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Úvodní slovo ředitele
Charity Česká republika

Vážení příznivci
charitního díla,
posláním Charity je být nablízku,
ukázat cestu a pomoci lidem
v obtížné situaci, kterou sami
anebo s pomocí svých blízkých
nedovedou zvládnout. Hrozí jim
společenské vyloučení, chudoba
a beznaděj. Klienty našich sociálních a zdravotních služeb jsou
senioři, matky s dětmi v tísni, lidé
s postižením nebo bez domova,
nemocní, vězni či cizinci.

Více než 145 tisícům lidí
poskytovalo loni své služby
1 312 středisek provozovaných více než 300 místními
Charitami, rozesetými po
městech a obcích celé České
republiky. Chci poděkovat
všem zaměstnancům za dobře odvedenou práci, mnohdy
nad rámec pracovního úvazku, i jejich rodinám, často
charitním dobrovolníkům.
A také dětským koledníkům,
díky nimž výnos Tříkrálové
sbírky už podruhé překročil
stomilionovou hranici.

Zvláštní poděkování patří pracovníkům humanitární a rozvojové pomoci do 29 zemí
v zahraničí – do Afriky a Asie,
na Ukrajinu i na rozbouřený
Blízký východ zmítaný válkou.
Současně děkuji za podporu
všem příznivcům, partnerům,
dárcům a sponzorům – včetně pracovníků médií, která
o naší práci informovala.
S úctou

Lukáš Curylo, ředitel
Charity Česká republika

Úvodní slovo prezidenta
Charity Česká republika

Milé sestry a bratři!
Slovo „charita“ znamená milosrdnou lásku a vyjadřuje starost
a péči jedněch o druhé, tedy zejména o slabé, nemocné, vyloučené a odsunuté na okraj. Za ně
neseme my všichni, tedy i církev
jako nedílná součást společnosti, svůj díl odpovědnosti. Proto,
aby pomoc lidem v nouzi byla

profesionální, vznikla Charita
– a její působení nese hojné
a dobré plody, jak je patrné
právě při čtení výroční zprávy
za uplynulý rok.
Při naší práci máme své
vzory, světce. Papež František v apoštolské exhortaci
o povolání ke svatosti v současném světě Gaudete et
exultate (Radujte se a jásejte)
píše: „Světec je schopen žít
s radostí a smyslem pro humor. Aniž ztrácí smysl pro realitu, rozjasňuje druhé pozitiv-

ním duchem, plným naděje.“
Právě takovými lidmi, nositeli
naděje, se snažíme být.
Charitě a jejím pracovníkům,
dobrovolníkům i příznivcům
vyprošuji hojnost Božích milostí a rád všem žehnám.

Mons. Pavel Posád,
biskup, prezident Charity
Česká republika
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Sociální a zdravotní služby
Hlavním posláním Charity Česká republika je
poskytování služeb sociální a zdravotní péče či
sociální prevence lidem,
kteří se ocitli v akutní
nouzi nebo v tíživé sociální situaci, zdravotně
postiženým a nevyléčitelně nemocným, lidem bez
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domova, vězňům, uživatelům
návykových látek, obětem
domácího násilí i obchodu
s lidmi. Ale také všem, které
postihla mimořádná událost,
jako jsou povodně nebo
požáry.

ZA LEPŠÍ A SPRAVEDLIVĚJŠÍ SYSTÉM
Díky širokému záběru působení
a na základě svých dlouholetých
zkušeností participuje Charita Česká republika na úpravách systému
sociálních a zdravotních služeb
a legislativy týkající se sociální
oblasti. Vždy se při tom snaží hájit
zájmy a prospěch klientů, s nimiž
pracuje, i ostatních znevýhodněných nebo ohrožených lidí. Zástupci Charity působí v pracovních
skupinách ministerstev a spolupracují s dalšími institucemi a organizacemi – např. s Evropskou
sítí proti chudobě a sociálnímu
vyloučení (EAPN ČR), Platformou
10 nebo Unií zaměstnavatelských
svazů.
Charita Česká republika také
úzce spolupracuje se zastřešující
organizací Caritas Europa: kromě
jiného tak vznikla zpráva Caritas
CARES 2017 o chudobě a so-

ciálním vyloučení mladých lidí,
představená v roce 2018 odborné
veřejnosti a novinářům. Zástupci české Charity působí rovněž
v akčních skupinách Caritas Europa pro sociální začleňování a pro
zahraniční pomoc a rozvojovou
spolupráci.
Velmi nám záleží na kvalitě služeb,
které poskytujeme potřebným.
V rámci dvouletého projektu metodické podpory služeb Ke kvalitě
v Charitě jsme na jaře uspořádali
konferenci Dobrá praxe v sociálních službách a na podzim
na tyto aktivity navázal dvouletý
projekt Ke kvalitě v Charitě II.
Pro práci Charit je nezbytné sdílení dobré praxe a tříbení společného názoru. Napomáhají tomu
setkání tzv. kolegií na diecézních
úrovních i na celostátní úrovni.
Tato kolegia jsou odbornou plat-

formou pracovníků ze stejných
oblastí a představují příležitost
pro konzultaci a navrhování nových kroků. V sociální a zdravotní oblasti pracuje na celonárodní
úrovni devět odborných kolegií:
• Kolegium azylových domů
pro matky s dětmi v tísni
• Kolegium migrace
• Kolegium poraden
• Kolegium sociálně aktivizačních služeb pro rodiny s dětmi
• Kolegium sociálních
pracovníků-metodiků
• Kolegium sociálních projektů
• Kolegium sociálních služeb
pro osoby bez přístřeší
• Kolegium sociálních služeb
pro seniory
• Zdravotnické kolegium

CHARITNÍ SLUŽBY
V rámci celostátní „rodiny“ Charit
ČR bylo v průběhu roku 2018 poskytováno 1 312 služeb. Sociální
služby jsou registrovány podle
zákona 108/2006 Sb., o sociálních
službách, jenž je člení na tři typy:
1. odborné sociální poradny,
2. služby sociální péče, 3. služby
sociální prevence. Do celkového
výčtu dále zahrnujeme: 4. zdravotní služby, 5. hospicové služby.
Jako šesté v pořadí uvádíme
ostatní, tedy doplňkové a podpůrné služby, které nelze zařadit do
uvedených kategorií.
SDGs:

