00

VÝROČNÍ
ZPRÁVA

2007

Caritas

GENERÁLNÍ PARTNER

CHARITA
ČESKÁ
REPUBLIKA

Caritas
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SLOVO PREZIDENTA
Anglický spisovatel David Torkington ve své knize Neztrácet naději uvádí, že ve starých Athénách uplatňovali jedinečnou metodu veřejné služby. Každý občan dostal
jedenkrát za život možnost financovat důležitý veřejný
projekt. Po jeho zaplacení pak byl zbaven dalších veřejných finančních výdajů. Tento úkon veřejné služby se
nazýval „liturgie“. Když se první řečtí křesťané dozvěděli,
co všechno Ježíš pro nás vykonal a stále koná, řekli si, že
to je největší „liturgie“, jakou kdo kdy pro dobro celého
lidstva uskutečnil. Když se ptali, co mají dělat, aby mohli Krista v této lásce k lidem
napodobovat, dostalo se jim vysvětlení, že mají do svého srdce přijmout toho Ducha,
který také Ježíše naplnil, aby mohli konat dobro. Tedy mít ve svém srdci Boží lásku
a jí milovat druhé lidi.
Za druhé světové války byl v Anglii jeden farní kostel při nepřátelském bombardování téměř srovnán se zemí. Zůstala stát jen zeď za hlavním oltářem, na níž visel kříž
s ukřižovaným Kristem, který neměl ruce a nohy. Když byl kostel po válce znovu
postaven, farář odmítl dát tento kříž opravit. Při posvěcení tohoto obnoveného
kostela pak svým farníkům řekl, že Kristovo tělo zůstane na kříži bez rukou a nohou
jako trvalá připomínka toho, že nyní se oni mají stát Kristovýma rukama
a nohama, uchopit jeho poselství a předat je světu, kterému chce Kristus
sloužit skrze ně. To bude naše liturgie lásky dnešní společnosti. Větší veřejnou službu
než tuto nenajdeme.
Upřímně děkuji vám všem, kteří konáte tuto veřejnou službu lásky ve všech organizačních složkách Charity ČR, jak doma tak i v zahraničí, jako zaměstnanci nebo dobrovolníci, a také vám, kteří se aktivně zúčastňujete Tříkrálové sbírky nebo svými dary
přispíváte na charitní dílo. Přeji vám všem radost a pokoj do srdce. Kéž vám dobrý
Bůh vše bohatě odmění!
Mons. Josef Šich
prezident Charity Česká republika

www.charita.cz
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ČR
I. a) CHARITA
zastřešující a reprezentativní orgán sítí Charit

STATUS A ČINNOST
Charita ČR je
● právnickou osobou podle Kodexu
kanonického práva (kánon 312, 313).
Je součástí (útvarem) Římskokatolické církve. Zřizovatelem Charity ČR je
Česká biskupská konference. Podle
územněsprávního členění církve je
také Charita rozdělena do osmi diecézí.
● největším nestátním poskytovatelem sociálně zdravotních služeb
v České republice.
Hlavní činností Charity ČR je pomoc

potřebným na území České republiky.
Stále větší měrou se podílí také na hu manitární a zejména rozvojové pomo
ci do zahraničí.

Zařazení v rámci
mezinárodní sítě
Zahraniční pomoc poskytuje Charita
ČR prostřednictvím oddělení humanitární a rozvojové pomoci a jednotlivých
arcidiecézních a diecézních Charit.
Tato pomoc je z větší části koordinována se zahraničními charitními partnery
sdruženými v mezinárodní síti Caritas
Internationalis (CI). Tato síť je jednou

z největších a nejsilnějších na světě,
díky ní tak naše Charita nalézá v zahraničí spolehlivé partnery. Caritas
Internationalis nabízí zázemí, zkušenosti a možnost koordinace pomoci.
Proto může Charita ČR pomáhat
i v zemích, kde nemá vlastní misi nebo
své projekty. Charita ČR na poli zahraniční pomoci dále spolupracuje se
zahraničními a českými nevládními
organizacemi a institucemi. Charita ČR
je rovněž členem evropské sítě národních Charit Caritas Europa (CE).

SEZNAM ZKRATEK
DCH – diecézní Charita
DPS – dům s pečovatelskou službou
ESF – Evropský sociální fond
FCH – farní Charita
CH – Charita
CHOPS – charitní ošetřovatelská a pečovatelská služba
CHOS – charitní ošetřovatelská služba
CHPS – charitní pečovatelská služba
IAS – integrační azylové středisko (pro uznané azylanty, provozuje ho Správa uprchlických zařízení MVČR)
MHMP – Magistrát hlavního města Prahy
MCH – městská Charita
MKC – multikulturní centrum
MPSV ČR – Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR
MV ČR – Ministerstvo vnitra ČR
OCH – oblastní Charita
OPRLZ – Operační program rozvoje lidských zdrojů (Evropský sociální fond)
PřS – přijímací středisko (pro žadatele o azyl, provozuje ho Správa uprchlických zařizení MV ČR)
PoS – pobytové středisko (pro žadatele o azyl, provozuje ho Správa uprchlických zařízení MV ČR)
SROP – Společný regionální operační program (jedná se o EU fond)
SUZ MV ČR – Správa uprchlických zařízení Ministerstva vnitra ČR
ZZC – zařízení pro zajištění cizinců (pro nelegální migranty a cizince bez dokladu, provozuje ho Správa uprchlických
zařízení MV ČR)

www.charita.cz
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I.

b)

CHARITA ČR
organizační struktura charitní sítě

LITOMĚŘICE

HRADEC KRÁLOVÉ
PRAHA

PLZEŇ
OSTRAVA

OLOMOUC

BRNO

ČESKÉ
BUDĚJOVICE

hranice
diecézí
hranice
krajů

Podle územněsprávního členění církve je také Charita rozdělena do osmi diecézí.
Hranice diecézí jsou odlišné od hranic současných krajů (viz mapka)

rganizační struktura kopíruje územní členění římskokatolické církve. Členem Charity ČR je šest diecézních Charit (DCH Brno,
České Budějovice, Hradec králové,
Litoměřice, Plzeň a ostravsko-opavská) a dvě arcidiecézní Charity (ACH
Olomouc a Praha). Devátým subjektem
je Česká katolická charita – Domovy

O
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duchovních a řeholnic. V roce 2008
byla do sdružení přijata také nově vzniklá Řeckokatolická charita. Všech deset členů sdružení má vlastní právní
subjektivitu. V čele každé ACH/DCH
stojí ředitel a o duchovní život charitních pracovníků pečuje prezident –
kněz.
Delegování pravomocí a způsob řízení oblastních (OCH) a farních (FCH)

Výroční zpráva CHČR 2007

Charit je v jednotlivých diecézních
a arcidiecézích různé. Ve větších městech stojí na úrovni oblastních Charit
městské Charity (MCH). Prostřednictvím tří set padesáti farních, oblastních, městských a diecézních Charit
provozuje Charita ČR přes dvě stě charitních domovů, poraden a středisek
pomoci.

CHARITA ČR
– sekretariát

DIECÉZNÍ CHARITA BRNO

DIECÉZNÍ CHARITA
ČESKÉ BUDĚJOVICE

ředitel Charity ČR: prezident Charity ČR:
Mons. Mgr. Josef Šich
Ing. Mgr. Oldřich
Haičman

ředitel: Ing. Mgr.
Oldřich Haičman

ředitel: Mgr. Michaela Čermáková
prezident: P. Hugo Pitel, OPraem.

duchovní asistent:
P. Mgr. Juan Bautista Ignatio Provecho
López, OSA

prezident:
Mons. Josef Zouhar

duchovní asistent:
P. Pavel Koutník

(od července 2007)
Vladislavova 12
110 00 Praha 1
tel.: 296 243 330, 296 243 344
fax: 296 243 333
e-mail: sekretariat@charita.cz
Internet: www.charita.cz

ČESKÁ KATOLICKÁ CHARITA –
DOMOVY ŘEHOLNÍKŮ
A ŘEHOLNIC

ředitel:
Ing. Jaroslav
Dufek

ŘECKOKATOLICKÁ CHARITA
(založena 19. března 2008)

ředitel: Ján Kočerha
prezident: Mgr. Ing. Adolf Jiří Pleskač

Kapitána Jaroše 9, P.O. BOX 635
661 35 Brno
tel.: 545 213 456
fax: 545 210 771
e-mail: dchbrno@caritas.cz
Internet: www.dchbrno.caritas.cz
Oblastní charity: Blansko (Farní charita Blansko,
Cetkovice, Jedovnice, Letovice, Rájec-Jestřebí),
Brno (FCH Bílovice nad Svitavou, Brno-Bystrc,
Brno-Husovice, Brno-Komárov, Brno-Komín, BrnoKrálovo Pole, Brno-Křenová, Brno-Starý Lískovec,
Brno-Líšeň, Brno-Lesná, Brno-Obřany, Brno-Řečkovice, Brno-Staré Brno, Brno-sv. Augustin, Brnosv. Jakub, Brno-sv. Marie Magdaléna, Brno-sv.
Tomáš, Brno-Tuřany, Brno-Zábrdovice, BrnoŽabovřesky, Brno-Žebětín, Vranov u Brna), Raj hrad (FCH Blažovice, Deblín, Holubice, Ostrovačice, Podolí u Brna, Pozořice, Rajhrad, Rosice
u Brna, Újezd u Brna, Veverská Bítýška, Veverské
Knínice, Žatčany), Tišnov (FCH Tišnov), Břeclav
(FCH Břeclav, Nikolčice, Novosedly, Popice
u Hustopečí, Šitbořice), Hodonín (FCH Archlebov,
Bučovice, Čejkovice, Dambořice, Dolní Bojanovice, Hodonín, Hovorany, Lužice, Mikulčice,
Milonice, Mutěnice, Ratíškovice, Slavkov u Brna,
Šardice, Uhřice, Ždánice, Želetice u Kyjova),
Jihlava (FCH Dačice, Jihlava, Luka nad Jihlavou,
Telč, Třešť), Třebíč (FCH Benetice, Březník, Budišov u Třebíče, Heraltice, Jaroměřice nad Rokytnou, Jemnice, Kněžice, Lipník, Mohelno, Moravské Budějovice, Myslibořice, Náměšť nad
Oslavou, Opatov, Pyšel, Radkovice u Hrotovic, Rokytnice nad Rokytnou, Rouchovany, Šebkovice,
Vladislav, Výčapy), Znojmo (FCH Běhařovice,
Blížkovice, Moravský Krumlov, Pavlice, Petrovice
u Moravského Krumlova, Prosiměřice, Přímětice,
Šatov, Trstěnice, Višňové, Vranov nad Dyjí,
Znojmo-sv. Kříž, Znojmo-Hradiště sv. Hypolita,
Znojmo-Louka, Žerotice), Žďár nad Sázavou (FCH
Heřmanov u Velké Bíteše, Nové Město na Moravě,
Radešínská Svratka, Jámy, Olešná, Velké Meziříčí,
Žďár nad Sázavou).

Kanovnická 16
370 01 České Budějovice
tel.: 386 353 120
fax: 386 360 284
e-mail: info@charitcb.cz
Internet: www.charitacb.cz
Charita: Husinec, Kaplice.
Městská charita: České Budějovice.
Oblastní charita: Horažďovice, Nové Hrady,
Pelhřimov, Písek, Strakonice, Sušice, Třeboň,
Vimperk.
Farní charity: Boršov nad Vltavou, Český
Krumlov, Hartmanice, Jindřichův Hradec,
Kájov, Kamenice nad Lipou, Katovice, Lažiště,
Lštění u Vimperka, Malenice, Milevsko, Netolice, Nová Bystřice, Pacov, Počátky, Prachatice,
Protivín, Rožmitál pod Třemšínem, Tábor, Týn
nad Vltavou, Velešín, Veselíčko, Vlachovo
Březí, Volary, Vyšší Brod, Železná Ruda.
Diecézní charita České Budějovice – středisko
Veselí nad Lužnicí Dům sv. Františka.

Mexická 4
101 00 Praha 10
tel.: 776 391 887
e-mail: charita@exarchat.cz

www.charita.cz
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DIECÉZNÍ KATOLICKÁ CHARITA
HRADEC KRÁLOVÉ

DIECÉZNÍ CHARITA
LITOMĚŘICE

ARCIDIECÉZNÍ
CHARITA OLOMOUC

ředitel: RNDr. Jiří Stejskal
prezident: Mons. Josef Suchár

ředitelka: Růžena Kavková
prezident: P. ICLic. Józef Szeliga

ředitel: Václav Keprt
prezident: Mons. Mgr. Josef Šich

(od 1. 11. 2007)
Velké náměstí 37
500 01 Hradec Králové
tel.: 495 063 135
fax: 495 063 134
e-mail: dchhk@hk.caritas.cz
Internet: www.hk.caritas.cz

Dómské náměstí 10
412 01 Litoměřice
tel. i fax: 416 731 452, tel: 416 735 606
e-mail: dchltm@dchltm.cz
Internet: www.dchltm.cz

Oblastní charity: Červený Kostelec, Havlíčkův
Brod, Hradec Králové, Jičín, Jilemnice, Kutná Hora, Pardubice, Polička, Trutnov, Ústí nad Orlicí.
Farní charity: Dolní Újezd u Litomyšle, Dvůr Králové nad Labem, Hlinsko v Čechách, Hostinné,
Chrudim, Litomyšl, Náchod, Neratov, Nové Hrady
u Skutče, Charita Přelouč, Rychnov nad Kněžnou,
Studenec u Horek, Třebechovice pod Orebem.

do 31. 10. 2007

prezidentem
Mons. Milan Bezděk
Oblastní charity: Česká Kamenice, Frýdlant, Chomutov, Jestřebí, Liberec, Mělník, Most, Mšeno
u Mělníka, Přepeře, Sobotka, Teplice, Ústí nad
Labem, Varnsdorf.
Farní charity: Česká Lípa, Děčín, Jablonec nad Nisou, Jirkov, Libochovice, Litoměřice, Lovosice,
Mladá Boleslav, Rumburk, Vratislavice, Žatec.
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Křížkovského 6
772 00 Olomouc
tel.: 585 229 380, fax: 588 500 839
e-mail: acho@caritas.cz
Internet: www.acho.caritas.cz
Charity s právní subjektivitou: Bystřice pod
Hostýnem, Holešov, Hranice, Kojetín, Konice, Kroměříž, Kvasice, Kyjov, Lipník nad Bečvou, Litovel,
Luhačovice, Moravská Třebová, Nový Hrozenkov,
Olomouc, Otrokovice, Prostějov, Přerov, Rožnov
pod Radhoštem, Slavičín, Strážnice, Svitavy,
Šternberk, Šumperk, Uherské Hradiště, Uherský
Brod, Uničov, Valašská Bystřice, Valašské Klobouky, Valašské Meziříčí, Veselí nad Moravou, Vsetín,
Vyškov, Zábřeh, Zlín.
Charity bez právní subjektivity: Bohuňovice,
Brumov-Bylnice, Dub nad Moravou, Fryšták, Heřmanice u Polomi, Horní Lhota, Hulín, Chropyně,
Jalubí, Jevíčko, Kostelec u Kyjova, Koryčany,
Krumsín, Trnava u Zlína, Určice, Velká Bystřice,
Velké Opatovice,Vizovice, Vnorovy, Všechovice,
Všemina.

DIECÉZNÍ CHARITA
OSTRAVSKO-OPAVSKÁ

DIECÉZNÍ CHARITA PLZEŇ

ARCIDIECÉZNÍ
CHARITA PRAHA

ředitel: Mgr. et Mgr. Lukáš Curylo

ředitel: Ing. Jiří Lodr

(od 10. 4. 2007)

prezident: Mons. Vladimír Born

ředitel: Ing. Jaroslav Němec
prezident: P. Mgr. Stanislav Přibyl, CSsR

prezident: P. Dr. Pavel Forgač

(do 28. 2. 2007 a od 1. 4. 2008)

Kratochvílova 3
702 00 Moravská Ostrava
tel. i fax: 596 127 262-4
e-mail: ludmila@caritas.cz
Internet: www.dchoo.caritas.cz

viceprezident: Bc. Ladislav Lego
(od 1. 12. 2007 spirituál, od 1. 4. 2008 zároveň
viceprezident)

Statutární adresa: Sady 5. května 8, 301 00 Plzeň
Kontaktní adresa:
Hlavanova 16, 326 00 Plzeň
tel.: 377 221 540,
tel. i fax: 377 223 861
e-mail: dchp@dchp.cz
krondlova@dchp.cz
Internet: www.dchp.cz
www.charita.cz/plzen, www.charita.cz/dchplzen

do 23. 3. 2007

ředitelem
Mgr. Michal Krawiec

Charity: Charita sv. Alexandra v Ostravě, Bohumín, Český Těšín, Frenštát pod Radhoštěm,
Frýdek-Místek, Hlučín, Hodslavice, Hrabyně,
Jablunkov, Javorník, Kopřivnice, Krnov, Odry,
Opava, Ostrava, Studénka.
Dobrovolné charity: Bílovec, Bruntál, Brušperk, Frýdlant nad Ostravicí, Hukvaldy, Jeseník, Karviná, Orlová, Slavkov u Opavy, Šenov
u Ostravy.

od 1. 3. 2007
do 30. 11. 2007

prezidentem
P. Adam Lodek
Oblastní charity: Bor u Tachova, Klatovy, Ostrov,
Rokycany, Teplá.

Londýnská 44
120 00 Praha 2
tel.: 224 246 519, 224 246 573
fax: 222 522 352
e-mail: praha@charita-adopce.cz
Internet: www.charita-adopce.cz
Farní charity registrované na Ministerstvu kultury
ČR: Beroun, Čelákovice, Dobřichovice, Dobříš,
Kolín, Kralupy nad Vltavou, Lysá nad Labem,
Mníšek pod Brdy, Neratovice*, Praha 1-Malá
Strana (sv. Tomáš), Praha 1-Nové Město (Panna
Maria Sněžná), Praha 1-Nové Město (sv. Petr),
Praha 3-Žižkov, Praha 4-Chodov, Praha 4-Lhotka,
Praha 5-Smíchov, Praha 6-Břevnov, Praha 7Holešovice, Praha 8-Kobylisy, Praha 10-Strašnice,
Praha 12-Modřany, Praha 13-Stodůlky, Praha 14Kyje (Arcibiskupstvím pražským již zřízena, je v
registraci), Praha 17-Řepy, Příbram, Rakovník,
Roudnice nad Labem, Říčany, Starý Knín.
Farní charity neregistrované: Benešov, Brandýs
nad Labem, Český Brod, Kladno, Praha 2-Nové
Město (sv. Ignác), Praha 2-Vinohrady (sv. Ludmila), Praha 4-Braník (sv. Prokop), Praha 6-Liboc (sv.
Fabián a Šebestián), Praha 8-Karlín (sv. Cyril a
Metoděj), Praha 10-Vršovice (sv. Václav a Mikuláš).

