úvodní slovo
arcibiskupa olomouckého

Aby se lidé dokázali postavit
na vlastní nohy
Charita ČR jednak zastřešuje činnost Charit v jednotlivých
diecézích, jednak sama pomáhá v zahraničí. Nejznámější je
humanitární pomoc po přírodních katastrofách, kdy se rozdává
jídlo, pitná voda a stavějí se stany. Většinou je ale potřebná
také dlouhodobá rozvojová spolupráce.
Nedávno jsem měl možnost se podívat na naši práci v Indonésii. Uvedu jen jeden z řady projektů. V provincii Aceh se po
skončení letité občanské války mohli obyvatelé vrátit do svých
vesnic. Neuměli se uživit, úroda rýže byla ubohá. Naše Charita zajistila odborníky a zorganizovala pro místní zemědělce
školení. Zájem byl zprvu malý. Když ale ti, kdo prošli škole-

ním, sklidili trojnásobnou úrodu, chtěla
se učit celá obec. V současnosti je do
projektu zapojeno dalších sedmnáct
vesnic. Odvážlivec, který jako jeden
z prvních absolvoval školení, se stal
hlavou družstva, jemuž Charita posléze
projekt předala. Loni byl oceněn jako
„Zemědělec roku Indonésie“ a cenu mu
předal indonéský prezident. Ne vždy je
vše tak radostné, ale takový druh pomoci je účinný. Lidé si pak pomohou sami. Naši práci podpoří
i jiné instituce, takže dar Charitě se mnohonásobně rozmnoží.
Děkuji všem, kteří charitní dílo podporují.
+ Jan Graubner, předseda Komise ČBK pro Charitu

prezidenta charity čr

ředitele charity čr

Přes nesnáze ke hvězdám

Díky vám, dobrovolníci!

Je více možností, proč si můžete výroční zprávu Charity ČR za rok 2011
se zájmem prolistovat, pročíst, nebo
proč v ní dokonce budete docela cíleně
něco konkrétního hledat.
Bude to záviset na tom, jaké máte dosavadní zkušenosti s charitní organizací. Možná jste ve velmi blízkém kontaktu, protože v Charitě pracujete; možná Vy sami, nebo někdo z Vašich blízkých
a přátel využíváte rozmanitých služeb, které Charita nabízí
svým klientům.
Možná děláte první poznávací krůčky a opatrně se rozhlížíte, co vlastně Charita dělá, jak pracuje, jak by Vám mohla
být svou pomocí užitečná. Možná se o věc zajímáte, protože
jste připraveni se zapojit do charitní práce, nebo alespoň cítíte
potřebu a možnost přispět jako sponzoři.
Ať už je Vaše východisko jakékoliv, věřím, že Vám tato výroční zpráva pomůže v orientaci. Možná budete překvapeni,
co všechno je možné vykonat, když je dobrá vůle a především
obětavá láska tolika zaměstnanců a dobrovolníků.
Současná ekonomická a sociální situace ve společnosti
není jednoduchá. Kolik problémů na nás doléhá, které musíme každodenně řešit!
Moje zkušenost mě stále více přesvědčuje, že o práci Charity ČR platí latinské přísloví: per aspera ad astra – přes nesnáze míříme ke hvězdám, to znamená k mnoha úspěchům.
A právě za chuť a odvahu k překonávání těžkostí chci všem
pracovníkům, dobrovolníkům, sponzorům a příznivcům charitního díla v celé naší vlasti ze srdce poděkovat. Přeji vám,
ať radost z dobře vykonané práce ve prospěch mnoha potřebných, je pro vás posilou k další službě. Vyprošuji vám k tomu
potřebné dary od Boha a rád vám ze srdce žehnám.

Vážení pracovníci, příznivci, dárci a dobrodinci, charitní
partneři, vážení přátelé,
děkuji všem, kdo jste nás v roce 2011 podpořili skutkem,
finančním či věcným darem i modlitbou. A zvláště těm,
kteří pomohli ve svém volném čase, pro radost z dobře
vykonané práce, neboť uplynulý rok byl Evropským rokem
dobrovolnictví.
Charitu bez dobrovolníků si lze představit jen těžko - působí mezi námi jako organizátoři v malých farních Charitách, pracují s dětmi, jsou společníky seniorů i dlouhodobě nemocných.
„Dobrovolníky“ se často stávají také rodinní příslušníci
charitních zaměstnanců, ochotní lidé z farnosti nebo obce,
často však „lidé dobré vůle“ bez rozdílu vyznání a náklonnosti k té či oné názorové či politické skupině. A nezapomeňme, že Charita pořádá vůbec největší jednorázovou
dobrovolnickou akci u nás – Tříkrálovou sbírku, která loni
proběhla již pojedenácté!
Minulý rok, bohužel, přinesl také velké humanitární katastrofy ve světě. Nejprve přišly ozbrojené střety v zemích,
kde propuklo „Arabské jaro“, zejména v Libyi. Následovalo ničivé zemětřesení v Japonsku
a poté katastrofální sucho a hlad
v oblasti Afrického rohu.
Ve všech jmenovaných oblastech mohla Charita pomáhat, ať
už přímo nebo prostřednictvím
svých partnerů, především díky
štědrým darům široké veřejnosti.
Děkuji tedy ještě jednou dárcům,
pracovníkům a dobrovolníkům
i všem ostatním, kdo charitní činnost podporují.

Mons. Pavel Posád,
pomocný biskup českobudějovický, prezident Charity ČR

Ing. Mgr. Oldřich Haičman,
ředitel Charity Česká republika

c h a r i ta č e s k á r e p u b l i k a



o charitě

Po pohádkovém představení Divadla Facka pro uživatele Stacionáře sv. Damiána va Znojmě. Foto: Richard Bouda

P

osláním Charity je služba milosrdné lásky církve
lidem v tísni a sociální nouzi, bez ohledu na jejich
rasu, národnost, náboženství nebo státní a politickou příslušnost, a poskytování sociálních a zdravotních
služeb, charitativní a humanitární pomoci.
Zřizovatelem Charity Česká republika je Česká biskupská
konference. Je tedy právnickou osobou dle Kodexu kanonického práva (kánon 312, 313) a součástí římskokatolické
církve registrované v České republice podle zákona č. 3/2002
Sbírky.
Do rodiny Charity Česká republika patří osm arci/diecézních charit, na jejichž území působí celkem 348 oblastních,
městských a farních Charit. Dále je členem Charity ČR ještě Česká katolická charita – Domovy duchovních a řeholnic
a Řeckokatolická charita.
Na mezinárodní úrovni je Charita ČR členem Caritas Europa a Caritas Internationalis.
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Charitní služba je poskytována lidem v ohrožení nebo
nouzi bez ohledu na jejich věk, pohlaví, politické
smýšlení, rodinné uspořádání, zdravotní stav, sexuální
orientaci, sociální a ekonomickou situaci a postavení,
jejich příslušnost k etnické nebo národnostní menšině, víře, náboženství a kultuře.
Charitní služba v zahraniční je vykonávána s respektem vůči domácím kulturám a náboženským vyznáním.
(Z Kodexu Charity Česká republika)

Organizační struktura Charity Česká republika

Česká biskupská konference – zřizovatel
Arcidiecézní charita
Olomouc

Caritas Europa
(49 evropských organizací)

Charita
Česká republika*
1

0

30

23

0

38

157

1 386

0

3

6 286

14

Diecézní charita
ostravsko-opavská

Diecézní charita
Brno
113

18

0

128

878

81

919

3

13 481

1

5 750

11

Caritas Internationalis
(164 organizací po celém světě)

Diecézní charita
Plzeň

22

16

8

78

388

58

401

5

2 544

4

3 752

26

Arcidiecézní charita
Praha

Diecézní charita
Hradec Králové
23

0

16

26

112

751

124

422

1

528

6

2 300

Česká katolická
charita

Diecézní charita
Litoměřice
12

12

1

0

68

458

16

330

2

115

0

30

Řeckokatolická
charita

počet profesionálních charit

L e g e nda

* Sekretariát + Oddělení humanitární pomoci a rozvojové spolupráce

Diecézní charita
České Budějovice

počet sociálních služeb
počet zemí pro zahraniční
projekty a Adopci na dálku

0

4

0

0

0

104

počet dobrovolných charit
počet zaměstnanců (průměrný přepočtený)
počet dobrovolníků

c h a r i ta č e s k á r e p u b l i k a



Charita v roce 2011
činnost v České republice

Prostřednictvím rozsáhlé sítě sociálních a zdravotních služeb, kterých v roce 2011 provozovala celkem 822, pomáhá
Charita ČR potřebným na území celé republiky. Charita ČR
poskytuje s výjimkou čtyř všechny typy služeb definované Zákonem o sociálních službách (108/2006 Sb.) – sociální poradenství, služby sociální péče a služby sociální prevence.
Charita tak nabízí pomoc všem věkovým skupinám od kojenců v azylových domech pro matky s dětmi v nouzi až po
seniory, kteří využívají například služby pečovatelek a ošetřovatelek. V rámci projektů Migrace se Charita také cíleně zaměřuje na pomoc cizincům žijícím na území Česka.
Služby definované zákonem navíc Charita doplňuje o další
specifická zařízení (hospice, charitní šatníky, půjčovny pomůcek či dobrovolnická a rodinná centra) a okamžitou humanitární pomoc v případě mimořádných událostí (požáry, povodně).
Největší sbírkovou akcí Charity ČR je každoroční Tříkrálová sbírka, které se v roce 2011 účastnilo 17 071 kolednických skupinek. Na pomoc potřebným u nás i v zahraničí se díky nasazení dobrovolníků a štědrosti dárců vybralo
75 393 352 Kč.

Činnost v zahraničí

Prostřednictvím projektů humanitární pomoci a rozvojové
spolupráce působí Charita ČR v několika zemích Asie, Afriky,
východní Evropy a na Haiti. V rámci dlouhodobých projektů
přenáší do zahraničí své zkušenosti se zdravotními a sociálními službami. Zaměřuje se také na zemědělství a drobné
podnikání a na vzdělávání místních partnerů.
Charita ČR reaguje rovněž formou humanitární pomoci na
přírodní katastrofy a další krize. V roce 2011 se tak zapojila
zejména do celosvětové pomoci Japonsku po ničivém zemětřesení a také v oblasti Afrického rohu, kterou postihlo sucho
a následný hladomor.
Na své zkušenosti ze zahraničí Charita ČR navazuje v oblasti rozvojového vzdělávání projektem, který se zaměřuje na
učitele druhého stupně a víceletých gymnázií v ČR.
I jednotlivé arci/diecézní Charity poskytují pomoc či pracují
na svých rozvojových projektech v řadě zemí v Asii, Africe,
Evropě i v Latinské Americe.

Den Charity a Cena Charity ČR 2011

Na konci měsíce září, kolem svátku sv. Vincence z Pauly
(27. září), je každoročně pořádána celostátní akce Den Charity. Při ní jednotlivé místní Charity představují svoji činnost,
na mnoha místech připravily dny otevřených dveří, výstavy
fotografií, soutěže a hry pro děti, koncerty a další akce. Den
Charity není spojen s žádnou finanční sbírkou.
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Svatý Vincenc z Pauly (1581–1660) je patronem a zakladatelem moderní charitativní činnosti.
Při příležitosti Dne Charity je vynikajícím pracovníkům
a dobrovolníkům od roku 2008 každoročně udělována Cena
Charity ČR za rozvoj charitního díla. Jednotlivé kandidáty nominují diecézní Charity se souhlasem místního biskupa.

Vzdělávací činnost

Vzdělávání pracovníků a dobrovolníků Charity probíhá na
mnoha úrovních. Od školení v místních a diecézních Charitách až po centrální úroveň. Nejvýznamnější vzdělávací zařízení sídlí v Praze a v Olomouci:
Vzdělávací institut Charity ČR
Objekt slouží charitním pracovníkům všech diecézí k pořádání seminářů, konferencí a zasedání odborných kolegií. Významnými akcemi roku 2011 bylo například školení o pomoci
při povodních, organizované Arcidiecézní charitou Olomouc
(společný projekt Deutsches Caritasverband a Charity ČR),
a také dvě školení zaměřená na terénní sociální práci a metody sociálního šetření.
Vzdělávací institut zároveň pronajímá přednáškové prostory
a poskytuje ubytování také jiným organizacím a jednotlivcům.
Caritas – Vyšší odborná škola sociální Olomouc
Kromě vyššího odborného studia nabízí také vysokoškolské
bakalářské studium (ve spolupráci s Cyrilometodějskou teologickou fakultou Univerzity Palackého v Olomouci). Škola byla
založena olomouckým arcibiskupem v r. 1995.

Vzdělávací institut Charity ČR
Máchova 7, 120 00 Praha 2
☎ 221 592 541
✉ recepce@charita-vzdelavani.cz
www.vzdelavani.charita.cz
CARITAS – Vyšší odborná škola sociální
Nám. Republiky 3, 779 00 Olomouc
www.caritas-vos.cz

Sekretariát Charity ČR

Centrálou národní charitní sítě a sídlem ředitele je Sekretariát
Charity ČR. Jeho úkolem je poskytovat servis všem Charitám
a charitním zařízením v oblasti sociální péče a zdravotnictví,
koordinuje také spolupráci v oblasti komunikace s médii a veřejností včetně Tříkrálové sbírky. Současně spravuje centrální
sbírková konta.

Ocenění Cenou Charity ČR v roce 2011
Vepředu zleva: Eliška Riedlová a Lucie Bittnerrová – manželka a vnučka Dr. Bohumíra Riedla († 2011 – cena byla udělena in memoriam),
dobrovolníka humanitární pomoci Oblastní charity Uherské Hradiště;
Ludmila Marešová, ředitelka dobrovolné Farní charity v Boršově nad
Vltavou; MUDr. Magdalena Weberová, spoluzakladatelka a dlouholetá dobrovolnice Oblastní charity Havlíčkův Brod; Ing. Anna Šikulová,

Dále zajišťuje spolupráci s ministerstvy při oponování a vytváření návrhů sociálních služeb a podílí se na tvorbě legislativy a práci v komisích Ministerstva zdravotnictví ČR a Ministerstva práce a sociálních věcí ČR.
Sekretariát také spolupracuje s centrálou Caritas Europa
v Bruselu a s centrálou Caritas lnternationalis v Římě a koordinuje humanitární pomoc do zahraničí a cizincům v nouzi na
území České republiky.

Podpora od Nadace České spořitelny

Nadace České spořitelny, generální parter Charity ČR, každoročně finančně přispívá na mediální a propagační aktivity,
Tříkrálovou sbírku a také několik konkrétních projektů. V roce
2011 podpořila projekty zaměřené na prevenci sociálního
vyloučení a kriminality – projekt Domino, služba pro lidi s duševním onemocněním (Městská charita České Budějovice);
vybavení nízkoprahového zařízení pro děti a mládež Střelka
(Farní charita Dvůr Králové nad Labem); rozšíření nízkoprahového Klubu Nezbeda (Charita Frýdek-Místek); rekonstruk-

ředitelka Charity Studénka; Jiří Pecha, zakladatel a dlouholetý ředitel
Farní charity v Praze 5 – Stodůlkách; Vladislav Hamršmíd, vedoucí romských programů v Oblastní charitě Jihlava. Na snímku není:
Mgr. Pavel Janouškovec, ředitel Městské charity Plzeň a Marie Sieberová, zdravotní sestra Charitní ošetřovatelské a pečovatelské služby
v Mladé Boleslavi. Cenu předávali prezident Charity ČR Mons. Pavel
Posád a ředitel Charity ČR Ing. Mgr. Oldřich Haičman (oba na snímku vzadu zleva). Foto Barbora Umancová

ce Domu pro matky v tísni (Charita Český Těšín); vybudování
sociální poradny pro lidi v tísni v Azylovém domě sv. Terezie
(Arcidiecézní charita Praha) a projekty zaměřené na péči
o seniory – rekonstrukce tří bytů pro Chráněné bydlení pro
seniory sv. Anežky (Oblastní charita Brno); nákup vybavení
(polohovací lůžka, matrace, noční stolky) pro Domov se zvláštním režimem (Oblastní charita Česká Kamenice); projekty
„Cesta o třech krocích“ (Charita Kojetín) a „Živé vzpomínky“
(Charita Zábřeh); oprava fasády Domova pokojného stáří bl.
Hroznaty v Hroznětíně (Oblastní charita Ostrov).