Sociální a zdravotní služby v roce 2018
Typ
1 PORADNY

Počet služeb

Počet uživatelů

69

34 860

2 SLUŽBY SOCIÁLNÍ PÉČE

373

27 797

3 SLUŽBY SOCIÁLNÍ PREVENCE

373

43 982

4 ZDRAVOTNÍ SLUŽBY

84

36 077

5 HOSPICOVÉ SLUŽBY

61

3 170

352

neeviduje se

1 312

145 886

6 OSTATNÍ SLUŽBY
Celkem

123589
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UKÁZAT CESTU
ODBORNÉ SOCIÁLNÍ
PORADNY
Pracovníci poraden pomáhají
uživatelům při jednání s úřady,
zprostředkovávají pomoc, věnují
se pracovně právním vztahům,
bydlení, rodině, mezilidským
a majetkoprávním vztahům,
obraně lidí v nouzi a dalším sociálně právním záležitostem.
Charita disponuje 69 odbornými poradnami, které poskytly
34 860 fyzickým osobám
celkem 125 776 intervencí
(kontaktů). Objemy kontaktů
a intervencí různých oblastí
poradenství ukazuje tabulka
vpravo.
Dvě třetiny poraden také poskytují dluhové poradenství,
které svým objemem odpovídá
třetině všech intervencí poskytnutých v rámci občanského
poradenství. Sociální pracovníci
klientům pomohou s orientací
v situaci, společně se snaží nastavit splátkové kalendáře nebo
zažádat o oddlužení. S problémy
s dluhy se na Charitu obrátilo
8 595 osob, z nichž průměrně
každý desátý podal návrh na
povolení oddlužení (celkem
podáno 914). Zhruba čtvrtina

klientů (2 205) sice byla v úpadkové situaci, ale nemohli požádat o oddlužení kvůli povinné
hranici splacení 30 % pohledávek či příliš nízké nezabavitelné
částce.. Na základě těchto
zkušeností podporovala Charita

novelu insolvenčního zákona,
která by tyto překážky odstranila
a významně rozšířila možnosti
oddlužení; novela vstoupila v platnost 1. 6. 2019.
SDGs:

1

Služby sociálního poradenství
Typ

Počet služeb

Občanské poradny

60

- z toho poraden, které se věnují dluhovému poradenství

46

- z toho pro cizince

6

Poradny pro seniory

1

Poradny pro osoby se zdravotním postižením

2

Poradny pro oběti trestných činů a domácího násilí

1

Hospicové poradny

5

Celkem
Počet kontaktů a intervencí (dohromady) ve všech
registrovaných poradnách
Počet uživatelů* ve všech poradnách

69

125 776
34 860

*) Počet fyzických osob, které v roce 2018 opravdu využily službu a mají uzavřenou
platnou smlouvu; jedna fyzická osoba se však započítává jen jednou za rok 2018, nikoli tedy při každé návštěvě. Nejde o klienty, kteří využili pouze základní poradenství.

Dluhové poradenství
Počet kontaktů a intervencí dluhového poradenství
Počet uživatelů dluhového poradenství
Počet podaných insolvenčních návrhů v roce 2018
Počet uživatelů dluhového poradenství z roku 2018,
kterým jejich situace neumožňovala požádat o oddlužení (hranice splacení 30 % pohledávek, příliš nízká
nezabavitelná částka)

4
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38 710
8 595
914
2 205,60

ZACHOVAT PŘIROZENÉ DOMÁCÍ PROSTŘEDÍ
SLUŽBY SOCIÁLNÍ PÉČE
Charitní služby poskytují
podporu a pomoc lidem, kteří
se o sebe kvůli zdravotnímu
omezení nebo hendikepu
nedokážou postarat a zároveň
jim nemohou pomoci rodinní
příslušníci či jiné blízké osoby.
Tyto formy pomoci spadají
pod služby sociální péče,
kterých Charita v roce 2018
provozovala 373 a týkaly se
27 797 klientů. Zejména šlo
o terénní pečovatelskou službu a osobní asistenci, ale také
o tísňovou péči a podporu
samostatného bydlení. Lidem,
kteří se rozhodli pečovat o své

blízké, pomáhají odlehčovací
služby. K dispozici jsou také denní a týdenní stacionáře či centra
denních služeb. Pokud okolnosti
uživatelům nedovolují setrvat
v přirozeném prostředí, nabízí
se řada pobytových služeb:
domovy pro seniory, domovy se
zvláštním režimem či služby chráněného bydlení. Rozsahem jsou
nejvýznamnější pečovatelské
terénní služby, které poskytovalo
1 647 pečovatelek či pečovatelů
18 242 klientům; v součtu šlo
o 3 527 141 výkonů.
SDGs:
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Služby sociální péče
Typ
Osobní asistence