Městská charita: Plzeň (Farní charity u sv. Bartoloměje, u sv. Martina a Prokopa, u Panny Marie
Růžencové, Severní předměstí).
Farní charity: Aš, Blovice, Dolní Bělá, Domažlice,
Druztová, Horšovský Týn, Cheb, Chlum Svaté
Maří, Chodov, Jáchymov (činnost pozastavena),
Karlovy Vary, Kraslice, Luby, Mariánské Lázně,
Plasy, Přeštice, Sokolov, Staňkov, Stráž u Tachova, Stříbro, Zbiroh.

*) Pobočky Farní charity Neratovice: CHOPS
Neratovice, DPS Libiš + CHPS, DPS Obříství + stacionář a CHOPS, CHOPS Čelákovice, DPS PrahaKbely + CHOPS, DPS Černošce + stacionář a
CHOPS, CHOPS Praha-Klánovice, CHOPS Kostelec
nad Labem, CHOS Kralupy nad Vltavou, CHOS
Mělník, CHOS Říčany.

Aktualizováno k 31. květnu 2008.

www.charita.cz
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CHARITY ČR
II. SEKRETARIÁT
sídlo ředitele a výkonný orgán Charity ČR

● je národní centrálou charitní sítě
v České republice a sídlem statutárního zástupce organizace – ředitele Charity ČR
● poskytuje servis všem Charitám
a charitním zařízením v oblasti sociální
pomoci a péče a zdravotnictví
● zajišťuje spolupráci s ministerstvy
při oponování a vytváření návrhů
sociálních služeb
● podílí se na tvorbě legislativy a práci
v komisích Ministerstva zdravotnictví
ČR a Ministerstva práce a sociálních
věcí ČR
● podílí se na přípravě, vyhodnocení
a zejména na medializaci celostátních
charitních akcí, především Tříkrálové
sbírky
● spravuje centrální sbírkové konto
sv. Anežky (22770022/0800)
a sbírkové konto Tříkrálové sbírky
(33001122/0800)
● je partnerem národním Charitám
v Evropě a ve světě
● spolupracuje s centrálou Caritas
Europa v Bruselu a s centrálou Caritas
Internationalis v Římě
● koordinuje humanitární pomoc do
zahraničí a cizincům v nouzi na území
České republiky

CHARITA ČESKÁ REPUBLIKA
Vladislavova 12
110 00 Praha 1
tel.: 296 243 330 (recepce)
fax: 296 243 333

ředitel Charity ČR: Ing. Mgr. Oldřich
Haičman
prezident: Mons. Mgr. Josef Šich
duchovní asistent: P. Mgr. Juan Bautista Ignacio Provecho López, OSA (od
léta 2007)
výkonná ředitelka Sekretariátu Charity
ČR (funkce zřízena 1. 1. 2007):
Mgr. Monika Korábová (od 1. 2. 2007)
asistentka ředitele: Mgr. Dita Krtičková, DiS.
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asistentka: Markéta Řečinská
zahraniční vztahy:
RNDr. Dagmar Koutská
sociální oblast: PhDr. Jaroslava Pánková (do 15. 3. 2007), Mgr. Petra Šustrová
(od 1. 6. 2007)
zdravotnictví: MUDr. Markéta Hofmanová
oddělení pro migraci a uprchlictví: Vojtěška Hervertová, DiS.
tiskové oddělení: Mgr. Gabriela Naušová (od 2. 4. 2007), Ing. Jan Oulík, Dagmar Volencová (do 30. 6. 2007)
oddělení humanitární a rozvojové
pomoci: Mgr. Petra Binderová (od 1. 8.
2007), Ing. Tomáš Butkai (od 1. 3. 2007
do 26. 3. 2007), Mgr. Jan Černík (od
1. 8. 2007 do 30. 4. 2008), Mgr. Jakub
Dvořáček, Mgr. Ilona Gajdíková (od
1. 4. 2008), Mgr. Pavel Gruber (ved.
odd. od 25. 3. 2008), Vojtěch Honig (od
1. 9. 2007 do 31. 10. 2007), Ing. Sylva
Horáková (od 1. 7. 2007), Mgr. Libor Jůn
(od 25. 5. 2007 do 22. 6. 2007), Ing. Jan
Jůzl (od 5. 3. 2007 do 31. 10. 2007), Mgr.
Laura Kopecká, Daniela Kordíková (od
1. 2. 2007 do 31. 7. 2007), Mgr. Lenka
Kováčiková (od 2. 1. 2007), Bc. Věra
Krylová (od 19. 2. 2007 do 31. 7. 2007),
Mgr. Michaela Kupková (do 30. 6. 2007
a od 1. 1. 2008), Jana Mittag (od 1. 7.
2007), Mgr. Helena Mourečková, Dagmar Ostřanská, Ing. Josef Ostřanský (do
30. 9. 2007), Jana Plitzová, Mgr. Oldřich
Pospíšil (od 25. 3. 2008), Ing. Vojtěch
Rálek (vedoucí oddělení do 31. 1. 2008),
Mgr. Kristina Reist (od 5. 3. 2007),
Mgr. Blanka Remešová (od 1. 3. 2007 do
13. 1. 2008), Mgr. Miroslava Sedláčková
(od 26. 3. 2007 do 31. 12. 2007),
Mgr. Jana Smolanová (do 30. 9. 2007),
Mgr. Kateřina Stejskalová, Michal Synek
(do 23. 2. 2007), Mgr. Martin Váně, Martin Vylíčil, DiS. (od 1. 11. 2007 do 31. 12.
2007), Martina Žižková
Na rodičovské dovolené: Mgr. Kateřina
Churtajeva, Mgr. Helena Kavanová
ekonom: Ing. Jana Hiršová (do 9. 10.
2007), Ing. Lubomír Ponocný (od 11. 2.
2008)
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účetní: Eva Albrechtová (od 1. 10.
2007), Ing. Renata Kaňková
mzdová účetní: Miroslava Tobiášová
pokladní: Ing. Irena Němcová (od 29. 1.
2007), Marie Vaňáčová (do 25. 1. 2007)
správa Konta sv. Anežky a Tříkrálové
sbírky: Eva Albrechtová (do 30. 9. 2007),
Ing. Irena Němcová (od 1. 10. 2007)
správce sítě, webmaster: Jan Svatoš
správa budovy: Prokop Janoušek, Mgr.
Vít Janoušek
Stav k 30. 4. 2008

Mediální prezentace Charity ČR
Veřejnost je informována o dění v síti
Charit a o práci Sekretariátu Charity ČR
zejména prostřednictvím médií. Tiskové
oddělení rozesílá tiskové zprávy prostřednictvím agentur a přímo do redakcí tisku a elektronických médií.
Vlastní tiskové zprávy vydávají rovněž pracovníci v diecézních Charitách.
Při významných událostech pořádají
tiskové konference a udržují čilé kontakty s médii ve svém regionu. Pracovníci Charity poskytli médiím řadu rozhovorů.
TISKOVÉ ODDĚLENÍ
Ve spolupráci s ostatními odděleními
– připravilo:
● výroční zprávu o činnosti Sdružení
česká katolická charita (tak se CHČR
jmenovala do 31. 12. 2006) za rok 2006
● publicistickou přílohu o využití Tříkrálové sbírky 2007 ve 26. čísle týdeníku Respekt
● texty (příběhy charitních klientů) pro
Karmelitánský kalendář na rok 2008
Dále spolupracuje na:
● tvorbě internetových stránek
www.charita.cz a www.trikralovasbirka.cz. Stránky jednotlivých diecézních
Charit vytvářejí pracovníci v diecézích.
(odkazy ze stránky www.charita.cz)
● vydávání dvouměsíčníku Caritas (vychází 6x do roka jako čtyřstránková příloha Katolického týdeníku, od čísla

6/2007 čísla připravuje externí spolupracovník Petr Bidlo)
Diecézní střediska vydávají periodicky své vlastní zpravodaje a informační
bulletiny.
MEDIÁLNÍ KAMPANĚ
Největší mediální kampaň se tradičně
týká Tříkrálové sbírky (více o sbírce ve
kapitole IV. této výroční zprávy). Kampaň je podpořena promítáním reklamního spotu v České televizi, v Českém
rozhlase a v některých regionálních
elektronických médiích. Dále inzercí
v tisku, vydáváním tiskových zpráv,
aktuálním informačním servisem na
internetových stránkách, roznosem
letáků apod.
Další mediální kampaně pořádá Charita za podpory svého generálního partnera Nadace České spořitelny. Kampaně
jsou podpořeny inzercí ve vybraných tiskovinách, tiskovými konferencemi na
regionální úrovni a články v médiích.
Nadace ČS v roce 2007 již tradičně
finančně podpořila osm charitních projektů. Ty jsou zaměřeny na pomoc
ohroženým skupinám ve společnosti –
zvláště na seniory a rodiny, kterým
hrozí sociální vyloučení. V roce 2007
byly podpořeny projekty:
● Domov pro matky s dětmi Oblastní
charity Znojmo (Diecéze Brno)
● Charitní pečovatelská služba Kaplice (Diecéze České Budějovice)
● Charitní pečovatelská služba Litoměřice (Diecéze Litoměřice)
● Azylový dům pro matky a rodiny
s dětmi v Praze-Hlubočepích (Arcidiecéze Praha)
● Integrační centrum s rezidenční,
respitní a hospicovou péčí v Čechách
pod Kosířem (Arcidiecéze Olomouc)
● Domov pokojného stáří v Rokycanech (Diecéze Plzeň)
● Domov pro matky s dětmi v Hradci
Králové (Diecéze Hradec Králové)
● Ústav sociální péče o psychicky
nemocné „Oáza pokoje“ Frýdek-Místek (Diecéze ostravsko-opavská)

OSTATNÍ AKCE V ROCE 2007
Pracovníci tiskového oddělení:
● připravili spolu s grafičkou návrhy
nového loga organizace, poté manuál
k užívání nového loga a po jeho schválení radou ředitelů Charity ČR nechali
vytisknout samolepky s novým logem;
12. října osadili mosaznou ceduli s logem na budovu Sekretariátu Charity ČR

● spolupracovali na kampani Charita
pro Peru (tuto zemi zasáhlo 15. srpna
rozsáhlé zemětřesení; Charita ČR
věnovala 4 000 amerických dolarů (přibližně 80 000 Kč) ze svého krizového
fondu partnerské organizaci Cáritas
del Perú a vyhlásila veřejnou finanční
sbírku
● zúčastnili se 14. a 15. října v Olomouci kampaně Česko proti chudobě
● zúčastnili se 28. října I. Ekumenického shromáždění na Řípu (Modlitba za
domov)
● připravili 29. listopadu v Kulturním
centru Zahrada v Praze 4-Chodově
Komponovaný večer s besedou o humanitární a rozvojové spolupráci ve
světě.

VZDĚLÁVACÍ INSTITUT CHARITY ČR
Máchova 7
120 00 Praha 2
tel.: 221 592 541 (recepce)
fax: 221 592 545
vedoucí: Jiří Šolta
provozní vedoucí: Jana Toulcová
správce: Pavel Polák
recepční: Petr Čech, Pavel Kolaja, Ondřej Kotáb, Eva Kundratová, Slavomír
Čihák, Michal Novotný, Vojtěch Paik,
Magdalena Tošovská
pokojská: Vlasta Kindlová (do 31. 12.
2007), Hana Jamníková (od 1. 2. 2008)
uklízečka: Monika Fertálová
Caritas Europa: Annamaria Vrzáčková
Stav k 30. 4. 2008

Vzdělávací institut CHČR (dále VI CHČR)
vznikl v roce 1999 jako projekt podporovaný Německým svazem charit (DCV). Na
sklonku roku 2001 se přestěhoval do zrekonstruované budovy v Máchově ulici 7
v Praze 2-Vinohradech.
V objektu v Máchově ulici jsou kromě přednáškových místností a učeben,
kde se charitní pracovníci všech diecézí
setkávají na poradách a kolegiích,
také pokoje, které slouží k ubytování
charitních pracovníků i veřejnosti.
V budově VI CHČR sídlí také detašované pracoviště Fakulty humanitních studií Univerzity Karlovy (FHS UK), a to
magisterský obor Řízení a supervize v
sociálních a zdravotnických organizacích.
Při FHS UK byl v roce 2001 pod programem Sociální politika a sociální

práce akreditován navazující magisterský obor Řízení a supervize v sociálních a zdravotnických organizacích
(www.fhs.cuni.cz/supevrize). Původně
tříletý magisterský program byl v roce
2005 reakreditován s platností do
r. 2015 a zkrácen v souladu s Boloňskou deklarací na dva roky. Posláním
magisterského oboru je příprava vedoucích pracovníků pro střední a vrcholový
management a supervizorů v oblasti
poskytování zdravotních a sociálních
služeb. Jedná se o oblast služeb, která
na celém světě čelí mnoha kontinuálním změnám. V současnosti musí reagovat zejména ve vyspělých zemích na
rychle narůstající poměr starších občanů v populaci, na zvyšující se citlivost
veřejnosti v otázkách zajištění osobní
důstojnosti a lidských práv, narůstající
nedostatek finančních prostředků veřejných rozpočtů, zvyšující se nároky na
kvalitu a účinnost poskytovaných služeb a nároky na odpovědnost a transparentnost poskytovatelů. Program podporuje uplatnění pracovníků z nelékařských a tzv. pomáhajících profesí
v řízení a supervizi a efektivní spolupráci mezi zdravotním a sociálním sektorem. Svým zaměřením je v České
republice zatím unikátní. Studium probíhá v prezenční i kombinované formě;
studenti si mohou vybrat ze dvou zaměření – Řízení a Supervize.
Ve školním roce 2007/2008 studuje
na katedře celkem 109 studentů, z toho je 20 supervizorů a 89 manažerů;
katedra má celkem již více jak 80 absolventů. Od školního roku 2007/2008
pořádá katedra také tříletý certifikovaný
kurz Supervize v pomáhajících profesích, který má zatím 6 studentů.
Studium probíhá blokovou formou
výuky. Studentům je k dispozici knihovna s odbornou literaturou a časopisy,
velmi dobře funguje e-mailová komunikace mezi studenty a katedrou. Úsporou času i papíru je internetový server,
na kterém jsou umístěny rozličné
dokumenty a materiály ke studiu.
VI CHČR zajišťuje pro studenty FHS UK
nejen prostory pro výuku, ale také
ubytování. K dispozici je rovněž počítačová učebna a moderní technika.
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III. SOCIÁLNÍ A ZDRAVOTNÍ SLUŽBY
idský život od narození po jeho
přirozený závěr prochází různými etapami, v nichž býváme
odkázáni na pomoc druhých.
Ať už jsou tyto etapy krátké
nebo delší, představují pro každého člověka těžká období spojená s tělesnými,
psychickými i duchovními potížemi
a krizemi. Odborně a lidsky hřejivě podaná pomocná ruka může v těchto situacích znamenat jedinou šanci k návratu
do běžného života a obnovení důvěry ve
vlastní síly a schopnosti.
Právě takto pomáhá lidem v mezních
situacích Charita ČR prostřednictvím
zdravotních a sociálních služeb, jejichž
je největším nestátním poskytovatelem v České republice. Tyto služby jsou
poskytovány spoluobčanům od raného
do seniorského věku na území celého
státu v zařízeních, která provozují jednotlivé Charity v osmi diecézích.

L

A. Sociální a zdravotní služby
(definované zákonem o sociálních
službách č. 108/2006 Sb. a souvisejícími předpisy)
Našim klientům nabízíme všechny druhy i formy sociálních služeb, tedy
a) Sociální poradenství
b) Služby sociální péče
c) Služby sociální prevence
Formy poskytování sociálních služeb
Sociální služby se poskytují jako služby pobytové, ambulantní nebo terénní.
Pobytovými službami se rozumí služby
spojené s ubytováním v zařízeních
sociálních služeb.
Ambulantními službami se rozumí
služby, za kterými osoba dochází nebo
je doprovázena nebo dopravována do
zařízení sociálních služeb a součástí
služby není ubytování.
Terénními službami se rozumí služby,
které jsou osobě poskytovány v jejím
přirozeném sociálním prostředí.
10
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ad a) Sociální poradenství zahrnuje:
Základní sociální poradenství – poskytuje osobám potřebné informace přispívající k řešení jejich nepříznivé
sociální situace
Odborné sociální poradenství – je poskytováno se zaměřením na potřeby
osob v občanských poradnách, manželských a rodinných poradnách, poradnách pro seniory, poradnách pro osoby
se zdravotním postižením, poradnách
pro oběti trestných činů a domácího násilí; zahrnuje též sociální práci s osobami, jejichž způsob života může vést ke
konfliktu se společností
Počet zařízení (poraden)
Počet klientů

75
21 366

ad. b) Služby sociální péče
Napomáhají osobám zajistit jejich fyzickou a psychickou soběstačnost, s cílem umožnit jim v nejvyšší možné míře
zapojení do běžného života společnosti, a v případě, kdy toto vylučuje jejich
stav, zajistit jim důstojné prostředí
a zacházení.
Osobní asistence – Terénní služba poskytovaná osobám, které mají sníženou
soběstačnost z důvodu věku, chronického onemocnění nebo zdravotního postižení, jejichž situace vyžaduje pomoc
jiné fyzické osoby. Služba se poskytuje
bez časového omezení, v přirozeném
sociálním prostředí osob a při činnostech, které osoba potřebuje.
Počet středisek
Počet klientů

38
964

Charitní ošetřovatelská
a pečovatelská služba (CHOPS)
Počet středisek CHOPS
Počet středisek Charitní
ošetřovatelské služby (CHOS)
Počet středisek Charitní
pečovatelské služby (CHPS)

72
8
31

Ošetřovatelská péče – Domácí zdravotní péče je odborná ošetřovatelská
péče v domácím prostředí poskytovaná
obvykle zdravotními sestrami dle indikace registrujícího praktického lékaře.
Je hrazena z veřejného zdravotního
pojištění.
Počet sester
638
Počet ošetřených klientů
22 403
Počet návštěv
1 048 525
Pečovatelská služba – Terénní služba
je poskytovaná osobám, které mají
sníženou soběstačnost z důvodu věku,
chronického onemocnění nebo zdravotního postižení, a rodinám s dětmi,
jejichž situace vyžaduje pomoc jiné
fyzické osoby.
Počet pracovníků
v pečovatelské službě
Počet klientů v péči
Počet vykonaných
návštěv

767
15 382
1 773 370

Tísňová péče – Terénní služba, kterou
se poskytuje nepřetržitá distanční hlasová a elektronická komunikace s osobami vystavenými stálému vysokému
riziku ohrožení zdraví nebo života v případě náhlého zhoršení jejich zdravotního stavu nebo schopností.
Počet zařízení
Počet klientů

2
114

Podpora samostatného bydlení – Terénní služba poskytovaná osobám,
které mají sníženou soběstačnost
z důvodu zdravotního postižení nebo
chronického onemocnění, včetně duševního onemocnění, jejichž situace
vyžaduje pomoc jiné fyzické osoby.
Počet zařízení
Počet klientů

5
22

Odlehčovací služby – Terénní, ambulantní nebo pobytové služby poskytované osobám, které mají sníženou
soběstačnost z důvodu věku, chronického onemocnění nebo zdravotního
postižení, o které je jinak pečováno
v jejich přirozeném sociálním prostředí; cílem služby je umožnit pečující fyzické osobě nezbytný odpočinek.
Počet zařízení
Počet klientů