Centrální sbírková konta Charity ČR
Pomoc poskytovaná na území ČR (11998822/0800)
Pomoc lidem v nouzi v zahraničí (55660022/0800)
Tříkrálová sbírka (66008822/0800)
Dárcovské konto Charity ČR (88444422/0800)

c h a r i ta č e s k á r e p u b l i k a



adresář Charity Česká republika
Charita Česká republika 			

DIECÉZNÍ CHARITA LITOMĚŘICE

ředitel: Ing. Mgr. Oldřich Haičman
prezident: Mons. Pavel Posád, světící biskup
výkonná ředitelka: Mgr. Monika Korábová
Vladislavova 12, 110 00 Praha 1
☎ 296 243 330, 296 243 344
✉ sekretariat@charita.cz
www.charita.cz

ředitelka: Růžena Kavková
prezident: R. D. ICLic. Józef Szeliga
Dómské náměstí 10, 412 01 Litoměřice
☎ 416 731 452, 416 735 606
✉ dchltm@dchltm.cz
www.dchltm.cz

Česká katolická Charita –
Domovy duchovních a řeholnic
ředitel: Ing. Jaroslav Dufek
Vladislavova 12, 110 00 Praha 1
☎ 296 243 330
✉ domovy@charita.cz
www.ckch.cz

ŘECKOKATOLICKÁ CHARITA
ředitelka: Mgr. Natalija Slyvotska
(od 1. 6. 2011; do 31. 5. 2011 ředitelkou Bc. Mária Hučková)
prezident: O. Mgr. Ján Kočerha
Mexická 641/4, 101 00 Praha 10
☎ 734 435 142
✉ charita@exarchat.cz
www.charita.reckokat.cz

DIECÉZNÍ CHARITA BRNO
ředitel: Ing. Mgr. Oldřich Haičman
prezident: Mons. Josef Zouhar
Kapitána Jaroše 9, 602 00 Brno
☎ 538 700 950, 545 426 610
✉ dchb@charita.cz
www.dchb.charita.cz

DIECÉZNÍ CHARITA ČESKÉ BUDĚJOVICE
ředitelka: Mgr. Michaela Čermáková
prezident: P. Hugo Josef Pitel, OPraem.
Kanovnická 16, 370 01 České Budějovice
☎ 386 353 120
✉ info@charitacb.cz
www.dchcb.cz

DIECÉZNÍ KATOLICKÁ CHARITA HRADEC KRÁLOVÉ

ARCIDIECÉZNÍ CHARITA OLOMOUC
ředitel: Václav Keprt
prezident: P. Bohumír Vitásek
Křížkovského 6, 779 00 Olomouc
☎ 585 229 380, 581 115 211
✉ info@acho.charita.cz
www.acho.charita.cz

DIECÉZNÍ CHARITA OSTRAVSKO-OPAVSKÁ
ředitel: Mgr. et Mgr. Lukáš Curylo
prezident: P. Jan Larisch, Th.D (od 1. 2. 2012; do 8. 12. 2011
biskupský vikář pro Charitu P. Dr. ThLic. Pavel Forgač
† 8. 12. 2011)
Kratochvílova 3, 702 00 Ostrava
☎ 599 525 941
✉ ludmila@caritas.cz
www.dchoo.caritas.cz

DIECÉZNÍ CHARITA PLZEŇ
ředitel: Ing. Jiří Lodr
prezident: Mons. Vladimír Born
Hlavanova 16, 326 00 Plzeň
☎ 377 221 540, 377 223 861
✉ dchp@dchp.cz
www.dchp.cz

ARCIDIECÉZNÍ CHARITA PRAHA
ředitel: Ing. Bc. Jaroslav Němec
prezident: P. Dr. Vojtěch Eliáš
Londýnská 44, 120 00 Praha 2
☎ 224 246 519, 224 246 573
✉ praha@charita-adopce.cz
www.praha.charita.cz

ředitel: RNDr. Jiří Stejskal
prezident: Mons. Josef Suchár
Velké náměstí 37, 500 01 Hradec Králové
☎ 495 063 135
✉ dchhk@hk.caritas.cz
www.hk.caritas.cz
Aktualizováno k 31. květnu 2012
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sociální a zdravotní služby

Klienti Nízkoprahového denního centra Stará fabrika v Blansku. Foto: Richard Bouda

P

omoc potřebným na území celé republiky prostřednictvím sociálních a zdravotních služeb je
hlavní činností Charity ČR. Jednotlivé charitní
organizace na úrovni diecézí, oblastí, měst i farností nabízejí své služby klientům v jejich přirozeném prostředí
i v ambulantních a pobytových zařízeních.
Charita je největším nestátním poskytovatelem sociálních a zdravotních služeb v České republice. Ve své činnosti
vychází ze Zákona o sociálních službách (č. 108/2006 Sb.),
nabízí 30 ze 34 jím definovaných typů služeb.
Navíc Charita odpovídá i na speciální potřeby, které nejsou
v Zákoně zakotvené (šatníky, půjčovny kompenzačních pomůcek aj.) a provozuje také zdravotní služby (ošetřovatelská
péče). Na pomezí těchto kategorií pak stojí pět hospiců, kde
se dostává komplexní péče nevyléčitelně nemocným.
Ve své práci vychází pracovníci charitních středisek a zařízení z křesťanských principů, vidí ve svých klientech trpící
bratry a sestry, kterým pomůže k návratu do běžného života
empatický přístup a profesionální pomoc.

Typy charitních služeb (počet)

65

222

80
334

423

Sociální péče (423)

Sociální poradenství (65)

Sociální prevence (334)

Ostatní služby (222)

Zdravotní služby (80)

c h a r i ta č e s k á r e p u b l i k a



sociální a zdravotní služby
Komu a jak Charita pomáhá
Od svého založení po první světové válce se katolická Charita (tehdy Svaz charit) zaměřovala na pomoc bližním v nouzi.
Provozovala různé dobročinné ústavy, sirotčince, dětské opatrovny, chudobince, útulky, sanatoria či nemocnice, kde našli
pomoc lidé chudí, nemocní i zdravotně postižení.
Už tehdy byl kladen důraz na decentralizaci a fakt, že jednotlivé organizace sdružené ve Svazu mají vlastní stanovy
či domácí řád.
Také dnes poskytuje Charita své služby širokému spektru
klientů (viz rámeček) a pomáhá pokud možno vždy v místech,
kde je to potřebné. Jednotlivá zařízení a střediska tak neprovozuje centrálně Charita ČR, ale vždy příslušné diecézní,
městské, oblastní a farní Charity.
Sociální pracovníci, pečovatelky, ošetřovatelky i další zaměstnanci charitních zařízení se nicméně ve své práci řídí
společnými principy, které vycházejí z křesťanského pojetí
etických hodnot a které jsou shrnuty v Kodexu Charity Česká republika. Mezi jeho hlavní principy patří ochrana člověka
v jeho důstojnosti a snaha poskytnout lidem v nouzi účinnou
pomoc tak, aby byla maximálně podněcována jejich samostatnost a schopnost svépomoci.
Charita poskytuje služby terénní (v přirozeném sociálním
prostředí klienta, dále T), ambulantní (klient za nimi dochází
nebo dojíždí, A) i pobytové (spojené s ubytováním, P).

Klienti charitních služeb
● senioři
● osoby se zdravotním postižením, s mentálním
postižením a s chronickým duševním onemocněním
● nevyléčitelně nemocní
● lidé bez domova
● děti a mládež
● rodiny s dětmi, matky
● oběti domácího násilí
● oběti obchodu s lidmi a další trestné činnosti
● pachatelé trestné činnosti a lidé z rizikového prostředí
● závislí na návykových látkách
● nezaměstnaní a znevýhodnění na trhu práce
● ohrožení sociálním vyloučením
● etnické menšiny
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Služby sociální péče
a zdravotní služby
Tyto služby napomáhají klientům zajistit fyzickou a psychickou
soběstačnost a jejich cílem je umožnit jim v nejvyšší možné míře zapojení do běžného života společnosti. V případě, že stav
klientů splnění tohoto cíle neumožňuje, poskytují jim služby
sociální péče důstojné prostředí a zacházení. Jsou podrobně
definovány Zákonem o sociálních službách (č.108/2006 Sb.)

Charitní ošetřovatelská
a pečovatelská služba

Ošetřovatelská péče (T) je odborná péče v domácím prostředí poskytovaná obvykle zdravotními sestrami dle indikace
registrujícího praktického lékaře. Jedná se o zdravotní službu
a je hrazena z veřejného zdravotního pojištění.
Pečovatelská služba (T, A) pomáhá s každodenními úkony
péče o vlastní osobu klientům, kteří mají sníženou soběstačnost z důvodu věku, chronického onemocnění nebo zdravotního postižení, a rodinám s dětmi, jejichž situace vyžaduje
pomoc jiné fyzické osoby.
Název 	Střediska	Ošetření	Vykonané				Pracovníci
služby			
klienti
návštěvy
Charitní
ošetřovatelská
80
28 260
1 242 885
677
péče / domácí
			
zdravotních
zdravotní péče				
sester
				
Pečovatelská
služba terénní 167
19 886
2 513 848
1 143
				
pečovatelek
				
a pracovníků
				 v soc. službách
Pečovatelská
služba
ambulantní

17

1 368

Další služby sociální péče

-

-

Osobám, které mají sníženou soběstačnost z důvodu věku,
zdravotního postižení nebo chronického onemocnění včetně
duševního a jejichž situace vyžaduje pomoc jiné fyzické osoby
jsou dále určeny tyto služby:
● Osobní asistence (T) – poskytuje se bez časového omezení v přirozeném sociálním prostředí klienta a při činnostech,
které potřebuje.
● Podpora samostatného bydlení (T) – určena klientům se
zdravotním postižením nebo chronickým onemocněním včetně duševního v jejich přirozeném sociálním prostředí.

Charitní pečovatelská služba Oblastní charity Sobotka. Foto: Tomáš Čech

● Centra denních služeb (A) – posilují samostatnost a soběstačnost osob se zdravotním postižením a seniorů ohrožených sociálním vyloučením.
● Denní stacionáře (A) a Týdenní stacionáře (P) – jsou
specializovaná zařízení, která nabízejí klientům pomoc při
zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu.
● Odlehčovací služby (T, A i P) – poskytují se klientům,
o které je jinak pečováno v jejich přirozeném prostředí. Jejich
cílem je umožnit pečující osobě nezbytný odpočinek.
● Domovy pro seniory (P)
● Domovy pro řeholnice a duchovní České katolické charity (P)
● Domovy pro osoby se zdravotním postižením (P)
● Chráněné bydlení (P) má formu skupinového, popřípadě
individuálního bydlení. Je určeno klientům se zdravotním postižením a chronickým onemocněním včetně duševního.
● Domovy se zvláštním režimem (P) jsou určeny osobám
s chronickým duševním onemocněním, závislým na návykových látkách nebo klientům s různými typy demence.
Tísňová péče (T) poskytuje nepřetržitou distanční hlasovou
a elektronickou komunikaci osobám, které jsou vystaveny stálému vysokému riziku ohrožení zdraví nebo života.

Terénní a ambulantní služby
Název služby

Střediska / zařízení	Počet klientů

Centra denních služeb

20

2 298

Odlehčovací služby

39

1 439

Osobní asistence

59

1 204

Denní stacionáře

35

664

Tísňová péče

2

123

Podpora samostatného bydlení

1

15

Pobytové služby
Název
Zařízení	Počet	Celková
služby		
klientů
kapacita
Domovy pro seniory
Domovy pro řeholnice
a duchovní ČKCH	
Domovy se zvláštním
režimem
Chráněné bydlení
Týdenní stacionáře
Domovy pro osoby
se zdravotním postižením

36

1 439

1 160

16

520

567

6
8
16

228
135
130

204
128
64

1

16

14

c h a r i ta č e s k á r e p u b l i k a



sociální a zdravotní služby
Služby sociální prevence
Cílem služeb sociální prevence je pomáhat klientům k překonání jejich nepříznivé sociální situace a chránit společnost
před vznikem a šířením nežádoucích společenských jevů.
Napomáhají zabránit sociálnímu vyloučení osob, které jsou jím
ohroženy pro krizovou sociální situaci, životní návyky a způsob
života vedoucí ke konfliktu se společností, které žijí v sociálně
znevýhodňujícím prostředí nebo jejichž práva a oprávněné zájmy jsou ohroženy trestnou činností jiné fyzické osoby.

Rodiny, děti a mládež

Raná péče (A, T) je poskytovaná dítěti a rodičům dítěte ve
věku do 7 let se zdravotním postižením nebo jehož vývoj je
ohrožen v důsledku nepříznivé sociální situace, zaměřuje se
na podporu rodiny a vývoj dítěte.

Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež (A, T) jsou určena
dětem ve věku od 6 do 26 let ohroženým společensky nežádoucími jevy.
Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi (T, A) jsou
poskytované rodině s dítětem, u kterého je jeho vývoj ohrožen
v důsledku dopadů dlouhodobě krizové sociální situace, kterou rodiče nedokáží sami bez pomoci překonat.
Domy na půl cesty (P) jsou určeny 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.

Domov sv. Máří Magdalény v Jiřetíně pod Jedlovou, Azylový dům pro matky s dětmi v tísni provozuje DCH Litoměřice. Foto: Tomáš Čech
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Typ služby	Střediska	Počet klientů	Kapacita
4

226

-

Nízkoprahová zařízení
pro děti a mládež

54

7 721

-

Sociálně aktivizační
služby pro rodiny s dětmi

38

2 687

-

4

87

40

Raná péče

Domy na půl cesty

Senioři, osoby se zdravotním postižením,
s chronickým duševním onemocněním

Sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby se zdravotním postižením (A,T) jsou poskytované osobám v důchodovém věku nebo osobám se zdravotním postižením ohroženým sociálním vyloučením.
Sociálně terapeutické dílny (A) slouží osobám se zdravotním
postižením, kteří nejsou kvůli snížené soběstačnosti uplatnitelní na trhu práce. Jejich účelem je dlouhodobá a pravidelná
podpora zdokonalování pracovních návyků a dovedností prostřednictvím sociálně pracovní terapie.
Sociální rehabilitace (T, A i P) je souborem specifických
činností směřujících k dosažení samostatnosti, nezávislosti
a soběstačnosti klientů, a to rozvojem jejich specifických
schopností a dovedností, posilováním návyků a nácvikem výkonu běžných, pro samostatný život nezbytných činností.

Kontaktní centra (A, T) jsou nízkoprahová zařízení, která poskytují služby osobám ohroženým závislostí na návykových
látkách. Cílem služby je snižování sociálních a zdravotních
rizik spojených se zneužíváním návykových látek.
Azylové domy (P) umožňují na přechodnou dobu ubytování
mužům i ženám a matkám s dětmi v nepříznivé sociální situaci
spojené se ztrátou bydlení.
Noclehárny (A) nabízejí osobám bez přístřeší možnost využití hygienického zařízení a přenocování.
Nízkoprahová denní centra (T, A) jsou určena osobám bez
přístřeší, poskytují pomoc při hygieně, stravu apod.
Typ služby	Střediska

Další údaje

Terénní programy
32
		

30 980 kontaktů
a intervencí

Služby následné péče

3

97 klientů

Kontaktní centra

7

1 521 klientů

Azylové domy pro matky
38
s dětmi v tísni
		
Azylové domy
pro osoby bez přístřeší
23

2 409 klientů /
kapacita 1094 lůžek
573 klientů / 1 472 smluv

Noclehárny
20
		

3 293 klientů /
kapacita 348 lůžek

Nízkoprahová
21
denní centra		

178 462 návštěv /
233 649 úkonů

Typ služby	Střediska	Počet klientů
Sociálně aktivizační
služby pro seniory
a osoby se zdravotním
postižením

Další služby sociální prevence

29

1 327

Sociálně terapeutické dílny

13

367

Sociální rehabilitace

31

1 593

Závislí na návykových látkách, lidé bez
domova, sociálně vyloučené komunity

Terénní programy (T) pomáhají minimalizovat rizika spojená
se způsobem života uživatelů návykových látek, osob bez přístřeší, lidí žijících v sociálně vyloučených komunitách a jiných
sociálně ohrožených skupin.
Služby následné péče (T) jsou poskytované klientům s chronickým duševním onemocněním a závislým na návykových
látkách, kteří absolvovali ústavní či ambulantní léčbu nebo se
jí podrobují, případně abstinují.