Počet
Počet
služeb uživatelů
48

1 854

Pečovatelská služba
terénní*

131

18 242

Pečovatelská služba
ambulantní*

23

472

Tísňová péče

2

180

Podpora samostatného
bydlení

2

55

33

3 000

Odlehčovací služby
Centra denních služeb

14

333

Denní stacionáře

37

896

Další údaje

počet pečovatelek: 1 647;
počet výkonů: 3 527 141

Týdenní stacionáře

5

66 kapacita: 35

Domovy pro osoby se
zdravotním postižením

3

150 kapacita: 135

Domovy pro seniory

46

1 749 kapacita: 1 432

Domovy se zvláštním
režimem

12

424 kapacita: 326

Chráněné bydlení
Celkem

17
373

NABÍDNOUT ÚTOČIŠTĚ A PODPORU
SLUŽBY SOCIÁLNÍ
PREVENCE
Patří sem 373 registrovaných
služeb s celkovým počtem
43 982 uživatelů – a pomáhají
překonat krizovou situaci lidem,
kteří se v ní ocitli kvůli svým návykům, způsobu života nebo sociálně znevýhodňujícímu prostředí;
mimo jiné také brání společnost
před šířením nežádoucích společenských jevů.
Jednou z takových skupin jsou
lidé bez domova. Okamžitou
pomoc, jako je možnost se umýt,
najíst a odpočinout si, najdou
potřební v nízkoprahových
denních centrech – v roce 2018
evidovala Charita 173 521 návštěv a 347 528 úkonů, při nichž
se řešila například ztráta bydlení,
zaměstnání či dokladů.
Jednorázovou pomoc a místa pro
přespání poskytují noclehárny,
které se snaží motivovat klienty
k využívání navazujících sociálních či veřejných služeb. Azylové
domy pak pomáhají klientům
zvládnout jejich celkovou tíživou
sociální situaci a na nezbytně
nutnou dobu poskytují i ubytování. Smlouvu v azylových domech
Charity uzavřelo v roce 2018
1 359 osob.

376 kapacita: 304
27 797

*) Podle vyhlášky č. 505/2006 Sb., § 6.

5

Matkám s dětmi v nouzi poskytují
útočiště azylové domy pro matky
v tísni. V roce 2018 v nich bylo
ubytováno 3 432 rodičů a dětí,
což odpovídá 1 100 rodinám.
Pro dlouhodobý boj s chudobou
a sociálním vyloučením jsou
důležité i terénní programy, které
vykázaly téměř 80 tisíc kontaktů
a intervencí.
V terénu působí sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi

nebo pro seniory a osoby se
zdravotním postižením. Prostor
dětem a mládeži ze znevýhodněného prostředí nabízejí nízkoprahové kluby pro děti a mládež: v roce 2018 je navštěvovalo
8 168 dětí nebo dospívajících.
Pro rodiny s dětmi, jejichž vývoj
je ohrožen, jsou oporou služby
rané péče. Jednotlivé služby
a počty přibližuje tabulka.
SDGs:
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Služby sociální prevence
Typ

Počet
Počet
služeb uživatelů

Raná péče

4

360

Telefonická krizová pomoc

1

3 526

Další údaje

Tlumočnické služby
Azylové domy: matky či
otcové s dětmi v tísni

43

počet rodin: 1 100;
3 432
kapacita: 1 414

Azylové domy: muži i ženy

24

1 359 kapacita: 605

Domy na půl cesty

4

Kontaktní centra

7

1 894

ZDRAVOTNÍ SLUŽBY

Krizová pomoc

8

1 627

Intervenční centra

3

524

Nízkoprahová denní centra

30

7 138

Nízkoprahová zařízení pro
děti a mládež

68

8 168

Noclehárny

23

3 453 kapacita: 444

Charita Česká republika je
největším nestátním poskytovatelem zdravotních
služeb u nás. Poskytujeme je
v 192 zdravotnických zařízeních (graf 1) a zaměstnáváme
1 408 sester (graf 2), které
v průběhu roku ošetřovaly
41 433 pacientů (graf 3).

Služby následné péče

69 kapacita: 42

4

130

Sociálně aktivizační služby
pro rodiny s dětmi

56

3 137

Sociálně aktivizační služby
pro seniory a osoby se
zdravotním postižením

11

1 531

Sociálně terapeutické dílny

23

707

32

5 469

počet kontaktů
a intervencí: 6 950
počet návštěv: 173 521;
počet úkonů: 347 528

Terapeutické komunity
Terénní programy
Sociální rehabilitace
Celkem

6

OŠETŘOVAT
V PŘIROZENÉM
DOMÁCÍM
PROSTŘEDÍ

Výroční zpráva 2018

32

1 458

373

43 982

počet kontaktů
a intervencí: 79 200

ZAŘÍZENÍ CHARITY SE ZDRAVOTNÍ SLUŽBOU
(celkem 192)
5 % domovy se zvláštním režimem

1 % ambulance
44 % domácí zdravotní péče

20 % domovy pro seniory
2 % lůžkové
hospice

SESTRY PRACUJÍCÍ V CHARITĚ
(celkem 1 408)
3 % domovy se zvláštním režimem
59 % domácí zdravotní péče

14 % domovy pro seniory

4 % mobilní
hospice

5 % lůžkové
hospice

24 % domácí hospicová péče

PACIENTI ZDRAVOTNÍ PÉČE CHARITY
(celkem 41 433)
2 % lůžkové
hospice
4 % mobilní
hospice
3 % domácí
hospicová
péče

7 % mobilní
hospice

4 % domovy pro seniory
1 % domovy
se zvláštním režimem

12 % domácí hospicová péče

1 % ambulance
44 % domácí
zdravotní péče

Tyto služby poskytuje
Charita ve všech diecézích, a to prostřednictvím
domácí zdravotní péče,
domácí hospicové péče,
mobilních a lůžkových
hospiců, ambulance léč-

by bolesti a ambulance fyzioterapie. Zdravotní sestry
pracují také v pobytových
zařízeních – v domovech
pro seniory a domovech
se zvláštním režimem.
SDGs:
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DOMÁCÍ ZDRAVOTNÍ PÉČE
Domácí zdravotní péči poskytujeme už přes 25 let. Provozujeme
84 středisek domácí zdravotní
péče, v nichž v roce 2018 pracovalo 836 sester, které ošetřily
36 077 pacientů.
Většina těchto středisek se
potýká s ﬁnančními problémy
způsobenými nedostatečnými platbami a regulacemi od
zdravotních pojišťoven. Celkový
nedoplatek od Všeobecné
zdravotní pojišťovny za rok
2017 se z 30 milionů snížil po
uplatnění dojednaných boniﬁkací na 6 milionů Kč – i tak ale
zůstalo 16 středisek domácí
zdravotní péče v konečném

vyúčtování pod hodnotou jedné koruny za bod. O vyřešení
regulací za rok 2018 se stále
se zdravotními pojišťovnami
jedná. Náročná práce sester je
ze strany zdravotních pojišťoven podhodnocená a musí být
doplácena i z jiných zdrojů. Na
nedostatečné ﬁnancování, které
nedovoluje rozvoj domácí zdravotní péče, upozorňuje Charita
Česká republika opakovaně
zdravotní pojišťovny i Ministerstvo zdravotnictví ČR.
V květnu 2018 jsme společně s ostatními poskytovateli
uspořádali v školicím středisku
Marianeum kulatý stůl na téma