25
573

Centra denních služeb – Ambulantní
služby poskytované osobám, které mají sníženou soběstačnost z důvodu věku, chronického onemocnění nebo
zdravotního postižení, jejichž situace
vyžaduje pomoc jiné fyzické osoby.
Počet center
Počet klientů

22
449

Denní stacionáře – Ambulantní služby
poskytované osobám, které mají sníženou soběstačnost z důvodu věku nebo
zdravotního postižení, a osobám s chronickým duševním onemocněním, jejichž
situace vyžaduje pravidelnou pomoc
jiné fyzické osoby.
Počet denních stacionářů
Počet klientů

36
698

Týdenní stacionáře – Pobytové služby
poskytované osobám, které mají sníženou soběstačnost z důvodu věku nebo zdravotního postižení, a osobám
s chronickým duševním onemocněním,
jejichž situace vyžaduje pravidelnou
pomoc jiné fyzické osoby.
Počet týdenních stacionářů
6
Počet klientů
112
Celková kapacita
54 míst
Domovy pro osoby se zdravotním
postižením – Pobytové služby poskytované osobám, které mají sníženou soběstačnost z důvodu zdravotního postižení a jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby.
Počet domovů pro osoby
se zdravotním postižením
Počet klientů
Celková kapacita

1
14
14 míst

Domovy pro seniory – Pobytové služby
poskytované osobám, které mají sníženou soběstačnost zejména z důvodu
věku a jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby.
Počet domovů
pro seniory
Počet klientů
Celková kapacita

35
1215
996 míst

Domovy pro řeholnice a duchovní
České katolické charity – Pobytové
služby poskytované řeholním sestrám
a duchovním, kteří mají sníženou
soběstačnost zejména z důvodu věku

a jejichž situace vyžaduje pravidelnou
pomoc jiné fyzické osoby.
Počet domovů pro seniory
22
Počet klientů
743
Celková kapacita
761 míst
Domovy se zvláštním režimem – Pobytové služby poskytované osobám, které mají sníženou soběstačnost z důvodu chronického duševního onemocnění nebo závislosti na návykových látkách, a osobám se stařeckou, Alzheimerovou demencí a ostatními typy
demencí, které mají sníženou soběstačnost z důvodu těchto onemocnění,
jejichž situace vyžaduje pravidelnou
pomoc jiné fyzické osoby. Režim
v těchto zařízeních při poskytování
sociálních služeb je přizpůsoben specifickým potřebám těchto osob.
Počet domovů se zvl. režimem
2
Počet klientů
88
Celková kapacita
86 míst
Chráněné bydlení – Pobytová služba
poskytovaná osobám, které mají sníženou soběstačnost z důvodu zdravotního postižení nebo chronického onemocnění, včetně duševního onemocnění, jejichž situace vyžaduje pomoc
jiné fyzické osoby. Chráněné bydlení
má formu skupinového, popřípadě
individuálního bydlení.
Počet zařízení
Počet klientů
Celková kapacita

5
111
121 míst

ad. c) Služby sociální prevence
Napomáhají zabránit sociálnímu vyloučení osob, které jsou tímto ohroženy pro krizovou sociální situaci, životní
návyky a způsob života vedoucí ke konfliktu se společností, sociálně znevýhodňující prostředí a ohrožení práv
a oprávněných zájmů trestnou činností
jiné fyzické osoby. Cílem služeb sociální prevence je napomáhat osobám
k překonání jejich nepříznivé sociální
situace a chránit společnost před vznikem a šířením nežádoucích společenských jevů.
Raná péče – Terénní, popřípadě ambulantní služba poskytovaná dítěti a rodičům dítěte ve věku do 7 let, které je
zdravotně postižené, nebo jehož vývoj
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je ohrožen v důsledku nepříznivé sociální situace. Služba je zaměřena především
na podporu rodiny a podporu vývoje dítěte s ohledem na jeho specifické potřeby.
Počet středisek
Počet klientů

5
235

Telefonická krizová pomoc – Terénní
služba poskytovaná na přechodnou
dobu osobám, které se nacházejí v situaci ohrožení zdraví nebo života nebo
v jiné obtížné životní situaci, kterou přechodně nemohou řešit vlastními silami.
Počet středisek
Počet kontaktů

2
8 303

Azylové domy – Pobytové služby
poskytované na přechodnou dobu osobám v nepříznivé sociální situaci spojené se ztrátou bydlení.
Počet azylových domů (pro muže
a ženy, pro ženy s dětmi v tísni ve
všech diecézích)
61
Počet klientů
4118
Celková kapacita
1854 míst
Domy na půl cesty – Pobytové služby
poskytované zpravidla osobám do
26 let věku, které po dosažení zletilosti opouštějí školská zařízení pro výkon
ústavní nebo ochranné výchovy, popřípadě pro osoby z jiných zařízení pro
péči o děti a mládež, a pro osoby, které
jsou propuštěny z výkonu trestu odnětí svobody nebo ochranné léčby. Způsob poskytování sociálních služeb
v těchto zařízeních je přizpůsoben specifickým potřebám těchto osob.
Počet zařízení
Počet klientů
Celková kapacita

8
111
63 míst

Kontaktní centra – Tato nízkoprahová
zařízení poskytují ambulantní, popřípadě terénní služby osobám ohroženým závislostí na návykových látkách. Cílem služby je snižování sociálních a zdravotních rizik spojených se
zneužíváním návykových látek.
Počet center
Počet klientů

9
1 807

Krizová pomoc – Terénní, ambulantní
nebo pobytová služba na přechodnou
dobu poskytovaná osobám, které se
nacházejí v situaci ohrožení zdraví nebo

12

života, kdy přechodně nemohou řešit
svoji nepříznivou sociální situaci vlastními silami.
Počet zařízení
Počet klientů

9
1 032

Intervenční centra – Terénní, ambulantní
nebo pobytová služba na přechodnou
dobu. Na základě rozhodnutí o vykázání
ze společného obydlí nebo zákazu vstupu do něj vydaného podle zvláštního
právního předpisu je osobě ohrožené
násilným chováním vykázané osoby
nabídnuta pomoc nejpozději do 48
hodin od doručení opisu tohoto rozhodnutí intervenčnímu centru. Pomoc intervenčního centra může být poskytnuta
rovněž na základě žádosti osoby ohrožené násilným chováním jiné osoby obývající s ní společné obydlí, nebo i bez takového podnětu, a to bezodkladně poté,
co se intervenční centrum o ohrožení
osoby násilným chováním dozví. Součástí služby je zajištění spolupráce
a vzájemné informovanosti mezi intervenčními centry, poskytovateli jiných
sociálních služeb, orgány sociálně-právní ochrany dětí, obcemi, útvary Policie
České republiky a obecní policie, jakož
i ostatními orgány veřejné správy.
Počet intervenčních center
Počet klientů

3
292

Nízkoprahová denní centra – Ambulantní, popřípadě terénní služby poskytované osobám bez přístřeší.
Počet center
Počet klientů

21
28 607

Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež – Ambulantní, popřípadě terénní
služby poskytované dětem ve věku od
6 do 26 let ohroženým společensky
nežádoucími jevy. Cílem služby je zlepšit kvalitu jejich života předcházením
nebo snížením sociálních a zdravotních
rizik souvisejících se způsobem jejich
života, umožnit jim lépe se orientovat
v jejich sociálním prostředí a vytvářet
podmínky k řešení jejich nepříznivé
sociální situace. Služba může být
poskytována osobám anonymně.
Počet zařízení
Počet klientů

42
52 586

Noclehárny – Ambulantní služby poskytované osobám bez přístřeší, které
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mají zájem o využití hygienického zařízení a přenocování.
Počet nocleháren
Počet klientů

17
11 859

Služby následné péče – Terénní služby poskytované osobám s chronickým
duševním onemocněním a osobám
závislým na návykových látkách, které
absolvovaly ústavní léčbu ve zdravotnickém zařízení, absolvovaly ambulantní léčbu nebo se jí podrobují, nebo
osobám, které abstinují.
Počet středisek
Počet klientů

1
45

Sociálně aktivizační služby pro rodiny
s dětmi – Terénní, popřípadě ambulantní služby poskytované rodině
s dítětem, u kterého je jeho vývoj ohro-

Pomoc pečovatelské služby ocení zejména mnozí senioři

žen v důsledku dopadů dlouhodobě
krizové sociální situace, kterou rodiče
nedokáží sami bez pomoci překonat,
a u kterého existují další rizika ohrožení jeho vývoje.
Počet středisek
Počet klientů

19
3 029

Sociálně aktivizační služby pro seniory
a osoby se zdravotním postižením –
Ambulantní služby, popřípadě terénní
služby poskytované osobám v důchodovém věku nebo osobám se zdravotním postižením ohroženým sociálním vyloučením.
Počet středisek
Počet klientů

23
7 922

Sociálně terapeutické dílny – Ambulantní služby, poskytované osobám se

sníženou soběstačností z důvodu zdravotního postižení, které nejsou z tohoto důvodu uplatnitelné na otevřeném
ani chráněném trhu práce. Jejich účelem je dlouhodobá a pravidelná podpora zdokonalování pracovních návyků
a dovedností prostřednictvím sociálně
pracovní terapie.
Počet sociálně terapeutických dílen 7
Počet klientů
211
Terapeutické komunity – (Pobytové
služby i na přechodnou dobu pro
osoby závislé na návykových látkách
nebo osoby s chronickým duševním
onemocněním, které mají zájem
o začlenění do běžného života.
Počet terapeutických komunit
1
Počet klientů
26
Celková kapacita
12 míst

Terénní programy – Terénní služby
poskytované osobám, které vedou rizikový způsob života nebo jsou tímto
způsobem života ohroženy. Služba je
určena pro problémové skupiny osob,
uživatele návykových látek nebo
omamných psychotropních látek,
osoby bez přístřeší, osoby žijící v sociálně vyloučených komunitách a jiné
sociálně ohrožené skupiny. Cílem služby je tyto osoby vyhledávat a minimalizovat rizika jejich způsobu života. Služba může být osobám poskytována anonymně.
Počet středisek
Počet klientů

15
1 524

Sociální rehabilitace – Je poskytována
formou terénních a ambulantních služeb nebo formou pobytových služeb
poskytovaných v centrech sociálně
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rehabilitačních služeb. Jedná se o soubor specifických činností směřujících
k dosažení samostatnosti, nezávislosti
a soběstačnosti osob a to rozvojem
jejich specifických schopností a dovedností, posilováním návyků a nácvikem
výkonu běžných, pro samostatný život
nezbytných činností alternativním
způsobem využívajícím zachovaných
schopností, potenciálů a kompetencí.
Počet zařízení
Počet klientů

17
1 716

B. Ostatní služby sociálního
a zdravotního charakteru
(nevychází zcela ze zákona o sociálních službách č. 108/2006 Sb. a souvisejících předpisů)
Hospice – Speciální lůžková zařízení,
která zajišťují paliativní a symptomatickou léčbu osob v terminálním stavu,
zejména s onkologickými, kardiologickými a neurologickými diagnózami.
Zdravotní složka hospicové paliativní
péče je od roku 2006 zakotvena
v zákoně č. 48/1997 Sb. o veřejném
zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů (§
22a) zvláštní ústavní péče – péče paliativní lůžková. Obsahem poskytování
hospicových služeb je kromě zdravotní
péče, vázané na zdravotní stav pacienta v terminálním stadiu nemoci, také
poskytování souboru služeb sociálního charakteru a péče.
Počet zařízení
Počet klientů
Celková kapacita

14
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4
1 207
140 lůžek

Výčet ostatních zařízení podle
jednotlivých diecézí:
Diecéze brněnská: 9 sociálních šatníků
Diecéze českobudějovická: 2 mateřská
centra, 1 předškolní klub pro romské
děti
Diecéze královéhradecká: 1 chráněná
dílna, 8 mateřských center, 1 volnočasové centrum pro děti a mládež a pro
rodiče s dětmi, 4 půjčovny zdravotnických/ kompenzačních/ rehabilitačních
pomůcek, 1 půjčovna zdravotnických
pomůcek pro nemocné Huntigtonovou
chorobou, 2 sociální šatníky
Diecéze litoměřická: 1 chráněná dílna
Jonáš, Centrum pro rodinu Archa
Arcidiecéze olomoucká: 12 sociálních
šatníků, 2 mateřská centra, 1 domácí
hospic, 10 půjčoven zdravotnických
pomůcek, 1 přeprava osob na invalidních vozících, 3 agentury podporovaného zaměstnávání, 9 chráněných
dílen, 3 kluby pro seniory, 2 výdejny
léků, 1 vývařovna, 3 charitní prodejny
Diecéze ostravsko-opavská: 1 penzion
pro seniory, 4 mateřská centra,
5 chráněných pracovních dílen a služeb, 1 občanská poradna Jablunkov,
1 Domov Jana Pavla II. – Centrum sociální integrace, 1 terénní centrum pro
lidi bez domova
Diecéze plzeňská: 4 krizová a sociální
ubytovací zařízení, 1 pohotovostní asistenční služba, 1 mateřské centrum,
3 kroužky pro dospělé a děti, 1 nízkoprahový klub.

IV. TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA
Každoročně v lednu pořádá Charita ČR na celém území České republiky Tříkrálovou sbírku, která navazuje na starý
lidový zvyk. Jde o největší dobrovolnickou akci v celé zemi. V roce 2007 se v celostátním měřítku uskutečnila tříkrálové koledování již posedmé a do terénu se vydalo více než třináct tisíc šest set kolednických skupinek. Celkový
výnos sbírky činil 58 621 678 Kč.

My tři králové jdeme k vám...

D

ěti a mládež se při sbírce
převlékají za tři bájné mudrce z východu, kteří se podle
biblické legendy přišli poklonit do Betléma právě
narozenému Ježíškovi. Takto vystrojeni
a v doprovodu dospělé osoby (vedoucího skupinky) vycházejí, aby na ulicích,
před obchody a u prahů domácností
hlásali radostnou zvěst – popřejí lidem
úspěšný nový rok, zazpívají koledu
a obdarují je drobnou pozorností. Dárkem jsou zpravidla kapesní kalendářík
a balení s několika gramy cukru. Poté
koledníci poprosí o dar do připravené
zapečetěné pokladničky. Výtěžek koledy je určen především na pomoc nemocným, handicapovaným, seniorům,
matkám s dětmi v tísni a dalším jinak
sociálně potřebným skupinám lidí a to

zejména v regionech, kde sbírka probíhá. Nejméně desetina výnosu sbírky je
každoročně určena také na pomoc do
zahraničí.
Koledy se pravidelně účastní jednotlivé Charity po celé republice, ale také
některé farnosti a dokonce i školy. Největší výnos sbírky bývá tradičně na
Moravě, v místech, kde lidé práci Charity dobře znají.
Po skončení koledování jsou peníze
úředně sečteny a zaslány na jedno společné konto. Na tomto kontě jsou soustředěny také peníze, které dárci zaslali prostřednictvím poštovních složenek, bankovních převodů, prostřednictvím darů, přímých převodů z bankomatů České spořitelny a také peníze
z dárcovských SMS. Dárcovská SMS ve
tvaru DMS KOLEDA byla u Tříkrálové
sbírky 2007 užita vůbec poprvé v historii sbírky.
Z centrálního konta se peníze z celkového výnosu sbírky rozdělí podle
předem schváleného klíče:
65 % se vrací zpět do míst, kdy byly
peníze vykoledovány na podporu místních projektů
15 % podpoří projekty diecézních Charit
10 % putuje na podporu charitních projektů humanitární a rozvojové pomoci
v zahraničí
5 % jde na podporu projektů Charity ČR
5 % je určeno na režii sbírky.

Podpořené záměry
Z výnosu Tříkrálové sbírky 2007 byly
podpořeny desítky záměrů na podporu
lidí v nouzi. Z nich vybíráme několik
příkladů:
V brněnské diecézi byl za vykoledované peníze například vybaven Domov
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sv. Markéty pro matky s dětmi dvěma
sporáky, terapeutickým bazénem, počítačem a novými lůžkovinami. Oblastní charita Třebíč získala příspěvek na
rekonstrukci budovy Azylového domu
pro bezdomovce. Oblastní charita Znojmo přispěla na léčebný pobyt nemocné
dívky atd.
V českobudějovické diecézi bylo
podpořen Domov sv. Alžběty pro matky
s dětmi v tísni ve Veselíčku, projekt
osobní asistence pečovatelské služby
a přímá pomoc pro handicapované občany a nákup kompenzačních pomůcek
v Pelhřimově, dětské hřiště v areálu
Charitního domova sv. Dominika Savia
Pán žehnej tomuto domu
pro matky s dětmi v Prachaticích a další.
V královéhradecké diecézi byly naV pražské arcidiecézi byl podpořen
koupeny zdravotnické pomůcky pro Javorník, byli podpořeni senioři a lidé
Domov sv. Josefa v Žirči, nakoupeno s duševním onemocněním v Opavě provoz CHOPS a přestavba objektu farní
vybavení a podpořen provoz nízkopra- a další.
Charity ve Vlašimi, sociální pomoc zdraV plzeňské diecézi byl rozšířen sklad votně postiženým Dobříš, vybavení Azyhového zařízení pro děti v Ústí nad
Orlicí, zdravotnické pomůcky a provoz humanitární pomoci v Chodově, podpo- lového domu v Mokrovratech u Starého
Střediska domácí péče v Pardubicích, řen Domov pokojného stáří blahoslave- Knína, podpora stacionáře Petrklíč
vybavení a provoz Domu na půli cesty ného Hroznaty v Hroznětíně, Domov v Ledči nad Sázavou, Rómský klub Rep
v Náchodě a další.
pro seniory a občany s postižením Bor Sun v Kralupech nad Vltavou ad.
V litoměřické diecézi bylo pořízeno u Tachova, péče o seniory a lidi v nouzi
vybavení Domu na půl cesty v České v Přešticích, volnočasový klub pro mlá- Pomoc do zahraničí
Kamenici a Azylového domu Agapé I, dež Domažlice, Domov sv. Zdislavy pro (projekty pomoci po válečných konfliktech, obnově bydlení, pomoc po přírodDomu na půl cesty Agapé II a Občanské matky s dětmi v tísni v Aši a další.
ních katastrofách, humaniporadny v Teplicích, vybutární zásilky a jiné). Z toho
dování herny Tykadlo pro
Počty kolednických skupin po diecézích 2000-2006
uvádíme podporu projektu
děti v Centru pro rodinu
Caritas Gjilan „Děti ulice“
Archa v Ústí nad Labem ad.
V olomoucké arcidiecév Kosovu (DCH Brno) a Pezi byla podpořena načovatelské služby v Tjačivu
příklad rekonstrukce
na Ukrajině (OCH Třebíč),
Domu pokojného stáří 4500
podporu výstavby dětskéBoršice u Uherského
ho domova v Seredném na
4000
Hradiště, nákup komUkrajině (OCH Znojmo),
penzačních pomůcek 3500
zajištění prázdninového
pro Charitu Uherský
pobytu skupiny dětí z BěBrod, přímá pomoc ve 3000
loruska v ČR (DCH České
Veselí nad Moravou
Budějovice) a podporu byda ve Zlíně, Domácí hos- 2500
lení chudých rodin s dětmi
picová péče v Kyjově,
v indické diecézi Belgaum
2000
osobní asistence ve Va(DCH Hradec Králové), telašském Meziříčí, do- 1500
rénní sociální služby v rompravní služba pro ososké osadě v Kojaticích na
1000
by se zdravotním handiSlovensku (DCH Litocapem Poniv Olomouc
měřice), sociálně-pas500
- 2007
a další.
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Počty kolednických skupin 2000-2007
Diecéze
Brno