Krizová pomoc (T, A i P) a Telefonická krizová pomoc (T) je
na přechodnou dobu poskytovaná osobám, které se nacházejí
v situaci ohrožení zdraví nebo života nebo v jiné obtížné životní situaci, kterou nemohou řešit vlastními silami.
Intervenční centra (T, A i P) pomáhají osobám ohroženým
násilným chováním. Součástí služby je zajištění spolupráce
mezi intervenčními centry, poskytovateli jiných sociálních služeb, orgány sociálně-právní ochrany dětí, obcemi, útvary Policie České republiky apod.
Typ služby	Střediska	Počet klientů
Krizová pomoc

10

1 150

Telefonická
krizová pomoc

1

2 949

Intervenční centra

6

485

Další údaje

1 939 intervencí

c h a r i ta č e s k á r e p u b l i k a
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Sociální poradenství

● 8 center domácí hospicové péče, mobilních hospiců či

Součástí všech sociálních služeb je základní sociální poradenství, které poskytuje klientům potřebné informace přispívající k řešení jejich nepříznivé sociální situace.
Odborné sociální poradenství je poskytováno se zaměřením na potřeby osob v občanských, manželských a rodinných
poradnách, poradnách pro seniory, poradnách pro osoby se
zdravotním postižením, poradnách pro oběti trestných činů a
domácího násilí.

ambublancí paliativní péče
● 6x volnočasové aktivity pro děti a mládež a pro rodiče
s dětmi
● 5 programů primární prevence
● 3 kluby seniorů, náhradních rodin, anonymních alkoholiků
● 3 charitní prodejny
● 2 internetové prodejny
● 1x probační program, 1x pomoc lidem vracejícím se

Počet poraden

65

Počet kontaktů

42 007

z výkonu trestu, 1x sociální pomoc lidem ve výkonu trestu
● 1x specifická služba dlouhodobě nezaměstnaným,
1x projekty pomoci osobám znevýhodněným
na trhu práce

Ostatní služby a zařízení

● 1x potravinová pomoc pro potřebné, 1x kuchyně

Hospice jsou 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. Sociální složka hospicové péče je vykazována pod
§ 44 Zákona o sociálních službách 108/2006 Sb. (pobytové
odlehčovací služby).
Počet hospiců
Počet klientů
Celková kapacita

5
1 632
240

V jednotlivých diecézích
dále Charity provozují:
● 74 šatníků a textilních bank

● 2x výdejny léků/ lékárna, 1x ordinace praktického lékaře
● 1x dům pro občany bez vlastního bydlení
● 1x charitní rekreační středisko
● 1x klub pěstounských rodin
● 1x kontaktní místo
● 1x krizové a sociální centrum
● 1x lůžka následné péče
● 1x penzion pro seniory
● 1x pobočka České alzheimerovské společnosti
● 1x právní poradna
● 1x primárně – preventivní program
● 1x program Nový Prostor
● 1x tranzitní program
● 1x wellnes centrum

Dobrovolníci

● 22 dobrovolnických center a hnutí

Řada charitních organizací využívá ve své práci dobrovolníky
a díky tomu klientům nabízí řadu aktivit nad rámec povinností
vyplývajících ze Zákona o sociálních službách. Dobrovolníci
například navštěvují seniory a dlouhodobě nemocné, doučují cizince a děti ze sociálně slabých rodin, připravují kroužky
a tábory pro mládež nebo si dopisují s vězni.
V roce 2011 působilo v Charitě 5 220 dlouhodobých dob-

● 11 chráněných dílen

rovolníků a další stovky lidí se zapojily jednorázově.

● 43 půjčoven zdravotních, kompenzačních, ošetřovatelských či rehabilitačních pomůcek (z toho jedna pro nemocné Huntingtonovou chorobou)
● 24 mateřských a rodinných center
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tříkrálová sbírka

Tříkrálový průvod v Poličce. Foto: Štěpánka Dvořáková

N

a počátku kalendářního roku pořádá Charita ČR
celostátní akci nazvanou Tříkrálová sbírka, která
navazuje na prastarý lidový zvyk tříkrálového koledování. Její výtěžek je určen na pomoc lidem
v nouzi a ve složité životní situaci a je rozdělen
tak, aby většina peněz zůstala v regionu, kde byly vykoledovány (viz graf).
V roce 2011, kdy tato veřejná sbírka proběhla již pojedenácté, přispěli dárci celkovou částkou 75,4 milionu Kč. Vedle
stovek záměrů na území České republiky pomohly vybrané
prostředky také například v Indii, Bělorusku a dalších zemích
a také při největších humanitárních katastrofách v Etiopii, Somálsku a Japonsku.
Tříkrálová sbírka je zároveň největší dobrovolnickou akcí
v České republice. Na její přípravě a průběhu se podílí mnoho
zaměstnanců a zejména dobrovolníků z farností, škol a různých společenství a obětavých jednotlivců z řad dospělých,
dospívajících a především dětí – v roce 2011 koledovalo
17 071 skupinek (zpravidla tři děti a doprovod).

Rozdělení prostředků sbírky
Z centrálního konta je celkový výnos sbírky rozdělen podle
předem schváleného klíče:

10 %
15 %

5%

5%

65 %

Projekty v regionu, kde byly
prostředky vykoledovány
(65 %)
Projekty diecézních Charit
(15 %)

Humanitární pomoc
a rozvojová spolupráce (10 %)
Projekty Charity ČR (5%)
Režie sbírky (5 %)
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tříkrálová sbírka
Koledování

Rok 2011 byl vyhlášen Evropským rokem dobrovolnictví
a Charita ČR ho v tomto směru zahájila skutečně důstojně.
Tříkrálová sbírka, která probíhá vždy v období kolem 6. ledna (svátek Tří králů), je totiž na myšlence dobrovolnictví plně
postavena.
V mnoha menších Charitách jsou dobrovolníky už samotní koordinátoři sbírky, kteří organizují koledníky, zajišťují sbírce
publicitu, zodpovídají za pokladničky a jsou ve styku se svou
diecéz-ní Charitou. Poté je třeba přichystat zázemí pro koledníky, navařit teplý čaj, pomoci nacvičit koledu či připravit kostým
– i to je práce pro dobrovolníky a dobrovolnice.
A nakonec se musí najít dostatek těch nejdůležitějších – koledníků. Děti a mládež se před sbírkou přistrojí za tři bájné mudrce z východu, kteří se podle biblické zvěsti přišli do Betléma
poklonit právě narozenému Ježíškovi. Poté vycházejí v doprovodu dospělého vedoucího skupinky, aby obyvatelům v ulicích
a u prahů domácností zpěvem koledy hlásali radostnou zvěst

Srovnání výnosů celkem 2000–2011
[v milionech Kč]
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*) v roce 2000 proběhla sbírka pouze v olomoucké arcidiecézi

Tříkrálové koledování v Senátu PČR (na snímku se senátorem Jaromíem Štětinou). Foto Lubomír Kotek
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tříkrálová sbírka 2011 v diecézích
výtěžek koledy
počty kolednických skupin

Koleda celkem			
Ostatní finanční dary (vklady na účet, DMS)

71 961 622
3 431 730

Výtěžek Tříkrálové sbírky 2011 celkem

75 393 352
Stav sbírky k 31. 12. 2011

1 230 336 Kč
356

4 066 841 Kč
1 360

3 170 137 Kč

10 046 136 Kč
2 436

12 041 690 Kč
2 533

879

3 559 463 Kč
1 242

o narození Božího syna. Nakonec koledníci poprosí o dar do
uzavřené pokladničky, předem zapečetěné na příslušném
obecním či městském úřadě.

Tříkrálový účet

Poté, co se koledníci vrátí zpět, probíhá opět na obecním či
městském úřadě otevírání pokladniček a počítání výnosu.
Následně jsou peníze zaslány na celostátní sbírkový účet
Tříkrálové sbírky (66008822/0800 u České spořitelny, variabilní symbol 777). Na tomto kontě jsou soustředěny také peníze, které dárci věnovali prostřednictvím bankovních převodů
a peníze z dárcovských SMS (ve tvaru DMS KOLEDA na číslo
87 777).
Výnos Tříkrálové sbírky každoročně stoupá, což svědčí
o velké obětavosti české společnosti, ale také o důvěře v charitní dílo. Pro Charitu je tato důvěra závazkem. Nejvyšší výnosy
mívá sbírka tradičně na Moravě, ve Slezsku a ve východních
Čechách, tedy v místech, kde lidé práci Charity dobře znají.

16 909 187 Kč
3 585

20 937 832 Kč
4 680

vizí. Reportáže z charitních projektů a zařízení podpořených
z prostředků sbírky doplňují hudební vystoupení (v roce 2011
Eva Pilarová, Miro Šmajda, Laďa Kerndl, Tereza Kerndlová,
Bob Fliedr a Bobci a skupina mako!mako). Už tradičně ho moderovala dvojice Martina Kociánová a Jan Čenský. Koncert je
především poděkováním koledníkům, kteří tvoří většinu publika v sále.
V roce 2011 také vznikla tradice „Tříkrálové snídaně“ v Senátu Parlamentu ČR za přítomnosti pražského arcibiskupa
a významných osobností veřejného života.

Tříkrálový koncert a snídaně v Senátu

Od roku 2008 se každoročně v Městském divadle Brno koná
Tříkrálový koncert vysílaný v přímém přenosu Českou tele-

c h a r i ta č e s k á r e p u b l i k a

15

tříkrálová sbírka
Vybrané záměry
Tříkrálové sbírky 2011
Z výnosu Tříkrálové sbírky byly podpořeny stovky záměrů na
podporu lidí v nouzi. Z  toho uvádíme několik příkladů podle
jednotlivých diecézí.
Diecéze Brno
Podpora služeb Výjezdního krizového týmu Oblastní charity
Blansko, který pomáhá při živelných pohromách a při řešení
obtížných životních situací; stavební úpravy Nízkoprahového
denního centra pro lidi se sociálními a existenčními problémy
v Břeclavi; podpora činnosti Nízkoprahového centra pro mládež Vata v Židlochovicích aj.
Diecéze České Budějovice
Pomoc lidem v nouzi, seniorům a podpora volnočasových aktivit dětí v Bílé Hůrce; obnova vozového parku Charitní pečovatelské služby v Kaplici; podpora Charitní pečovatelské služby
v Pacově; zkvalitnění charitní poradny a Charitní pečovatelské
služby v Písku; podpora hospice J. N. Neumanna v Prachaticích; přímá pomoc lidem v nouzi ve Vodňanech aj.
Diecéze Hradec Králové
Nákup technického vybavení a zdravotních pomůcek pro Hospic Anežky České v Červeném Kostelci; přímá pomoc sociálně
slabým rodinám a rodinám s postiženým dítětem v Dobrušce;
příspěvek na zakoupení automobilu pro novou terénní službu
na pomoc rodinám v Poličce; podpora Charitní pečovatelské
služby v Jičíně; podpora Občanské poradny v Ústí nad Orlicí;
přímá pomoc sociálně slabým rodinám a tělesně postiženým
na Ústeckoorlicku aj.
Diecéze Litoměřice
Nákup polohovacích postelí pro chronicky duševně nemocné
a ohrožené návykovými látkami v Domově se zvláštním režimem v České Kamenici; vybavení Domova pro matky s dětmi
v tísni v Liberci; nákup školních a výtvarných pomůcek pro sociálně slabé a postižené děti v Mostě; podpora dětí ze sociálně
slabých rodin v Litvínově aj.
Arcidiecéze Olomouc
Podpora Charitní pečovatelské služby v Holešově; přímá
pomoc potřebným na Kyjovsku; provoz nízkoprahového za
řízení pro děti a mládež Fénix v Hranicích; podpora služeb
pro lidi bez domova v Olomouci; pořízení automobilu pro
Charitní pečovatelskou službu v Litovli; podpora Klubu Želva Šternberk a Nízkoprahového denního centra Schod v Uničově aj.
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Diecéze ostravsko-opavská
Úprava Domu pro seniory v Hnojníku; vybudování centra odlehčovacích služeb a týdenního stacionáře ve Frýdku-Místku;
obnova výpočetní techniky Charitní pečovatelské služby v Hlučíně; podpora Denního stacionáře sv. Josefa v Jablunkově;
nákup automobilu pro Domov s pečovatelskou službou sv.
Hedviky v Javorníku; podpora mobilní hospicové péče v Opavě aj.
Diecéze Plzeň
Podpora Domova sv. Zdislavy pro matky s dětmi v tísni v Aši;
pomoc seniorům a rodinám s více dětmi ve farnosti Blovice;
pomoc sociálně slabým dětem a mládeži v Ústavu sociální péče Horní Bříza; podpora Charitní pečovatelské služby
v okolí Klatov a Domova sv. Zdislavy pro matky s dětmi v tísni
Klatovy aj.
Arcidiecéze Praha
Podpora domova pro seniory v Mukařově u Říčan a domovů
pro matky s dětmi v nouzi v Brandýse nad Labem a Kralupech
nad Vltavou; podpora školy v indickém Bidaru a podpora vzdělávání dětí a dobrovolnictví v Bělorusku.
Pomoc do zahraničí (projekty pomoci po válečných konfliktech, obnově bydlení, pomoc po přírodních katastrofách, humanitární zásilky a jiné) směřovala na Ukrajinu, do Moldavska,
Čečenska (RF), Myanmaru, Kambodži a dalších zemí.

Příklady dalších podpořených projektů
a další aktuální informace o sbírce na:
www.trikralovasbirka.cz
facebook.com/trikralovasbirka

Sbírku je možné celoročně podpořit zasláním
DMS KOLEDA na číslo 87 777

tříkrálová
sbírka 2011

humanitární pomoc a rozvojová spolupráce

Dívky ve škole v Duplessy, Haiti. Foto: Emeline Marchois

Ch

arita ČR zajišťuje rozvojovou spolupráci a humanitární pomoc v oblastech postižených přírodními katastrofami či válečným konfliktem.
Pomoc poskytuje těm nejpotřebnějším bez ohledu na jejich příslušnost k rase, národnosti či náboženství. Mezi dlouhodobé priority patří zdravotní a sociální
služby, obnova zdrojů obživy či posílení schopností, dovedností a znalostí místních partnerů.
V České republice se soustřeďuje na oblast rozvojového
vzdělávání a na pomoc cizincům v nouzi.
Charita ČR je členem mezinárodní sítě Caritas Internationalis (sdružení 164 národních charit) a členem regionální Caritas Europa. Díky tomu má bezprostředního partnera ve většině zemí světa a je schopná poskytnout spolehlivou a účinnou
pomoc s minimálními náklady.

Podíl prostředků podle regionů působnosti
Charity ČR v zahraničí
10 %
9%

16 %
20 %

45 %

Východní Evropa (20 %)

Kavkaz (9 %)

Asie (45 %)

Afrika (10 %)
Karibik (16 %)
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humanitární pomoc a rozvojová spolupráce

Charita ČR v roce 2011 pokračovala v práci na mnoha zahraničních rozvojových i humanitárních projek-

Mapa zemí s působností Charity ČR a

tech (přehled zemí ukazuje mapa vpravo). Aktivity Charity ČR pokrývají širokou škálu pomoci od antierozních
opatření a ochrany vodních zdrojů přes podporu rozvoje zemědělské výroby a drobného podnikání až po
vzdělávání, zdravotnictví, sociální služby a zlepšování
dovedností schopností a znalostí místních partnerů.
Charita ČR koordinovala činnost arci/diecézních charit
v oblasti práce s migranty v České republice a zajistila školení pro učitele druhého stupně základních škol
v rámci globálního rozvojového vzdělání.
Na poli humanitárních aktivit se Charita ČR především díky štědrosti českých dárců podílela na pomoci obyvatelům Japonska, které v březnu roku 2011
zasáhlo ničivé zemětřesení a následná vlna tsunami.
Mnozí, kteří katastrofu přežili, zůstali bez střechy nad
hlavou, živnostníci a zemědělci přišli o svou obživu.
Ve spolupráci s Charitou Japonsko se podařilo zajistit
pomoc přibližně 64 tisícům obyvatel, kteří našli pře-
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chodné bydlení v evakuačních centrech, dostali oblečení na zimu či se jim dostalo psychosociální péče.
Další významnou humanitární pomoc poskytla Charita ČR z prostředků českých dárců v Somálsku, Etiopii a Keni, tedy v zemích, které zasáhla nebývale silná
a dlouhá sucha. Mnoho obyvatel z nejvíce postižené-

	Charita ČR
	Arci/diecézních charity
v roce 2011
	Charita ČR a arci/diecézní charity
v letech 2002 až 2010

35

ho Somálska bylo nuceno uprchnout před hladomo-

8

rem do sousední Etiopie a Keni. V somálské provincii
Dolní Džuba směřovala pomoc Charity ČR především
do škol a ke starým lidem. V etiopské provincii Kembata Tembaro se pak věnovala zejména podvyživeným
dětem a kojícím ženám, kterým byly poskytnuty potraviny a lékařská péče. Významná část pomoci zamířila
také do uprchlického tábora v Dabaabu v severní Keni,
kam se odebraly statisíce utečenců ze sousedního
Somálska.
Na následujících stránkách najdete podrobný popis
různorodých projektů ve 14 zemích. Charita ČR zde
může pomáhat i díky stovkám jednotlivců, kteří v roce
2011 přispěli celkovou částkou 15 700 471 Kč, ať už
vkladem na bankovní sbírková konta či odesláním dárcovské SMS. Všem dárcům patří náš vřelý dík.
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34

