roku 2019 

evidovalo 42 dlouhodobě aktivních a cca 50 jednorázově zapojených dobrovolníků. 

Bolest a moudrost: Program zprostředkovávající zapojení dobrovolníků do návštěvní 

služby nemocným a aktivizační služby pro seniory realizované naší farní charitou v LDN 

Amica Centrum 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 2019 

dlouhodobě zapojeno 8 dobrovolníků. Poprvé se u nás zapojil dobrovolník s terapeutickým 

zvířátkem – do DPS Skalka dochází jeden student s dvěma krásnými králíky. ☺ 

Martinův plášť: V rámci tohoto programu mohou dobrovolníci spolupracovat s týmem 

Noclehárny Betlém Diecézní charity Plzeň na zajišťování služeb v Denním centru 

sv. Alžběty, sociální výpomoc a hygienickou očistu. V roce 2019 zajišťovala tuto službu 

i nadále 1 dobrovolnice. 

 
Dědictví otců: Program realizovaný ve spolupráci s Římskokatolickou farností Cheb 

a spolkem Maria Loreto, v jehož rámci je možné se zapojit do služeb, které umožňují 

zpřístupnění a ochranu kulturních objektů na území farnosti, především kostela 

sv. Mikuláše v Chebu a poutního místa Maria Loreto ve Starém Hrozňatově. Do programu 

bylo během roku 2019 zapojeno 24 dobrovolníků celoročně, a jednorázově při Noci kostelů 

dalších cca 35. 

 
Sasanka: Program zprostředkovávající zapojení dobrovolníků do pomoci rodinám dětí  

s psychickým či kombinovaným postižením, podporovala svou službou 1 dobrovolnice. 

 
Tříkrálová sbírka: Program zaměřený na získávání dobrovolníků pro zajištění charitního 

fundraisingového projektu Tříkrálová sbírka. V roce 2019 bylo do projektu zapojeno celkem 

111 dobrovolníků - 74 koledníků, 26 vedoucích a 11 dobrovolníků v zázemí. 

 
Rozvoj dobrovolnictví: Tento projekt je zaměřen k podpoře rozvoje veřejně prospěšného 

dobrovolnictví na Chebsku a v rámci něho jsme zapojili 6 dobrovolníků do služby v 

přijímajících organizacích. V roce 2019 byl jeho chod zajištěn vedoucí DC při FCh Cheb, 

která se účastnila zasedání Rady dobrovolnických center regionu Severozápad. 

 
V průběhu roku jsme pravidelně pořádali supervize dobrovolníků. 

http://projekt-cheb-dchp.euweb.cz/
http://www.farnostcheb.cz/index.php?option=com_content&amp;task=view&amp;id=59&amp;Itemid=98
http://www.farnostcheb.cz/index.php?option=com_datsogallery&amp;Itemid=372&amp;func=detail&amp;id=54
http://www.farnostcheb.cz/index.php?option=com_datsogallery&amp;Itemid=372&amp;func=detail&amp;id=54
http://www.farnostcheb.cz/index.php?option=com_datsogallery&amp;Itemid=372&amp;func=detail&amp;id=54
http://loreta.farnostcheb.cz/
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KONTAKTNÍ MÍSTO CHARITY 

SLUŽBA SENIORŮM A NEMOCNÝM A JEJICH RODINÁM 

 

Kontaktní místo Charity i v roce 2019 pokračovalo v zajišťování kontaktu 

s veřejností, zprostředkovávalo osobní či telefonické základní pastoračně-sociální 

a protidluhové poradenství a koordinovalo především následující projekty, aktivity 

a služby: 

Poradenství: Kontaktní místo Charity bylo v roce 2019 otevřeno dva dny v týdnu (pondělí 

a středa) a ve spolupráci s týmy Noclehárny Betlém (služba lidem bez přístřeší), 

Kontaktního centra Kotec (protidrogová prevence) a sociálního oddělení Města Cheb 

poskytlo pastoračně-sociální poradenství, protidluhové poradenství či zprostředkovalo 
odborné poradenství v různých krizových situacích přibližně cca 25 osobám, z nichž jsme 

9 osob (dvě rodiny) doprovázeli dlouhodobě. 