2000 *)

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

0

1 040

1 544

1 853

2 145

2 501

2 737

2 884

České Budějovice

0

176

250

323

350

531

725

568

Hradec Králové

0

850

1 355

1 428

1 560

1 845

1 825

1 993

Litoměřice
Olomouc

0

100

127

171

170

257

276

319

1 079

1 948

2 384

2 922

3 419

3 647

3 857

4 042

ostravsko-opavská

0

910

1 228

1 500

1 621

2 123

1 915

2 031

Plzeň

0

298

498

600

657

701

753

751

Praha

0

250

411

413

500

807

1 083

1 021

1 079

5 572

7 797

9 210

10 422

12 412

13 171

13 609

Celkem

*) v roce 2000 proběhla sbírka jen v olomoucké arcidiecézi

Výnosy sbírky 2000 – 2007 po diecézích celkem
jedná se o součty výnosů z koledování + ostatní dary, tj. složenky, převody, přímé dary apod.
Diecéze

2000 *)

Brno

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

5 814 181

7 191 445

9 527 967

9 926 883

13 083 338

12 377 924

13 276 379

České Budějovice

1 428 219

1 587 962

1 477 406

1 612 718

2 443 650

2 103 087

2 437 752

Hradec Králové

3 959 556

4 844 639

5 888 629

6 105 978

8 495 664

7 340 486

7 943 143

854 064

873 122

888 402

798 823

1 050 737

801 393

813 943

10 249 081

11 021 720

13 023 396

13 613 361

19 099 832

16 670 404

17 876 963

Ostrava-Opava

5 534 726

6 696 881

7 948 867

8 284 413

11 825 762

9 701 755

10 237 433

Plzeň

1 646 103

2 093 007

2 333 830

2 241 003

3 178 338

2 646 083

2 587 729

Praha

2 439 387

2 740 395

1 705 421

2 101 009

3 091 222

3 035 710

3 448 338

31 925 317

37 049 171

42 793 918

44 684 188

Litoměřice
Olomouc

Celkem

8 414 699

8 414 699

62 268 543 54 676 842 58 621 678

*) v roce 2000 proběhla sbírka jen v olomoucké arcidiecézi

Srovnání výnosů sbírky celkem 2000-2007
[v milionech Kč]
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V.

HUMANITÁRNÍ A ROZVOJOVÁ
POMOC

➊ Humanitární a rozvojová pomoc do zahraničí
Charita Česká republika již řadu let poskytuje humanitární a rozvojovou pomoc v oblastech postižených přírodní
katastrofou či válečným konfliktem. V roce 2007 Charita pokračovala v realizaci projektů, které započala v letech
minulých. Jedná se o projekty humanitární a rozvojové pomoci v Indonésii, na Srí Lance, na Severním Kavkaze,
v Mongolsku, na Ukrajině, v Moldavsku, Gruzii, Súdánu a Senegalu.
Prostřednictvím diecézních a arcidiecézních Charit pomáhá Charita ČR na dalších místech světa – zejména v Indii,
na Haiti, v Bělorusku, Ugandě, Zimbabwe a Bolívii.
Přehled je podán po jednotlivých zemích řazených abecedně.

GRUZIE
Stabilizace situace obyvatel Gruzie
a prevence migrace
Od roku 2005 Charita ČR v Gruzii vede
projekt, kerý podporuje drobné podnikatele či celé venkovské komunity a pomáhá zakládat chráněné dílny. Projekt
má omezit emigraci a je financován
z prostředků Zahraniční rozvojové spolupráce ČR (ZRS ČR) z iniciativy Ministerstva vnitra ČR.

fická dovednost – např. zvládnutí běžných kancelářských programů, grafické programy nebo programy použitelné v bankovnictví.
Trénink sociálních dovedností s nácvikem sebeprezentace, umožní klientům, zejména absolventům středních
a vysokých škol, lépe se uplatnit na
trhu práce.

Rekvalifikační a dovednostní kurzy
v Tbilisi a ve vesnicích

Teorie a praxe pěstitelství, tři bloky
kurzu pro ovocnáře a vinohradníky byly uspořádány ve spolupráci se Zemědělskou univerzitou v Tbilisi. Kurz absolvovalo celkem 78 hospodářů.

Ve spolupráci s gruzínskou Charitou
jsou vyhledávány osoby, které mají
potíže s uplatněním na trhu práce
a potřebují získat novou nebo doplnit
kvalifikaci.
Tito lidé navštěvují různé kurzy
a školení. Program je zatím určen pro
ty, kdo mají vyšší než střední vzdělání.
V zemi je více než 50 % nezaměstnanost a pod hranicí bídy žije celá třetina
ze zhruba čtyř miliónů obyvatel. V roce
2007 prošlo školením v rámci projektu celkem 159 lidí.

Podpora drobného podnikání – podnikatelské kurzy. Kurz úspěšně zakončilo 20 obyvatel provincie Samtskhe/
Javakheti a 15 osob v Tbilisi. Na základě rozhodnutí komise poté někteří
pokračovali v individuálních konzultacích s odborníky na rozvoj drobného
podnikání. Budoucí podnikatelé si na
své podnikatelské záměry v rámci projektu zažádali o dotaci. Absolventi
kurzu, kteří neprošli výběrem, získali
alespoň aktuální informace, nové

Rekvalifikační kurzy se týkají především oborů: kadeřnictví, fyzioterapie
a základy práce s účetními programy.
Kurzy doplňkové kvalifikace jsou určeny pro lidi, kteří mají vyšší šanci na
uplatnění, ale chybí jim některá speci-

dovednosti, potřebné kontakty a přehled o situaci v privátním sektoru.
Podpořeny byly tyto záměry: tři mlékařské provozy, obchod s potravinami, pěstování a zpracování brambor,
výrobna potřeb pro včelaře, včelařství,
cukrářská výroba, pěstírna okurek
a brambor ve skleníku, pěstírna hub,
dva obchody s potravinami a zemědělskými produkty.
Dílna na vázání koberců v Tbilisi
V roce 2007 byla dílna za pomoci konzultantů na marketing směřovaná
k ziskovosti. Získala vlastní právní subjektivitu a management navázal spolupráci s odběrateli. Dílna má vlastní logo
a e-shop. V současnosti již mají koncové uživatelky (celkem 24) pravidelný
příjem ze zisků projektu. V prvním pololetí byl iniciován jediný projekt, jež je
propojený s dílnou na koberce.
Šperkařská dílna
Dílna se snaží o udržení tradiční technologie emailérství a stříbrotepectví.
V této fázi je již dílna plně funkční. Své
dovednosti si zde prohlubuje a drobný
přivýdělek získává 12 mladých lidí.

Statistika školení 2005 až 2007:
Rok školení

2005
2006
2007
Celkem

Počet druhů kurzů

Počet koncových uživatelů

Přímé náklady (Kč)

9
17
11

65
107
159

288 066
481 172
380 000
941 301
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Statistika podpory dobného podnikání 2005 až 2007:
Rok

Přímé
náklady (Kč)
2005
1 492 731
2006
1 520 691
2007
925 674
Celkem
3 939 096

Koncoví
uživatelé
13
17
14
44

Podnikatelé
zaměstnanci
25
70
39
134

INDONÉSIE
V Indonésii působí Charita ČR od počátku roku 2005, kdy se připojila k celosvětové pomoci po ničivém zemětřesení
a tsunami, které tuto zemi zasáhlo 26.
prosince 2004. Mezi rozvojovými projekty Charity ČR má prioritu program podpory zdrojů obživy, výstavba domů
a infrastruktury či psychosociální program pro děti. V roce 2007 CHČR rozšířila své projekty také na oběti dlouhodobého občanského konfliktu, který sužoval provincii Aceh do roku 2005. Ani rok
2007 se ovšem neobešel bez dalších přírodních katastrof, jejichž oběti Charita
podpořila v rámci naléhavé pomoci.
Roční obrat indonéské mise CHČR přesahuje 1 300 000 Euro (přibližně 31 200
000 Kč). Projekty jsou financovány z prostředků českých dárců i za podpory
mezinárodní charitní sítě.
Podpora obnovy zdrojů obživy
a vesnických komunit
Obnova nejhůře postižené oblasti
v indonéské provincie Aceh potrvá
desítky let. Vlna tsunami zničila mimo
jiné více než tři čtvtiny všech soukromých živností, stejné množství zemědělské půdy a 95% všech rybářských
lodí v provincii Aceh. Obnova zdrojů
obživy zdejších obyvatel je proto jednou z priorit české Charity.

V zemědělské části projektu byl rok
2007 zaměřen především na obnovu
lesnictví – výsadbu dlouhodobých plodin (ovocné stromy, průmyslové plodiny) a poskytování školení a poradenství pro zemědělce. Formou mikropůjčky byly poskytnuty finanční prostředky
a odborné poradenství pro založení
školky na výsadbu sazenic různých
druhů stromů. Program byl určen také
pro ženy, aby mohly obnovit zahrádky
v okolí domů pro potřeby svých
domácností. Důraz byl kladen na zvýšení povědomí o organickém zemědělství.
V „Aqua“ části projektu jsme nadále podporovali stavbu plovoucích ry20

Zaměstnanci
koncoví
54
198
179
431

Sezónní uživatelé
celkem
92
285
232
609

bích sádek a poskytli vše potřebné
(rybí plůdky a krmivo, poradenství
a školení pro chovatele) pro první
výlov. Bylo založeno družstvo sdružující chovatele ryb za účelem podpory
svých členů při zahájení chovu, společného prodeje ryb a zajištění lepších
tržních podmínek. V letošním roce byla také dokončena obnova sádek krevet a chovatelé získali podporu do začátku, včetně odborného poradenství.
Součástí projektu je i obnova a výsadba mangrovníkových hájků na pobřeží. Ty tvoří ochranný zelený pás a na
březích řek slouží jako podpůrný ekosystém přispívající k chovu krevet
a ryb v sádkách.
V rámci projektu byly i nadále poskytovány tzv. mikropůjčky – drobné
neúročené půjčky s dlouhou dobou
splatnosti, které pomáhají rodinám či
skupinám se začátkem vlastního drobného podnikání.

Výstavba domů
Prioritou pro obyvatele Acehu, kteří byli
postiženi ničivou katastrofou, bylo získání nové střechy nad hlavou. V rámci
charitní strategie komplexní pomoci
bylo v roce 2007 dokončeno a předáno
celkem 88 stálých domů ve třech vesnicích, kde současně probíhá také projekt
obnovy prostředků obživy. Na výstavbě
domů se budoucí vlastníci z řad místních komunit aktivně podíleli, od návrhu domů až po přímou kontrolu kvality
práce na stavbě. Při výstavbě domů v
Indonésii je třeba mít na paměti, že se
jedná o seismicky velmi aktivní oblast,
kde existuje riziko další vlny tsunami,
stavba proto musí splňovat nejpřísnější
nároky na kvalitu a odolnost.

Psychosociální program pro děti
V průběhu roku pokračovala spolupráce na psychosociálním programu pro
děti s místní neziskovou organizací
TALO. Terapeutická pomoc je založena
na výuce tradičních acežských tanců,
které kromě příznivého vlivu na psychiku dětí mají další efekt – uchovávají
ve společnosti její tradiční zvyklosti.

Výroční zpráva CHČR 2007

První společný projekt zaměřený na
děti v uprchlických táborech (trval do
dubna 2006) byl v roce 2007 přenesen
do škol, sirotčinců a vesnic.

Obnova prostředků obživy pro oběti
občanského konfliktu
Dlouhotrvající občanský konflikt, jehož
obětí je především civilní obyvatelstvo,
měl za důsledek zánik celých vesnic.
Kvůli nemožnosti obhospodařování
pozemků osázených dlouhodobými
plodinami došlo k znehodnocení zemědělské půdy. Charita se soustředila
na oblast, kde již vedla předchozí projekty pro obyvatelstvo postižené tsunami a zaměřila se na obnovu zemědělské půdy, především formou lesnictví či zahrádek v okolí domu zajišťujících potřeby domácnosti. Projekt byl
zahájen – po patřičném průzkumu –
v srpnu 2007 (je plánován do konce
2009) a v současnosti se týká 21 vesnic.

Záplavy na severovýchodní Sumatře
a v provincii Aceh, zemětřesení na
západní Sumatře (Padang)
V prosinci roku 2006 postihly oblast
severovýchodní Sumatry ničivé záplavy
a sesuvy půdy. Jednalo se o nejhorší záplavy za posledních 40 let. Díky své přítomnosti v regionu Charita ČR reagovala okamžitě a ve spolupráci s místní
Charitou zorganizovala okamžitou pomoc obětem i následný rozvojový projekt obnovy prostředků obživy. CHČR
podpořila formou grantů rodiny, které
přišly při záplavách o dobytek zajišťující základní živobytí. Díky obnově chovu
ovcí a koz rodiny získaly možnost začít
znovu rozvíjet své hospodářství.
V březnu 2007 postihlo silné zemětřesení oblast západní Sumatry, kde Charita ČR společně s dalšími partnerskými
charitními organizacemi zajistila potřebnou okamžitou pomoc postiženým komunitám. V průběhu roku byla tato
seismicky aktivní oblast postižena několika dalšími silnými vlnami zemětřesení.

Financování projektů CHČR
v Indonésii
Na pomoc Indonésii shromáždila CHČR
více než 29 milionů korun. Z těchto
prostředků byla hrazena okamžitá
pomoc obětem, rekonstrukce školy,
první psychosociální programy, část
projektu obnovy zdrojů obživy, výstavba domů v Jogyakartě, pomoc obětem
záplav a zemětřesení v dalších oblastech Sumatry.

MZV ČR přispělo na okamžitou pomoc v Jogyakartě částkou 2 miliony Kč.
Z charitní sítě (španělská, irská, francouzská, německá, skotská a italská
Charita) a od britské nevládní organizace Oxfam jsme získali podporu našich projektů přesahující 75 milionů Kč.

MOLDAVSKO
Jedním z nejzávažnějších problémů
Moldavska je masová migrace obyvatel. Na její prevenci a zmírnění dopadů
se Charita v této zemi zaměřila.
Půjčky (mikrokredity) – poradenství
V zemědělských oblastech silně postižených migrací Charita vybrala obce
Costesti, Holuboje, Ciocilteni, Clisova
(Moldavsko) a Ivanovka, Picalovo,
Malaesti a Crasnaia Gorca (Podněstří)
a za pomoci partnerské organizace
ProRuralInvest zajistila odborná školení pro potenciální podnikatele-zemědělce. Po absolvování kurzů si zemědělci sestavili za pomoci odborníků
svůj podnikatelský plán, na který po
jeho schválení získali bezúročnou

půjčku na nákup zemědělské mechanizace, hnojiva, sazenic, semen apod.
Tento tzv. mikrokredit splácejí individuálně v průběhu 3-5 let a to nejčastěji místní neziskové organizaci, která
finance použije v souladu s předem
schváleným plánem na rozvoj komunity. Projekt tak pomáhá nejen rozvíjet
malé zemědělské podniky a tím vytváří
nová pracovní místa, ale zároveň je
prospěšný i širší komunitě a nabízí
místním alternativu k migraci ze země
a omezuje tak negativní sociální dopady způsobené právě migrací.
Název projektu: Stabilizace potenciálních
nelegálních migrantů formou podpory vzniku pracovních příležitostí v Moldavsku
Období realizace: 2006–2008
Finanční rámec roku 2007: 2 000 000 Kč
Zdroj: MV ČR

Příprava opuštěných dětí
na samostatný život
Migrace obyvatel v produktivním věku
logicky vede k situaci, kdy v zemi zůstává tisíce opuštěných dětí. Ty, které neskončí na ulici, se dostávají do péče tzv.
internátních škol. Momentálně je v je-

jich péči 13 000 dětí a dalších nejméně
100 000 dětí přežívá samo doma či napůl
na ulici a napůl v těžkých podmínkách
u příbuzných a známých, kteří nejsou
schopni se o ně dlouhodobě starat.
Projekt nabízí dětem z internátních
škol – stále nezreformovaných residenčně-vzdělávacích ústavů sovětského střihu – mimoškolní aktivity dle jejich svobodného výběru a to za zdmi internátů
a ve společnosti dětí z místních komunit. Děti se během speciálních tréninků
profesionální orientace a sociálních
dovedností naučí pohybovat samostatně ve světě, který často vůbec neměly
šanci před opuštěním internátů poznat
a bez předchozí průpravy v něm přežít.
Momentálně působí CHČR ve čtyřech
internátních školách (Carpineni, Cazanesti, Bender--Varnita a Cahul), od roku
2008 je tento počet obdobným projektem o další čtyři školy rozšířen.
Název projektu: Podpora mimoškolních
aktivit a integrace dětí z internátních škol
v Moldavsku
Období realizace: 2007–2008
Finanční rámec roku 2007: 1 235 000 Kč
Zdroj: MŠMT ČR
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Domácí péče
Migrace způsobuje rozpad rodin na
všech úrovních. Projekt se zaměřuje
zejména na vzdělání zodpovědných
pracovníků v oboru a na posílení
dostupnosti a kvality domácí pečovatelské služby. Kromě školení a dalšího
budování kapacit byla také otevřena
dvě denní centra, která poskytují služby denního stacionáře, sociálně aktivizační služby, ambulantní a terénní
pečovatelské služby a zároveň slouží
jako výcvikové středisko pro pečovatele a další pracovníky. Ve všech fázích
projektového cyklu a v rozhodovacích
procesech na všech úrovních realizace
projektu je zohledňován princip rovnosti žen a mužů.
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Název projektu: Podpora rozvoje domácí
pečovatelské služby, Moldavsko
Období realizace: 2007–2010
Finanční rámec roku 2007: 2 000 000 Kč
Zdroj: MPSV ČR

Název projektu: Identifikace sekundárních
obětí sucha v Moldavsku 2007
Období realizace: 2007
Finanční rámec roku 2007: 800 000 Kč
Zdroj: MZV ČR

Humanitární pomoc
Moldavsko postihla v jarních a letních
měsících 2007 katastrofální sucha,
která ještě zhoršila životní situaci těch
nejzranitelnějších obyvatel. Na popud
Ministerstva zahraničních věcí připravila CHČR studii o míře újmy druhotných obětí sucha mezi obyvateli z nejpostiženější regionů na jihu Moldavska. V rámci projektu proběhla i distribuce humanitární pomoci pro krajanskou vesnici Goluboje.

