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Velké díky

Milí sourozenci v Kristu a přátelé, to

první, co chci udělat je poděkovat za

Vaši finanční obětavost, kterou jste

prokázali během sbírky na pomoc

rodinám zasaženým tornádem v roce

2021 a v letošním roce během

probíhající sbírky na podporu Ukrajiny.



Veřejná sbírka 
na podporu 

Ukrajiny

K dnešnímu dni se podařilo vybrat 5 776 957,- Kč

Podporujeme organizace a sbory přímo na Ukrajině:

Nemocnice v Užhorodě, Charitativní fond Bethany,
Charitativní fond pomoc dětem a dalších celkem
5 křesťanských sborů.

Výše pomoci na Ukrajině 4 015 115,- Kč

Podporujeme také sbory i organizace, které pracují
s uprchlíky na území ČR.

Sbory CB: Vsetín Maják, Velká Lhota, Horní Suchá, Elim
Písek, Husinec.

Organizace: Pobočka Diakonie CB v Hrádku, Slezská
Diakonie a Česká evangelikální aliance.

Výše pomoci na území ČR 1 350 000,- Kč



Další  práce 

Diakonie Církve bratrské



Středisko  
Bethesda

Náš život je pomalejší 
a každý den je 

vzácný. Nevíme totiž, 
kolik jich ještě bude.  



Centrum denních služeb 

Chráněné bydlení 

Osobní asistence

Pomáháme těm, kdo se bez pomoci neobejdou 

a přinášíme pestré barvy do života.Středisko  
Černý Most



Každý potřebuje místo, kde se cítí dobře a 
bezpečně a Xaverov takovým místem je. 

Jenže náš dům pro pány kluky potřebuje 
nutně opravit. 

Středisko  
Xaverov 

Domov pro lidi 
s mentálním 

hendikepem,  kteří 
jiný domov nemají



Co projekt přinese a změní

Co projekt přinese a změní

Proto jsme se 
pustili do velké 
rekonstrukce

Projekt 
Lepší domov

–
lepší život

Web projektu

▪ Tři bytové jednotky
se sociálním zařízením

▪ Bezbariérová koupelna

▪ Nové pracovní a sociální
zázemí pro personál

▪ Úprava balkónů a nové
prostory pro skladování

▪ Nová střecha a zateplení

▪ Čistička odpadních vod

▪ Úprava prostor v suterénu

▪ Nové rozvody elektřiny,
vody a topení s vytápěním
tepelným čerpadlem

https://cb.cz/diakonie/lepsi-domov/


Financování
a práce

na projektu

Na projekt jsme získali dotaci 4,8 milionu Kč. Ale
z původních nákladů 5,5 milionu Kč se rozpočet
vyšplhal na částku 8,2 milionu Kč.

Kromě dotace se nám podařilo získat další finance
od dárců, ale zatím nám do cílové částky chybí cca
2,8 milionu Kč.

Přesto se nevzdáváme a věříme, že i díky Vaší
pomoci se nám podaří další finanční prostředky
získat a rekonstrukci dokončit.

Podívejte se, jak na tom pracujeme

http://tiny.cc/KoukninaXaverov

http://tiny.cc/KoukninaXaverov


I. etapa rekonstrukce 2022 - 2023

Takhle bude 
nový domov 

vypadat

Pokud se rozhodnete naší práci opět finančně podpořit, přispějete
nejen na rekonstrukci Chráněného bydlení na Xaverově, ale i na
provoz sociálních služeb, které se bez finančních darů neobejdou.



Jak využijeme 
Vaší finanční 

podporu

Poděkování a informace ke sbírce 

Do sbírky na Diakonii CB můžete přispět dvěma způsoby:

• Do sbírky přispějete v hotovosti během nedělní bohoslužby
ve Vašem sboru.

• Pošlete platbu na účet Vašeho sboru s poznámkou „sbírka
Diakonie“. Sbor následně zašle celou vybranou částku na
účet Rady CB.

Informace pro hospodáře: 

Výtěžek sbírky, prosím, odešlete nejpozději do 28. 12. 2022 na 

účet Rady CB 1938904339 / 0800. K platbě uveďte jako VS číslo 

sboru a do poznámky napište "název sboru, Diakonie".



Slovo na závěr

Děkujeme za Váš zájem, modlitby a

podporu. Díky tomu jste součástí naší

motivace a schopnosti dělat to, co

děláme.

Za celý tým Diakonie CB 

Roman Kysela 

https://cb.cz/diakonie/

https://cb.cz/diakonie/

