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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 2020, který činil 569 883 Kč 

(v r. 2019 to bylo 618 993 Kč). 

Za minulé období, tj. od podzimu 2020 do současnosti, rozhodla synodní rada z Fondu sociální 

a charitativní pomoci uvolnit:  

▪ 50 000 Kč1 na činnost Azylovému domu pro ženy a matky s dětmi o.p.s. – Terénní asistenční 

služba Zlín na podporu vzdělávacích aktivit (podpora vzdělávacích aktivit),  

▪ 50 000 Kč2 na činnost organizace Amalthea, z. s. – Chrudim (podpora vzdělávacích aktivit), 

▪ 100 000 Kč na pomoc pro potřebné v Bělorusku, 

▪ 50 000 Kč ve prospěch organizace Otcův dům na Ukrajině, která pečuje o děti na ulici 

prostřednictvím Střediska humanitární a rozvojové spolupráce Diakonie ČCE, 

▪ 500 000 Kč na pomoc obcím na Břeclavsku a Hodonínsku poničeným červnovým tornádem 

prostřednictvím Střediska humanitární a rozvojové spolupráce Diakonie ČCE, 

▪ 500 000 Kč na zmírnění škod způsobených povodněmi v Německu prostřednictvím organizace 

Diakonisches Werk Rheinland-Westfalen-Lippe e.V., 

▪ příspěvky jednotlivcům či rodinám v tíživé situaci pak činily 40 000 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 

                                                           
1,2 Obě organizace byly podpořeny v rámci výzvy SR na podporu vzdělávání znevýhodněných v souvislost 

s 350. výročím úmrtí Jana Amose Komenského. 

 

https://www.e-cirkev.cz/aktuality/synodni-rada-k-aktualni-situaci-ve-vzdelavani/