Denní centrum pro podněsterské
děti v Benderu
Děti z rodin migrantů, ze sociálně znevýhodněného rodinného prostředí se
scházejí každý pracovní den v charitním denním centru. Zde pod odborným
vedením rozvíjejí své umělecké schopnosti a navazují nová přátelství. Osvojení takových dovedností dětem dodává potřebné sebevědomí při vyrovnání
se svou mnohdy tragickou životní
situací. Součástí projektu je i výstavba

Výroční zpráva CHČR 2007

sociální pracovníky v mongolském
Ulánbátaru. Impulzem ke vzniku tohoto
projektu se stala potřeba řešení řady
sociálních problémů, které v mongolské
společnosti přetrvávají (neúměrně rozšířený alkoholismus, domácí násilí,
sexuální zneužívání dětí, kriminalita
mládeže či tíživé postavení starých lidí
a osob se zdravotním či duševním postižením).
Projekt si klade za cíl zlepšení kvality
vzdělání v oboru sociální práce s důrazem na kvalitní teoretickou průpravu
studentů a získávání praktických zkušeností. Výsledek tohoto programu by
pak měl mít příznivý dopad na jedince
a skupiny, k nimž budou služby sociálních pracovníků směřovat.
Podpora studia
Projekt probíhá v úzké spolupráci se
čtyřmi ulánbátarskými fakultami a řadou nevládních organizací poskytujících sociální služby.
Jde o podporu formou stipendia
zejména pro studenty oboru sociální
práce. Díky měsíčním praktickým stážím ve vybraných nevládních organizacích a státních zařízeních mohou studenti využít nabyté znalosti a získat
praktické zkušenosti.

nového domu pro volný čas, který už je
částečně v provozu. V tomto podněsterském projektu je Charita ČR činná
od roku 2003.
Název projektu: Denní centrum ve městě
Bender
Období realizace: 2003-?
Finanční rámec roku 2007: 130 000 Kč
Zdroj: Tříkrálová sbírka

MONGOLSKO
Program sociální práce
Na podzim 2006 zahájila Charita ČR
práci na projektu zaměřeném na studenty oboru sociální práce a stávající

Vzdělávací centrum
V roce 2007 založila CHČR studijní
centrum pro studenty sociální práce
v prostorách nedaleko zúčastněných fakult a studentských kolejí. V kanceláři
je k dispozici šest počítačů s přístupem
na internet, pracovní stoly a odborná
knihovna s téměř devíti sty svazky
z oboru sociální práce. Středisko je
otevřeno nejen studentům, ale i vysokoškolským pedagogům a všem, kteří se
o oblast sociální práce zajímají.
Školení stávajících sociálních
pracovníků
V prostorách Vzdělávacího centra
CHČR se pravidelně konají tréninky
a školení pro vysokoškolské pedagogy
a sociální pracovníky.
Název projektu: Příprava a zavedení
studijního programu sociální práce
(Ulánbátar)
Místo realizace: Mongolsko, Ulánbátar
Rozpočet projektu: 12 200 000 Kč
Zdroj: MPSV ČR
Partnerské organizace spolupracující
na projektu: DCH Litoměřice

SENEGAL
V roce 2007 pokračovala podpora projektu Profemme rakouské Charity, který
je zaměřen na vzdělávání žen a ženských
skupin v odlehlých částech chudého
regionu Tambacounda. Kromě výuky
čtení a psaní jde o podporu drobného
podnikání či ulehčení od domácích
prací. Významná část projektu je zaměřena na oblast hygieny a zdraví (výstavba zdravotnických zařízení, nákup léků,
školení pro personál a informační kampaně o HIV, tuberkulóze a malárii).

SEVERNÍ KAVKAZ
Dlouhotrvající válečný konflikt oslabil
celé generace obyvatel severního Kavkazu. Vojenské operace a následná
okupace zničily venkovskou i městskou infrastrukturu, téměř utichla ekonomická aktivita, většina budov byla
zničena a obyvatelé opustili své domovy. Vysídlení obyvatelstva a chybějící
infrastruktura způsobily pokles kvality
sociálních služeb, zejména v oblasti
školství a zdravotnictví. Situace v regionu se jen zvolna obrací k lepšímu,
poválečný odkaz a vysoká míra chudoby přetrvávají. Severní Kavkaz stále
patří mezi nejchudší oblasti Ruské
federace a téměř 90 % obyvatel
v Čečenské republice a 60 % obyvatel
v Ingušské republice žije pod hranicí
životního minima.
Charita ČR působí v oblasti severního Kavkazu od roku 2000. Mezi její
priority v roce 2007 patřilo předškolní
vzdělávání, provoz konzultačních center a jídelen pro sociálně slabé a problematika prevence a léčby HIV/AIDS.
1. Předškolní vzdělávání
Projekty zaměřené na předškolní vzdělávání jsou založeny na principech
individuálního přístupu k dítěti, integraci sociálně znevýhodněných dětí
a dětí se speciálními potřebami a aktivním začlenění rodičů a místní komunity do vzdělávacího procesu. Projekty
předškolního vzdělávání vycházejí
z metodiky mezinárodní vzdělávací
asociace Step by Step přizpůsobenou
specifickému prostředí oblasti severního Kavkazu.
Mateřské školky v Čečenské republice
Díky tomuto projektu, zahájenému v září
2006, má 320 sociálně znevýhodněných
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dětí a dětí se speciálními potřebami
možnost získat předškolní vzdělání.
V nově zrekonstruovaných a plně vybavených dětských centrech zbudovaných
Charitou na čečenském venkově v roce
2007 probíhala předškolní výchova pro
celkem 160 dětí. Projekt byl financován z
finančních prostředků charitní sítě prostřednictvím švýcarské Charity (Caritas
Switzerland).
Výdaje za rok 2007: 177 976 EUR (přibližně
4,5 milionu Kč)

Mateřské školky v Ingušské republice
V předchozích letech byly v uprchlických táborech v Ingušetii zřízena
4 centra, poskytující péči 590 dětem
předškolního věku, včetně sociálně
znevýhodněných dětí a dětí se speciálními potřebami. Péče zahrnuje kromě
předškolní výchovy i plnohodnotnou
stravu, lékařskou péči a psychologickou pomoc. Rok 2007 byl pro tyto předškolní centra rokem posledním, na
podzim byly dětská centra předána do
rukou místních nevládních organizací.
Projekt byl financován z prostředků charitní
sítě španělskou a francouzskou Charitou
(Caritas Espanola a Secours Catholique).
Výdaje v roce 2007: 137 000 EUR (přibližně
3,5 milionu Kč)

Předškolní vzdělávací centra
v Čečenské republice
Pro přípravu dětí navrátivších se uprchlíků na bezproblémový vstup do základních škol bylo založeno celkem 24
vzdělávacích center. Zvýšená pozornost byla opět věnována dětem se speciálními potřebami.
V roce 2007 navštěvovalo přípravky
1 200 dětí. Program předškolních vzdělávacích center je propojen s potřebami
základních škol, které po skončení projektu převezmou za centra odpovědnost. Podstatnou součástí programu je
i výuka ruského jazyka, který mnohé
čečenské děti v předškolním věku neovládají.
Charita Česká republika spravovala
předškolní vzdělávací centra ve spolupráci s ECHO, CAFOD a Secours Catholique.
Výdaje v roce 2007: 344 134 EUR
(přibližně 9 milionů Kč)

Individuální pomoc dětem
Individuální dárci z České republiky,
přispívají dětem zasaženým válkou
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v Čečensku. Těmto dětem jsou hrazeny
především léky, návštěvy u lékařů specialistů, školné v institucích předškolního vzdělávání a případně i nákladné
operace. Ekonomická situace rodin
těchto dětí je každé tři měsíce pečlivě
přezkoumána, aby se zamezilo neúčelnému přerozdělování prostředků.
Výdaje za rok 2007: 17 920 EUR (přibližně
450 000 Kč)

2. Projekt zaměřený
na problematiku HIV/AIDS
Charita ČR vede tento projekt ve spolupráci s Ministerstvem zdravotnictví
Čečenské republiky, Čečenským centrem pro prevenci a boj s HIV/AIDS
a nevládní organizací LIFE od roku
2006. V roce 2007 byl projekt zaměřen především na tyto aktivity:
Školící programy pro lékaře a střední
zdravotnický personál/ studenty/ vězeňský personál včetně vězňů – cílem
této části projektu je pomocí osvěty
bojovat proti stigmatizaci a diskriminaci lidí žijící s virem HIV/AIDS. Školící
programy byly zaměřeny na získání základních informací o HIV/AIDS, způsobech přenosu, diagnostice, klinických
a etických aspektech léčby a na problematiku stigmatizace a diskriminace.
Podpora nevládní organizace LIFE –
Organizace se věnuje především lidem
s HIV/AIDS a jejich příbuzným, kterým
poskytuje psychosociální poradenství.
Mezi další aktivity organizace LIFE patří
podpora skupiny vzájemné pomoci pro
lidi žijící s HIV/AIDS, vytváření informačních materiálů obsahujících informace o možnostech prevence a léčby
HIV/AIDS a reprezentování zájmů lidí
žijících s HIV/AIDS na všech úrovních.
Projekt byl finančně podporován z charitní sítě anglickou a francouzskou Charitou (CAFOD, Secours Catholique).
Výdaje v roce 2007: 89 514 EUR
(přibližně 2,4 miliony Kč)

3. Konzultační centra
Síť konzultačních center je zastřešena
místní neziskovou organizací POZITIV,
která v roce 2007 poskytla poradenskou
pomoc v nejrůznějších oblastech (vzdělávání, pracovní právo, občanské právo,
zdravotnictví či sociální problematiky)
více než 12 000 klientům v městě Grozném a 8 přilehlých vesnicích.
V roce 2007 byl projekt rovněž zaměřen na komunitní rozvoj čečenského
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venkova, s cílem podnítit spoluúčast
obyvatel venkova na řešení problémů
jejich vlastní obce (např. výsadba
parku, oprava knihovny, údržba mateřské školky apod.).
Projekt byl financován z prostředků
charitní sítě (CAFOD, Cordaid).
Výdaje v roce 2007: 222 816 EUR (přibližně
5,6 milionu Kč)

4. Jídelny pro sociálně slabé
V charitních jídelnách, které byly postupně otevřeny již v roce 2006, ve čtyřech vybraných částech města Grozného byl zahájen výdej 1 teplého jídla
denně a zajištění sociálních aktivit pro
sociálně slabé obyvatele Grozného. Jde
především o zdravotně postižené, sirotky, důchodce, vdovy a sociálně slabé
rodiny s více dětmi. Projekt probíhal
ve spolupráci se Světovým programem
pro výživu (WFP) a Ministerstvem sociálních věcí Čečenské republiky.
Projekt byl financován z finančních
prostředků charitní sítě (DCV, Cordaid).
Výdaje v roce 2007: 295 197 EUR
(přibližně 7,6 milionu Kč)

5. Psychosociální pomoc handicapovaným dětem a podpora zrakově
postižených dětí
V oblasti výchovy a vzdělávání vede
Charita Česká republika také dva menší projekty zaměřené na zdravotně
handicapované děti:
a) projekt psychosociální asistence
pro tělesně handicapované děti a jejich
rodiče Budeme spolu, který probíhá ve
spolupráci s místní organizací SINTEM
b) organizace mimoškolních aktivit
pro zrakově postižené děti
Oba projekty byly financovány z prostředků Tříkrálové sbírky Charity ČR.
Výdaje za rok 2007: 19 419 EUR
(přibližně 0,5 milionu Kč)

SRBSKO
V Srbsku byly v roce 2007 sloučeny
dva projekty CHČR a dárcovského Ministerstva zahraničních věcí z roku
2006 v jeden a bylo tak umožněno
pokračování jejich slibně se rozvíjejících aktivit. Projekt Stabilizace srbské
společnosti se zaměřil v první řadě na
pomoc obyvatelům Srbska a také
Černé Hory získat legální občanský sta-

tus, jaký měli před válkou v 90.
letech, než byly jejich domy a majetky
zničeny a oni donuceni k emigraci.
Nyní, po návratu, se ocitají v komplikované situaci, neboť zde žijí mimo společenské vazby celé velké skupiny obyvatelstva romského původu. Tito lidé
byli vyhnáni ze svých domovů v Kosovu
či dalších částech bývalé Jugoslávie
a hledali útočiště na územích, kde
neprobíhaly boje anebo v západní
Evropě. Vzhledem k neúprosnému pravidlu ničení nepřítelovy existence na
dobývaném teritoriu byly často zničeny
pozemkové i matriční knihy. Romové
sídlící v provizorních osadách na předměstích Bělehradu, kteří na útěku přišli o osobní doklady vlastně oficiálně
neexistuji. Jejich sídla nemají oficiální
adresu a již dva roky není možné použít ani tzv. B status, který byl jakýmsi
dočasným východiskem z takové situace. Charita ČR se proto nabízela asistenci při vyřizovaní dokladů na území

Srbska, Kosova a Černé Hory. Další
pomocí romskému obyvatelstvu byly
rekvalifikační kurzy na univerzitě
v Bělehradě a následná asistence při
hledaní zaměstnání. O tyto kurzy byl
mezi Romy velký zájem a účastníci již
slaví první úspěchy.
Druhá část projektu byla zaměřena
na duchovní sféru. Charita ČR se snažila v rámci projektu zprostředkovat rozhovory mezi hlavními představiteli pravoslavných, muslimů a katolíků. Náboženské autority mají velký vliv na obyvatele tohoto regionu a ovlivňují celkovou atmosféru ve společnosti. Cílem
bylo pomocí pravidelných setkání,
přednášek, seminářů, návštěv pamětihodností spojených s jednou z církví
a kulturních akcí prohloubit ekumenický a mezináboženský dialog.
Partnerem projektu byla Caritas Belgrade Archdiocese a úřad pro národnostní menšiny v bělehradské městské
části Palilule.

SRÍ LANKA
Charita ČR začala na Srí Lance působit
ihned po humanitární katastrofě způsobené ničivou vlnou tsunami 26. prosince 2004. V roce 2007 pokračovala
rozvojová pomoc zaměřená na pomoc
obětem této katastrofy. Za podpory
Ministerstva zahraničních věcí ČR byla
též poskytnuta krátkodobá pomoc
obětem válečného konfliktu. Charita
ČR působí ve východní části ostrova,
v provincii Batticaloa.

Pomoc obětem tsunami
1. předškolní vzdělávání
Tato oblast zahrnuje stavbu či opravu
předškolních zařízení poničených během tsunami, vybavení školek nábytkem, učebními pomůckami a hračkami; prohloubení profesních dovedností pedagogů, zajištění financování
běhu školek, práce s komunitami.
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(Re)konstrukce poničených budov
Na základě průzkumu situace v regionu bude v rámci tohoto programu
opraveno 27 předškolních zařízení
a postaveno 18 zcela nových školek.
V roce 2007 postavila CHČR 4 školky
a 6 budov zrekonstruovala. Každá
z nich byla vybavena nábytkem i učebními materiály a hračkami. V důsledku
zhoršení bezpečnostní situace v místě
působení Charity musely být stavební
práce krátkodobě pozastaveny. V následujícím roce plánujeme obnovit
a vystavět celkem 16 budov.

Vzdělávání pedagogů
Díky školením pořádaným CHČR mají
učitelé z předškolních zařízení možnost prohloubit své profesní schopnosti. Tréninky jsou orientovány na
systém předškolní výchovy Montessori, který má na Srí Lance dlouhou tradici.
Podpora komunit
Formou malých půjček – mikrokreditů
– podporuje Charita místní komunity.
Úroky z těchto půjček pokrývají náklady na platy učitelů a údržbu budov.
Práci s komunitami (informace o půjčkách a jejich splácení, o tom, jak si
založit účet, finanční poradenství)
zajišťuje náš partner, místní nevládní
organizace PPDRO.
Školní loď v Navalady
V roce 2007 Charita ČR finančně podpořila projekt charity EHED ve vesnici
Navalady. Díky němu byla zajištěna
každodenní doprava dětí do školy,
která se nachází na druhém břehu
laguny.
2. Zelený pás
V rámci tohoto programu bylo poničené pobřeží osázeno kokosovými palmami a stromy zvanými kešurin. Stromy zpevňují pobřeží a tím snižují další
erozi půdy a v budoucnosti se promění
na přidružený zdroj obživy pro místní
obyvatele.
3. Terénní práce s uprchlíky
Na tomto programu Charita ČR spolupracovala s místní organizací FCE. Asistenční a poradenské služby v uprchlických táborech a v nejvíce postižených rodinách pomáhaly lidem zasaženým tsunami vyrovnat se se ztrátou
blízkých a prožitými traumaty. Projekt
byl financován švédskou Charitou.
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Pomoc obětem války
Projekt okamžité pomoci pro válečné
uprchlíky
V rámci projektu byla zajištěna psychosociální podpora pro obyvatele,
kteří jsou nuceni prozatím setrvat
v uprchlických táborech. Těm, kteří se
vrátili zpět do svých domovů, bylo
poskytnuto nezbytné vybavení pro
výkon jejich řemesla a tím zajištění
zdroje obživy. Podpořeni byli zedníci,
pokrývači, opraváři kol, zemědělci,
rybáři a holiči. Projekt byl financován
Ministerstvem zahraničních věcí ČR.

SÚDÁN
V roce 2007 Charita ČR finančně podpořila projekt DERO (Darfur Emergency Response Operations), zaměřený na pomoc
uprchlíkům v západosúdánské provincii
Darfúr. Podpora byla poskytnuta též projektu britské Charity (CAFOD), pomáhající uprchlíkům v oblasti Chartúmu.
Projekty zahrnují:
● distribuci potravinové a nepotravinové pomoci v uprchlických táborech
pro 65 000 rodin.
● rekonstrukci a provozování lékařských zařízení a poskytování základních léků. (celkem 26 zdravotních zařízení)
● péči o podvyživené děti a těhotné
matky.
● provozování základních škol pro děti
uprchlíků.
● zabezpečení vody v uprchlických
táborech a hloubení nových studní ve
zničených vesnicích

UKRAJINA
V roce 2007 Charita ČR pokračovala
v práci na rozvojových projektech na
Ukrajině, zaměřených na sociální
oblast. Ukrajina, bývalý stát SSSR, se
potýká se špatnou ekonomickou situací. V některých regionech nezaměstnanost dosahuje vysokých procent.
Sektor sociálních služeb je na Ukrajině
velice slabý. Z ekonomických důvodů
mnoho obyvatel Ukrajiny raději odchází ze země a hledá zaměstnání v zahraničí, zejména v zemích EU. Kvůli
nízké informovanosti o legálních možnostech zaměstnání v EU a tradiční
nedůvěře k institucím se lidé často
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obracejí na tzv. zprostředkovatele, fungující často na pololegální či nelegální
bázi. V zahraničí se pak migranti stávají snadnou obětí zločinu. Proto se Charita ČR zaměřila na snížení nelegální
migrace z Ukrajiny do ČR.
Na projektech spolupracuje Charita
ČR s ukrajinskými partnerskými organizacemi v oblastech: Zakarpatská Ukrajina (Užhorod), západní Ukrajina (Lvov),
východní Ukrajina (Charkov). Programy
jsou zaměřeny zejména: 1) na osoby,
které již jsou rozhodnuty odejít do
zahraničí za prací, ale nejsou vybaveny
dostatečnou informací o možnostech
legálního zaměstnání v zemích EU a 2)
na sociálně znevýhodněné skupiny obyvatel, u kterých je velká pravděpodobnost, že budou svoji kritickou sociální
situaci řešit odchodem do zahraničí.