ﬁnancování domácí zdravotní
péče, kterého se účastnil i ministr zdravotnictví Adam Vojtěch. Přes jeho chápavý postoj
nedošlo ke konkrétní změně ﬁnancování, Charita Česká republika
proto spolu s ostatními poskytovateli vyhlásila koncem srpna 2018
stávkovou pohotovost. Při řadě
následných jednání předložila
Charita statistická data o dopadu regulací na provoz domácí
zdravotní péči, ale bez odezvy.
Současná krizová situace může
vést až ke kolapsu domácí zdravotní péče.
SDGs:

3
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ZDRAVOTNÍ PÉČE V POBYTOVÝCH ZAŘÍZENÍCH (DPS a DZR)
Ve 47 pobytových zařízeních, tedy 38 domovech pro seniory a 9 domovech se
zvláštním režimem s celkovou kapacitou
1 356 lůžek, pracuje 239 sester. V roce
2018 zde žilo přes dva tisíce klientů,
kterých se týkalo na 700 tisíc zdravotních úkonů. Během roku v nich zemřelo
465 klientů, z nichž polovinu doprovodily
sestry v domovech a jen polovina byla
před úmrtím hospitalizována, což jsou
čísla vypovídající o zvyšující se náročnosti
práce s klienty pobytových služeb.
Zdravotní kolegium Charity Česká republika proto připravuje ošetřovatelský standard, který by stále vyššímu počtu klientů
umožnil zemřít v domově bez nutnosti
hospitalizace na konci života. Charitní
pobytové služby se rovněž potýkají
s regulacemi zdravotních pojišťoven: za
loňský rok tato částka dosáhla 4,5 milionu Kč.
SDGs:
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Zdravotní služby
Domácí zdravotní péče
Počet zdravotních sester fyzicky
Přepočtené úvazky sester
Počet ošetřených pacientů
Celkový počet vykonaných návštěv
Celkem

594,3
36 077
1 389 911
69

celkem 47
domovů

Domovy pro seniory (DS)

celkem 38

kapacita domovů pro seniory

1 347

počet klientů

1 658

počet zdravotních sester fyzicky
přepočtené úvazky sester
Domovy se zvláštním režimem (DZR)

396
192
143,5
celkem 9

kapacita domovů se zvláštním režimem

277

počet klientů

345

počet zemřelých klientů

69

počet zdravotních sester fyzicky

47

přepočtené úvazky sester
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836

Zdravotní péče v pobytových zařízeních
DS a DZR

počet zemřelých klientů
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celkem 84
středisek

36,6

DOPROVÁZET AŽ DO
POSLEDNÍCH DNŮ

Hospicové služby
celkem 46
středisek

Domácí hospicová péče (DHP)

HOSPICOVÉ SLUŽBY

počet ošetřených pacientů DHP

1 336

Domácí hospicová péče a mobilní hospicová péče

počet ošetřených pacientů DHP hospitalizovaných

Charitní sestry také doprovázejí umírající
v posledních měsících života. Charita Česká
republika má 46 středisek domácí hospicové péče, v nichž pracuje 167 sester. Za
rok poskytly svou péči 1 336 lidem.

přepočtené úvazky sester vyčleněných pro DHP

V 9 týmech mobilních hospiců pracuje
103 sester, které se v roce 2018 postaraly
o 361 nemocných. Tato péče je však více
než z jedné třetiny hrazena z jiných zdrojů
než z veřejného zdravotního pojištění.

počet pacientů

Charita Česká republika provozuje 4 lůžkové hospice s celkovou kapacitou 140 lůžek.
Za loňský rok se v nich 63 sester postaralo
o 1 346 umírajících. Lůžkové hospice nabízejí i 146 odlehčovacích lůžek pro pacienty,
o něž se jinak stará rodina; na přechodnou
dobu si tak rodinní příslušníci mohou od
náročné péče odpočinout.
Ambulance

ZACHOVAT
KOMPLEXNÍ
PŘÍSTUP
OSTATNÍ SLUŽBY
Charity poskytují i další služby,
které nejsou zakotveny v zákoně o sociálních službách. Jde
o tyto typy:

celkový počet ošetřovacích dní

38 125

Mobilní hospicová péče (MSPP)

celkem 9 týmů
488

počet hospitalizovaných pacientů
počet zdravotních sester fyzicky
přepočtený počet úvazků zdravotních sester
celkový počet vykonaných návštěv

Lůžkové hospice (LH)
počet pacientů

8
103
34,6
5 421
15 181
celkem 4
1 346

kapacita hospicových lůžek

140

kapacita odlehčovacích lůžek

146

počet zdravotních sester fyzicky
přepočtené úvazky sester
celkový počet ošetřovacích dní

63
56,2
38 125
celkem 2
ambulance

Ambulance léčby bolesti
počet ošetřených pacientů

1
363

Ambulance fyzioterapie
počet ošetřených pacientů
celkový počet ošetřovacích dní

3

107,351
39 716

Ambulance (A)

V královéhradecké diecézi provozuje Charita
Česká republika ambulanci léčby bolesti,
v níž bylo ošetřeno 363 pacientů, a v brněnské diecézi ambulanci fyzioterapie, kde
ošetřili 183 pacientů.

