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Všem farním sborům a kazatelským stanicím  

Českobratrské církve evangelické  

Praha, 1. října 2020 

Č.j.: ÚCK/408/2020 

 

Celocírkevní sbírka pro sociální a charitativní pomoc 

 

 

Milé sestry, milí bratři,  

 

synod naší církve vyhlásil, jako každoročně, na neděli Díkůčinění celocírkevní sbírku sociální 

a charitativní pomoci. Sbírka slouží k doplnění Fondu sociální a charitativní pomoci, který je určen 

pro pomoc lidem v nouzi a na zmírnění škod při přírodních katastrofách v různých zemích světa 

i v naší republice.  

Nejprve podáváme s díky informaci o výtěžku sbírky v roce 2019, který činil 618 993 Kč (v r. 2018 

to bylo 625 013 Kč). 

Za minulé období, tj. od podzimu 2019 do současnosti, rozhodla synodní rada z Fondu sociální 

a charitativní pomoci uvolnit:  

▪ 200 000 Kč (leden 2020) na pomoc uprchlíkům na řeckém ostrově Lesbos prostřednictvím 

organizace Lékaři bez hranic, 

▪ 100 000 Kč (březen 2020) na pomoc dětem bez domova na Ukrajině prostřednictvím Střediska 

rozvojové a humanitární spolupráce (SHRS) Diakonie ČCE, 

▪ 100 000 Kč (duben 2020) na podporu aktivit SHRS Diakonie ČCE souvisejících s pandemií 

koronaviru v ČR, 

▪ 100 000 Kč (duben 2020) na pomoc potřebným občanům zasaženým povodněmi 

prostřednictvím SHRS Diakonie ČCE, 

▪ 100 000 Kč (duben 2020) pravidelná platba do fondu humanitární pomoci v ČR spravovaného 

Střediskem humanitární a rozvojové spolupráce Diakonie ČCE (z tohoto ročního příspěvku je 

hrazena povodňová prevence – pravidelná školení dobrovolníků, uskladnění a revize vysoušečů 

a částečně i spolufinancování projektů pro obce, které jsou ohrožené povodněmi), 

▪ 100 000 Kč (listopad 2019) na pomoc Evangelické akademii – Vyšší odborné škole sociální 

práce a střední odborné škole Praha s financováním studijního oboru sociální činnost v prostředí 

etnických minorit  

▪ 76 230 Kč, resp. 3 000 Euro (duben 2020) na podporu velikonoční sbírky vyhlášené 

Společenstvím evangelických církví v Evropě (GEKE) určené na medicínskou pomoc 

uprchlíkům na řeckém Lesbu a v syrském Aleppu,   

▪ 66 363 Kč (květen 2020) jako příspěvek na nákup automobilu pro Denní stacionář Kristián 

provozovaný sborovou diakonií Přeštice, 

▪ 13 000 Kč (říjen 2019) jako příspěvek na činnost Asociace nemocničních kaplanů, 

▪ 5 500 Kč (srpen 2020) jako členský příspěvek za dobrovolníky Vězeňské duchovenské péče 

z řad ČCE, 

▪ příspěvky jednotlivcům či rodinám v tíživé situaci pak činily 20 000 Kč.  

 

Výtěžek sbírky, kterou vykonáte na neděli Díkůčinění, odešlete, prosíme, na Fond sociální 

a charitativní pomoci, číslo účtu 7171717171/2700, variabilní symbol: 911140xxxx (evidenční 

číslo sboru).  

Za Vaši štědrost Vám jménem potřebných děkujeme.  

 

S pozdravem     Eva Zadražilová, druhá náměstkyně synodního kurátora 