V rámci projektu byl podpořen provoz
konzultačních centrech ve městech
Lvov (Western Ukrainian Resource Centre), Užhorod (Caritas Mukačevo) a Charkov (Social Service of Assistance).
Ukrajinští občané v těchto centrech
obdrží informace o legálních možnostech práce v zahraničí, klienti center se
dozví o potřebných dokumentech k jeho povolení a k vyřízení víza a o rizicích spojených s nelegální prací v ČR.
V roce 2007 Charita na Ukrajině navázala na práci výše zmiňovaných konzultačních center pilotním projektem
(financovaným MVČR) zaměřeným na
asistenční a poradenskou službu při
zprostředkování pracovních míst pro
potenciální migranty. V září roku 2007
byl tento projekt doplněn aktivitami
veřejné zakázky MPSV ČR s názvem Rea-

lizace aktivit působících preventivně
proti nelegální pracovní migraci do ČR z
Ukrajiny. Díky ní bylo možné zabezpečit
provoz českých asistenčních center
(Praha, Brno, Plzeň, Litoměřice a Hradec
Králové), které poskytují poradenství
o možnostech legálního zaměstnání pro
ukrajinské migranty v ČR, přispívají ke
zvýšení informovanosti o rizicích spojených s nelegálním zaměstnáváním mezi
českými zaměstnavateli i občany Ukrajiny směřujícími či již pobývajícími na
území ČR a rovněž poskytují asistenci
potenciálním pracovním migrantům v
kontaktu s potenciálními zaměstnavateli, zastupitelským úřadem ČR a dalšími
subjekty při výjezdu za prací do ČR tak,
aby byly omezeny případy zneužití těchto osob subjekty stojícími mimo zákonný rámec.

V hlavním městě Kyjevě jsou jednou
ze sociálně ohrožených skupin tzv.
„děti ulice“. Jde o děti ze sociálně či
ekonomicky nefunkčních rodin, sirotky, mládež opouštějící dětské domovy
bez sociálního zázemí. Takto ohrožená
mládež nachází pomoc v dětském krizovém centru kyjevské organizace
Fond Aspern. V krizovém centru se
„dětem ulice“ dostane odborné sociální, lékařské, psychologické a pedagogické pomoci. Sociální pracovníci také
pracují s rodinami těchto dětí. Zejména provoz této části služeb (práce
s rodinami ohrožených dětí) je financována z projektů Charity ČR.
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➋ Pomoc cizincům v nouzi na území ČR
Jednou z oblastí, v níž Charita naplňuje své poslání, je pomoc cizincům a uprchlíkům, které z jejich původní vlasti
vyhnaly válečný konflikt, pronásledování nebo chudoba. Charita ČR se této oblasti pomoci věnuje od roku 1994.
Pomoc cizincům by nebyla možná bez přispění státních úřadů, dárců, sponzorů a dobrovolníků, kteří poskytli
finanční prostředky, materiální pomoc a vlastní síly.

Služby charitních poraden využilo v roce 2006 na 2 200 klientů.

Ubytovny pro cizince se statusem
strpění
Diecézní charita Litoměřice provozovala v roce 2007 na základě smlouvy se
Správou uprchlických zařízení MV ČR
dvě ubytovny pro cizince s vízem za
účelem strpění pobytu (Litoměřice,
Brozany nad Ohří). Klientům je zde poskytováno ubytování a sociální asistence (zejména sociální a základní právní
poradenství, řešení a předcházení napětí mezi ubytovanými cizinci, překladatelské a tlumočnické služby, materiální
pomoc aj.).
V roce 2007 bylo poskytnuto ubytování 30 uživatelům v Litoměřicích a 18
uživatelům v Brozanech nad Ohří.

ČINNOST V INTEGRAČNÍCH
A POBYTOVÝCH ZAŘÍZENÍCH

CELOREPUBLIKOVÉ AKTIVITY
Poradny pro cizince a uprchlíky
Charita ČR provozuje síť specializovaných poraden pro cizince a uprchlíky
při diecézních charitách Brno, České
Budějovice, Hradec Králové, Litoměřice, Ostrava, Plzeň, Praha a poradnu pro
dlouhodobě legálně usazené cizince
při Farní charitě Česká Lípa. Tyto poradny nabízejí cizincům s různými druhy
pobytového statusu bezplatné sociální
a základní právní poradenství, asistenci a doprovázení při jednání (na úřadech, ambasádách, policii), tlumočnické a překladatelské služby, pomoc při
hledání ubytování a zaměstnání, kontakty a informace, v odůvodněných případech i drobnou materiální nebo
finanční pomoc. Některé poradny také
nabízejí integrační kurzy (např. DCH
Hradec Králové, DCH České Budějovice,
DCH Plzeň a DCH Brno).
V roce 2007 zanikla poradna pro cizince v Ostravě (Charita Sv. Alexandra).
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Právní a sociální poradenství
v azylových zařízeních
Pracovníci diecézních charit pravidelně
dojíždějí do pobytových a integračních
zařízení SUZ MVČR: Kostelec nad Orlicí,
Jaroměř-Josefov (DCH Hradec Králové),
Zastávka u Brna (DCH Brno), Ústí nad
Labem-Předlice (DCH Litoměřice) a poskytují klientům informace o povinnostech účastníka azylového řízení,
o právních předpisech týkajících se
uprchlictví a o systému státní správy
v této oblasti. Pracovníci asistují při
sepisování podání souvisejících s řízením o udělení azylu (např. žaloba proti
zamítnutí žádosti o udělení azylu).
Humanitární sklady šatstva
v azylových zařízeních
Charita provozuje humanitární šatníky
v azylových i detenčních zařízeních SUZ
MV ČR. V roce 2007 se jednalo o zařízení: PřS Letiště Praha-Ruzyně a ZZC
Velké Přílepy (šatník provozuje ACH
Praha), PoS Zastávka u Brna (DCH
Brno), PoS Kostelec nad Orlicí (Hradec

Králové), ZZC Bělá-Jezová a Stráž pod
Ralskem (Česká Lípa), PřS Vyšní Lhoty
(Charita Sv. Alexandra).
Aktivity pro volný čas
V řadě zařízení SUZ MV ČR organizuje
Charita ČR volnočasové dílny a pořádá
a podporuje zejména sportovní a kulturní aktivity, určené dospělým a dětem. Pořádá sportovní utkání, výstavy,
vánoční besídky, výlety a prázdninové
tábory pro děti cizinců.
DCH Hradec Králové finančně přispívá na kulturní a sportovní akce pro děti
v pobytovém středisku, organizuje
výlety a soutěže. Částečně finančně
podporuje také talentované děti, které
navštěvují různé zájmové mimoškolní
aktivity nebo dojíždějí do střední
školy. DCH Brno organizovala ve spolupráci s dobrovolníky v pobytovém středisku Zastávka u Brna řadu sportovních odpolední pro děti a mládež, výlety do přírody či po kulturních památkách, akce u příležitosti Mezinárodního dne uprchlíků, Mezinárodního dne
dětí a dnů otevřených dveří apod.
V rámci litoměřické diecéze organizovala FCH Česká Lípa v roce 2007 řadu
aktivit pro žadatele o azyl v IAS Stráž
pod Ralskem. ACH Praha zajišťovala ve
spolupráci s dobrovolníky v roce 2007
volnočasové aktivity pro cizince v PřS
Praha-Ruzyně ad.
Dílny
V pobytovém středisku v Kostelci nad
Orlicí provozuje DCH Hradec Králové
řezbářskou dílnu a dílnu ručních prací
pro ženy, v roce 2006 zde nově vznikla
hudební dílna. Charita sv. Alexandra
provozuje v PřS Vyšní Lhoty řezbářskou
dílnu a šicí dílnu a DCH Brno v PoS
Zastávka u Brna dílnu rukodělných
prací pro ženy, v roce 2006 zde vznikla
hudební dílna.

ČINNOST V PŘIJÍMACÍCH STŘEDISCÍCH
PRO ŽADATELE O AZYL
Přijímací středisko Letiště
Praha-Ruzyně
ACH Praha v rámci projektu zahájeného v roce 2000 monitoruje migrační
situaci na pražském letišti a v Přijímacím středisku Letiště Praha-Ruzyně
poskytuje právní, sociální a speciální
poradenství, materiální pomoc a zajišťuje volnočasové aktivity pro žadatele
o přiznání mezinárodní ochrany.

Přijímací středisko Vyšní Lhoty
V přijímacím středisku Vyšní Lhoty
poskytovala Charita Sv. Alexandra
Ostrava v průběhu roku 2007 právní
poradenství žadatelům o přiznání
mezinárodní ochrany. V zařízení také
provozovala šicí a řezbářskou dílnu
a humanitární sklad šatstva.

ČINNOST V ZAŘÍZENÍCH
PRO ZAJIŠTĚNÍ CIZINCŮ
V průběhu roku 2007 Charita pokračovala v aktivitách v záchytných zařízeních
pro cizince. Cílem těchto aktivit je monitorovat dodržování lidských práv, poskytovat sociální a právní poradenství,
materiální pomoc a zajišťovat kulturní
a volnočasové aktivity v zařízeních:

Velké Přílepy (ACH Praha)
ACH Praha působí v zařízeních ve Velkých Přílepech již od roku 2000. V roce
2007 sloužilo zařízení až do 30. 4.
2007 jako detašované pracoviště Přijímacího střediska Praha-Ruzyně. Od 1.
5. 2007 do 20. 12. 2007 zde bylo Zařízení pro zajištění cizinců. Ode dne
účinnosti novely zákona o azylu, tedy
od 21. 12. 2007 slouží zařízení opět
jako Přijímací středisko. Od roku 2006
charita v zařízení provozuje humanitární šatník pro klienty. V rámci služeb
poskytuje ACH Praha právní poradenství, zejména ve věci azylového řízení,
soudního řízení v azylových věcech,
správního vyhoštění a rodinného
práva a dobrovolné repatriace. Dále
sociální poradenství, duchovní péči
a materiální pomoc (ošacení, hygienické potřeby, telefonní karty, drobné
nákupy). Od roku 2004 jsou zde pracovnice ACH Praha pořádají také preventivní besedy pro osoby potenciálně
či fakticky ohrožené obchodováním
s lidmi (nucená práce, nucená prostituce). Návštěvníkům besed byly distribuovány letáky a brožury s informacemi a důležitými čísly na poradenská
centra, policii apod. Projekt preventivních besed je spolufinancován z Evropského uprchlického fondu.
Bělá-Jezová (FCH Česká Lípa)
FCH Česká Lípa zde v roce 2007 zejména organizovala volnočasové aktivity
pro zadržené cizince a provozovala
humanitární sklad šatstva. Pracovnice
ACH Praha zde od roku 2004 pořádají
preventivní besedy pro osoby potenci-

álně či fakticky ohrožené obchodováním s lidmi.

Frýdek-Místek (Charita Sv. Alexandra)
V roce 2007 provozovala Charita sv.
Alexandra Ostrava humanitární šatník
v detenčním zařízení Frýdek-Místek.
POMOC OBĚTEM OBCHODOVÁNÍ
S LIDMI
Projekt zaměřený na pomoc obětem
obchodování s lidmi provozuje ACH
Praha od roku 2001 za finanční podpory MPSV, MV ČR, MHMP a ERF. Projekt
je zaměřen na
● preventivní a vzdělávací aktivity –
preventivní besedy pro osoby ohrožené obchodováním s lidmi (s tlumočením do rodného jazyka) – v PřS Velké
Přílepy a v ZZC Bělá-Jezová
● a na přímou pomoc obětem obchodování s lidmi – poskytování základní krizové intervence a následné péče, sociální a právní poradenství včetně asistence při vyřizování osobních dokladů,
chráněné ubytování a zprostředkování
zdravotní a psychologické péče. Klientky též mohou využít nabídky rekvalifikačních a sebevzdělávacích kurzů.

INTEGRACE CIZINCŮ DO ČESKÉ
SPOLEČNOSTI
Multikulturní centra (MKC)
Centra poskytují prostor pro setkávání,
vzdělávání a navazování sociálních
vazeb legálně dlouhodobě usazených
cizinců a azylantů navzájem i se členy
majoritní společnosti. Centra jsou
zaměřena na cizince, kteří mají zájem
o integraci a zároveň si chtějí udržet
vlastní identitu. Centra se snaží
o odbourávání stereotypů a předsudků
ze strany většinové společnosti.
● MKC Plzeň
V roce 2007 DCH Plzeň organizovala
v Plzni, Chebu, Klatovech a Karlových
Varech řadu akcí otevřených i pro širokou veřejnost: multikulturní večery,
besedy, neformální setkání azylantů,
odborné semináře pro veřejnost a besedy se žáky. Přednášky byly zaměřeny na Kurdistán, Bělorusko, Německo,
Bangladéš a Ukrajinu a vždy je vedli
cizinci. Dalšími aktivitami MKC Plzeň
byly v roce 2007 odborné semináře na
téma Vstup ČR do Schengenského prostoru a neformální akce určené pro
uprchlíky, např. novoroční setkání pro
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azylanty z Klatov, zahradní párty pro
azylanty, výlet pro děti azylantů do ZOO
Plzeň či Karlových Varů apod. MKC též
připravilo výstavu fotografií Petra Šilhánka Země na okraji – Gruzie, Ukrajina, Moldávie. Akcí MKC se v roce 2007
zúčastnilo více než 700 osob.
● MKC České Budějovice
Multikulturní centrum pracuje při Diecézní charitě České Budějovice od května roku 2003. Mezi pravidelné aktivity
MKC patří bezplatná výuka češtiny pro
cizince, bezplatná konverzace v AJ
(příp. jiných jazycích), setkání přátel
MKC, sportovní odpoledne. Příležitostně pořádá MKC přednášky, besedy, diskuse, výstavy, koncerty, exkurze a jiné
aktivity (např. bezplatná výuka práce
na PC). Klienti multikulturního centra
též mohou využít sociálně právního
poradenství.
● MKC Brno
Při DCH Brno vzniklo multikulturní centrum v roce 2006 a je určené nejen azylantům, cizincům žádajícím o azyl,
cizincům s dlouhodobým i krátkodobým pobytem, ale také českým občanům, kteří se chtějí setkávat s jinými
kulturami. Zváni jsou především zaměstnavatelé, kteří jsou ochotni
zaměstnávat cizince. K začleňování cizinců do české společnosti přispívají
i informační setkávání pro cizince
(pomoc směřující k nalezení zaměstnání, výstavy a besedy pro veřejnost,
besedy a poradenství pro zaměstnavatele a firmy a otevřené multikulturní
večery).
Podpora integrace cizinců –
Síťový projekt DCH Brno
Projekt sociálního a právního poradenství je zaměřen na podporu integrace
cizinců s trvalým a dlouhodobým pobytem. V rámci DCH Brno se na něm podílejí charity Brno, Blansko, Jihlava
a Hodonín, kde pracují specializované
poradny pro cizince. Projekt se snaží
o přiblížení cizinecké problematiky
české veřejnosti a o rozvoj vztahu
cizinců s občany ČR.
Integrace krajanů z Kazachstánu
DCH Plzeň zajišťovala v rámci státního
programu Přesídlení krajanů z Kazachstánu (MV ČR) pro Město Klatovy sociální doprovody pro 1 rodinu krajanů
a pro Město Plzeň jazykovou přípravu
dvou repatriovaných rodin.
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Kurzy pro cizince
Charita pořádá pro cizince s různým
druhem pobytového statusu kurzy
zaměřené na jejich integraci do společnosti a úspěšné začlenění na pracovní
trh.

Integrační kurzy pro uznané azylanty
DCH Litoměřice se v roce 2007 podílela na projektu SUZ, spolufinancovaného z Evropského uprchlického fondu,
který byl zaměřen na poradenství
a vzdělávání azylantů ubytovaných
v Integračním azylovém středisku Ústí
nad Labem. DCH Litoměřice organizovala integrační informační kurzy o České republice a na získání sociálněprávních a kulturních znalostí a dovedností potřebných pro integraci do společnosti. V roce 2007 proběhlo 34
kurzů v trvání 71,5 hodin, kterých se
zúčastnilo 99 frekventantů.
FCH Česká Lípa pořádala v roce 2007
podobný Kurz reálií pro azylanty pro klienty ubytované v IAS Stráž pod Ralskem.
Integrační kurzy pro cizince
Poradna pro cizince při DCH Hradec
Králové vedla projekt na pomoc při
integraci cizinců a azylantů (financováno v rámci programu SROP). Kromě
poradenství a volnočasových aktivit je
zaměřen též na vzdělávací programy –
bezplatná výuka českého jazyka a výuka na PC v Hradci Králové.
MKC při DCH České Budějovice
poskytuje cizincům bezplatnou výuku
českého jazyka, bezplatnou konverzaci
v AJ (příp. jiných jazycích) a na základě
zájmu ze strany klientů i bezplatnou
výuku práce na PC.
MKC při DCH Brno nabízí cizincům
bezplatné kurzy práce na PC a přístup
k internetu zdarma (možnost individuálního vyhledávání pracovních možností).
Poradna pro cizince a uprchlíky
v Plzni zahájila v srpnu 2007 kurzy českého jazyka pro cizince. Jedná se o nízkoprahové kurzy určené nejširšímu
okruhu zájemců. Kurzy PRO pro skupinku 4 – 10 osob se konají pravidelně každou středu od 17 do 18.30 hodin. Příspěvek účastníků výuky je 10 Kč/ 90 min.