1. Afghánistán (CHČR)
2. Albánie (CHČR)
3. Angola (CHČR)
4. Arménie (DCH Plzeň)
5. Ázerbájdžán
6. Barma/Myanmar (CHČR)
7. Bělorusko (DCH České Budějovice, ADCH Praha)
8. Bolívie (DCH Plzeň)
9. Bulharsko (DCH České Budějovice)
10. Burkina Faso (ADCH Praha)
11. Čečna – Ruská federace (CHČR)
12. Černá hora (CHČR)
13. Eritrea (CHČR)
14. Etiopie (CHČR)
15. Gruzie (CHČR)
16. Haiti (CHČR, DCH Olomouc)
17. Indie (DCH HK, ADCH Praha)
18. Indonésie (CHČR)

arci/diecézních charit:
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1
33
17

38

44
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26
3

41

45

24

40

14
25

6

13

43
18

32

47
48

19. Ingušsko (CHČR)
20. Irák (CHČR)
21. Írán (CHČR)
22. Japonsko (CHČR)
23. Jugoslávie (CHČR)
24. Kambodža (CHČR)
25. Kongo (DCH České Budějovice)
26. Konžská demokratická republika (ADCH Praha)
27. Kosovo (CHČR)
28. Litva (CHČR, ADCH Praha)
29. Lotyšsko (CHČR)
30. Moldavsko (CHČR)
31. Mongolsko (CHČR)
32. Mozambik (CHČR)
33. Pákistán (CHČR)
34. Paraguay (DCH Plzeň)
35. Peru (DCH Plzeň)
36. Rumunsko (DCH Brno, DCH České Budějovice)

37. Ruská federace –
Soči (CHČR)
38. Senegal (CHČR)
39. Slovensko (CHČR, DCH Litoměřice)
40. Somaliland (CHČR)
41. Somálsko (CHČR)
42. Srbsko (CHČR)
43. Srí Lanka (CHČR)
44. Súdán (CHČR)
45. Uganda (ADCH Praha)
46. Ukrajina (ADCH Olomouc,
Ostravsko-opavská DCH OCH Znojmo)
47. Zambie (ADCH Praha)
48. Zimbabwe (DCH Brno, DCH České Budějovice)

Pozn: ACH = Arcidiecézní charita
DCH = Diecézní charita
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humanitární pomoc a rozvojová spolupráce
Moldavsko
Charita ČR působí v Moldavsku téměř deset let. V  roce
2011 podporovala především poskytování domácí péče
a zdravotně-sociálních služeb. Pokračovala v úsilí o systémové změny v otázce dětí opuštěných v důsledku migrace jejich rodičů do zahraničí. Podporovala rovněž místní
mládež v účasti na rozhodovacích procesech. V neposlední řadě se Charita ČR zaměřila na oblast ekologického zemědělství a podporu obnovy zdrojů obživy.

Opuštěné děti

Řada dětí se v důsledku odchodu svých rodičů za prací do zahraničí ocitá v péči prarodičů, ostatních příbuzných či zůstávají
odkázány samy na sebe. Charita ČR ve spolupráci s místními
partnery pracuje na vytvoření koncepce pro poskytování sociální péče těmto dětem. Koncepce musí vycházet z reálných
potřeb dětí a jejich opatrovníků, a proto v roce 2011 proběhl
výzkum potřeb a problémů opuštěných dětí. Nejvíce se s dětmi setkávají učitelé, opatrovníci a sociální pracovníci, kterým
jsou určeny vypracované metodické materiály, jak s opuštěnými dětmi pracovat.

Výtvarné dílny

I v podněsterském městě Bendery žije mnoho dětí bez svých
rodičů či dokonce v dětských domovech. Charita ČR mohla
díky prostředkům z Tříkrálové sbírky podpořit Charitu Moldavsko usilující o sociální začlenění znevýhodněných skupin
dětí a mládeže do místní komunity. 54 dětí ze sociálně znevýhodněných rodin a dětských domovů, sociálních sirotků, dětí
ulice i dětí se zdravotním postižením navštěvovalo výtvarné
dílny, při kterých učitelé věnují pozornost rozvoji sociálních
dovedností a kreativního přístupu. Děti si při hodinách malování na hedvábí, výrobě textilních hraček či vyšívání osvojily
manuální dovednosti a posilovaly i své sebevědomí, vzájemný respekt a pochopení. Děti z farnosti, kde se tvořivé dílny
uskutečňují, navíc udržovaly kontakt s dětmi z dětského domova psaním dopisů či zpráv na síti „Spolužáci“. Uskutečnila se
rovněž řada návštěv a setkání dětí z dětského domova v Benderech s dětmi z farního centra „Petruška“ v Tiraspolu. Společně hrály divadlo a soutěžily v různých sportovních disciplínách.

Moldavská mládež

V jihozápadním moldavském regionu Cahul pomáhá Charita ČR mladým lidem aktivně se zapojit do politického a občanského života a vede je k demokratickým hodnotám. Díky
přiděleným minigrantům mohli mladí lidé v deseti vybraných
vesnicích zahájit vlastní komunitní projekty, kterými přesvěd-
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čovali o nutnosti podpory zaměstnávání mladých lidí, informovali o zakládání vlastního podnikání či uspořádali osvětovou
kampaň o dětské práci v Moldavsku. Probíhaly rovněž semináře a workshopy na témata jako demokracie, lidská práva či
volební systém.

Domácí péče

Domácí pečovatelská služba představuje jednu z dlouhodobě
podporovaných činností Charity ČR v Moldavsku. Stejně jako
v České republice se jedná o péči o starší a nemocné klienty,
za kterými pravidelně docházejí zdravotní sestry. Dobrovolníci
pak klientům pomáhají s domácími pracemi a tráví s nimi volný čas. Mobilní či převozu schopní klienti mohou využít zdravotnických a rehabilitačních služeb denních center v Kišiněvě
a v obci Dorockaia.

Drobné podnikání

Charita ČR pomáhá pracovním migrantům účinně využít peníze vydělané v zahraničí, a to investicí do vlastního podnikání. Školí je v marketingových strategiích, pomáhá jim sestavit
vlastní obchodní plán, poskytuje odborné poradenství a podává pomocnou ruku při překonávání byrokratických překážek.
V roce 2011 zahájila celý projekt uspořádáním úvodní konference, kde se klíčoví aktéři i zástupci široké veřejnosti dozvěděli o celkových záměrech a aktivitách, které budou probíhat až do poloviny roku 2014. Rovněž díky výstupům analýzy
trhu se podařilo vytvořit příručku „Průvodce podnikatelskými
příležitostmi“. Ve spolupráci s vybranými odbornými poradci
a místními partnery vypracovala Charita ČR školící moduly
a zahájila jednání se zástupci místních samospráv ve všech
okresech Moldavska.

Ekologické zemědělství

Ekologické zemědělství se v Moldavsku vyvíjí velmi pomalu.
Charita ČR proto podporuje jeho rozvoj včetně jeho následného začlenění do evropského obchodu s ekologickými produkty. K posílení konkurenceschopnosti moldavských malých
a středních zemědělců a k jejich podpoře při přechodu na
ekologické zemědělství proběhla v roce 2011 série školení
30 zemědělců, kteří se seznámili se zásadami ekologického
zemědělství, marketingu a podnikatelského plánování. Pro zemědělce i širokou veřejnost byly vytištěny informační materiály
a uskutečnily se diskuze u kulatého stolu za účasti odborníků
z veřejného i soukromého sektoru. Projekt bude pokračovat do
konce roku 2013.
Rozpočet: 17 743 045 Kč
Zdroje financování: Česká rozvojová agentura, Evropská
komise, Ministerstvo zahraničních věcí ČR, Tříkrálová sbírka
Charity ČR

Východní Evropa

Odpočinek po práci na poli, Moldavsko. Foto: Oldřich Pospíšil

Srbsko
Charita ČR pomáhá v Srbsku už od roku 2003. V posledních letech se zde zaměřuje především na zdravotní péči.
V  roce 2011 se soustředila na oblast prevence rakoviny
u žen a zajistila dialyzační křesla fakultní nemocnici v Bělehradu.

Křesla na dialýzu

Srbské nemocnice nemají dostatek prostředků na modernizaci
vybavení, proto Charita ČR dodala Oddělení hemodialýzy fakultní nemocnice Dr. Dragiša Mišoviće deset dialyzačních křesel, které splňují požadavky moderní péče. Lékaři a lékařský
personál se během školení seznámili s podmínkami užívání
a údržby veškerého dodaného vybavení. Pacienti tak mohou
během dialýzy, dlouhého zákroku, který podstupují i několikrát
týdně, sedět, sledovat televizi či pracovat, což pozitivně působí na jejich psychiku. Dodaná křesla umožnila především
zvýšení denní kapacity z 30 na 80 pacientů. Dříve museli nemocní dojíždět na 40 km vzdálené pracoviště, nyní využívají
služby přímo na oddělení v nemocnici.

Prevence rakoviny u žen

Srbsko je ve výskytu ženských typů rakoviny, tedy prsu, dělohy
a děložního čípku, na první příčce v Evropě. Charita ČR proto
v roce 2011 pomohla zajistit prevenci uvedených chorob ve 40
srbských vesnicích ležících v okolí města Kragujevac a vyšetřit 2 500 žen. Díky zakoupené mobilní klinice a vyškolenému
personálu provedla preventivní vyšetření přímo v terénu. Pro
analýzu vzorků byla vybavena a zrekonstruována cytologická
laboratoř na poliklinice v Kragujevaci, kde proběhly i další rekonstrukce gynekologických ordinací.
Formou veřejné osvěty zahrnující osobní kontakt, rozdávání letáků, semináře i televizní a rozhlasové spoty varovala
Charita ČR před hrozbou výše jmenovaných druhů rakoviny.
Součástí projektu bylo také školení místních lékařů a sester
českými a srbskými odborníky. V roce 2011 vedla jeden ze
seminářů MUDr. Lucie Mouková z Masarykova onkologického
ústavu v Brně.
Rozpočet: 11 199 770 Kč
Zdroje financování: Česká rozvojová agentura
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Čečna (Ruská federace)
Na severním Kavkaze působí Charita ČR od roku 2000,
kdy skončily hlavní vojenské operace druhé rusko-čečenské války. V  prvních letech poskytovala humanitární
pomoc (distribuce potravin a materiální pomoci uprchlíkům, rekonstrukce zničených budov, obnova školek
a jejich provozu). Následně se věnovala osvětě v oblasti
HIV/AIDS, rozvoji venkovských komunit a obnově zdrojů
obživy. V  roce 2011 podporovala předškolní vzdělávání
a přijetí dětí s postižením do společnosti.

Centra předškolního vzdělávání

Od roku 2006 podporuje Charita ČR předškolní vzdělávání
v Čečně, které je založené na individuálním přístupu k dítěti,
integraci sociálně znevýhodněných dětí a dětí se speciálními
potřebami a na aktivním začlenění rodičů a místních komunit
do předškolního vzdělávání. Snaží se tak usnadnit dětem vstup
do první třídy základní školy. Předškolní výchova probíhá v půldenních programech ve čtyřech zrekonstruovaných vesnických
dětských centrech, které navštěvuje 320 dětí ve věku 4 až 6 let
Na provozu školek se podílejí rodiče placením školkovného.

Děti z chudých a sociálně vyloučených rodin chodí do školky díky podpoře individuálních dárců z České republiky. Učitelé center se dvakrát ročně účastní tréninků poskytovaných
zahraničním specialistou. V roce 2011 například proběhl seminář o metodologii předškolního vzdělávání.

Děti s postižením

V hlavním městě Grozném a v několika obcích podporuje
Charita ČR péči o dvanáct dětí s postižením a jejich rodiny.
Šest učitelů a několik odborných konzultantů jako logoped či
psycholog poskytují dětem speciální péči. Vyškolení pedagogové pracují s dětmi v rámci individuální výuky (psaní, čtení,
matematika) probíhající dvakrát až čtyřikrát týdně několik hodin přímo u dětí doma. Jednou týdně se děti setkávají se zdravými dětmi, a tak dochází k rozvíjení jejich sociálních návyků
a komunikačních dovedností. Pedagogové vysvětlují rodičům
během osobních návštěv, jak se mají s dětmi učit a cvičit. Učitelé z vybraných škol si na pravidelných setkáních vyměňují
zkušenosti nebo se schází se zástupci místní státní správy
a zástupci místních NNO a společně připravují návrh strategie začlenění dětí se speciálními potřebami do vzdělávacího
procesu.

Děti čečenského stavebního dělníka Mostara, příjemci individuální pomoci Charity ČR. Foto: Tomáš Tetiva
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Východní Evropa
Kavkaz
Individuální pomoc

Charita ČR navázala na humanitární pomoc poskytovanou
severnímu Kavkazu po ukončení války. V současné době podporuje 24 sociálně slabých rodin, jejichž děti navštěvují centra předškolního vzdělávání. Peníze poskytují v rámci veřejné
sbírky lidé z celé České republiky. Získané prostředky slouží výhradně k placení školkovného (viz Centra předškolního
vzdělávání).
Rozpočet: 4 045 000 Kč
Zdroje financování: Charita Švýcarsko, Charita Španělsko,
Tříkrálová sbírka Charity ČR a veřejná sbírka na Čečensko

Gruzie
Intenzivněji začala pomoc do Gruzie proudit po posledním
ozbrojeném konfliktu v létě 2008, kdy Charita ČR poskytla humanitární pomoc. Jednalo se zejména o distribuci
zimní obuvi, plynových vařičů a kuchyňského vybavení. V  roce 2011 se činnost Charity ČR v Gruzii zaměřila
na oblast zemědělství, prevenci rakoviny, domácí péči
a podporu občanské participace v rozhodovacích procesech.

Rakovina u žen

Gruzínské ženy nemají příležitost navštěvovat gynekologa
na pravidelných prohlídkách tak jako české ženy. Obvykle jej
vidí jen v souvislosti s porodem. Charita ČR společně s místními partnery provádí vyšetřování žen za účelem prevence
a včasné diagnostiky rakoviny prsu a děložního čípku ve 26
zapojených ambulancích v krajích Samegrelo a Shida Kartli.
Diagnostiku provádějí dvě mobilní kliniky s onkologickými specialisty, kteří pravidelně vyjíždí do venkovských oblastí. V roce
2011 se podařilo vyšetřit stovky žen, z nichž několik desítek
následně podstoupilo lékařský zákrok (např. odstranění rakovinových nádorů).

Zemědělské centrum

Zemědělství představuje v Gruzii tradiční a stále rozšířený způsob obživy. V období po rozpadu Sovětského svazu
postihla zemědělství (podobně jako jiné sektory) stagnace,
která se odrazila v útlumu investic, zastarávání technologií
a opotřebovávání používané mechanizace. Charita ČR podpořila v roce 2011 založení dvou zemědělských center v okrese Khulo v horském regionu Adžárie. Centra sdružují místní
farmáře pěstující brambory, kteří si díky členství mohou například půjčovat jinak obtížně dostupnou zemědělskou techniku. Rovněž prošli několika školeními o moderních způsobech
pěstitelství.

„Babiččin dárek“

Pěstování ovoce ve vesnici Lamiskana nedaleko Tbilisi má
dlouholetou tradici. Uplatnění produkce na trhu však vyžaduje
lepší organizaci pěstitelů a rozvoj zařízení na zpracovávání
sklizně. Spolu s místními partnerskými organizacemi proto Charita ČR podpořila založení Asociace zpracovavatelů
ovoce a vznik skladovacích prostor a výrobny marmelád zvaných „Babiččin dárek“. Tím se následně zlepšila ekonomická
situace místních pěstitelů ovoce a díky společnému podnikání
došlo k obnovování vzájemné důvěry a dobrých vztahů obyvatel vesnic na hranici Gruzie a separatistické Jižní Osetie rozdělených konfliktem v roce 2008.

Domácí péče

Senioři v Gruzii pobírají velmi nízký důchod a nemají tedy přístup k plnohodnotné lékařské péči. Státní zdravotní program
zahrnuje pouze ambulantní služby a některé laboratorní testy, nikoli prohlídky, konzultace a domácí péči, a to ani u pacientů upoutaných na lůžko. Charita ČR proto zajišťuje domácí pečovatelské služby v regionu Shida Kartli. Za rok 2011
se lékařky, zdravotní sestry a dobrovolníci postarali o 297 pacientů, kterým poskytli různé zdravotně-sociální a rehabilitační
služby.

Občanská společnost

Gruzie se dodnes vyrovnává s dědictvím sovětského systému
a stále se učí principům demokracie. Charita ČR se s podporou městské rady a zástupců občanské společnosti snaží
posílit účast občanské společnosti v rozhodovacích procesech
místní samosprávy ve městě Batumi. Součástí projektu je též
zajištění transparentnosti procesů souvisejících s rozvojem
demokratických způsobů řízení. Občanský poradní výbor při
městské radě Batumi nadále sleduje místní problémy a posuzuje a připravuje návrhy na vyhotovení projektů a programů
předkládaných městské radě.