42
167

celkový počet vykonaných návštěv

celkový počet ošetřovacích dní

Lůžkové hospice

SDGs:

počet sester vyčleněných pro DHP

1
183
15 181

Ostatní služby
Typ
Charitní šatníky
Mateřská a rodinná centra a kluby – pomoc rodinám s dětmi
Dobrovolnická centra
Sklady použitého nábytku
Služby pro pěstouny

Vzdělávací centra
Kluby seniorů a volnočasové aktivity seniorů
Pomoc vězňům
Mobilní sprchy
Půjčovna kompenzačních pomůcek
Sociální bydlení – počet bytů
Ubytovny
Sociální podniky
Celkem

Počet
81
33
48
12
13

6
21
13
3
92
50
8
15
395
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Budoucnost pro všechny

Svými aktivitami
a projekty se připojujeme k programu OSN
na zlepšování kvality
života lidí na zeměkouli. Čísla v kroužku za jednotlivými
pasážemi ve výroční
zprávě odkazují
k těmto cílům:

2016−2030: CÍLE UDRŽITELNÉHO ROZVOJE (SDGs)
V roce 2000 se členské země OSN
dohodly na spolupráci v boji proti
chudobě a odsouhlasily soubor osmi
tzv. Rozvojových cílů tisíciletí (Millenium development Goals, MDGs).
Navazující plán byl přijat v září 2015
pod názvem Cíle udržitelného rozvoje
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(Sustainable Development Goals,
SDGs): 17 hlavních a 169 dílčích
cílů se soustředí na témata jako odstranění extrémní chudoby a hladu,
dodržování základních lidských práv,
rovnost příležitostí pro muže a ženy,
ochranu životního prostředí atd.

Dobrovolníci
Bez tisíců ochotných lidí,
kteří se vědomě a svobodně rozhodnou věnovat
část svého času, energie
a schopností ve prospěch
druhých a tuto činnost
dělají bezplatně, by aktivity a služby Charity Česká
republika nebylo možné
vykonávat a zajišťovat.

DOBROVOLNÍCI CHARITY ČR KROMĚ JINÉHO:
• navštěvují klienty v domácnostech, povídají si s nimi, čtou jim, vaří,
hrají s nimi společenské hry nebo s nimi trénují paměť
• doprovázejí je při jednání na úřadech, ale také třeba při návštěvách
jejich přátel a známých, jezdí s nimi na výlety
• s lidmi s mentálním postižením malují, muzicírují nebo dělají ruční
práce
• klientům všeho věku a různého postižení pomáhají prostřednictvím
canisterapie nebo hipoterapie
• doučují děti, především ze sociálně slabých rodin a vyloučených
lokalit, a tráví s nimi smysluplně volný čas

V rámci celé Charity působilo
v průběhu roku 75 980 dobrovolníků, což je o více než
šest tisíc nezištných lidí
více než v předchozím roce.
Práci věnovali dohromady
454 994 hodin svého času,
což odpovídá 18 958 dnům
a téměř 52 rokům!

• asistují dětem ve školních družinách, pomáhají při přípravě a vedení
dětských táborů
• charitním zařízením zajišťují administrativu, odbornou agendu (právní,
redakční, IT), údržbářské a zahradnické práce, podílejí se na výdeji
jídel, vypomáhají při pořádání kulturních a sportovních akcí apod.
• podílejí se na organizování sbírek potravin a oblečení
• vypomáhají při odvozu klientů na nedělní bohoslužby
• doučují cizince a pomáhají s překlady a tlumočením

Tradičně nejvíce dobrovolníků
spolupracuje s Charitou
ve dnech, kdy se koná
Tříkrálová sbírka. V roce
2018 to bylo 68 560 malých
i velkých, koledníků i organizátorů, kteří sbírce věnovali
327 143 hodin svého času
– což je 13 631 dní, tedy přes
37 let.

• dopisují si s vězni
• pro osamělé seniory vyrábějí dárky a přání atd.
Na těchto i dalších aktivitách se dlouhodobě podílelo 2 481 dobrovolníků a krátkodobě nebo jednorázově 4 901 dobrovolníků. Lidem,
kteří potřebovali jejich pomoc, věnovali celkem 127 581 hodin svého
času, což je v přepočtu 5 316 dnů, tedy zhruba 15 let! Do tohoto výčtu
patří také 38 dobrovolníků, kteří Charitě věnovali 270 hodin v rámci
krizové pomoci.
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Tříkrálová sbírka
V roce 2018 proběhl již
18. ročník této největší a nejúspěšnější sbírkové akce
v České republice. Více
než 60 000 dobrovolníků,
dětí i dospělých, vyrazilo
od 1. do 14. ledna do ulic
a do úředně zapečetěných
pokladniček se jim podařilo
vybrat 112 375 686 Kč.
Celkový výtěžek Tříkrálové
sbírky činil po započtení
dalších ﬁnančních darů na
sbírkový účet a dárcovských
DMS 116 305 402 Kč.
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Vykoledované peníze slouží lidem
v nouzi a na okraji – seniorům, do
jejichž domácností dojíždějí charitní pečovatelky a ošetřovatelky,
matkám s dětmi v tísni, které hledají
ztracenou rovnováhu v azylových
domech, lidem s postižením
navštěvujícím charitní stacionáře,
lidem bez domova v charitních
noclehárnách nebo vážně nemocným v péči domácí služby a hospicové péče. A také rodinám, které
se ocitly v mimořádně těžké životní
situaci, například kvůli požáru či
povodni. Část výtěžku putuje na
zahraniční projekty pro pomoc bližním v nouzi, kteří čelí válečnému
konﬂiktu, přírodní katastrofě nebo
složitým podmínkám rozvojových
zemí.

Výtěžek se každý rok rozděluje
podle stejného klíče a předem
daných jasných pravidel: 65 %
částky se vrací charitám, které
je vykoledovaly, 15 % využívají
na své projekty diecézní Charity,
10 % putuje na pomoc potřebným do zahraničí a do krizového
fondu, z něhož se čerpá při
mimořádných událostech, 5 %
se využije na celostátní projekty
a 5 % pokrývá podle zákona
režii sbírky.

