
Zpráva o činnosti Farní charity Praha Radotín 

za období od 1.4.2018 do 31.12.2020 

 

Farní charita Praha Radotín byla zřízena pražským arcibiskupem ke dni 1. dubna 2018 s působností na 

území farností Radotín a Třebotov, tj. městská část Praha Radotín, město Černošice a obce Třebotov, 

Choteč a Kosoř. Její činnost spočívá v dobrovolnické práci ředitelky charity a dalších dobrovolníků bez 

nároku na odměnu.  

Farní charita podpořila 11 jednotlivců a 3 sociálně slabé rodiny přímou finanční pomocí, donáškou 

léků a potravin, odvozem do nemocnice, nákupem drobných dárků a individuální péčí. 

Farní charita se zapojila do programu Ministerstva práce a sociálních věcí, který je financovaný z Fondu 

evropské pomoci nejchudším osobám (FEAD), a dále také využila nabídku Potravinové pomoci Charity 

ČR.  Potřebným rodinám a jednotlivcům rozdala celkem 140 kg trvanlivých potravin a jiné materiální 

pomoci do domácností. 

Farní charita Praha Radotín zaštiťovala Tříkrálovou sbírku (TKS) ve farnostech Radotín a Třebotov, do 

které se zapojilo více než 150 dobrovolníků. V rámci sbírky také charita ve spolupráci s Farností Radotín 

a Základní uměleckou školou Klementa Slavického Praha 5 – Radotín zorganizovala Tříkrálový koncert, 

který se konal v kostele sv. Petra a Pavla v Radotíně v roce 2019 i 2020. Celkově se v roce 2019 

vysbíralo 24 491 Kč a část této sumy byla věnována na kurz autoškoly pro studentku ze sociálně slabé 

rodiny ve farnosti (pozn.: zbytek částky vysbírané do pokladniček TKS vždy zůstává pro účely Charity 

ČR). V roce 2020 byla vysbíraná částka až 46 977 Kč a část výtěžku 30 535 Kč byla věnována řeholním 

sestrám Františkánkám misionářkám Nejsvětějšího Srdce z Prahy – Radotína 

(www.rehole.cz/cs/frantiskanky-misionarky-nejsvetejsiho-srdce) pro jejich činnost potřebným. 

V rámci akce Postní almužna v roce 2020 se vysbíralo celkem 25 443 Kč. Tato částka byla věnována 

rodině v sociální nouzi (2 400 Kč) a řeholním sestrám Františkánkám misionářkám Nejsvětějšího Srdce 

z Prahy – Radotína pro jejich činnost (23 043 Kč). 

 

Dary od soukromých dárců (mimo Tříkrálové sbírky a Postní almužny): 

v roce 2018 – 47 800 Kč 

v roce 2019 – 10 200 Kč 

v roce 2020 – 13 700 Kč 

   celkem za období – 71 700 Kč 

 

Celková výdaje za období - 5 228 Kč: 

• drobné nákupy (vánoční dárky pro rodinu v nouzi, předplatné novin Katolický týdeník, drobné 

dárečky) 

• služební mobil charity (pouze nákup sim karty a povinný roční kredit) 

 

Stav účtu ke dni 31.12.2020 – 83 181 Kč 

 

V Praze, dne 30. 01. 2021 

Mgr. Jana Čierna, ředitelka Farní charity Praha Radotín 

http://www.rehole.cz/cs/frantiskanky-misionarky-nejsvetejsiho-srdce

