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Č.j.: ÚCK/354/2022 
 

 

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 2021, který činil 668 065 Kč 

(v r. 2020 to bylo 569 883 Kč). 

Za minulé období, tj. od podzimu 2021 do současnosti, rozhodla synodní rada z Fondu sociální 

a charitativní pomoci uvolnit:  

▪ 21 000 Kč na opravy sborového domku v krajanském sboru ve Velikom Središti (Srbsko), 

▪ 30 000 Kč na podporu činnosti organizace Někdo Ti uvěří z. s., s níž ČCE spolupracuje 

v oblasti prevence zneužívání a krizové intervence, 

▪ 5 000 Kč jako příspěvky jednotlivcům či rodinám v tíživé situaci, 

▪ 900 Euro (cca 22 200 Kč) jako příspěvek ČCE ke sbírce solidarity GAW směřující do míst, 

která jsou ohrožena válkou a politickým neklidem (Ukrajina, Venezuela, Sýrie). 
 

Vedle této pravidelné celocírkevní sbírky nás události spojené s ruským útokem na Ukrajinu vedly 

k vyhlášení mimořádné sbírky na pomoc uprchlíkům z napadeného území. Díky Vaší 

mimořádné obětavosti se podařilo shromáždit 3 564 724 Kč. Z této částky bylo doposud použito: 

▪ 250 000 Kč na pomoc uprchlíkům z Ukrajiny prostřednictvím Diakonie ČCE,  

▪ 178 282 Kč na péči o uprchlíky z UA na Slovensku prostřednictvím Evangelické církve a. v. 

na Slovensku, 

▪ 100 000 Kč na péči o uprchlíky z UA na Slovensku prostřednictvím Reformované křesťanské 

církve na Slovensku, 

▪ 200 000 Kč na podporu vzdělávání žáků migrantů ve školách Evangelické akademie, 

▪ 29 160 Kč na rekonstrukční práce související s ubytováním příchozích, 

▪ 19 000 Kč na cestovné pro dobrovolné pomocníky. 

Kromě výnosu sbírky disponujeme ještě částkou 9 332 200 Kč, kterou na účel pomoci uprchlíkům 

z Ukrajiny zaslaly formou darů spřátelené zahraniční církve. Z této částky jsme dosud poskytli 

podporu následujícím projektům: 

▪ 210 832 Kč na nákup knih a učebnic, 

▪ 3 261 340 Kč na rekonstrukční práce související s ubytováním, 

▪ 2 417 359 Kč na provozní náklady související s dlouhodobou koordinací pomoci. 
 

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       

 Simona Kopecká 

první náměstkyně synodního kurátora 