Diecéze

Výnos koledování v Kč

Praha

7 288 048

České Budějovice

7 167 575

Plzeň

5 037 795

Litoměřice

2 901 608

Hradec Králové

17 567 167

Brno

26 171 636

Olomouc

28 387 035

Ostrava – Opava
Celkem

www.trikralovasbirka.cz

17 854 822
112 375 686

V době konání sbírky se pořádají nejrůznější akce pro veřejnost i pro koledníky – průvody
Tří králů, žehnání koledníkům,
koncerty, výstavy, bruslení pro
děti a podobně. Jejich vrcholem bývá Tříkrálový koncert,
uváděný v přímém přenosu
Českou televizí. V uplynulém
roce se vysílal 7. ledna a diváci
sledující koncert u televizních
obrazovek přispěli na účet
Tříkrálové sbírky formou DMS
částkou 1 823 831 Kč.

Události a významné momenty
v diecézích v roce 2018
V DIECÉZI BRNO
Na jaře byl v celé brněnské diecézi spuštěn projekt
charitní záchranné sítě pro
lidi v nejvyšší nouzi, pro něž
neexistuje jiná dostupná služba. • Nízkoprahový klub Čas
pro děti a mládež OCH Tišnov
spustil streetworkovou službu,
která kontaktuje mladé lidi
v ulicích a pomáhá preventivně řešit problémové životní
situace. • V Brně byla na podzim zahájena výstavba nové
budovy pro centrum CELSUZ
(Centrum pro lidi sociálně
znevýhodněné). • Paprsek
naděje OCH Třebíč oslavil
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20 let fungování v září na konferenci Společně cestou k podpoře lidí
s duševním onemocněním.

DIECÉZE ČESKÉ
BUDĚJOVICE
Diecézní charita Č. Budějovice se
začátkem roku 2018 přestěhovala
do nových prostor v Kanovnické
ulici. • Novým ředitelem MCH
Č. Budějovice se v květnu stal Vít
Fialka. • FCH Kamenice nad Lipou
začala od října provozovat pro občany starší 65 let nebo se zdravotním postižením službu Senior taxi.
• Městská charita Č. Budějovice
odstartovala na konci roku projekt
Budějcká noclenka. Částkou 50 Kč
mohou dárci zaplatit člověku bez
domova jednu noc v noclehárně
Domu sv. Pavla.

DIECÉZE HRADEC
KRÁLOVÉ
Ve funkci prezidenta DCH Hradec Králové skončil Mons. Josef
Suchár. Novým prezidentem
byl jmenován Mons. Mgr. Pavel
Rousek, jenž také působí jako
nemocniční kaplan a koordinuje
duchovní službu ve zdravotnických zařízeních na území diecéze. • OCH Pardubice otevřela
středisko odlehčovacích služeb
pro rodiny pečující o seniory
a lidi s postižením Červánek
a rodinné centrum Koutek v Ronově nad Doubravou.

DIECÉZE OLOMOUC

• S podporou OP Zaměstnanost
zahájily FCH Litomyšl projekt
Rozvoj domácí paliativní péče na
Litomyšlsku, OCH Hradec Králové
projekt zaměřený na rozvoj kvality
poskytovaných sociálních služeb
v Domě Matky Terezy a OCH Nové
Hrady u Skutče projekt na podporu pečujícím osobám v domácí
paliativní péči. • V OCH Červený
Kostelec vzniklo centrum ergoterapie a logopedie pro nemocné
roztroušenou sklerózou. • OCH
Jičín založila společnost provozující
prádelnu v Libáni, v níž pracují lidé
s hendikepem. • OCH Jilemnice
začala provozovat službu Sociální
automobil pro lidi se zdravotním
postižením a seniory s omezenou hybností. • V Hradci Králové
proběhl 6. ročník festivalu Setkání
národů, na němž se představili cizinci z téměř 30 zemí. • OCH Nové
Hrady u Skutče oslavila 25. výročí
vzniku.

DIECÉZE LITOMĚŘICE
Poradenské centrum DCH Litoměřice má zvýšit úroveň a kvalitu
poskytovaných sociálních služeb.
• Ve FCH Lovosice se v rámci
projektu Práce a rodina rekvaliﬁkovalo 47 osob v oboru asistent
pedagoga a pracovník v sociálních službách, 36 žen poté získalo
zaměstnání; celkem se zúčastnilo
66 osob. • OCH Česká Kamenice
začala provozovat domácí hospicovou péči a získala akreditaci na
resocializační program Sv. Dismas.
• Domov pro seniory FCH Litoměřice získal certiﬁkaci značky kvality
v sociálních službách.

Charita Kojetín otevřela novou
terénní odlehčovací službu pro
seniory, lidi s tělesným hendikepem či chronickým onemocněním. V opravené budově Charity
Valašské Meziříčí funguje v lepších podmínkách noclehárna
i denní centrum. • Lidé, kteří pečují o klienty s demencí, mohou
zamířit do nové poradny Charity
Zábřeh a získat tam informace
o projevech nemoci, komunikaci s nemocnými, stravování
a hygieně.

DIECÉZE OSTRAVSKO-OPAVSKÉ
Charita Bohumín zahájila rekonstrukci budovy, která umožní
rozšíření pobytové odlehčovací
služby pro osoby se sníženou
soběstačností. • Charita Frýdek-Místek poskytuje nově terénní
odlehčovací službu pro seniory
a zřídila terénní pečovatelskou
službu v Ostravici. • Díky dotaci
z Evropské unie bylo zakoupeno 32 osobních automobilů pro
poskytování terénních služeb.
• Třetím rokem proběhl v Ostravě festival prezentující činnost
střediska humanitární pomoci
a rozvojové spolupráce, které
pomáhá potřebným na Ukrajině
a v Moldavsku.

DIECÉZE PLZEŇ
Terénní krizová služba DCH
Plzeň obdržela uznání za
aktivitu při požáru ubytovny
v Plzni-Karlově. • Domov pokojného stáří v Ostrově otevřel
druhé křídlo rekonstruovaného objektu a zvýšil kapacitu
o 15 míst.