MIGRACE A ROZVOJOVÁ
SPOLUPRÁCE
Prevence nelegální migrace v zemích
původu
Poslední roky se ČR stala cílovou zemí
pro řadu ekonomických imigrantů. Pro-
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to Charita rozvíjí přímou pomoc v zemích, odkud tito migranti přicházejí.
Oddělení humanitární a rozvojové pomoci Charity ČR ve spolupráci s migračním oddělením Charity ČR vedlo na
Ukrajině a v Moldávii projekty, zaměřené na prevenci nelegální migrace do ČR.
DCH Litoměřice vede od roku 2002
vlastní projekt v romské osadě Kojatice
v okrese Prešov na východním Slovensku, zaměřený na volnočasové, sportovní a vzdělávací aktivity pro romské
děti a mládež.
Asistenční systém zaměstnávání
občanů Ukrajiny
Od 1. ledna do 31. prosince 2007 vedla
Charita ČR projekt zahraniční rozvojové spolupráce podporovaný MV ČR
s názvem Prevence zneužívání pracovních sil na evropském trhu práce se
zaměřením na ČR. Od 1. září 2007 do
31. března 2008 pracovala na veřejné
zakázce MPSV ČR s názvem Realizace
aktivit působících preventivně proti
nelegální pracovní migraci do ČR
z Ukrajiny. Propojením obou projektů
vznikl Asistenční systém.
Program byl zaměřen na legální bezplatné zprostředkování zaměstnání
občanům Ukrajiny v ČR, poradenství
pro potenciální migranty do ČR a pro
občany Ukrajiny již pobývající na
území ČR a pro české zaměstnavatele,
kteří mají zájem cizince zaměstnávat.
Důležitou součástí bylo poskytování
přímé asistence při vyřizování žádosti
o povolení k zaměstnání a víza nad 90
dnů za účelem zaměstnání, zprostředkování ubytování, dopravy a kontaktů
na instituce.
Součástí programu byla informační
kampaň na Ukrajině (3 prezentace pro
veřejnost, distribuce informačních
materiálů a desítky výjezdních seminářů pro potenciální migranty do ČR)
a v ČR (3 prezentace pro zaměstnavatele a 3 prezentace pro úřady práce,
organizovány IOM Praha). O programu
vznikly samostatné webové stránky
www.praceproukrajince.cz.
Na činnosti se podílelo 5 asistenčních center pro pracovní migranty
z Ukrajiny (při DCH Brno, Hradec Králové, Litoměřice, Plzeň, a ACH Praha)
a 3 konzultační centra (partnerské
organizace v Užhorodu, Lvově a Charkově) a sekretariát Charity ČR. Ze státní správy to bylo především MPSV ČR,
MV ČR, úřady práce, inspektoráty
práce a cizinecká policie.

Informace o migrační situaci a poradenství obdrželo v rámci tohoto systému v roce 2007 na 2 200 osob. Bylo
osloveno na 400 českých zaměstnavatelů, služeb systému jich přitom využilo 100. Několika desítkám osob se
podařilo zprostředkovat legální zaměstnání v ČR.

Projekt Medevac
V roce 2007 se Arcidiecézní charita
Praha opět organizačně podílela projektu Medevac, který je určen dětským
pacientům v ohrožení života a kterým
není možné zajistit léčbu v jejich zemi.
Program financuje MV ČR.
ACH Praha poskytovala dětem, které
byly v ČR léčeny a jich doprovodu sociální služby, zajišťovala materiální potřeby a volnočasové aktivity. V průběhu
roku 2007 přicestovalo do ČR v rámci
projektu Medevac 10 nemocných dětí
z Kosova a 1 z Gruzie. Děti se v pražské
Fakultní nemocnici Motol a Na Bulovce
podrobily chirurgickým zákrokům a absolvovaly měsíční rekonvalescenční
pobyt v dětské léčebně.
Vzdělávání běloruských
studentů v ČR
Na podzim roku 2006 začala ACH Praha
s podporou Ministerstva zahraničních
věcí ČR a ve spolupráci s partnerskými
Charitami v Bělorusku podporovat
nadané běloruské studenty, kteří
nemají možnost studovat ve své zemi.
Po absolvování ročního přípravného
kurzu českého jazyka studují od září
2007 mladí lidé na VŠ v Praze, Olomouci a v Ústí nad Labem. Materiální zajištění pobytu zajišťuje ACH Praha. Běloruští studenti se zapojili do práce ACH
Praha jako dobrovolníci při přípravě
volnočasových programů v PřS PrahaRuzyně, v zařízení Velké Přílepy a pomáhají též v rámci projektu Medevac.

PRÁCE S VEŘEJNOSTÍ
Snahou pracovníků Charity je přiblížit
české veřejnosti formou výstav a přednášek cizineckou problematiku a přispět k odstraňování případných předsudků a k celkovému rozvoji vztahů
cizinců a jejich komunit s občany ČR.

Spolupráce s médii
Pracovníci DCH Brno, České Budějovice, Hradec Králové, Litoměřice, Plzeň
a ACH Praha informovali o své činnosti
i cizinecké problematice prostřednic-

tvím článků v regionálním i celostátním
tisku, poskytovali příspěvky a rozhovory do regionálních i celostátních rozhlasových a televizních stanic a šířili
informační letáky.

Besedy, přednášky
Pracovníci DCH Plzeň uspořádali v roce
2007 další cyklus interaktivních besed
se studenty plzeňských základních
a středních škol nazvaný Cizinci a my,
finančně podpořený Magistrátem města Plzně. V roce 2007 se uskutečnilo 61
besed především na téma uprchlictví,
odlišnosti, modely soužití s nově příchozími a život azylanta v ČR.
Pracovnice poradny pro migranty
a uprchlíky DCH České Budějovice se
podílely na přednáškové činnosti pro
Teologickou a Zdravotně-sociální fakultu
Jihočeské Univerzity, pro gymnázia, SZŠ
a další střední školy Českobudějovicka.
Výstavy, koncerty
Pracovníci Charity pořádali v roce 2007
výstavy nebo koncerty v rámci akcí
multikulturních center (DCH Brno, České Budějovice a Plzeň) a nebo při
jiných příležitostech.

aktivity v jednotlivých diecézích, poskytuje informační servis a odborné
poradenství a řídí odborné kolegium
pro otázky migrace a uprchlictví v rámci CHČR. Koordinátor je současně členem Mezirezortní komise pro tvorbu
nové koncepce integrace azylantů
a pro přidělování integračních bytů
oprávněným osobám, členem Komise
ministra práce a sociálních věcí ČR pro
integraci cizinců a stálým hostem
Výboru pro práva cizinců Rady vlády
pro lidská práva.
SPOLUPRÁCE
V oblasti migrace a integrace cizinců
Charita ČR spolupracuje:
● se státními orgány
● s nevládními a mezinárodními organizacemi
● se školami a školskými zařízeními
● se zdravotnickými zařízeními
● s národními Charitami v rámci členství v Caritas Europa a Caritas Internationalis

KOORDINACE PRÁCE
V RÁMCI CHARITY ČR
Národní migrační koordinátor Charity
ČR metodicky koordinuje migrační

www.charita.cz
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VI. HOSPODAŘENÍ
STRUKTURA NĚKTERÝCH NÁKLADOVýCH
POLOŽEK CHČR
za rok 2007 [v tisících Kč]
Spotřeba drobného dlouhodobého majetku
Spotřeba kancelářských potřeb
Spotřeba materiálu na misích v zahraničí
Spotřeba ostatního materiálu
Náklady na tisk, odbor.literaturu,zákony
Spotřeba náhradních dílů k PC
Spotřeba potravin na zahraničních misích

633
914
21 858
255
44
113
4 877

Spotřeba elektrické energie

488

Spotřeba plynu, tepla

307

Spotřeba vody a stočné
Spotřeba PHM
Opravy a udržování budov a přístrojů

84
1 060
774

Cestovné (služební cesty tuzemské i zahraniční)

3 170

Letenky do zahraničí

1 779

Náklady na Tříkrálovou sbírku (složenky, pokladničky, cukr,
inzerce, průkazky, pojištění koledníčků, distribuce letáků,
inzerce, průkazky)

1 063

Náklady na sbírku – časové rozlišení

1 864

Služby – novinářská činnost, fotopráce, propagace

537

Služby – inzerce

673

Služby – školení

2 592

Služby – tlumočení, překlady
Služby – webové stránky, údržba softwaru, internet
Služby – daňové a auditorské
Služby – projektové práce
Služby – revize budovy
Služby – úklid dodavatelsky

456
1 519
0
23 609
47
181

Služby – nákup potravin
Služby – lektorské, managerské, poradenství

2 319

Služby – účetní, daňové

1 105

Právní služby
Náklady na telefon, poštovné
Mzdové náklady
Zákonné sociální a zdravotní pojištění
Náklady na stravování zaměstnanců
Dary sociálně potřebným
Bankovní poplatky
Pojistné
Odpisy hmotného majetku
Členském příspěvky Caritas Europa,Caritas Internationalis

4 111
227
12 104
647
583
3 400
558
257

Ostatní náklady

39 525

Celkem
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28 201

Daně a poplatky
Daň z příjmu

32

473
2 448

0
164 855

Úplný objem nákladů CHČR za rok 2007
Náklady celkem

[tis. Kč]

[%]

hlavní čin.

[%]

doplňková čin.

[%]

164 855

100,00

159 685

100,00

5 170

100,00

Spotřeba materiálu a energie

30 715

18,63

29 864

18,63

851

18,63

Náklady na služby

43 947

26,66

43 531

27,16

416

9,11

Osobní náklady celkem

32 584

19,77

30939

19,30

1645

36,01

257

0,16

214

0,13

43

0,94

53 197

32,27

52 987

33,06

210

4,60

3 597

2,18

1 592

1,00

2 005

38,78

0

0,00

0

0,00

0

0,00

558

0,34

558

0,35

0

0,00

0

0,00

0

0,00

0

0,00

Daně a poplatky
Ostatní náklady celkem
Odpisy
Zůstatková cena prodaného majetku
Poskytnuté příspěvky
Daň z příjmu

Poskytnuté
příspěvky

Odpisy

STRUKTURA
NÁKLADŮ:

C

elkový objem nákladů za rok 2007 činil
164 855 tis. Kč. Oproti roku 2006 vzrostly
náklady o 39 017 tis. Kč. Jedná se především o náklady na spotřebované potraviny
na misích, dále došlo k podstatnému nárůstu nákladů za služby spojené s vypracováním
projektů a poradenské služby.
K podstatnému navýšení došlo v roce 2007
u mzdových nákladů a to v souvislosti s činností jednotlivých misí.
Členské příspěvky Caritas Europa a Caritas Internationalis pro rok 2007 jsou navýšeny o částku
70 tis. Kč a činí celkem 558 tis. Kč.
Odpisy hmotného majetku v roce 2007 činí 3 597
tis. Kč, jsou o 37 tis. Kč vyšší proti roku 2006.
V roce 2007 byl vyřazen z majetku rod. dům v Železném Brodě z důvodu prodeje. Prodej nemovitos-

Spotřeba
materiálu
a energie
Ostatní
náklady
celkem

Náklady na služby

Poskytnuté
příspěvky

Osobní
náklady
celkem

STRUKTURA VÝNOSŮ:
Dotace MPSV
Úroky
Kurzové zisky

Přehled výnosů CHČR za rok 2007
podle zdrojů
[tis. Kč]

Výnosy celkem
Tržby za vlastní výkony a zboží
Tržby za prodané zboží

Jiné ostatní
výnosy

161 762

100,00

17 640

10,90

80

0,05

573

0,35

Kurzové zisky

495

0,31

128 365

79,35

185

0,11

Jiné ostatní výnosy
Tržby z prodeje majetku

527

0,33

Přijaté příspěvky

525

0,32

952

0,59

Dotace MPSV

MV ČR MŠMT
Dotace MZV
Tržby za vlastní
výkony a zboží

Přijaté příspěvky
Tržby
za prodané zboží

[%]

Úroky
Ostatní výnosy (dary)

Tržby z prodeje
majetku

MV ČR

6 750

4,17

Dotace MZV

4 435

2,74

MŠMT

1 235

0,76

Ostatní výnosy (dary)

www.charita.cz
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Přehled o stavu a pohybu majetku CHČR za rok 2007
Stav
k 1. 1. 2007
Dlouhodobý majetek

Pořízení
dlouhod.
majetku

Způsob
nabytí

[v tisících Kč]
Vyřazení
dlouhod.
majetku

Oprávky

Stav
k 31. 12.
2007

110 710

0

0

3 088,00

14 942,00

105 476,00

Budovy

81 675

tech. zhodnocení

0

144,00

11 623,00

81 531,00

Zastavěný pozemek

19 571

dar

0

63,00

0,00

19 507,00

Dopravní prostředky

4 672

nákup

0

2 398,00

1 435,00

2 274,00

Přístroje a zařízení, inventář

2 447

nákup

0

483,00

1 884,00

3 170,00

Podíly v ovládaných osobách

200

0

0,00

0,00

200,00

1 937

0

0,00

0,00

Ostatní dlouhodobé půjčky */
Cenné papíry
Drobný dlouhodobý majetek

408
2 964

dar

0

0,00

0,00

572,00

0

1 918,00

1 046,00

0,00

*/ převod na účet 315

ti byl schválen a odsouhlasen zakladatelem Charity Česká republika.
Z titulu nefunkčnosti byl vyřazen při inventarizaci drobný hmotný majetek v částce 1 918 tis.
Kč. Drobný majetek byl účetně odepsán v roce
2006, ale nebyl vyřazen i když nebyl funkční nebo
opravy by byly neekonomické.
Charita Česká republika má v držení cenné
papíry, které nabyla dědictvím. Soupis cenných
papírů je uveden v příloze k účetní závěrce.
V roce 2007 akcie na doručitele společnosti ČKD
DIZ Praha (156) ks byly vyřazeny z evidence Střediska cenných papírů Praha.
Charita česká republika poskytla dlouhodobou
půjčku Diecézní charitě ostravsko–opavské.
K 31. 12. 2007 byla provedena inventarizace
účtů a na základě provedené inventarizace bylo
provedeno přeúčtování z účtu 315 ostatní pohledávky na účet 067 ostatní dlouhodobé půjčky.
Celkový objem výnosů za rok 2007 činil 161 762
tis. Kč.
Výsledek hospodaření za rok 2007 vykazuje
ztrátu ve výši 3 093 tis. Kč.
V účetní evidenci je evidována nevyúčtovaná
záloha dar povodně DCV 2002 ve výši 9 672 tis. Kč.
Účetnictví CHČR bylo vedeno a účetní závěrka
byla sestavena v souladu se zákonem 563/91
Sb. ve znění pozdějších předpisů pro účetní jednotky a s vyhláškou č. 504/2002 Sb. ve znění
pozdějších předpisů pro účetní jednotky, u kterých hlavním předmětem činnosti není podnikání, pokud účtují v soustavě podvojného účetnictví.
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337,0

přepočtený

-3 672
27 117
1 288
28 405
20 280
7 935
28 215
-190

Hospodář. výsledek
Investice stavební
Investice zařízení
Celkem invest. výdaje
Dotace na investice
Ostatní zdroje investiční
Celkem invest. zdroje
Investice: zdroje – výdaje

409,0

12 508
33 228
58 253
19 774
593
9 821
8 152
142 329
2
23 837
19 355
38 720
4 926
5 082
22 773
2 392
17 009
-24
1 699
2 886
138 657

Spotřeba mat. a ener.
Náklady na služby
Mzdové náklady
Soc. a zdr. pojištění
Dary
Ostatní náklady
Odpisy
Náklady celkem
Tržby za vl. výkony
Tržby od zdravotních pojišťoven
Tržby za služby
Dotace ministerstvo
Dotace kraj/okres
Dotace obec
Ostatní dotace
Ostatní výnosy
Dary tuzemské
Dary ze zahraničí
Sbírky církevní
Sbírky ostatní
Výnosy celkem

Počet zaměstnanců
fyzický

Praha

ACH/DCH

318

399

-1 205
1 697
1 076
2 773
0
1 342
1 342
-1 431

14 470
11 125
50 316
17 075
585
3 972
3 183
100 726
74
7 589
20 345
44 622
2 326
7 079
5 619
2 913
4 518
0
1 024
3 412
99 521

České
Budějovice

Příjmy a výdaje za rok 2007 [v tisících Kč]

115,72

117

-2 889
4500
1200
5 700
5 739
3 631
9 370
3 669

21 262
13 920
58 259
19 946
419
4 243
4 285
122 334
0
16 044
32 084
26 517
11 389
20 404
2 322
2 782
5 553
81
455
1 814
119 445

Plzeň

326

363

-2 159
191
200
391
57
334
391
0

16 963
14 615
53 850
18 475
118
3 379
2 341
109 741
20 279
19 593
1 212
28 135
2 060
10 917
19 085
2 064
3 378
117
533
209
107 582

Litoměřice

683

825

773
9 386
2 628
12 014
2 136
9 878
12 014
0

40 182
27 262
121 496
41 796
178
9 333
14 967
255 214
3 199
73 812
35 741
55 544
19 348
19 389
17 548
10 216
12 609
4 280
795
3 506
255 987

Hradec
Králové

708

784

2 063
34 366
5 678
40 044
20 642
19 402
40 044
0

44 454
39 558
152 229
51 772
75
8 078
10 009
306 175
49
61 902
38 379
75 496
36 528
34 195
35 031
15 899
8 079
971
1 669
40
308 238

Brno

1 135,65

1 348

-869
10 467
4 478
14 945
6 637
6 598
13 235
-1 710

85 941
41 159
190 817
65 051
1 034
16 174
11 855
412 031
14 703
63 838
111 086
121 684
9 722
24 855
32 974
7 489
18 317
507
3 484
2 503
411 162

Olomouc

836

908

-3 095
19 897
5 854
25 751
20 872
4 929
25 801
50

69 898
34 149
126 550
42 928
1 344
8 809
16 301
299 979
15 007
21 431
97 182
68 612
4 791
43 756
15 098
13 638
8 777
220
7 345
1 027
296 884

OstravaOpava

342

380

-285
1 467
1 467
6 292
1 432
4 860
6 292
0

49 543
17 980
63 624
21 661
51
2 141
6 849
161 849
0
169
79 551
78 000
0
0
0
3 261
583
0
0
0
161 564

Charitní
domovy řeholnic

39

44

-3 093
0
0
0
0
0
0
0

30 715
43 947
28 201
4 111
38 553
15 731
3 597
164 855
0
0
17 720
13 372
0
0
0
130 212
21
437
0
0
161 762

SeCHČR

4 842

5 577

-14 431
109 088
22 581
131 669
77 795
58 909
136 704
5 035

385 936
276 943
903 595
302 589
42 950
81 681
81 539
2 075 233
53 313
288 215
452 655
550 702
91 090
165 677
150 450
190 866
78 844
6 589
17 004
15 397
2 060 802

Celkem

ROZVAHA (bilance) k 31. 12. 2007 [v tisících Kč] CHČR
AKTIVA

Stav k 1. 1. 2007

Pohyb v r. 2007

Stav k 31. 12. 2007

A Dlouhodobý majetek celkem:
I. Dlouhodobý nehmotný majetek celkem
Software
Drobný dlouhodobý nehmotný majetek
II. Dlouhodobý hmotný majetek celkem
Pozemky
Stavby
Samostatné movité věci a soubory
Drobný dlouhodobý hmotný majetek
Ostatní dlouhodobý hmotný majetek
Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek
III. Dlouhodobý finanční majetek
Podíly v ovládaných a řízených osobách
Ostatní dlouhodobé půjčky
Ostatní dlouhodobý finanční majetek
IV. Oprávky k dlouhodobému majetku celkem
Oprávky k drobnému dlouhodobému nehmotnému majetku
Oprávky ke stavbám
Oprávky k samost. movitým věcem a souborům movitých věcí
Oprávky k drobnému dlouhodobému hmotnému majetku

98 227
79

-4 261
-66

93 966
13

79
111 329
19 571
81 675
7 119
2 964
0
0
2 345
200
1 937
208
15 526
79
9 077
6 370
0

