Výroční zpráva 2015
V roce 2015 měla FCHS aktivní tyto projekty:
1. ADOPCE NA DÁLKU: podpora 2 indických dětí na studiích. Na každé dítě je potřeba ročně
sehnat částku 4.900 Kč, celkem za obě děti 9.800 Kč. V posledních 3 letech je tato částka plně
kryta z Tříkrálové sbírky – 65% z výtěžku sbírky ve farnosti je možno na základě žádosti ředitele
místní farní charity použít na vlastní projekty farních charit.
2. ANDĚLSKÝ STROM: zajištění vánočních dárků pro děti vězněných rodičů, které současně
s dárkem (zajišťují dobrovolníci) obdrží i dopis od vězněného rodiče. Jedná se o původní projekt
Mezinárodního vězeňského společenství. FCHS funguje na Strahově jako koordinátor tohoto
projektu již druhým rokem. Za tuto dobu bylo díky strahovským dobrovolníkům takto
„pomoženo“ již celkem 14 dětem převážně romského původu. Koncem roku 2015 se ale
situace vyvinula způsobem, který FCHS pravděpodobně nebude moci dále akceptovat –
romské rodiny totiž požadovaly dárky na finanční úrovni, které by dobrovolníci nepořídili ani
vlastním dětem (mobilní telefony, MP3 přehrávače apod.). Proto FCHS zvažuje ukončení
spolupráce na tomto projektu a jeho nahrazení programem vlastním.
3. MŮJ NOVÝ ŽIVOT: původní projekt dětské onkologie z motolské nemocnice – má za cíl pomoci
dětem, které přežily svůj boj s rakovinou, k návratu do normálního života event. pomoci těmto
dětem a jejich rodičům se psychicky zotavit z dlouhodobého pobytu v nemocnici. FCHS
navázala spolupráci v r. 2014, v r. 2015 se uskutečnila první společná akce: díky laskavé
podpoře Královské kanonie premonstrátů na Strahově byla skupině cca 20 dětí a jejich rodičů
umožněna bezplatná prohlídka strahovské knihovny a klášterní zahrady.
4. SBĚR POŠTOVNÍCH ZNÁMEK: nenáročná akce, kdy příležitostně vybrané známky z dopisů jsou
doručeny do břevnovského kláštera k dalšímu použití v rámci léčebných programů u lidí
s narušenou motorikou.
5. TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA: akce Charity ČR. Na Strahově probíhá posledních 5 let, vybralo se: 2012
– 3.050 Kč / 2013 – 9.902 Kč / 2014 - 10.612 Kč / 2015 – 15.257 Kč / 2016 – 15.108 Kč.
6. VÁNOČNÍ SBÍRKA HRAČEK: tradiční vánoční akce zajišťovaná ve spolupráci s farníkem (p.
Petrem Novákem), pracujícím na Ministerstvu vnitra v oblasti azylové a migrační problematiky.
O štědrovečerní „dětské“ mši sv. donesou děti nové nebo zánovní hračky, které jsou následně
předány dětem v českých uprchlických táborech.
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