 
Vzájemná výpomoc: Farní charita eviduje potřeby a nabídky pomoci z nejrůznějších 
oblastí činnosti (domácí práce, hlídání dětí, vaření, nákupy, zahradní práce...) a snaží 

se tyto potřeby a nabídky vzájemně propojovat. Tato služba je nasměrována především 

dovnitř farnosti a od prosince jsme tento projekt nazvali Hroznatova mísa. 

 
Odborná knihovna: Průběžně rozšiřujeme naši zásobu literatury zaměřené 

na doprovázení nemocných a umírajících, na trénování paměti, na práci se seniory a na 

sociální práci obecně, kterou si půjčují dobrovolníci sloužící u dlouhodobě nemocných či 

umírajících, studenti sociálních oborů i farníci, jichž se tato problematika osobně týká. 
 

 

Farní charita Cheb organizuje následující vlastní dobrovolnické návštěvní, podpůrné 

či svépomocné služby pro lidi staré, nemocné, osamělé, s handicapem, umírající 

a jejich rodiny: 

 

Návštěvní služba: Farní charita ve spolupráci s pastorační službou chebské farnosti 

a dobrovolnickým centrem organizuje návštěvní službu nabízející osobní návštěvy 

a doprovázení vážně nemocných, osamělých či umírajících v zařízeních zdravotní či sociální 

péče nebo v domácnostech. Takto během roku 2019 bylo především v Léčebně dlouhodobě 

nemocných Amica, v Domově pro seniory Dragounská v Chebu a v Domově pro seniory 

Skalka pravidelně navštěvováno kolem 15 klientů, další klienti jsou pak navštěvováni 

nepravidelně podle potřeby. Naši dobrovolníci v rámci této služby pak během první půlky 

roku působili i v rámci hospicové péče. 

 

Farní taxi: Dobrovolná taxislužba využívající služebních aut chebské farnosti k dovezení 

farníků na bohoslužby či k jejich rozvezení po nich. Příležitostně je tato služba využívána 

i pro další akutní potřeby ve farnosti. V roce 2019 bylo takto poslouženo stabilně 

2 farníkům každou neděli, celkem se tato služba týká přibližně cca 5 klientů. 

 

Skupina Sasanka: Svépomocná skupina maminek dětí s postižením, která stála u zrodu 

této služby, se už v původní podobě neschází. V roce 2019 jsme ale podporovali 

dobrovolnicky rodinu, kde naopak vyrůstá zdravé dítě nevidomých rodičů. 
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OSTATNÍ PODPŮRNÉ SLUŽBY 

 

Spolupráce s Hospicem Sv. Jiří pokračovala ve formě finanční (benefiční akce v jeho 

prospěch - Tříkrálová sbírka, Poutní maraton 2019, Františkolázeňská 24 hodinovka) 

a personální (Eva Kolafová je dobrovolnicky k dispozici v multidisciplinárním týmu 

jako poradce pro pozůstalé). 

Více informací o činnosti Hospice Sv. Jiří v Chebu si můžete přečíst zde: www.hospiccheb.cz 
 

Výše uvedené hlavní služby Farní charity Cheb byly během roku doplňovány 

a podporovány následujícími podpůrnými službami: 

    
   Tříkrálová sbírka: Sbírkový projekt organizovaný ve spolupráci s Charitou Česká republika 

a každoročně v lednu oslovující širokou veřejnost za účelem shromáždění finančních                                                                                 

prostředků na různé lokální, diecézní či zahraniční charitativní projekty. Výtěžek TS 2019 

byl 193 642 Kč, což je o 11 348 Kč více než vloni. 