Místní samospráva

S  ohledem na rozvoj demokratických principů v gruzínské
společnosti podpořila Charita ČR také činnost samosprávy
na nejnižší úrovni v šesti vesnicích regionu Guria. Vznikly komunitní výbory složené z aktivních občanů, které nahradily
chybějící obecní zastupitelstva a zapojily občany do rozhodovacích procesů. Členové výborů se účastnili několika školení
o systému místní samosprávy, občanském monitoringu nebo
psaní projektů.
Rozpočet: 10 773 105 Kč
Zdroje financování: Česká rozvojová agentura, UNDP,
Evropská komise, Cordaid, radnice města Gori, Ministerstvo
zahraničních věcí, Tříkrálová sbírka Charity ČR
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Indonésie
Charita ČR začala v indonéské provincii Aceh působit
v roce 2005 po ničivé vlně tsunami. V první fázi se věnovala humanitární pomoci. Následně se v oblastech postižených tsunami a občanskou válkou zaměřila na dlouhodobý rozvoj zdrojů obživy, posílení dovedností a znalostí
místních organizací a připravenost místních komunit na
katastrofy

Obnova zdrojů obživy
v postkonfliktní oblasti

Charita ČR navázala na své předchozí aktivity v oblasti postižené občanským konfliktem započaté v roce 2007. Podporovala především obnovu zdrojů obživy v oblasti zemědělství
a agrolesnictví prostřednictvím zvyšování dovedností a znalostí vzniklého zemědělského družstva i jednotlivých zemědělců. Zapojila vládní pracovníky a spolupracovala s nimi na
podpoře zemědělství a snižování rizik katastrof. Nejúspěšnější oblastí se stala podpora zemědělství, a to pěstování rýže
tzv. systémem intenzifikace rýže (SRI), který oproti tradiční
metodě vyžaduje méně semen a vody bez použití chemikálií a zároveň přináší vyšší úrodu. Pěstitelé prošli sérií praktických školení přímo na demonstračním poli. Zatímco úroda při
tradičním způsobu pěstování byla 1 až 2 tuny rýže/ha ročně,
díky SRI se pěstitelům podařilo dosáhnout průměrné úrody
5,5 tun/ha dvakrát za rok.

Rozvoj zdrojů obživy v Padangu

V roce 2011 podpořila Charita ČR rozvoj zemědělství a chov
ryb v umělých rybnících v oblasti Padang, kde už dříve působila prostřednictvím humanitární pomoci obětem zemětřesení v roce 2009. Vzniklé zemědělské skupiny se věnovaly
pěstování rýže, buráků, fazolí a chilli papriček. Zemědělci prošli praktickým školením přímo na poli, kde se dozvěděli, jak
správně sázet a kompostovat či jak připravit přírodní hnojiva
a pesticidy z místně dostupných surovin. Rybářské skupiny se
naučily připravovat rybníky, vhodně krmit rybí násadu či sledovat kvalitu vody.
Jednotlivé skupiny se také zúčastnily školení zaměřeného
na zvyšování dovedností a znalostí jejich členů, např. v problematice vedení týmu, financí, mikrofinančních aktivit či v tvorbě
podnikatelského plánu. Proběhla také školení první pomoci
a připravenosti komunit na případné přírodní katastrofy.

Podpora pěstitelů pačuli v Acehu

Vonný olej destilovaný z rostliny pačuli se používá v kosmetickém a parfumérském průmyslu a je velmi žádanou surovinou světového trhu. Pěstování pačuli má v Acehu dlouholetou
tradici, ale v posledních letech jeho produkce klesala. Hlav-
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ními příčinami jsou nekalé obchodní praktiky překupníků, nedostatečné přímé napojení na mezinárodní trhy, extrémní
výkyvy výkupních cen a tradičně neefektivní a neekologické pěstování rostliny a destilaci oleje z ní. Cílem největšího
zahraničního rozvojového projektu Charity ČR je zlepšení
pěstování a zpracování pačuli ve čtyřech okresech v Acehu
a přímé napojení pěstitelských družstev na místní a mezinárodní trh. Díky tomu dojde ke zvýšení příjmů pěstitelů, stabilizaci obchodu s pačuli, což bude mít vliv na snížení chudoby
v Acehu.
Rozpočet: 50 000 000 Kč
Zdroje financování: Multidonor Fund prostřednictvím programu AEDFF (Aceh Economic Development Facility), Charita
Itálie, Charita Španělsko, Cordaid, Charita Austrálie, Charita
Německo, Tříkrálová sbírka Charity ČR

Kambodža
Charita ČR působí v Kambodži od roku 2010, kdy začala
podporovat děti se zdravotním postižením a jejich zapojení do školní docházky v provincii Takeo.

Děti s postižením

Zapojení dětí s postižením do vzdělávacího procesu v Kambodži je velmi špatné v důsledku slabého povědomí o jejich
potřebách a nedostatku zkušeností s integrací postižených.
Charita ČR pomáhá v provincii Takeo zlepšit přístup ke vzdělávání právě dětem s postižením.
V roce 2011 společně s partnery, např. americkou organizací Catholic Relief Services, uspořádala pro kambodžské
učitele několik školení v oblasti speciální pedagogiky a inkluzivního vzdělávání a vypracovala školící materiály a manuály, které napomáhají určit vzdělávací potřeby každého dítěte
s postižením.
Pracovala rovněž s rodinami dětí a se členy místních komunit. Zajistila zdravotní vyšetření dětí a následnou péči o ně.
Zmapovala, kolik dětí a kvůli jakému postižení nechodily do
školy. Následně je pomáhala začleňovat do školní docházky.
Ve spolupráci se zástupci místního ministerstva školství, zastupiteli provinčních a krajských školských úřadů Charita ČR
vypracovala materiály pro použití ve školách na celonárodní
úrovni. Na aktivitách se podílí místní i mezinárodní neziskové
organizace, například Handicap International.
Rozpočet: 3 850 000 Kč
Zdroje financování: Česká rozvojová agentura, Catholic Relief Service, Tříkrálová sbírka Charity ČR

Asie

Oprava rezervoáru na pitnou vodu, Myanmar. Foto: KARUNA, partnerská organizace Charity ČR

Myanmar
Charita ČR působí v Myanmaru od roku 2011. Místním
obyvatelům pomáhá připravovat se na katastrofy, ničivé
cyklóny, povodně a zemětřesení. V loňském roce se projekt uskutečnil v sedmi komunitách v celkem pěti oblastech Myanmaru.

Připravenost na přírodní katastrofy

Hrozba přírodních katastrof je v Myanmaru vysoká kvůli klimatickým podmínkám, nízkému povědomí o možnostech
prevence a v neposlední řadě kvůli nevhodným strategiím při
plánování zdrojů obživy místních komunit. Charita ČR se proto
zaměřila na zapojení co nejvíce členů místních komunit do

aktivit, které je naučí reagovat na krizovou situaci v případě
zasažení přírodní katastrofou, tedy znát postupy při zjišťování
potřeb postižených lidí, zajištění lékařské péče, rozdělování
potravin a humanitárních balíčků, stavbě provizorních lůžek
a při organizovaní prací na odstranění následků katastrof. Po
zmapování rizik a nebezpečí přírodních katastrof ve vytipovaných vesnicích pomohla Charita ČR vytvořit vesnické krizové
plány a podpořila sedm malých projektů, tj. stavbu mostů, hrází, vodních rezervoárů, komunitních center a farem tak, aby
co nejvíce snižovaly zranitelnost jednotlivých vesnic a jejich
obyvatel v případě zasažení katastrofou.
Rozpočet: 3 232 841 Kč
Zdroje financování: Ministerstvo zahraničních věcí, CAFOD,
Charita Švýcarsko, Trócaire, Tříkrálová sbírka Charity ČR

c h a r i ta č e s k á r e p u b l i k a

25

humanitární pomoc a rozvojová spolupráce
Mongolsko
Charita ČR působí v Mongolsku od roku 2006. Od roku
2008 má v Ulánbátaru vlastní kancelář (misi). Doposud se
věnovala mimo jiné oblasti vzdělávání, sociální práci, obnově zdrojů obživy, humanitární pomoci či prevenci rizika
přírodních katastrof. Na vybraných projektech spolupracuje mimo jiné s Diecézní charitou Litoměřice.

Pomoc při dzudu

Přibližně jedna třetina obyvatel Mongolska je stále ještě existenčně závislá na pastevectví. Jejich živobytí ohrožuje neobvyklá přírodní katastrofa zvaná „dzud“, při které v důsledku
nízké úrody trávy a následné nadprůměrně chladné zimy s velkým množstvím sněhu dochází k masivnímu úhynu dobytka.
Dzud nastává jednou za několik let a jeho nepříznivý dopad
lze omezit vhodnou přípravou pastevců.

Mladiství buddhističtí mniši v Mongolsku. Foto: Oldřich Pospíšil
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Poslední velký dzud postihl Mongolsko v zimě 2009/2010,
kdy uhynulo okolo 10 milionů hospodářských zvířat. Proto
v letech 2010/2011 vytvořila Charita ČR projekt, který měl riziko opakování takové katastrofy snížit. Spolu s místní partnerskou organizací Environment and Security Center of Mongolia
pracovala ve středomongolské provincii Ovorhangai na zvýšení odolnosti místních pastevců proti hrozbě rizik dalšího dzudu a rozvoji udržitelných metod pastevectví, které zohledňují
lokální podmínky pro chov dobytka. V cílových lokalitách zajistila distribuci krmiva pro nově narozená zvířata. Ve čtyřech
somonech (správních celcích podobných českým okresům)
postavila nebo opravila sklady, které v budoucnu umožní včasné zásobení senem a krmivem na zimu. Na jaře poskytla vybraným pastevcům semena vojtěšky, aby si mohli vypěstovat
dostatečnou zásobu sena na zimu. Pro 3 600 pastevců a představitelů místních samospráv připravila Charita ČR školení
o předcházení rizikům dzudu a o udržitelném pastevectví.

Asie
Předškolní vzdělávání na venkově

Řídké osídlení ve venkovských oblastech komplikuje přístup
ke vzdělání, včetně předškolního. Zatímco děti z rodin žijících
v somonních centrech nebo v jejich blízkosti mohou chodit do
somonní školky, ty ze vzdálenějších lokalit se tam nedostanou, což pro ně představuje určitou nevýhodu při pozdějším
nástupu do školy.
Charita ČR se zaměřila na vybudování sítě „domácích“ školek v severomongolské provincii Bulgan. Děti učí tzv. domácí učitelky – schopné a motivované ženy vybrané z místních
komunit, které prošly několika školeními a dostaly potřebné
metodické materiály. Školka funguje zpravidla u nich doma,
v jejich jurtách. Domácím učitelkám poskytují odbornou podporu a zároveň je kontrolují profesionální učitelky ze somonních školek a metodici z odboru vzdělávání správy provincie.
Od roku 2008 zřídila Charita ČR 38 jurtových školek, které
v roce 2011 navštěvovalo okolo 600 dětí. Síť školek se v lednu 2012 stala součástí národního vzdělávacího systému a je
financována ze státního rozpočtu.

Mobilní ošetřovny

Dostupnost zdravotní péče na mongolském venkově je omezená v důsledku velkých vzdáleností a nedostatečného vybavení venkovských lékařů. Charita ČR proto ve spolupráci
s místní správou zřizuje mobilní ošetřovny v nejmenších administrativních jednotkách, tzv. badzích, západomongolské
provincie Zavchan. Ošetřovny vznikají v jurtách (dodávaných
správou provincie jako její příspěvek do projektu), aby venkovští lékaři mohli svoje pacienty (převážně pastevce) doprovázet
při kočování v průběhu roku.
Každá ošetřovna je vybavena nástroji a materiálem potřebným pro provádění základních diagnostických a terapeutických
úkonů. Zdravotníci si také během dvou školení prohloubili kvalifikaci v oblasti diagnostiky a léčby koronárních onemocnění,
chorob ledvin a močových cest, sexuálně přenosných chorob
a poskytování akutní péče pro dětské pacienty. V roce 2011
začalo pracovat šest mobilních ošetřoven v šesti somonech
a péči zde dostalo více než 6 000 osob.

Rozvoj učňovského školství

Systém středního odborného školství v Mongolsku je stále
poměrně neefektivní v důsledku nedostatečné pedagogické
kvalifikace učitelů, nevyhovujícího nebo chybějícího vybavení
a nereflektování potřeb na trhu práce. Charita ČR se zaměřila na řešení těchto problémů u vybraných učňovských škol
ve střední části Mongolska. Tři z nich, nabízející zemědělské
studijní programy, získaly výukové vybavení, které jim umožní
více se věnovat praktické přípravě studentů, což je ostatně
i jeden z cílů právě probíhající reformy učňovského školství.
36 učitelů si zvýšilo kvalifikaci díky pedagogickému školení.

Formou kulatého stolu se podařilo zahájit komunikaci mezi
zástupci škol a zaměstnavatelů, což by mělo vést k většímu
zaměření výuky na aktuální potřeby trhu práce. Charita ČR
se také podílela na vybavení metodického centra v Darchanu,
které slouží k podpoře profesního rozvoje učitelů středních odborných škol v regionu.

Voda pro město Mörön

Zásobování vodou na mnoha místech v Mongolsku nefunguje uspokojivě. Příčinou je jednak obecný nedostatek vody
vyplývající ze specifických přírodních podmínek, jednak špatný stav příslušné infrastruktury. Na podzim 2011 pracovala
Charita ČR na studii o stavu vodovodního systému ve městě
Mörön v severozápadním Mongolsku. Tým čtyř odborníků provedl sběr dat a na základě zjištěných skutečností vypracoval
zprávu shrnující existující problémy a možnosti jejich řešení
a dalšího rozvoje distribuční sítě.
Rozpočet: 6 096 453 Kč
Zdroje financování: Evropská komise, Česká rozvojová
agentura

Pákistán
pomoc v zaplavených oblastech

V roce 2010 došlo v Pákistánu k ničivým povodním, které
způsobily rozsáhlou humanitární tragédii. Charita ČR podpořila v následujícím roce 2011 obnovu zdrojů obživy a zlepšení životních podmínek žen, mužů a dětí v provincii Chajbar
Paštúnchwá (KPK) v oblasti Naúšehr. Díky spolupráci s partnerskou organizací Trócaire a místními neziskovými organizacemi pracovala také na zlepšování dovedností a schopností
místních partnerů.
Z  finančních prostředků, poskytnutých mj. českými dárci, získalo 1 500 rodin vybavení pro domácnost. Lidé v provincii KPK mohou používat osm ručních pump. 1000 farmářů začalo pěstovat kukuřici. 500 žen obdrželo osivo na
domácí zahrádky, potřeby pro domácnost a zahradnické
náčiní. Navíc se podařilo uskutečnit 30 vzdělávácích seminářů pro ženy zaměřených na rozvíjení zdrojů obživy.
Organizace Trócaire rovněž iniciovala vznik 15 mužských
a 15 ženských výborů dohlížejících na důstojný a bezpečný
návrat uprchlíků do domovů, které museli kvůli povodním
opustit.
Rozpočet: 2 752 479 Kč
Zdroje financování: Ministerstvo zahraničních věcí, Trócaire,
Tříkrálová sbírka Charity ČR
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Haiti
V  roce 2011 navázala Charita ČR především na humanitární pomoc z předchozího roku. Společně s Arcidiecézní charitou Olomouc, se kterou na Haiti spolupracuje už
několik let, se zaměřila na dlouhodobý rozvoj a obnovu
v oblastech postižených zemětřesením. Hlavní aktivity
se soustředily na podporu obnovy základního školství
a zdrojů obživy místních zemědělců, chovatelů dobytka
a drobných obchodníků v oblasti Leogane ležící v epicentru zemětřesení, které Haiti zasáhlo v roce 2010.