DIECÉZE PRAHA
Arcidiecézní charita Praha
se od 1. ledna 2018 sloučila s Domovem sv. Rodiny.
• Prezidentem ACH Praha je
od 1. 7. 2018 ThDr. Jan Balík,
Ph.D. • Pojízdná výdejna
polévky pro lidi bez domova
začala pomáhat v Praze-Kobylisích. • Azylový dům
Gloria pro maminky s dětmi na
barrandovském sídlišti oslavil
10. výročí založení. • Jako
první český biskup navštívil
Václav Malý v březnu misi
pražské ACH v Zambii. • FCH
Kralupy nad Vltavou zakoupila
díky evropským dotacím dům,
v němž vybuduje středisko sociálních služeb pro lidi v nouzi.
• Nový sanitní vůz pořídila
ACH Praha pro Českou nemocnici v Ugandě. • Adopce
na dálku, program sponzorství
chudých dětí v rozvojových
zemích, funguje v ACH Praha
už 25 let a dárci zajistili vzdělávání 32 tisíc školáků z Indie,
Ugandy, Zambie, Běloruska
a dalších zemí.
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Vzdělávání, projekty, akce
ANALÝZY A VÝZKUMY
Caritas CARES Report

Výzkum Mladí a chudoba

V síti Charity Česká republika
probíhalo v roce 2017 šetření
týkající se sociální situace
mladých lidí u nás. Šlo o součást projektu Caritas Europa,
do něhož se zapojily Charity ze
17 evropských zemí. Výzkum
mezi odborníky v oblasti sociální práce ukázal, že právě lidé
pocházející z problematického
prostředí čelí tzv. kumulativním
znevýhodněním, z nichž nejčastější jsou zadluženost a bezdomovectví – tedy že chudoba
je v České republice dědičná. Charita proto na základě
podrobného vyhodnocení přišla
s šesti návrhy na legislativní
změny. Výzkum jsme představili
13. února 2018 na konferenci
v Evropském domě za účasti
generálního sekretáře Caritas
Europa Jorge Nuño Mayera.

Podívat se blíž na mladé ohrožené chudobou, jejich největší
problémy a příčiny tohoto stavu
i zjistit, nakolik jsou zažité představy o chudobě pravdivé, byly
podnětem k přípravě průzkumu
uspořádaného Charitou Česká
republika a Českou biskupskou
konferencí se společností Median. Potvrdilo se, že klíčovými
momenty jsou otázky bydlení,
zadluženosti a přístupu k zaměstnání. Chudobou je ohrožena pětina mladých, přičemž pro

SDGs:
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jejich budoucnost je nejdůležitější,
do jakých podmínek se narodí.
Kritická je zkušenost se ztrátou
bydlení: u člověka, který ji zažil,
se pravděpodobnost ohrožení
chudobou významně zvyšuje.
Výzkum a tiskovou konferenci, na
níž byly 13. června 2018 výsledky představeny, umožnil projekt
Renovabis. Prezentaci tématu
doplnil 18. září tzv. press trip do
charitních zařízení v Kutné Hoře,
Jihlavě a Třebíči. SDGs: 1

Představitelé České biskupské konference a Charity Česká republika na tiskové
konferenci. Foto: Radek Miča

PROJEKTY
Ke kvalitě v Charitě I a II
září 2016 – srpen 2018, září 2018
– srpen 2020
656 148 Kč; 2 418 654 Kč
(Evropský sociální fond, op. program Zaměstnanost)
V první etapě projektu šlo o zvyšování kvality sociálních služeb jednotlivých Charit v České republice
a posílení odbornosti zaměstnanců
prostřednictvím nově vzniklé sítě
systematické podpory. Ustanovený
tým odborníků poskytl metodickou podporu sociálním pracovníkům a pracovníkům v sociálních
službách z přibližně 770 míst. Záměrem bylo také zvýšení prestiže
sociální práce ve společnosti a šíření povědomí o nabídce a charakteru sociální práce. Dopad
první části projektu, na nějž v září
navázal další dvouletý program,
zhodnotila celostátní konference
Dobrá praxe v sociálních službách,
která se konala 7. června v Praze
a na níž mj. vystoupili zástupci Ministerstva práce a sociálních věcí
a České biskupské konference.
SDGs: 4

Žijeme spolu, mluvíme
spolu (výukou k toleranci
a kultuře dialogu)
leden 2016 – prosinec 2018
633 100 Kč (ČRA)
Vzdělávací projekt o náboženství
v jeho společenském, historickém a kulturním kontextu.
V druhém akreditovaném cyklu
seminářů pro pedagogy jsme
proškolili celkem 32 učitelů a pracovníků s mládeží. Na 36 školách
uspořádalo 6 lektorů 18 programů
nazvaných O náboženství, identitě
a hodnotách a 25 lekcí z metodické příručky Žijeme spolu. Mluvíme
spolu?, kterou jsme opět distribu-

ovali do partnerských i nepartnerských škol a dalších vzdělávacích
institucí. Na podzim se 2 základní
školy zapojily do Týdne globálního
vzdělávání a s podporou lektora
na nich proběhl výukový program
Pošli to dál, na dalších 6 školách
pak oblíbená Živá knihovna. V roli
živých knih či knihovníků účinkovalo 10 dobrovolníků, pro něž
jsme uspořádali 3 koordinační
setkání. SDGs: 4