 
Místní podíl, který je 65% z celkové vykoledované sumy (tj. předběžně 125 867 Kč), 

byl jako obvykle použit na podporu charitních projektů a projektů sociálních služeb přímo 

v Chebu a byl rozdělen takto: 40% (50 347 Kč) na služby Hospice Sv. Jiří o. p. s., 35% 

(44 054 Kč) na služby starým a nemocným v Chebu, které zprostředkovává Farní charita 

Cheb a na podporu dobrovolnictví na Chebsku skrze Dobrovolnické centrum při Farní 

charitě Cheb, 20% (25 173 Kč) na rozvoj služeb Diecézní charity Plzeň v Chebu, která 
poskytuje pomoc lidem bez domova v Noclehárně Betléma, v Azylovém domě Betlém a v 

Nízkoprahovém denním centru a 5% (6  293 Kč) pro Radečka Neuschla, který trpí nemocí 

motýlích křídel. 

 
Do Tříkrálové sbírky 2019 se zapojilo celkem 111 dobrovolníků: 26 vedoucích skupinek,  
74 koledníků a 11 dobrovolníků v zázemí. 

 
Chebský dukát: Dlouhodobý fundraisingový projekt zaměřený na rozvoj nejrůznějších 

způsobů finanční spoluúčasti na službách farní charity jako je získávání dotací od různých 

institucí a podpůrných organizací, firemní sponzoring, osobní dárcovství, charitativní 

koncerty či jiné fundraisingové aktivity (Postní dar, Poutní maraton, koncerty apod.). 

I v roce 2019 pokračovala veřejná sbírka prostředků na léčbu a rehabilitaci osmiletého 

Jindříška Rady ze Salajny, který trpí závažným poškozením některých mozkových center, 

řídících rovnováhu a koordinaci pohybu. Získané finanční prostředky poputují na jeho 

léčebné a rehabilitační pobyty.  

Chrámový sbor podpořil vydáním adventního CD, které bylo k dispozici v chrámu sv. 

Mikuláše a Alžběty za dobrovolný příspěvek léčbu a rehabilitaci dalšího chlapečka 

s komplikovaným zdravotním stavem z Chebu Nicolase Úbla.  

 

Účetnictví: Služba zajišťující kompletní podvojné účetnictví byla i v roce 2019 zajištěna 

smluvně

http://www.hospiccheb.cz/
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 JAKÝ BYL ROK 2019 A CO SE V NĚM DĚLO?  

Kromě spolupráce s Hospicem Sv. Jiří jsme celý rok pokračovali v našich projektech 

tak, abychom stále naplňovali naše poslání. V následujícím přehledu uvádíme 

některé z důležitých událostí či jednorázových akcí, které nám k naplnění tohoto 

poslání pomohly. 

 

 DŮLEŽITÉ UDÁLOSTI A AKCE V R. 2019  
 

Po celý rok probíhala dobrovolnická služba cca 40 dlouhodobě registrovaných 

a mnoha dalších příležitostných dobrovolníků v rámci pěti dobrovolnických 

programů: Bolest a moudrost především v DPS Dragounská, DPS Skalka, LDN 

Amica, Sasanka pro klienty svépomocné skupiny Sasanka, Martinův plášť pro Denní 

centrum sv. Alžběty a Dědictví otců pro objekty kostel sv. Mikuláše a poutní místo 

Maria Loreto a Rozvoj dobrovolnictví. 

 

Kromě této průběžné činnosti jsme také rozvíjeli další jednorázové aktivity: 

 

Leden:  

• Počátkem ledna jsme se zapojili do Tříkrálové sbírky, kterou organizuje Charita 

Česká republika, a zajistili její realizaci na Chebsku (zapojeno 111 dobrovolníků) 

a vybrali 193 642 Kč  

 
Únor 

• Realizovali jsme exkurzi studentů ze SZŠ a VOŠ v Chebu, kde jsme prezentovali 

naše projekty a dobrovolnickou službu 

 
Březen 

• Zúčastnili jsme se v Krajské knihovně v Karlových Varech konference Den 

zdravého mozku a paměti 

 