Zemědělství a drobné podnikání

V oblasti Leogane poskytla Charita ČR tisíci drobných pěstitelů osiva kukuřice, fazolí a zeleniny, dále hnojiva a základní
zemědělské nářadí a 150 chovatelům párek koz. 200 drobných
obchodníků dostalo půjčku na obnovení svých živností. Všem
zároveň pracovníci Charity ČR poskytovali poradenství a školení zaměřené na rozvoj jejich profesních znalostí a dovedností. Podporu získaly také místní komunitní organizace mj. i díky
vybudování centra pro rozvoj chovu koz a karanténní stanice.

a materiál pro nezbytné ošetření a jejich personál prošel potřebným zaškolením. Ve třech školách vybudovala Charita ČR
základní hygienická zařízení, tedy vodní rezervoáry a latríny.
Rozpočet: 22 396 228 Kč
Zdroje financování: Charity Austrálie, Dánsko, Japonsko,
Rumunsko, Světový potravinový program, Ministerstvo zahraničních věcí, Tříkrálová sbírka Charity ČR

Eritrea
Charita ČR podpořila aktivity Eritrejského katolického sekretariátu a organizace CAFOD v různých oblastech Eritrey. Podílela se tak na snížení dopadu déle trvajícího sucha a potravinové krize. 23 000 mírně podvyživených dětí do pěti let
a těhotných a kojících matek obdrželo doplňkový příděl jídla.
2 000 domácností v oblasti Anseba mohou pěstovat plodiny
a zeleninu, čímž získají dostatečně výživné jídlo.
Rozpočet: 1 290 000 Kč
Zdroje financování: individuální dárci Charity ČR

Vzdělávání

Jeden z hlavních cílů mise Charity ČR na Haiti představuje
poskytování základního vzdělávání. Snaží se tak zajistit obnovení školní výuky v oblastech zasažených zemětřesením, zlepšit její kvalitu a podmínky pro vzdělávání dětí obecně. V roce
2011 proto začala pracovat na projektu, díky kterému poskytne
materiální vybavení pro výuku včetně metodologických materiálů pro učitele a učebnic pro žáky či zvýší kvalifikaci učitelů
ze 70 škol v oblasti Leogane a Gressiere. Důležitou součást
představuje i práce s rodiči žáků a jejich větší zapojení do dění
kolem školní výuky. V některých školách dodávala Charita ČR
do školních kantýn základní potraviny, aby měli žáci alespoň
základní stravu.

Prevence cholery

Na konci roku 2010 propukla na Haiti epidemie cholery mající
za následek přes 7 000 úmrtí. V průběhu roku 2011 se míra
úmrtnosti obyvatelstva postupně snižovala. Podle odborníků
bude výskyt cholery na Haiti přítomen i v několika následujících letech. Charita ČR se proto snažila snížit riziko nákazy
a dopadu na další lidské životy. Ve spolupráci s místní Charitou Port-au-Prince probíhala zdravotnická osvěta pro více než
4 000 zástupců rodin a žáků ve školách a komunitách Duvalu.
Kromě poučení o prevenci jak cholery, tak i ostatních infekčních onemocnění se děti a dospělí seznamovali se správnými
hygienickými návyky a také způsoby, jak vytvářet a především
udržovat zdravé životní prostředí. Dostávali rovněž hygienické
balíčky a vodní filtry. Místní zdravotnická centra získala léky
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Etiopie
Kvůli závislosti na přírodních zdrojích jsou místní komunity převážně pastevců a zemědělců ve zvýšené míře vystaveny hrozbě přírodních i člověkem zapříčiněných katastrof. Charita ČR se tak zaměřuje především na pomoc
obyvatelům, kteří musí často čelit extrémním obtížím při
zajišťování základních životních potřeb.

NAKLÁDÁNÍ S PŘÍRODNÍMI ZDROJI

Prostřednictvím integrovaného řízení vodních zdrojů, které je
založeno na aktivním zapojení členů místní komunity, přispěla Charita ČR k udržitelnému nakládání s přírodními zdroji,
a podpořila tak potravní soběstačnost drobných zemědělců.
Domácnosti chudých a velmi chudých zemědělců ve vybraných povodích se proškolily v problematice vhodné správy
vodních zdrojů. Na mnoha místech byly vybudovány přehradní hráze a osázeny svahy v okolí erozních struh tak, aby se
zabránilo dalšímu znehodnocování zemědělské půdy. Tři obnovené lesní školky slouží jako zdroj sazenic pro osazování
svahu. 200 nejchudších rodin dostalo ovce a kozu.

Zajištění přístupu k vodě

V Etiopii mají lidé omezený přístup k vodě a základním hygienickým zařízením, což přispívá k zvyšování míry nemocnosti
a úmrtnosti, zvláště u žen a dětí. Charita ČR se proto snaží

Karibik a Afrika

Distribuce potravin ohroženým skupinám v Etiopii. Foto: Oldřich Pospíšil

zajistit přístup k vodě, zlepšit hygienu a rozšířit výdělečné příležitosti a možnosti odbytu. V prvé řadě došlo k vybudování
nových vodních zdrojů, stavbě tří ručně kopaných studní a jedné vrtané studně.

Sucho v Etiopii

Charita ČR podpořila díky příspěvkům českých dárců aktivity
Etiopského katolického sekretariátu ve vybraných lokalitách
Etiopie, které postihla sucha způsobující nedostatek vody s důsledkem úhynu dobytka a žádné úrody. Celkově se podařilo
poskytnout potraviny 8 875 dětem a 600 těhotných a kojících
matek. 5 171 domácností dostalo zaplaceno za odvedenou
práci snižující důsledky sucha. Zemědělci získali bramborové
sazenice, osivo a 474 volů. Započaly stavby mikronádrží a
příkopů pro zadržení vody a výstavba osmi studní.
Rozpočet: 7 990 000 Kč
Zdroje financování: Česká rozvojová agentura, Ministerstvo
zahraničních věcí, individuální dárci Charity ČR

Keňa
Z důvodu příchodu tisíců uprchlíků ze sousedního Somálska,
které se potýkalo s ničivými následky hladomoru vyvolaného
suchem, spolupracovala Charita ČR s americkou organizací

Catholic Relief Services na dodávkách materiální pomoci a na
zajištění fungování uprchlického tábora Kambioos v severní
Keni. Jednalo se například o výstavbu a udržování 3 000 latrín, sprch a umýváren, poskytnutí hygienických balíčků dvanácti tisícům rodin.
Rozpočet: 2 580 000 Kč
Zdroje financování: individuální dárci Charity ČR

Somálsko
V roce 2011 zasáhlo Somálsko nebývalé sucho, které vyvolalo hladomor a humanitární krizi. Charita ČR podpořila aktivity organizací Trócaire a Cooperazione Internationale v regionu Gedo v jižní části Somálska. Do konce roku dostalo
téměř 31 tisíc lidí poukazy na potraviny a 7,5 litrů vody na den.
3 500 zemědělců z říčních a zemědělských oblastí obdrželo
poukázky na semena čiroku, kukuřice či sezamu a dále poukázky na krmivo pro dobytek. Lidé ve vybraných regionech se
seznámili s tím, jak správně zpracovávat potraviny, zajišťovat
vhodnou distribuci vody či bezpečně odstraňovat výkaly.
Rozpočet: 1 290 000 Kč
Zdroje financování: individuální dárci Charity ČR
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Země, kde pomáhají
arci/diecézní Charity
Rozvojové spolupráci se věnují další subjekty Charity ČR:
Arcidiecézní charity Olomouc a Praha, Diecézní charity
České Budějovice a Hradec Králové, Středisko humanitární, krizové a zahraniční pomoci DCH Litoměřice, Středisko
humanitární pomoci DCH ostravsko-opavské Středisko
rozvojové spolupráce DCH Plzeň i některé Charity v brněnské diecézi. Následuje přehled zemí, ve kterých výše
uvedené Charity působí.

Bělorusko

Diecézní charita České Budějovice ve spolupráci s Diecézní
charitou Pinsk zkvalitňuje od roku 2010 volnočasové aktivity
dětí ohrožených špatnou sociální situací své rodiny. „Děti ulice“ navštěvují nízkoprahové zařízení, kde se mohou vzdělávat
či učit novým dovednostem pro budoucí život na území své
země. S cílem zlepšit jejich zdravotní stav pořádá Charita od
roku 2007 tzv. „Adoptované prázdniny“ pro děti z rodin nacházejících se v sociální a hmotné nouzi, pro děti vychovávané
jen jedním z rodičů, prarodiči či sourozenci rodičů z venkova.

Bulharsko

Diecézní charita České Budějovice společně s organizací Saleziáni Dona Bosca zajišťuje od roku 2008 provoz nízkoprahového zařízení pro děti a mládež ze sociálně nejslabší
romské komunity, jejichž rodiče denně řeší své existenční problémy a dětem se nevěnují. Volnočasové aktivity napomáhají
předcházet sociálnímu vyloučení dětí zejména při vstupu do
školy.

Burkina Faso

Arcidiecézní charita Praha ve spolupráci s tchaj-wanským
Institutem pro informační průmysl umožňuje komunitě v jedné
z nejchudších zemí světa využít výhod, které nabízejí informační a komunikační technologie. Ve škole Guinkouma zřídila a vybavila regionální ICT centrum, poskytla pilotní školení
pro 40 studentů a dva zástupce místního personálu, což vedlo
k zajištění samostatného fungování ICT centra a rozvoji jeho
aktivit, např. zřízení internetové kavárny.

Haiti

Arcidiecézní charita Olomouc kromě blízké spolupráce
s Charitou ČR podporuje na Haiti od roku 2009 výstavbu
Centra sv. Josefa v Gonaives. Společně s komunitou sester
St. Joseph of Apparation pracuje na výstavbě nových a bezpečných prostor pro práci s hendikepovanými, centra výživy,
centra rukodělných prací a také na nové škole pro více než
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700 žáků. Do konce roku 2011 se podařilo dokončit hrubou
stavbu první budovy a zahájit spolupráci s Magistrátem města Olomouc, který se rozhodl podpořit výstavbu školy. Charita
rovněž pomohla farní škole v Mole St. Nicolas, kterou poničil
hurikán, zajistit ochranu před deštěm.

Kongo

Diecézní charita České Budějovice a rakouská Caritas Linz
se společností Energie AG Bohemia, s. r. o. pokračovaly i v roce 2011 ve spolupráci na projektu „Kapka vody pro Kongo“.
Česká společnost se zavázala přispět jedním haléřem ze svého zisku za každý prodaný 1 m3 vody na opravu tří studní pro
deset až patnáct tisíc obyvatel diecéze Kilwa-Kasenga v Kongu či vybudovat úplně novou studnu a pořídit tři nová čerpadla.
Lidé tak získají snazší přístup k pitné vodě, což povede mj.
ke snížení dětské úmrtnosti v důsledku nemocí způsobených
pitím znečištěné vody.

Konžská demokratická republika

Arcidiecézní charita Praha zajistila obživu pro 1000 rodin
postižených válečným konfliktem v provincii Severní Kivu v regionu Lubero. Migranti považovaní za dočasné uprchlíky si
z různých důvodů nedokáží zajistit zdroj obživy. Charita tak
poskytla možnost dostatečné zemědělské produkce dodávkou tisícovky zemědělských balíčků obsahujících dvě motyčky, mačetu, jedny hrábě, kropicí konev, lopatu, sekyrku, 5 kg
semen fazolí, 5 kg semen kukuřice a 140 g semen různých
druhů zeleniny. Lidé se navíc mohli seznámit s vhodnými zemědělskými technikami a správným využitím úrody k zajištění
dostatečné zemědělské produkce.
Charita podpořila také centra Ndako ya biso pro děti ulice,
převážně chlapce ve věku 8 až 16 let z chudinské čtvrti Makala v Kinshase. Centrum funguje od roku 2005 a děti v něm
mohou denně oddechnout, umýt se, vyprat si věci, najíst se
a strávit hodinku v alfabetizačním kurzu. Pracovníci centra
poskytují i psychosociální podporu a snaží se o rehabilitaci
rodiny a navrácení dětí zpět do vlastních nebo náhradních rodin. V roce 2011 dosáhl počet sjednocených rodin kolem pěti
stovek.

Indie

Arcidiecézní charita Praha působí v Indii dlouhodobě a velmi
aktivně. V roce 2011 přispěla téměř sedmi miliony na 17 projektů v různých regionech Indie. Podpořila například technickou školu Prathibhodaya ve městě Honavar, rozvoj vesnických
komunit z různých oblastí včetně žen okresu Bantwal, výuku
práce na počítači ve vesnici Itga, zřízení komunitní knihovny
ve vesnici Otta, léčbu a terapii alkoholiků v komunitě Taluku
Bhaki, výstavbu ubytovny pro učitele ve městě Bidar, nákup
léků a výživy pro HIV pozitivní pacienty v oblasti Bijapur, zříze-
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Ugandské děti se těší na další vyučování. Foto: Dáša Katreniaková

ní univerzitního oboru pro zdravotní sestry školy sv. Ignáce ve
městě Honavar, zdravotnické centrum pro matku a dítě, kam
mohou lidé docházet z 25 vesnic v okresu Honavar. Dále podpořila kultivaci zemědělské půdy k větší soběstačnosti školy
v Bidaru a mnoho dalších projektů.
Diecézní charita Hradec Králové se od roku 2003 podílí na
podpoře bydlení chudých rodin s dětmi, které poskytuje indická diecéze Belgaum. V minulosti se jednalo především o výstavbu nových domků a opravu stávajících pro chudé rodiny.
Do konce roku 2011 se podařilo postavit 73 a opravit 22 domků. Charita věnovala z Tříkrálové sbírky částku 400 000 Kč na
nákup školního autobusu pro chudé děti z indického Mansapuru, které tak mohou ze vzdálených vesnic jezdit, a mít tak
více času na učení.

Mongolsko

Diecézní charita Litoměřice spolupracuje s Charitou ČR
a v Mongolsku dále podpořila částkou 12 427 Kč sociální
aktivity Saleziánů Dona Bosca. Dvanáct znevýhodněných
dětí převážně z chudých či sociálně slabých rodin v provincii
Darkhan dostalo zimní ošacení a obuv.

Paraguay

Diecézní charita Plzeň podpořila výstavbu nové školy Zeballos Cue v okrajové části města Asunción. Jde o základní školu
Niňo Jesús řízenou františkánskými misionářkami již několik
let. Ve škole studovalo přibližně 190 chlapců a děvčat. Díky
čtyřem novým učebnám může nyní ve škole studovat více
dětí v lepších zdravotních podmínkách s lepší ventilací a větším pohodlím.
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Charita také pokračovala v projektu Škola ve tvých rukou,
založeném na spolupráci mezi českými školami a školami
v Paraguay. Od roku 2009 proběhlo několik školení učitelů
šesti českých ZŠ a SŠ o rozvojové tématice. Jednotlivé školy
pořádají menší benefiční akce (koncerty, jarmarky ap.) a společně s Charitou se snaží přispět k lepšímu vybavení vybrané školy v Latinské Americe, např. nábytek, školní pomůcky
a materiály. V roce 2011 se dostalo pomoci škole Niňo Jesús
ve městě Asunción.

Rumunsko

Oblastní charita Hodonín a Diecézní charita Temešvár
pokračovaly v zajištění pečovatelské služby v pěti vesnicích
rumunského Banátu. Díky materiální sbírce získaly pro děti
v Dětském domově Pietroasa Mare a pro místní školy volně
dostupná léčiva a školní potřeby. Za významnou lze považovat také spolupráci s Demokratickým svazem Slováků
a Čechů v Rumunsku na zachovávání kulturních hodnot a lidových zvyků, kdy hodonínská Charita zajistila pro srpnový
folklorní festival v Gerníku mládežnickou dechovou hudbu
Barborka z Mutěnic. Během pěti návštěv Rumunska dodala
Charita další materiální pomoc, například školní pomůcky,
ozvučení kostela, hygienické potřeby, trvanlivé potraviny, lůžkoviny, obvazový materiál, kompletní vybavení zubní ambulance apod.
Diecézní charita České Budějovice podpořila s rumunskou
Charitou Caransebes školy v oblasti Banátu, kde chudým
žákům vaří obědy, protože školní jídelny zde neexistují. Pro
hodně dětí jde často o jediné jídlo denně, neboť jejich rodiče
nemají peníze. Charita vydává také léky a oblečení nejchudším lidem ve značné hmotné nouzi, etnické skupině romského
původu či vícečetným rodinám s nízkým nebo žádným vzděláním, a to pod podmínkou, že budou své děti posílat do škol.

Slovensko

Diecézní charita Litoměřice se společně s Obecním úřadem
v Kojaticích snaží od roku 2008 zlepšit sociální situaci komunity v místní romské osadě v okrese Prešov prostřednictvím
předškolní přípravy v komunitním centru. V roce 2011 zahájilo
povinnou školní docházku pět žáků, kteří absolvovali intenzivní předškolní přípravu právě v komunitním centru.

Uganda

Arcidiecézní charita Praha ve spolupráci s Diecézí Lugazi,
Distriktem Buikwe, Ministerstvem zdravotnictví Ugandy, organizacemi PREFA, Save the Mothers, TASO a s Univerzitou
Mukono podporuje od února 2007 provoz největší české stálé
nemocnice v Buikwe, v zemědělské oblasti poblíž Viktoriina
jezera. Zdravotní personál poskytuje péči téměř 40 000 obyva-
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tel. Převažují případy malárie, porody, stavy akutní podvýživy,
úrazy z četných dopravních nehod. Za svou historii poskytla
nemocnice ošetření více než 140 000 pacientů.
Charita rovněž založila a postavila vlastní školu ve vesnici
Kayagi/Kitula, aby mimo jiné mohla lépe dohlížet na kvalitu výuky. Dále přispěla na výstavbu a provoz technického učiliště
Malongwe, aby se mladí lidé naučili praktickým dovednostem,
mohli zůstat v blízkosti domova a následně zůstali pracovat
v regionu Malongwe. Charita rovněž podpořila výrobu a prodej
uměleckých předmětů v oblasti Buikwe a rozvoj tržně orientované zemědělské výroby ve farnostech Mwererwe a Nabitalo.