-66
-4 847
-64
-144
-1 675
-2 964
0
0
1 127
372
963
-208
475
-66
2 546
-2 005
0

13
106 482
19 507
81 531
5 444
0
0
0
3 472
572
2 900
0
16 001
13
11 623
4 365
0

Oprávky k ostatnímu dlouhodobému hmotnému majetku
B Krátkodobý majetek celkem
I. Zásoby
Materiál na skladě
Zboží na skladech a v prodejnách
II. Pohledávky celkem
Odběratelé
Poskytnuté provozní zálohy
Ostatní pohledávky
Pohledávky za zaměstnanci
Jiné a ostatní pohledávky
Daň z příjmu
Ostatní přímé daně
Daň z přidané hodnoty
Dohadné účty aktivní
III. Krátkodobý finanční majetek celkem
Pokladna
Ceniny
Účty v bankách
IV. Jiná aktiva celkem
Náklady příštích období
Příjmy příštích období
Kursové rozdíly aktivní

0
132 220
719
620
99
53 858
1 236
47 961
1 013
79
3 528
0
3
26
12
75 692
1 731
82
73 879
1 951
1 356
589
6

0
-46 586
-620
-620
0
-39 755
450
-38 289
-950
-50
-1 850
15
-3
-21
940
-6 361
-1 097
-23
-5 241
150
569
-413
-6

0
85 532
0
0
0
14 100
1 686
9 672
63
29
1 678
15
0
5
952
69 331
634
59
68 638
2 101
1 925
176
0

AKTIVA CELKEM :

230 447

-50 847

179 498

Porovnání celkových výnosů SČKCH v letech
Výnosy celkem
Tržby za vlastní výkony a zboží
Tržby za prodej zboží
Úroky
Kurzové zisky
Ostatní výnosy (dary)
Jiné ostatní výnosy
Tržby z prodeje majetku
Přijaté příspěvky
Provozní dotace

2006 [tis. Kč]
124 505
14 257
60
624
924
99 792

%
100,00
11,45
0,05
0,50
0,74
80,15

2 244
1 784
4 820

1,80
1,43
3,87

2007 [tis. Kč]
161 762
17 640
80
573
495
128 365
185
527
525
13 372

%
100,00
10,90
0,05
0,35
0,31
79,35
0,11
0,33
0,32
8,27

PASIVA

Stav k 1. 1. 2007

Pohyb v r. 2007

Stav k 31. 12. 2007

225 334
237 109
100 915
136 194
-11 775
X
-1 372
-10 403
5 113
4 183
1 397
28
22
619
23
324
39
109
0
0
151
1 471

93 471
-47 547

-1 372
-309
527
803
13
-22
215
0
139
-39
79
91
0
111
-1 106

174 694
189 562
100 915
88 647
-14 868
-3 093
X
-11 775
4 804
4 710
2 200
41
0
834
23
463
0
188
91
0
262
365

0
930
656
274

243
-836
-562
-274

243
94
94
0

230 447

-50 949

179 498

A. Vlastní zdroje celkem
I. Jmění celkem
Vlastní jmění
Fondy
II. Výsledek hospodaření celkem
Účet výsledku hospodaření
Výsledek hospodaření ve schval. řízení
Nerozdělený zisk, neuhrazená ztráta minulých let
B. Cizí zdroje celkem
III. Krátkodobé závazky celkem
Dodavatelé
Přijaté zálohy
Ostatní závazky
Zaměstnanci
Ostatní závazky vůči zaměstnancům
Závazky k ins. soc. zab. a veř. zdr. poj.
Daň z přijmů
Ostatní přímé daně
Daň z přidané hodnoty
Ostatní daně a poplatky
Závazky ze vztahu ke stát. rozpočtu
Jiné závazky
Dohadné účty pasivní
IV. Jiná pasiva celkem
Výdaje příštích období
Výnosy příštích období
PASIVA CELKEM:

-47 547
-163

Porovnání celkových nákladů SČKCH v letech
náklady celkem
Spotřeba materiálu a energie
Náklady na služby
Osobní náklady celkem
Daně a poplatky
Ostatní náklady celkem
Odpisy
Poskytnuté příspěvky

2006 [tis. Kč]
125 838
26 180
50 814
13 741
4 719
26 335
3 560
489

%
100,00
20,80
40,38
10,92
3,75
20,93
2,83
0,39

2007 [tis. Kč]
164 855
30 715
43 947
32 584
257
53 197
3 597
558

%
100,00
18,63
26,66
19,77
0,16
32,27
2,18
0,34

www.charita.cz

37

Zpráva nezávislého auditora za rok 2007
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PODĚKOVÁNÍ

Vážení příznivci, pracovníci, dobrovolníci
a podporovatelé charitního díla, vážení přátelé,
závěrečné slovo této výroční zprávy začnu příběhem,
který jsem kdysi slyšel:
Silná bouře vyplavila na mořský břeh velké množství
hvězdic, které zůstaly na písku bez vody, a hrozilo jim
uhynutí. Jeden malý chlapec začal hvězdice sbírat
a odnášel je zpět do vody. Opodál se začali zastavovat
lidé, kroutili nad počínáním chlapce hlavou a říkali, že
není v jeho silách tolik hvězdic posbírat, že stejně uhynou. Když ale chlapec neustával, postupně se k němu lidé začali přidávat, bylo jich více
a více a společně vrátili skoro všechny hvězdice do moře a tím je zachránili před uhynutím.
Výroční zpráva činnosti Charity Česká republika je zprávou o lidech a jejich činnosti,
kteří byli právě takovými malými chlapci a vrhli se zdánlivě do nesplnitelného nebo
nekonečného díla. Nesplnitelného proto, že potřebných a lidí v nouzi je na světě opravdu mnoho, nekonečného proto, že mnoho lidí, kterým je pomoženo, opět nezadržitelně
upadá do své původní nouze. Ale pokud ve své práci neustaneme, bude přibývat
mnoho a mnoho dalších lidí, kteří se po příkladu pomáhajících zapojí do nekonečného
díla.
Děkuji touto cestou všem pracovníkům, dobrovolníkům, vám všem, kteří podporujete
Charitu materiálně i duchovně za velké dílo, které konáte.
Do budoucích časů vyprošuji hodně Boží milosti a lásky pro další konání dobra
v našem zdánlivě nesplnitelném a nekonečném díle.

Ing. Mgr. Oldřich Haičman
ředitel Charity Česká republika
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Zvláštní poděkování patří těmto institucím a jednotlivcům:

Nadace České spořitelny,
generální partner Charity ČR
dále firmám:
Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR
projekty v Mongolsku

našim mediálním partnerům:

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR
projekty v Moldavsku a v Mongolsku
Ministerstvo vnitra ČR – Zahraniční rozvojová spolupráce ČR
projekty v Gruzii

Ministerstvo zahraničních věcí ČR
projekty v Indonésii a na Srí Lance

našim významným dárcům:
Františka Baňková; Ladislav Blažek; Petr Dvořák;
Fluidtechnik Bohemia s.r.o., Brno; Zdeněk Havránek;
Jan Hek; Eva Horáková; Marie Hřebíčková;
Milan Kasik; Jan Kolínský; Martin Kříž; Lékárna Salvia
Bystřice pod Hostýnem; Klára Liptáková; Petr
Machálek; Nadace Vize 97 – Fond porozumění;
Marie Novotná; Aleš Novotný; Polesí Strakonice s.r.o.;
Hana Ratajová; Sestry dominikánky Střelice
u Brna; Statutární město Plzeň; Šedé sestry III. řádu
sv. Františka; František Švarc; Dalibor Vančura;
Luboslav Vašíček; Petr Válek;
Pavel Váňa a Luboš Vysloužil.
a velké řadě dalších...
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JAK LZE PODPOŘIT PRÁCI CHARITY?
Práci Charity ČR můžete podpořit několika způsoby.
Například dobrovolnickou prací: část svého volného času můžete věnovat klientům Charity, kteří se kvůli postižení bez pomoci druhých neobejdou, zestárli
nebo prostě neměli v životě tolik štěstí. Budete určitě vítáni.
Můžete být prospěšní jako vedoucí skupinky tříkrálových koledníků, při třídění
a výdeji oděvů v charitním šatníku, ale také při anonymním dopisování s vězni.
Můžete ovšem také „adoptovat“ dítě z chudé země třetího světa (tuto možnot
mají i celé kolektivy jako jsou farnosti nebo školy) nebo přispět na některý z typů
projektů na sbírkové konto. Dárcům vystavujeme potvrzení. Při převodu peněz z
účtu na účet však můžeme vydat potvrzení teprve po telefonickém nebo písemném kontaktu, ze samotného čísla účtu nelze adresu dárce zjistit.

Sbírkové konto
číslo účtu

22770022/0800 u České spořitelny a. s.
(jednotlivé účely jsou rozlišeny variabilními symboly,
uvedenými na www.charita.cz.)

Sbírkové konto Tříkrálové sbírky
číslo účtu
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Charita
Česká
republika

O nás
Charita ČR navazuje na sociální
péči katolické církve, která na
území českého státu působí již
od středověku. Počátky samotné Katolické charity však sahají
do dvacátých let minulého století. Po vzniku Československa
vyrůstají jednotlivé místní pobočky a jednotlivé ústavy (sirotčince, chudobince, starobince,
útulky pro tělesně postižené,
polévkové spolky atd.), vedené
většinou řeholními organizacemi a farními společenstvími se
sdružují pod hlavičkou jednotné zastřešující organizace.
Činnost Charity byla násilně
omezena po nástupu komunistického režimu k moci v roce
1948. Česká katolická charita
směla vydávat pouze státem
povolenou náboženskou literaturu, měla monopol na výrobu
devocionálií (svatých obrázků,
hostií, kostelního náčiní)
a směla pečovat o přestárlé duchovní a řeholnice. Služba veřejnosti byla oficiálně zcela vyloučena.
K obnově činnosti České katolické charity došlo krátce po pádu totalitního režimu v listopadu 1989. V roce 1999 se
organizace přejmenovala na
Sdružení Česká katolická charita a od roku 2007 se jmenuje
Charita ČR (anglicky Caritas
Czech Republic).

Nezisková humanitární organizace Charita Česká republika je
dnes největším nestátním poskytovatelem sociálně zdravotních služeb u nás (roční rozpočet Charity za rok 2007 činil dvě
miliardy Kč). Krédem Charity je
pomoc bližním v nouzi bez
ohledu na barvu pleti, národnost či náboženství.
Hlavní činností Charity je pomoc potřebným na území České
republiky. Jde zejména o pomoc
matkám s dětmi v tísni, lidem
bez přístřeší (bezdomovcům),
osobám se zdravotním a mentálním postižením, sociálně slabým rodinám, drogově závislým, opuštěným starým lidem,
osobám, které se ocitly v osobní krizi, migrantům a uprchlíkům, obětem domácího násilí
a obětem nucené prostituce,
vězňům a osobám vracejícím se
z výkonu trestu, utlačovaným
menšinám, lidem postiženým
katastrofami, válkou a vůbec
všem, kteří se ocitnou v jakékoliv nouzi. Základním principem
je vyhledávání jakékoliv nouze
a snaha nalézat řešení jejího
odstranění. A to vše doprovázet
úctou k člověku s Boží láskou.
Charita provozuje desítky poraden, stacionářů, poskytuje přechodná ubytování, domovy na
trvalý pobyt, hospice apod. Vede také projekty na začlenění
do společnosti a využití volného

času. Nejvíce zařízení má Charita zejména na Moravě, kde žije
nejvíce věřících lidí.

Charita rovněž obnovila lidovou
tradici tříkrálového koledování
a od roku 2001 pořádá na celém území státu vždy počátkem
ledna Tříkrálovou sbírku. Tato
sbírka je největší dobrovolnickou akcí u nás, na jejím průběhu se podílí kolem čtyřiceti tisíc
dobrovolníků, převlečených za
bájné mudrce z východu nebo
jejich doprovod z řad dospělých.

Rumburk
Frýdlant
Varnsdorf
Děčín
Česká Kamenice

Caritas

Významná je také krizová pomoc rodinám, které byly postiženy v letech 1997, 1998, 2002
a 2006 povodněmi.
Důležitou součástí charitní práce je rovněž humanitární a rozvojová pomoc do zahraničí, která tvoří (vyjádřeno v penězích)
asi desetinu objemu. Charita se
zaměřuje zejména na rozvojovou pomoc zemím třetího světa
(úspěšný projekt Adopce na
dálku v Ugandě a v Indii, humanitární pomoc v Senegalu a Súdánu), pomoc po válečných
konfliktech (Severní Kavkaz),
obnovu země po úderu vln tsunami (Indonésie a Srí Lanka)
a na rozvojovou pomoc v zemích bývalého Sovětského svazu (Ukrajina, Moldavsko) a v zemích bývalého Sovětského
bloku (Mongolsko).

Farní a oblastní
charity v Čechách
na Moravě
a ve Slezsku

Liberec
Ůstí nad Labem

Vratislavice n. Nisou
Jablonec n. Nisou

Teplice

Česká Lípa
LITOMĚŘICE

Jirkov

Jestřebí

Jilemnice

Lovosice

Kraslice
Aš

Luby

Roudnice n. Labem

Ostrov
n. Ohří

Chodov

Mladá Boleslav

Obříství

Žatec

Kralupy n. Vltavou

Karlovy Vary
Chlum Svaté Máří

Mšeno u Mělníka

Libochovice

Jáchymov

Sokolov
Kladno

Libiš

Studenec

Sobotka

Červený
Kostelec
Náchod

Dvůr Králové
n. Labem

Jičín

Javorník

Kostelec
nad Labem

HRADEC KRÁLOVÉ

Lysá nad
Labem
Čelákovice

Jeseník
Neratov

PRAHA
Pardubice

Teplá
Plasy

Mariánské Lázně

Stráž u Tachova

Dobřichovice

Říčany u Prahy

Chrudim

Nové Hrady

Benešov

Starý Knín
Vlašim
Příbram

Domažllice

Hlinsko v Čechách

Dobříš

Klatovy

Sušice

Kobylisy
Kbely
Holešovice
Karlín
sv. Petr
Klánovice
Břevnov
Žižkov
Kyje
P. M. Sněžná
Řepy Malá sv. Ignác
Strašnice
Strana
Vinohrady
Stodůlky Smíchov
Vršovice

Liboc

Braník
Lhotka
Modřany

Chodov

Zábřeh
Uničov

Jevíčko

Hrabyně

Bílovec
Šternberk

Svitavy
Havlíčkův Brod

Hlučín

Opava
Slavkov

Moravská Třebová
Polička

Železná
Hartmanice
Ruda

PRAHA

Litomyšl
Dolní Újezd

Přeštice
Blovice

Bruntál

Ústí n. Orlicí
Šumperk

Mníšek p. B.

Staňkov
Horšovský Týn

Rudná pod Pradědem
Krnov

Kutná Hora

Zbiroh
Rokycany

– u sv. Bartoloměje
– u sv. Martina a sv. Prokopa
– u Panny Marie Růžencové
– Severní předměstí

Třebechovice
p. Orebem
Rychnov
n. Kněžnou

Český Brod

Druztová

PLZEŇ
Stříbro
Bor u Tachova

Přelouč

Černošice
Beroun

Dolní Bělá

farní Charita

Mělník

Neratovice
Brandýs nad Labem

Rakovník

Cheb

oblastní Charita
městská Charita

Hostinné
Trutnov

Most
Chomutov

arcidiecézní Charita
diecézní Charita

OCH Přepeře
(západně od Turnova)

Litovel

Fulnek
Bohuňovice

Odry

Bohumín
Orlová
OSTRAVA
Šenov

Brušperk
Studénka

Karviná
Český Těšín

Hukvaldy

Frýdek-Místek Třinec

OLOMOUC
Frýdlant nad Ostravicí
Velké Opatovice Konice
Nové Město
Kopřivnice
na M.
Těšetice
Hranice
Olešná Letovice
Jablunkov
Hodslavice
Velká Bystřice
Cetkovice
Žďár n. Sázavou
Prostějov
Frenštát p. Radhoštěm
Milevsko
Heřmanice
Pacov
u Polomi
Lipník
Tábor
Pelhřimov
Jámy Radešínská Svratka
Dub n. Moravou nad Bečvou
Valašské
Všechovice
Krumsín
Rožnov
Rájec-Jestřebí
Jihlava
Meziříčí
Veselíčko
Určice
Heřmanov
Horažďovice
p. Radhoštěm
Přerov
Písek
Kojetín
Blansko
Chropyně Bystřice p. Hostýnem Valašská
Tišnov
Luka
n.
Kamenice n. Lipou
Bystřice
Hulín
Třešť
Velké Meziříčí Deblín
Jihlavou
Vsetín
Vranov
Vyškov
Nový
Jedovnice
Budišov
Holešov
Týn
n.
Vltavou
Veverská
Katovice
Strakonice
Hrozenkov
Kněžice Benetice
Kroměříž
Fryšták
Pyšel
Bítýška Bílovice n. S.
Počátky
Veverská
Třebíč
Heraltice
Náměšť
Kvasice
Protivín
BRNO
Veselí n. Lužnicí
Zlín Trnava
Knínice
Opatov
n. O.
Telč
Pozořice
Koryčany
Všemina
Říčany
Malenice
Vladislav
Ostrovačice u Brna
Mokrá Blažovice
Rokytnice Lipník
Otrokovice
Uhřice
Holubice
Březník
Vizovice
Vlachovo Březí
n.
R.
Horní
Lhota
Výčapy
Bučovice
Vimperk
Jalubí
Rosice
Podolí Újezd
Myslibořice Mohelno
Šebkovice
Jindřichův Hradec
Milonice
Luhačovice
Husinec
Dačice
Rajhrad
Slavkov
Jaroměřice
Radkovice
Valašské
Uherské Hradiště
Lažiště
n. R.
Rouchovany
Klobouky
Nová Bystřice
Ždánice
Lštění
Žatčany
Netolice
Moravské Moravský
Dambořice
ČESKÉ
Brumov-Bytnice
Šitbořice
Prachatice
Kostelec u Kyjova Uherský Brod Slavičín
Budějovice Krumlov
BUDĚJOVICE
Archlebov
Višňové
Jemnice
Třeboň
Pavlice
Želetice
Blížkovice
Nikolčice
Volary
Žerotice Petrovice
u Kyjova Kyjov
Běhařovice
Veselí n. M.
Vnorovy
Trstěnice
Přímětice
Boršov n. Vltavou
Vranov
Šardice
Hovorany
Popice
Znojmo Prosiměřice
BRNO
n. Dyjí
Mutěnice
Velešín
Strážnice
Čejkovice
Kájov
Řečkovice
Ratíškovice
–
Hradiště
Dolní
Šatov
Novosedly
Nové Hrady
Bystrc
– sv. Kříž
Obřany
Bojanovice
Hodonín
Český Krumlov
– Louka
Lužice
Žabovřesky Lesná
Královo Husovice
Mikulčice
Komín
Valtice
pole
Jezuité
Kaplice
Sv. Augustin
Břeclav
Žebětín Sv. Tomáš Sv. Jakub
Líšeň
Vyšší Brod
Zábrdovice
Staré
Židenice
Brno Sv. Maří Křenová
Magdaléna
Starý
Komárov
Lískovec
Rožmitál
pod Třemšínem

Tuřany
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