Květen 

• Cca 30 dobrovolníků se zapojilo do Noci kostelů, kterou jsme pořádali 

ve spolupráci s KC Svoboda  

 

Červen 

• Zorganizovali jsme benefiční akci Poutní maraton Cheb – Waldsassen – Cheb, 

kterou zajišťovalo cca 30 dobrovolníků a zúčastnilo se 113 sportovců a výtěžek 

ve výši 91 294 Kč jsme věnovali na rozvoj služeb Hospice Sv. Jiří v Chebu 

• zúčastnili jsme se schůzky ke komunitnímu plánování Města Chebu za skupinu 

Senioři 

• Uspořádali jsme děkovací setkání pro dobrovolníky z Noci kostelů a z Poutního 

maratonu 

• Vydali jsme Výroční zprávu o činnosti za rok 2018 
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Srpen 

• provedli jsme na Krajském úřadu v Karlových Varech kontrolní roční vyúčtování 

veřejné sbírky, kterou pořádáme ve prospěch Jindřicha Rady, který trpí 

onemocněním některých mozkových center  

 

Říjen 

• Zúčastnili jsme se Dne sociálních služeb na náměstí krále Jiřího v Chebu, kde 

jsme prezentovali naši činnost 

 

    Listopad  

• Spolupracovali jsme na organizaci 11. ročníku Františkolázeňské 24 hodinovky 

– benefičního běhu, kterého se ve dnech 9. a 10. listopadu 2019 zúčastnilo více 

než 400 běžců a chodců z Čech i ze zahraničí a výtěžek z této benefiční akce, 

který byl více než 250 000 Kč, byl věnován na rozvoj služeb Hospice Sv. Jiří 

v Chebu 

• Zúčastnili jsme se na Krajském úřadu v Karlových Varech konference Život 

Rómů 

 

Prosinec 

• Zahájili jsme v Adventu vaření nedělních obědů pro lidi bez přístřeší 

• Uspořádali jsme další ročník oblíbené charitativní akce Strom splněných přání, 

když jsme pomohli se získáváním vánočních přání klientů Denního centra, 

Azylového domu pro matky s dětmi a Noclehárny Betlém v Chebu 

• Pro dobrovolníky zapojené do programu Dědictví otců jsme uspořádali velkou 

děkovací sešlost za jejich celoroční obětavou službu 

• pro osoby pečující o své umírající blízké za podpory Hospice Sv. Jiří jsme 

pomohli uspořádat večer s poděkování s názvem Křídla 

• v předvečer Štědrého dne jsme přichystali již potřetí ve spolupráci s firmou 

Inkognito Café Bar tradiční Večeři pro osamělé a také Vánoční večeři pro lidi bez 

přístřeší 

• Uspořádali jsme sbírku zimních bot pro potřebné, které jsme dle potřeby během 

zimy rozdávali lidem bez přístřeší 

 

Průběžně jsme se během roku zúčastňovali jednání Rady dobrovolnických center 

regionu Severozápad a prováděli supervize dobrovolníků. 
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FINANČNÍ UZÁVĚRKA FARNÍ CHARITY CHEB ZA ROK 2019 

 KOLIK TO VŠECHNO V ROCE 2019 STÁLO?  

Se svěřenými prostředky se snažíme vždy hospodařit co nejefektivněji. O tom, jak 

se nám to daří, se můžete přesvědčit v následující tabulce. Dále přinášíme přehled 

o hospodaření farní charity v roce 2019 doplněný finanční uzávěrkou. 

