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Výroční zpráva 2010
Farní charita Strahov (dále jen FCHS) byla zřízena Mons. Dominikem Dukou OP, arcibiskupem
pražským, ke dni 25. května 2010 a k témuž dni byl P. Dr. Vojtěchem Eliášem, prezidentem
Arcidiecézní charity Praha jmenován jejím ředitelem Ing. Jiří Žák.
Činnost FCHS se zpočátku soustředila na vyřízení potřebných formalit, tedy registraci na
Finančním úřadu Praha 1, založení bankovního účtu, registraci domény www.charitastrahov.cz pro zřízení webových stránek, zřízení e-mailového účtu, nákupu příslušného
softwaru a vlastní tvorbu stránek.
Současně byla po dohodě se strahovským farářem i panem opatem instalována nová vývěska
ve strahovské bazilice, která dnes slouží prezentaci jak FCHS tak i ostatních složek strahovské
farnosti a kláštera. Nakonec bylo grafikem p. Michaelem Ehrlichem vytvořeno charitní logo,
které je dnes po drobných úpravách používáno na webu i v písemném styku.
První akcí FCHS bylo vyhlášení finanční sbírky na pomoc obětem srpnových záplav, která
proběhla již počátkem září ve strahovské bazilice. Výtěžek činil 17.176,- Kč, tři dárci přispěli
celkem dalšími 7.360,- Kč. Po dohodě se strahovským farářem pak byla za příjemce této
finanční pomoci vybrána Římskokatolická farnost-děkanství Frýdlant, které bylo koncem září
předána částka 25.000,- Kč.
Koncem října se na FCHS obrátila paní Jiřina Svatušková, ředitelka Farní Charity Žižkov, se
žádostí o spolupráci na projektu „Strom splněných přání“, který je zaměřen na pomoc
rodičům se záplavami postižených frýdlantských rodin. Na tento projekt se FCHS podařilo
shromáždit 10.000,- Kč, které byly koncem listopadu Farní charitě Žižkov převedeny.
Poslední letošní akcí FCHS byla finanční sbírka na pomoc dvěma rodinám z Frýdlantska, které
dodnes zápasí s následky srpnových záplav a starají se o děti v pěstounské péči. Výtěžek činil
24.999,- Kč a každé z rodin byla předána částka 12.500,- Kč.
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PŘEHLED PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ
v roce 2010
A. Příjmy
Zřizovací vklad na účet
Kostelní sbírka „Záplavy“
Dary „Záplavy“ na charitní účet
Sbírka „Frýdlantské rodiny“

1.000 Kč
17.176 Kč
15.660 Kč
24.999 Kč
Celkem:

B. Výdaje
Příspěvek na „záplavy“ ŘK farnosti Frýdlant
Příspěvek Farní charitě Žižkov na „Strom splněných přání“
Příspěvek rodinám z Frýdlantska
Celkem:

58.835 Kč

25.000 Kč
10.000 Kč
25.000 Kč
60.000 Kč

C. Výsledek hospodaření
Rozdíl mezi příjmy a výdaji ve výši -1.165 Kč byl dorovnán sponzorským darem.
K 31.12.2010 byl zůstatek na účtu 378,13 Kč.

Praha, 31.12.2010

Jiří Žák
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