Ukrajina

Arcidiecézní charita Olomouc dlouhodobě podporuje samostatnost a finanční nezávislost ukrajinských partnerských
organizací zaměřených na problém dětského bezdomovectví
a péči o děti ze sociálně slabých rodin. Podpořila tak Charitu Kolomyjka a Charitu Ternopil materiálně, finančně i formou
budování kapacit. Finančně rovněž podpořila činnost fondu
Děti v nouzi v Lopatyně, kde pomohla zajistit péči o 45 dětí ze
sociálně slabých rodin, a činnost Dětského domova v Bortnikách, kde přispěla na plat pomocného personálu a na nákup
polní techniky.
Charita dále poskytla ukrajinským dětem a mládeži z ukrajinských dětských domovů a sociálně slabých rodin každoroční tzv. „vánoční balíčky“ (255 dětí v roce 2011) od konkrétních
českých rodin. Přímou podporu získává ze Studijního fondu
také sociálně slabá mládež pro studium na vysokých školách
a na vyšších odborných školách (10 studentů pro školní rok
2011/2012)
Diecézní charita ostravsko-opavská zahájila pomoc na Zakarpatské Ukrajině na podzim roku 2004. Společně s Diecézní charitou Brno – Oblastní charitou Třebíč nyní napomáhá zajištění důstojného života seniorů (v roce 2011 přibližně
300). Za finanční prostředky českých dárců nakupuje a dováží
místní partnerská organizace Blahodyjnij fond Olexandra Chiry potraviny a další základní potřeby přímo do domu starších
lidí.
Charita dále pokračovala v provozování Domova pokojného
stáří v horské vesnici Usť, jehož přestavbu z bývalého kulturního domu dokončila v průběhu roku 2005 a jež dosud vede
představená místní řeholní komunity sestra Christofora.
Charita rovněž podpořila provoz tzv. Městečka milosrdenství v Ivano-Frankivsku provozovaného od roku 2009, kde
v roce 2011 žilo 60 sirotků, dětí a mládeže z neúplných rodin
(všechny se souhlasem rodičů), starších žen a také osamělých matek, které nemají kam jít. Ze skladu humanitární pomoci umístěného ve staré farní budově v Tjačivu, přestavěné
na Pastoračně charitativní centrum v roce 1997, se pravidelně
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poskytuji vytipovaným sociálně potřebným rodinám, jednotlivcům a příležitostně příchozím potřebným šatstvo, obuv, zdravotnické pomůcky a jiné potřebné věci.
Diecézní charita Brno – Oblastní charita Znojmo pomohla v Zakarpatí chudým rodinám s dětmi především nákupem
základních potravin a léků i platbou za vodu či plyn. Výraznou
pomoc představovalo rovněž financování operací a lékařských
zákroků vážně nemocných dětí a dospělých. Ve Viškovu pokračoval i rozvoj svíčkové dílny jako pracovní terapie pro lidi
s postižením.

Zambie

Arcidiecézní charita Praha podpořila ve městě Solwezi půlroční krejčovský kurz pro 20 znevýhodněných žen v šicích
dílnách Tumvwanganai. Součást podpory představovalo také
zakoupení sedmi šicích strojů, na kterých se ženy učily, a získaly tak jednak možnost získání příjmu pro své rodiny a jednak možnost snížit míru chudoby v rámci komunity. Charita
dále přispěla na výstavbu knihovny a studentské ubytovny pro
36 studentů při zdravotnické škole Lewanika v Mongu v Západní provincii.
Protože míra úmrtnosti rodiček a novorozenců do 5 let patří
v Zambii k nejvyšším na světě, založila Charita zároveň nový
studijní obor Porodní asistentka.

Zimbabwe

Diecézní charita Brno dobudovala a opravila školku pro sirotky v oblasti Bulawayo, kterou podporovala i v minulých letech.
Pro děti ve školním věku zbudovala školu. Díky navázané spolupráci se Stálým zastoupením ČR v Harare rozvinula projekt
elektrifikace škol pomocí solárních panelů. Žáci se tak budou
moci učit i ve večerních hodinách.
Diecézní charita České Budějovice s řádovými sestrami
Congeregatio Jesu provozuje od roku 2009 dětský domov pro
80 dětí, jejichž rodiče zemřeli na AIDS. V něm se dětem dostává kompletní péče, včetně výchovy a vzdělání.

Arcidiecézní charita Olomouc díky projektu Dejme dětem
naději zajišťovala dětem takové vzdělání, aby byly schopny
v dospělosti samostatně pracovat a živit sebe i svou rodinu
bez závislosti na rozvojové pomoci.
Do prosince 2011 podpořili čeští dárci 406 dětí v haitských
školách, z nichž nejvíce žije a studuje na severu země ve
farnosti Baie de Henne. Další navštěvují školu Emmaus St.
Joseph v Gonaives, třetím největším městě Haiti, a zbývající
chodí do škol v rámci římskokatolických farností na jihozápadě
země.
Středisko humanitární pomoci Diecézní charity ostravskoopavské se v Zakarpatské Ukrajině zaměřuje na děti (450 dětí
v roce 2011) ze sociálně slabých rodin, kterým pomáhá získat
nejvyšší možné vzdělání. Obecně je dlouhodobým cílem zvýšit vzdělanost a kvalitu života v regionu.
Arcidiecézní charita Praha podpořila 15 264 dětí v Indii,
Ugandě, Konžské demokratické republice, Zambii a Bělorusku. Podpora spočívala ve financování nákladů na vzdělávání
(školné na základních, středních či vyšších školách, školní
pomůcky, školní uniforma, v případě potřeby pobyt na internátu, doučování, mimoškolní aktivity) či další dílčí výdaje jako
plnohodnotné jídlo denně ve školní jídelně, zdravotní pojištění
atd.
Adopci na dálku provádí i ostatní charity: DCH Brno (Ukrajina), DCH Plzeň (Bolívie, Paraguayi, Peru a Ekvádor),
DCH České Budějovice (Bělorusko, Zimbabwe).

V roce 2011 zaslali čeští dárci 9 185 dárcovských
SMS, a přispěli tak na pomoc v zahraničí částkou
247 995 Kč.
				
Děkujeme.

Adopce na dálku

Mnohé z výše uvedených projektů hradily arci/diecézní Charity ze svých rozpočtů, ze soukromých darů, z prostředků České
rozvojové agentury a též z prostředků získaných díky programu Adopce na dálku.
Poslední jmenovaný zdroj umožnil Charitám především
podporu vzdělávání nebo přímou pomoc dětem a mládeži
z chudých i jinak sociálně znevýhodněných rodin. Například
Diecézní charita Hradec Králové se zaměřila na podporu
vzdělávání dětí z nejchudších indických rodin ve městech Belgaum a Bangalore.
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Migrace
Charita ČR působí v oblasti migrace dlouhodobě. Arci/diecézní charity poskytují cizincům poradenství v jejich domovech či
v kancelářích poradních center v šesti městech České republiky. Kromě odborných rad sociálního zaměření nabízí pracovníci různé integrační aktivity, působí v pobytových zařízeních
pro cizince, poskytují přímou asistenci a humanitární pomoc
cizincům nebo podporu obětem obchodu s lidmi. Téměř čtyř
tisícům klientů v roce 2011 pomohly tyto poradny
● Středisko Migrace (Arcidiecézní charita Praha)
● Celsuz – Služby pro cizince (Diecézní charita Brno)
● Poradna pro cizince a migranty (Diecézní charita České
	Budějovice)
● Poradna pro uprchlíky a migranty
(Diecézní charita Litoměřice)
● Poradna pro cizince a uprchlíky
(Diecézní charita Hradec Králové)
● Poradna pro cizince a uprchlíky (Diecézní charita Plzeň)

Fotografie z výstavy Jsme ze stejné planety. Foto: Jindřich Štreit
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Poradenství

Jednotlivé poradny a střediska poskytovaly bezplatné obecné i odborné sociální poradenství klientům, kteří se ocitli v situaci, kterou nedokázali řešit vlastními silami a z vlastních
zdrojů. Rady, informace či dokonce doprovodu na úřady a různé instituce se dostává cizincům, jejich rodinným příslušníkům
a občanům České republiky s vazbou na cizince. Služby se
poskytují v kancelářích i v přirozeném prostředí klienta.
Poradci nabízejí také odbornou jazykovou asistenci nebo
specializované právní poradenství zaměřené zejména na zákon o pobytu cizinců, zákon o azylu a na právní normy související s životem cizince v ČR. V případě akutní nouze zajišťují
charitní poradci krizovou intervenci.
Nejčastější okruhy problémů klientů v sociálně-právní oblasti:
● pobytový režim, a to především v souvislosti s novelou
	Zákona o pobytu cizinců č. 326/1999 Sb.,
např. pomoc při vyřizování povolení k pobytu
● sociální zabezpečení a dávky státní sociální podpory

Migrace
● zdravotní péče, například komunikace s pojišťovnami,
informace o systému veřejné zdravotní péče, pomoc
při sjednávání zdravotního pojištění, zprostředkování
komunikace s lékaři a zdravotnickými zařízeními,
registrace u lékařů
● pomoc při hledání ubytování
● pomoc s nostrifikací dokladů o vzdělání dosaženém
v zemi původu
● zprostředkování přístupu ke všem stupňům vzdělání
včetně pomoci s vyplňováním přihlášek a registrací
v elektronických informačních systémech
● telefonická konzultace se zástupci úřadů a institucí,
např. s pracovníky Odboru azylové a migrační politiky
Ministerstva vnitra, Úřadů práce, Cizinecké policie
● pomoc s hledáním zaměstnání
● zprostředkování překladatelské a tlumočnické služby

Pozitivní obraz cizince v ČR

Od května 2011 přispívá Charita ČR společně s Diecézními
charitami Brno, České Budějovice a Plzeň k bližšímu porozumění problematice cizinců ze strany české veřejnosti. Vytváří
prostor pro vzájemný dialog a sdílení kulturně-společenských
zážitků mezi většinovou společností a cizinci.
Ke konci roku zahájila Charita ČR vernisáží v pražském
divadle Archa putovní fotografickou výstavu o migrantech,
žijících v České republice. Záštitu nad výstavou převzal ministr zahraničí Karel Schwarzenberg. Portréty cizinců, kteří
do České republiky přišli z různých zemí světa, nafotil Jindřich
Štreit a texty s příběhy jednotlivých „hvězd“ doprovodila novinářka Martina Vašíčková. Výstava dokumentuje pestrost
pohledů, kterými cizinci žijící v ČR vidí většinovou společnost.
Z divadla Archa putovala výstava do Moravské Galerie v Brně.
Fotografie zpracované pro venkovní vystavování budou moci
shlédnout účastníci různých hudebních a filmových festivalů
v České republice v průběhu roku 2012.
Diecézní charity Brno, České Budějovice a Plzeň zorganizovaly letní slavnosti, besedy na školách, společné výlety a etnicky laděné kulinářské večery.
Rozpočet: 915 750 Kč
Zdroje financování: EU – Obecný program Solidarita a řízení
migračních toků, Charita ČR

Mongolská linka

Charita ČR poskytuje informace a tlumočení v mongolském
jazyce. Služba má výlučně charakter telefonické a internetové
podpory, což klientům zajišťuje snadnou dostupnost ze všech
regionů České republiky a garantuje naprostou anonymitu.
Proškolené operátorky znalé českého i mongolského jazyka
třikrát a od září 2011 dvakrát v týdnu odpovídaly na různorodé

dotazy klientů. V roce 2011 pracovnice linky zodpovídaly, tlumočily a překládaly přes 300 dotazů.
Rozpočet: 243 474 Kč
Zdroje financování: Tříkrálová sbírka Charity ČR

Koordinace

Migrační koordinátorka Charity ČR má na starosti zajištění
spolupráce a předávání zkušeností jednotlivých pracovníků
Charit, které se zabývají poradenstvím a prací s migranty. Poskytuje informační servis, koordinuje aktivity směrem dovnitř
organizace i navenek k partnerským organizacím. Organizuje a řídí pravidelné schůzky odborného kolegia pro otázky
migrace a uprchlictví v rámci Charity ČR a zajišťuje odborné
vzdělávání v oblasti migrace a integrace. Zastupuje Charitu
ČR ve Výboru pro práva cizinců Rady vlády pro lidská práva
s právem hlasování.

Lékařská pomoc – projekt MEDEVAC

Program MEDEVAC Arcidiecézní charity Praha je určený
dětem, kterým není možné zajistit léčbu v jejich zemi a jejichž
stav je natolik vážný, že jsou ohroženy na životě. Operace dětí
například z Libye či Kambodži probíhaly ve Fakultní nemocnici
Motol. Pracovníci Střediska Migrace ACH Praha následně zajišťovali dětem a jejich rodičům celkový sociální servis, osobní
asistenci, tlumočnické služby a volnočasové aktivity. Program
finančně podporuje Ministerstvo vnitra ČR.

Integrace migrantů

Charita ČR působila v roce 2011 ve střediscích Správy uprchlických zařízení, tedy v přijímacích, integračních azylových
a pobytových střediscích i v zařízení pro zajištění cizinců.
Jednotlivé místní Charity zajišťovaly kromě poradenství také
volnočasové aktivity a podporu v případě materiální nouze.
Charita ČR pořádá pro cizince i zájemce z řady většinové české společnosti různé akce, a přibližuje tak život cizinců a zároveň umožňuje cizincům lépe pochopit pravidla a principy
fungování české společnosti, ve které nyní žijí. Součást tvoří
i odborné kurzy, respektive různé dílny, kde se migranti učí
řezbářství a dalším ručním pracem využitelným pro jejich další
život v České republice.
Arcidiecézní charita Praha, Středisko Migrace pomáhá
formou sociální a právní asistence usnadnit kontakt příslušníků států mimo EU především se státními institucemi, úřady,
soudy apod. Poskytuje klientům odborné sociální a právní poradenství, asistenční služby, zajišťuje tlumočení a další služby
vedoucí k integraci cizinců v ČR. V roce 2011 se jednalo o práci v terénu s cílem aktivního vyhledávání cizinců a poskytování informací o změnách v legislativě. Středisko se zaměřilo
rovněž na nalezení obětí obchodu s lidmi a převaděčství a na
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humanitární pomoc a rozvojová spolupráce
preventivní aktivity. Následně klientům zařazeným do programu zajistilo ubytování, sociální a právní poradenství, asistenci
a tlumočení a další služby. V roce 2011 oslovilo 218 klientů,
kterým poskytlo 908 intervencí.
Diecézní charita Brno jako partner Krajského úřadu Jihomoravského kraje poskytovala sociálně-právní poradenství
a podporu socio-kulturní orientace cizincům ze třetích zemí
v Brně a v dalších městech jihomoravského regionu. Díky
projektu „Svět na talíři“ uspořádala řadu večerů, kde představovala vybrané země, ze kterých k nám cizinci přicházejí. Návštěvníci ochutnávali tradiční kulinářské speciality, typické pro
danou zemi. Proběhly rovněž dílny světové kuchyně za účasti
kuchařů a kuchařek z různých koutů světa.
Diecézní charita České Budějovice nabízela svým klientům kurzy polského, německého, anglického i českého jazyka.
V průběhu roku uspořádala řadu akcí. Výletu na hrad Landštejn se účastnilo okolo dvaceti cizinců z Vietnamu, Ukrajiny či
Ruska. Na cyklistický poznávací výlet z Černé v Pošumaví do
Stožce se odvážilo vyrazit šest klientů místní poradny. U příležitosti Mezinárodního dne uprchlíků 20. června se v letním
amfiteátru Kulturního domu Slavie uskutečnila akce s názvem
„Pestrobarevné Budějce“. Obyvatelé města včetně cizinců ochutnávali tradiční jídla různých zemí, např. z Ukrajiny,
Arménie, Gruzie či Filipín.
Diecézní charita Hradec Králové podporuje děti uprchlíků
a obzvlášť sociálně a zdravotně znevýhodněných uprchlíků.
Poskytuje příspěvky na kulturní a sportovní akce, volnočasové
a zájmové aktivity, doplatky za zdravotní péči, na léky, rehabilitační a kompenzační pomůcky atd. Charita rovněž zajišťuje
kurzy českého jazyka pro cizince. Poskytuje právní a sociální
poradenství. Působí v Pobytovém středisku Kostelec nad Orlicí a Integračním azylovém středisku Jaroměř. Provozuje sociální šatník, řezbářskou a hudební dílnu a dílnu ručních prací.
Diecézní charita Plzeň uspořádala tři multikulturní akce pro
cizince a jejich rodiny. Tradiční letní zahradní slavnosti spojené s grilováním, hudbou a tancem se účastnilo 70 návštěvníků, kteří shlédli vystoupení orientálního tance, biketrial
show, zasoutěžili si, zahráli hry nebo vyzkoušeli lekci zumby. Na výlet na zámek Dobříš, kde právě probíhala Svatováclavská slavnost, se vydalo 28 osob. A  rok ukončilo vánoční
multikulturní setkání spojené s prohlídkou Muzea strašidel.
Charita navíc zajistila besedy s žáky a studenty plzeňských
škol, a působila tak na promýšlení jejich postojů a způsobů
chování k lidem, kteří se něčím odlišují - barvou pleti, kulturními návyky, životním stylem atd.