 HOSPODAŘENÍ FARNÍ CHARITY CHEB V ROCE 2019  
 

Výnosy ve výši 254,28 tis. Kč, ze kterých jsme službu FCh Cheb mohli v roce 2019 

financovat, byly prostředky složené z: 

- kostelních sbírek a Tříkrálové sbírky 151,92 tis. Kč (poskládané z výnosu Tříkrálové sbírky 131,42 

tis. Kč, kostelní sbírky 20,49 tis. Kč),  

- darů 11,12 tis. Kč 

- dotace od Města Cheb jsme obdrželi celkem 31 tis. Kč (z toho 6 tis. Kč na akci Poutní maraton) 

- od Ministerstva vnitra ČR jsme obdrželi dotace ve výši 42,4 tis. Kč na činnost Dobrovolnického 

centra při Farní charitě Cheb 

- tržby za vlastní výkony 17,75 tis. Kč (12,1 tis. Kč reklama, 5,65 tis. Kč výnos ze startovného 

Poutního maratonu) 

 

Náklady za rok 2019 činily 254,87 tis. Kč 

- náklady na služby činily celkem cca 66,07 tis. Kč (nájem charitní kanceláře, pojištění 

dobrovolníků, účetnictví a audit, telefony, cestovné, školení spolupracovníků, poradenství, 

propagační materiály, opravy a udržování atd.), které jsou z části hrazené z příspěvku na celoroční 

činnost od Města Cheb a z dotací Ministerstva vnitra ČR  

- náklady na nákup materiálu a energií činily 35,22 tis. Kč (kancelářské potřeby, občerstvení pro 

spolupracovníky Tříkrálové sbírky a dárky pro dobrovolníky, pomůcky pro činnost s klienty a 

hygienický materiál a odborná literatura). Tyto náklady byly pokryté z příspěvku na celoroční činnost 

od Města Cheb, Tříkrálové sbírky a příspěvků Řk farnosti Cheb 

- osobní náklady 37,8 tis. Kč (mzda pro vedoucí DC za koordinaci dobrovolníků 

v jednotlivých programech a sociální pojištění) kryté částečně z dotací MV ČR 

- největší nákladovou položkou byly náklady 115,40 tis. Kč složené z darů partnerům 

z Tříkrálové sbírky (75,52 tis. Kč pro projekt Diecézní charity Plzeň v Chebu Betlém, Hospic Sv. Jiří, 

J. Rada), dary kryté beneficí pro Hospic Sv. Jiří a sociální výpomoc, Štědrovečerní večeři pro lidi bez 

přístřeší a osamělé 39,9 tis. Kč a ostatní náklady (380 Kč). 

 

 

Níže uvedený přehled hospodaření Farní charity Cheb v roce 2019 odpovídá „Výkazu zisku 

a ztráty v plném rozsahu ke dni 31. 12. 2019“ v položkách podle vyhlášky č. 504/2002 Sb. 

ve znění vyhlášky č. 476/2003 Sb. 

Účetním obdobím je jeden kalendářní rok. Účetnictví je vedeno jako celek a to v peněžních 

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.
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FARNÍ CHARITA CHEB - HOSPODAŘENÍ V ROCE 2019 
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 KDO NÁS PODPORUJE?  

Děkujeme Vám všem, kdo nás jakkoli podporujete, ať už svým časem, schopnostmi 

či financemi, a přispěli jste tak v roce 2019 k realizaci našeho poslání. Za každý 

i sebemenší příspěvek či pomoc jsme opravdu vděční. 

Děkujeme také všem dlouhodobým dobrovolníkům, kteří se v průběhu roku pravidelně 

zapojovali do jednotlivých služeb, ale také všem kteří jednorázově podpořili naše akce, 

všem kteří věnují nezištně svůj čas ve prospěch druhých. Děkujeme všem farníkům, 

kteří materiálně přispívají ke zdaru našich akcí tím, že přinášejí domácí dobroty 

chystané s láskou. ☺ 

Níže výslovně zmiňujeme naše finanční či materiální sponzory v roce 2019 (v pořadí 

dle abecedy), přičemž již neuvádíme kompletní seznam těch, kteří s naší farní charitou 

spolupracují jakýmkoli jiným způsobem (např. formou poradenství, modlitební podpory 

či jakoukoli jinou formou pomoci): 

bfz o. p. s., Cheb, Briga a. s. Cheb, Caffe 11, dárci Tříkrálové sbírky, Hotel Komorní Dvůr, 