Spolupracující organizace:

● Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR
● Ministerstvo vnitra ČR
● Odbor azylové a migrační politiky MV ČR
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● Cizinecká policie České Budějovice
● Magistrát města České Budějovice
● Krajské úřady
● Úřady práce
● Okresní pracoviště české správy sociálního zabezpečení,
	Česká správa sociálního zabezpečení
● Advokátní kancelář prof. JUDr. Zbyněk Kiesewetter, DrSc.
● Externí překladatelé
● Ostatní státní i nestátní organizace

Globální rozvojové
vzdělávání
Charita ČR v roce 2011 pokračovala v aktivitách globálního rozvojového vzdělávání projektem zvyšujícím povědomí
o rozvojové problematice na druhém stupni základních škol
a na nižších stupních víceletých gymnázií v České republice.
V průběhu roku prošlo 98 učitelů školeními, díky kterým dokázali začlenit do výuky poznatky a hlavně dovednosti o humanitární pomoci a rozvojové spolupráci v různých zemích
světa. Témata školení se týkala humanitární pomoci a rozvojové spolupráce obecně a využili je přímo učitelé matematiky
a zeměpisu. Účastnici školení dostali navíc tři vhodně sestavené metodické materiály. Do výuky vybraných tříd mohli také
zahrnout návštěvu odborníka na rozvojovou problematiku,
který žákům předával bezprostřední zkušenosti s humanitární
či rozvojovou prací v terénu.
Rozpočet: 646 185 Kč
Zdroje financování: Česká rozvojová agentura, Tříkrálová
sbírka Charity ČR
Arcidiecézní charita Olomouc se též zaměřila na rozvojové
vzdělávání a osvětu, a to projektem Pomáhejte s námi!, kterým
zvyšovala zájem veřejnosti o zahraniční rozvojovou spolupráci
a zapojovala obyvatele ČR do programů pomoci rozvojovým
zemím, a to formou výstav, přednášek, workshopů a jiných
akcí pro veřejnost. Zároveň vytvořila sadu informačních materiálů a předmětů, které přibližují rozvojovou tématiku.
Díky spolupráci s olomouckou Vyšší odbornou školou sociální Caritas přenáší studenti do přednášek a workshopů
a jiných akcí pro veřejnost vlastní konkrétní svědectví z praxí
v různých zemí, např. z Moldavska, Gruzie, Arménie, Ukrajiny, Srbska, Turecka, Běloruska, Ugandy, Konga, Haiti, Indie,
Makedonie či Mongolska.
Rozpočet: 1 023 017 Kč
Zdroje fi nancování: Česká rozvojová agentura, Ministerstvo
zahraničních věcí

ekonomická část
Celkový objem výnosů za rok 2011 činil 146 211 000 Kč.
zúčtování fondů ve vztahu k jednotlivým projektům

Výnosy z hlavní činnosti

kurzové rozdíly z přecenění fondu

91 638 000 Kč
4 192 000 Kč

veřejné zakázky

11 587 000 Kč

Dotační tituly r. 2011	ČRA

24 706 000Kč

MZV ČR	

10 327 000 Kč

MV ČR	

343 000 Kč

Výnosy z hl. činnosti celkem

142 793 000 Kč

Výnosy hospodářská činnost

z pronájmu

1 609 907 Kč

tržby z ubytování

1 130 000 Kč

tržby z prodeje služeb

678 093 Kč

Celkem výnosy z hospodářské činnosti

3 418 000 Kč

Výnosy za rok 2011 celkem

146 211 000 Kč

Celkový objem nákladů za rok 2011 činil 146 046 000 Kč.
Náklady z hlavní činnosti

materiál

		

služby

spotřeba mat. v projektech

5 625 640 Kč

spotřeba materiálu na misích

9 111 000 Kč

vybavení pro příjemce na misích

3 252 000 Kč

majetek na misích nad 40 000,- Kč

2 156 000 Kč

propagační materiál pro projekty a pro Charitu ČR	

1 425 000 Kč

pohonné hmoty

793 000 Kč

energie

600 000 Kč

oprava a udržování

238 079 Kč

cestovné

5 098 000 Kč

služby v projektech

61 103 000 Kč

mzdové náklady

zaměstnanců

14 153 000 Kč

mzdové nákl.

mzdové náklady na misích

30 445 000 Kč

odpisy

odpisy

748 000 Kč

členské příspěvky Caritas Europa a Caritas Internationalis

681 000 Kč

kurzové ztráty

2 264 000 Kč

ostatní náklady v projektech

3 764 281 Kč

			
Náklady z hospodářské činnosti

materiál

spotřeba mat.

303 079 Kč

energie

665 000 Kč

pohonné hmoty
služby

oprava a udržování
ostatní služby

9 000 Kč
207 921 Kč
425 000 Kč

mzdové nákl.

mzdové náklady

1 335 000 Kč

odpisy

odpisy majetku

1 644 000 Kč

			
Náklady celkem v roce 2011	

146 046 000 Kč
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Výsledky hospodaření za rok 2011

Náklady celkem rok 2011

Výsledkem hospodaření organizace Charita Česká republika za rok 2011 je zisk ve výši 165 000 Kč.
Charita Česká republika má v držení cenné papíry, které
nabyla dědictvím. Soupis cenných papírů je uveden v příloze
k účetní závěrce. Charita Česká republika poskytla dlouhodobou půjčku Diecézní charitě ostravsko–opavské. Půjčka je
vedena na účtu 067 ostatní dlouhodobé půjčky.
Charita Česká republika v roce 2011 prováděla na základě
povolení Magistrátu hlavního města Prahy tyto sbírky:
Sbírka Jáva měla osvědčení č. j. S-MHMP/71830/2009 ze
dne 9. 12. 2009 a datum ukončení sbírky 31. 7. 2011.
Účel provádění sbírky: Získání peněžitých příspěvků na
humanitární pomoc – přírodní katastrofu na Jávě, republika
Indonésie. CHČR podala žádost o rozšíření uvedené sbírky
27. 5. 2010 k poskytnutí bezprostřední humanitární pomoci
Polsku postiženému humanitární katastrofou v souvislosti
s povodněmi v roce 2010 a dále byla podána další žádost
na MHMP o rozšíření 3. 8. 2010 – k poskytnutí bezprostřední
humanitární pomoci postiženým oblastem přírodní katastrofou
v Pákistánu.
Sbírka byla ukončena a v termínu vyúčtována s celkovým
hrubým výtěžkem 2 156 061,03 Kč, čerpání režijních nákladů bylo ve výši 4,77 %. Organizace Charita Česká republika
dodržela zákonem předepsanou výši režijních nákladů na konání sbírky.
Čistý výtěžek ve výši 2 052 191 Kč byl použit pro uvedený
účel sbírky.
Charita Česká republika má dále povolenou zahraniční
humanitární sbírku, osvědčení č. j. S-MHMP/752432/2009
ze dne 24. 9. 2009. Datum ukončení sbírky 31. 7. 2012.
Charita Česká republika má dále povolenou sbírku, která je
vedena pod označením „Tříkrálová sbírka“, osvědčení č. j.
S-MHMP 755573/2009 ze dne 24. 9. 2009
Datum ukončení sbírky 31. 7. 2012.

3,86 %
0,23 % 1,64 %
0,47 %
16,43 %

31,45 %

45,93 %

41,99 %

0,14 %
	Spotřebované nákupy
celkem
	Služby celkem
	Náklady na reprezentaci
	Ostatní služby
	Ostatní osobní náklady

Daně a poplatky
	Ostatní náklady celkem
	Odpisy a prodaný
majetek		
	Poskytnuté příspěvky
celkem

Charita ČR má dále povolenou sbírku, která je vedena pod
označením „Sbírka humanitární pomoc v ČR“, osvědčení
č. j. S-MHMP/700181/2010 ze dne 27. 8. 2010, datum zahájení sbírky 3. 9. 2010. Datum ukončení sbírky 26. 8. 2013.
Uvedené sbírky je organizace Charita Česká republika povinna vyúčtovat do třech měsíců po ukončení sbírky. Účetnictví Charita Česká republika 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.
V Praze 8. června 2012
Ing. Lubomír Ponocný, vedoucí ekonomického oddělení

Výnosy za rok 2011
Výnosy celkem

Zúčtování fondů

Ostatní výnosy celkem
0,28 %

0,20 %
9,78 %

31,79 %
90,22 %

96,33 %

8,13 %

0,27 %

19,45 %
7,96 %

64,19 %

Tržby za vlastní výkony a za zboží celkem

Úroky

Zúčtování fondů

Ostatní provozní výnosy

Dotace ČRA

Ostatní výnosy celkem

Kursovné zisky

Jiné výnosy

Zúčtování fondů

MZV ČR
MV ČR
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ZPRÁVA AUDITORA K VÝROČNÍ ZPRÁVĚ ÚČETNÍ JEDNOTKY Charita Česká republika
		

Ověřili jsme soulad výroční zprávy s účetní závěrkou za období 2011, která je obsažena v této
výroční zprávě. Za správnost výroční zprávy je zodpovědné vedení. Naším úkolem je vydat na
základě provedeného ověření výrok v souladu výroční zprávy s účetní závěrkou.
Ověření jsem provedl v souladu s Mezinárodními auditorskými standardy a souvisejícími aplikačními doložkami Komory auditorů České republiky. Tyto standardy vyžadují, aby auditor
naplánoval a provedl ověření tak, aby získal přiměřenou jistotu, že informace ve výroční zprávě,
které popisují skutečnosti, jež jsou též předmětem zobrazení v účetní závěrce, jsou ve všech významných ohledech v souladu s příslušnou účetní závěrkou. Jsem přesvědčen, že provedené
ověření poskytuje přiměřený podklad pro vyjádření výroku auditora.
Podle mého názoru jsou informace uvedené ve výroční zprávě ve všech významných ohledech v souladu s výše uvedenou účetní závěrkou.

V Praze dne 11. června 2012

Ing. František Meierl – auditor
č.o. 1160
Lačnovská 377/8
155 21 Praha – 5, Zličín
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razítko a podpis auditora
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dárci a partneři

Zvláštní poděkování patří těmto institucím, firmám a jednotlivcům:

Generální partner Charity ČR

české instituce

evropské a světové instituce
Obecný program Solidarita
a řízení migračních toků
Evropský uprchlický fond
Evropský fond pro integraci
státních příslušníků třetích zemí

firmy a nadace
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Partnerské zahraniční Charity

mediální partneři a partnerské organizace

Další významní dárci
Actimedix s.r.o., Ladislav Adler, Agras, Olga Anderlová, Jiří
Babka, Václav Baňka, Jan Baxant, Anežka Bednářová, Svetozár Belošovič, Erik Blata, Ladislav Blažek, Bomet s.r.o., Tomáš
Čajan, Jan Čenský, MUDr. Mirka Divišová, Václav Diviš, Přemysl Duben, Marie Dudová, Václav Dvořák, Filip Eisenreich,
EMPEMONT s.r.o., EMPESORT s.r.o., ESATRADE s.r.o.,
Tomáš Farský, Petr Fiala, Fluidtechnik Bohemia s.r.o., Václav Fojtík, Fokus Optik, Antonín Galatík, Marek Goliáš, Petr
Gorun, Jiří Halouzka, Drahomír Hanák, Mil. Heikenwalderová,
Marie Hesková, František Hofman, Tomáš Hošťálek, Jiří Janík, Vojtěch Ječmen, Vladimír Jedlička, lékárna Jirsová, David
Jiří, Stanislav Juhaňák, Milan Kasik, Václav Klán, Jiří Klimeš,
Bohumil Kolář, Kongregace sester sv. Cyrila a Metoděje, Kongregace sester Nejsvětější Svátosti, Kongregace šedých sester, Martin Koníček, Jana Kovalová, Konvent sester alžbětinek,
Libuše Kropáčková, Zdeněk Křivský, Marie Kubačáková, Ivan
Kudláček, Klára Liptáková, Petr Mareček, Jan Matějka, Lud-

mila Matoušková, Milosrdné sestry sv. Františka, Jaroslava
Mlíková, Martin Moravec, Karel Mýl, Nadace dobré dílo sester sv. Karla Boromejského, Daniel Naxera, Karel Nečesal,
Mária Nehybová, Anežka Němcová, Tomáš Novotný ml.,Petr
Novotný, Nora a. s., Elena Ondrášová, Miroslav Orság, Ing.
Stanislav Odstrčil, Jana Magdalena, Plastpol s.r.o., František
Polášek, Jana Poulová, Mgr. Jan Pražan, Pavel Přílučík, Karel
Ritter, Ivan Rosenberg, Jan Rózsa, Jaroslav Růžička, Vladimír
Řihák, Jindřich Sabacký ml., Jiří Sehnal, Josef Schwarz, Beata Sikorová, Renata Sikorová, Martin Sodomka, Antonín Sokol, Jan Souček, Ludmila Spoustová, Anna Svobodová, Jiřina
Sückerová, Petr Sysel, Renata Szczerbová, Marie Šetřilová,
Mgr. Zdeněk Šimíček, Marcela Šimůnková, Školské sestry de
Notre Dame, Jan Šlégr, Petr Štefan, Willi Turk, Josef Valchar,
Luboslav Vašíček, Ilja Vrba, Lubomír Vylíčil, Liu Weibi, Pavel
Žák, Václav Žiška
a dlouhá řada dalších...

c h a r i ta č e s k á r e p u b l i k a

59

Zaměstnanci Charity ČR
Vedení

Oddělení humanitární pomoci

Oldřich Haičman, ředitel Charity ČR (statutární zástupce)

a rozvojové spolupráce

Mons. Pavel Posád, prezident

Oldřich Pospíšil, vedoucí oddělení
Vladislav Vik, zástupce vedoucího

Sekretariát

a programový manažer pro JV Asii

Monika Korábová, výkonná ředitelka Sekretariátu

Barbora Vodičková, administrátorka pro JV Asii

Aranka Vavřinová, asistentka ředitele

Tomáš Tetiva, projektový manažer pro severní Kavkaz

Dagmar Koutská, asistentka pro zahraniční vztahy

a Pakistán

Petra Malinová, koordinátorka sociálních aktivit

Laura Kopecká, projektová manažerka pro Srbsko

Markéta Hofmanová, zdravotní projekty

Evžen Diviš, programový manažer pro Mongolsko

Barbora Umancová, vedoucí PR oddělení

Cyril Jaurena, vedoucí mise v Mongolsku

Jan Oulík, redaktor

Michaela Kupková, programová manažerka pro Haiti

Vít Janoušek, správce budovy, vrátný

Lukáš Voborský, vedoucí mise na Haiti

Markéta Řečinská, asistentka

Petra Binderová, projektová manažerka pro Haiti

Jan Svatoš, IT (externí spolupracovník)

Marcela Roche, projektová manažerka pro Haiti
Kristina Reist, programová manažerka pro Moldavsko

Ekonomické oddělení

Kateřina Zezulková, programová manažerka

Lubomír Ponocný, vedoucí oddělení

pro jižní Kavkaz

Jitka Císařová, hlavní účetní

Jana Kowalová, administrátorka pro jižní Kavkaz

Jiří Hájek, účetní

a Moldavsko

Jana Plitzová, finanční asistentka

Denisa Šimlová, projektová manažerka pro Indonésii

Simona Fišerová, pokladní a mzdová účetní

Megan King, vedoucí mise v Indonésii

Irena Němcová, asistentka pro dárce

Kelly Schut, projektová manažerka pro Indonésii

(externí spolupracovnice)

Daniela Kordíková, koordinátorka pro migraci

Renata Kaňková, finanční manažerka

Jitka Kozubková, PR manažerka

Vzdělávací institut Charity ČR
Jiří Šolta, vedoucí Vzdělávacího institutu
Jana Toulcová, vedoucí provozu
Aleš Paik, recepční
Petra Bodnárová, recepční
Pavel Kolaja, recepční

60

v ý ro č n í z p r á va 2 0 1 1

Stav k 31. prosinci 2011