Incognito Café Bar, Klub křesťanských žen, Lesy ČR, Město Cheb (grant na celoroční činnost, 

grant na Poutní maraton), Nelan, PROFIT CHEB s.r.o., Římskokatolická farnost Cheb, TEREA 

Cheb s.r.o., Travel Free Shop Svatý Kříž, UNIPAP Plus, mnozí jednotliví dárci a podporovatelé z 

řad chebské katolické farnosti a další přátelé, příznivci a sympatizanti a dárci přispívající v rámci 

Poutního maratonu. 

 

 

 CO CHYSTÁME?  
 

 DLOUHODOBÁ VIZE  

I nadále chceme rozvíjet i s Vaší pomocí v příštích letech takovou službu farní 

charity, která bude účinným a praktickým nástrojem pomáhajícím v Chebu a okolí 

rozvíjet sloužící obec křesťanů nabízející vlastním členům i širší veřejnosti živé a 

hmatatelné svědectví o Boží lásce a lidské solidaritě. 

 

 PRIORITNÍ PROJEKTY 2020  

Z konkrétních projektů či služeb, kterým chceme v roce 2020 věnovat zvláštní 

pozornost, lze zmínit především následující: 

Hospicová péče: Podpora služeb Hospice Sv. Jiří o. p. s. patří k naší trvalé 

prioritě. I nadále chceme pokračovat v propagaci a osvětě ohledně mobilní 

hospicové péče a budeme se dál snažit pořádat vlastní benefiční akce, jejichž 

výtěžek bude v roce 2020 směřován na financování služeb Hospice Sv. Jiří. 

Dobrovolnické centrum: Těší nás příchod každého nového dobrovolníka a naší 

stálou prioritou je hledat další dobrovolníky pro nás i partnerské projekty 

spolupracujících NNO. Stále vítáme dobré duše ochotné se věnovat nejen péči o 

seniory a nemocné, ale i pomáhat ve všech dalších oblastech, kde je o 

dobrovolnickou službu v rámci našich projektů zájem. 
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Nové projekty: Jako velice přínosné vidíme podporu rodin, které dlouhodobě pečují 

o své děti s postižením, a podporovat je v jejich náročných životních situacích. Daří 

se nám získávat podporu pro konkrétní osoby, protože je lidé z Chebu a okolí znají a 

rádi pomohou tam, kde vidí, jak jejich peníze pomáhají. I nadále bychom rádi hledali 

různé tvůrčí způsoby, jak získávat prostředky právě na tuto oblast. 

 

 

 PROSBA O DALŠÍ PODPORU  

Každý rok nás potěší důvěra dárců, kteří shledávají, že naše činnost má smysl a 

podpoří nás jakoukoli částkou. Jsme rádi za každý jednorázový i pravidelný 

příspěvek, které nám pomohou pokrýt jak běžné náklady na provoz, tak i různé 

akce, které v průběhu roku pořádáme.  

Více na: charita.farnostcheb.cz „Sponzoring“ 
 

 

 

 

 CO DODAT?  

Jsme rádi, že s Vámi můžeme jít společně na téhle cestě, kde můžeme pomáhat 

podle svých možností tomu, kdo k nám přichází s nějakou bolestí či životní 

tíhou.   

I do budoucna vítáme každou pomocnou ruku, nohu či packu. ☺ 

Každé setkání nás obohacuje, takže: Přijďte, uvidíte a třeba zůstanete a stanete 

se našimi fandy, příznivci, sponzory, partnery, dobrovolníky, kamarády, přáteli.  

Těšíme se na Vás a přejeme vše dobré! 

 

                        
Děkujeme.☺ 

 

 

 
 

 

 

Eva Kolafová  

a tým Farní charity Cheb 

a Dobrovolnického centra 

při Farní charitě Cheb 

 

               

 

 Cheb, 23. 6. 2020 

http://www.charita.farnostcheb.cz/


 

 

 