MIND
říjen 2017 – září 2020
2 602 625 Kč (Evropská komise)
Prostřednictvím projektu Migration
– Interconnectendess – Development (MIND, Migrace – propojenost – rozvoj) se zapojené
evropské charitní organizace
snaží zvýšit povědomí veřejnosti
o propojenosti migrace a rozvoje a přispět k rozptylování obav
a předsudků. Program rozšiřuje
prostor pro setkávání lidí tak, aby
mohli lépe porozumět vazbám
mezi migrací a udržitelným rozvojem a zjistili, že odpovědí na tyto
„problémy“ může být lidskost, důstojnost a respekt. V červnu 2018
začala na sociálních sítích Charity
kampaň Co je domov?, přibližující
náročná témata spojená s migrací; do kampaně se zapojily i známé osobnosti. Novinářka Markéta
Kutilová a akademik Radovan
Dluhý-Smith přednášeli na téma
nucené migrace a udržitelného
rozvoje v Olomouci a Ostravě,
součástí projektu se stala rovněž obnovená putovní výstava
fotograﬁí Jindřicha Štreita Jsme ze
stejné planety.
SDGs:
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Fond evropské pomoci
nejchudším osobám
říjen 2016 – září 2020
(FEAD, MPSV – OP potravinové
a materiální pomoci)
Pokračovalo poskytování potravinové a materiální pomoci lidem
a rodinám v nouzi ﬁnancované
z prostředků Fondu evropské
pomoci nejchudším osobám
(FEAD) a ze státního rozpočtu
prostřednictvím operačního
programu potravinové a materiální pomoci. Kromě základních
potravin byly poskytovány hygienické a domácí potřeby, textil
a také poradenství v tíživých
životních situacích či aktivizační služby pro rodiny s dětmi.
Rozdělování pomoci koordinuje
Charita Česká republika ve spolupráci s jednotlivými arcidiecézními a diecézními Charitami
po celé republice. V roce 2018
opakovaně přijalo potravinovou
pomoc přes 80 000 a materiální
pomoc přes 63 000 lidí.
SDGs:
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MIMOŘÁDNÉ SBÍRKY
Sbírka pro Mykolovu
rodinu
Šestadvacetiletý Mykola Shurut
zahynul 7. prosince 2017 v továrně Borgers na Rokycansku
při manipulaci s lisem. Zanechal
po sobě manželku a dvě malé
děti, z nichž jedno je zdravotně postižené. Výtěžek charitní
sbírky (188 792 Kč) pomohl
rodině překonat těžké období po
Mykolově smrti.
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Sbírka na pomoc obětem
cunami v Indonésii
Indonéský ostrov Sulawesi
(Celebes) postihlo 28. září 2018
zemětřesení o síle 7,4 stupně Richterovy škály. Následná vlna cunami
si vyžádala stovky lidských životů
a obrovské materiální škody. Na
konto sbírky Charita Česká republika přispěli dárci částkou zhruba
520 000 Kč. Výtěžek byl prostřednictvím Caritas Austria poskytnut
jako pomoc obětem.

Ve dnech kolem svátku sv. Vincence z Pauly (27. září) pořádají
jednotlivé Charity osvětové a kulturní akce pro veřejnost – koncerty
a hudební vystoupení, výstavy,
divadelní představení a dny otevřených dveří ve svých zařízeních
pro mládež, lidi s postižením nebo
ohrožené vyloučením a pro seniory. Smyslem je seznámit širokou
veřejnost s naší činností a posláním, představit zájemcům jednotlivá pracoviště a charitní zařízení.

AKCE
Seminář v Senátu
Odstraníme dluhové pasti?

Běhy pro Irák

Oddlužovací novele insolvenčního zákona se věnoval seminář
v Senátu, který jsme uspořádali
společně s první místopředsedkyní
Senátu Miluší Horskou a ministrem
spravedlnosti Robertem Pelikánem
18. května 2018. Akce probíhala
v době, kdy se novela, označovaná za jeden z klíčových zákonů
daného volebního období, projednávala v Poslanecké sněmovně.

Národní potravinová sbírka
Dobrovolníci a zaměstnanci desítek místních Charit se 10. listopadu
zapojili do 6. ročníku celonárodní akce. Pomáhali především
v obchodních centrech při výběru
a třídění darovaných potravin, jež
pak putují prostřednictvím potravinových bank neziskovým organizacím, které je předávají matkám
s dětmi v azylových domech,
seniorům, osobám bez domova
či lidem s hendikepem. Darované
potraviny pomáhají i v charitních
zařízeních.
Charita se připojila k papežově
výzvě k Světovému dni chudých
(18. listopadu, šlo již o druhý
ročník) a naši pracovníci se zapojili
do celostátní akce Noc venku
(22. listopadu).
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Krosový pohár organizovaný
Světem běhu v okolí Prahy se stal
dobročinným partnerem Charity
Česká republika. Účastníkům pěti
závodů uspořádaných v roce 2018
(14. 4. Brdský kros, 19. 5. Kros
Českým rájem, 16. 6. Kros Sázava,
15. 9. Kokořínský kros a 13. 10.
Kros Bučiny) umožnil běžet nejen
pro dobrý pocit, ale také na pomoc iráckým rodinám zasaženým
válkou. Charita měla na každé akci
svůj propagační stánek a získané
prostředky podpořily naši misi
v Iráku.

CENA CHARITY ČESKÁ
REPUBLIKA
Cena, která se udílí od roku 2008,
je poděkováním a veřejným uznáním pracovníkům, dobrovolníkům
a podporovatelům Charity Česká

republika za jejich nelehkou
a obětavou práci. Jednotlivé
kandidáty nominují diecézní
Charity se souhlasem místního
biskupa. Za rok 2018 ji obdrželi:
Hana Mácová, pečovatelka
Oblastní charity Tišnov
Mgr. Miroslav Čapek, zástupce
ředitele dobrovolné Farní charity
Katovice
Mgr. et Bc. Kateřina Litošová
(sestra Dagmar), pedagožka
a psychoterapeutka, vedoucí
klubu Střelka – nízkoprahového
zařízení pro děti a mládež Farní
charity Dvůr Králové nad Labem
Roman Striženec, metodik sociálních služeb Diecézní charity
Litoměřice
Marie Jakubíková, pečovatelka
Farní charity Veselí nad Moravou
Jan Hanuš, ředitel Charity Opava
Mgr. Tomáš Fexa, ředitel Oblastní charity Ostrov
Grace Mboizi, rozvojový
pracovník a zástupce vedoucí
mise Arcidiecézní charity Praha
v Ugandě
Sr. Romana Dvořáková, DKL,
ředitelka Charitního domova
Stará Boleslav
Slavnostní udílení se konalo ve
středu 31. října 2018 v Obecním
domě v Praze před beneﬁčním
koncertem Arcidiecézní charity
Praha.

Cena Charity Česká republika 2018: zleva Boris Kučera z T-Mobile, Dagmar Sladká
z Nadace ČS, Hana Mácová, Miroslav Čapek, Kateřina Litošová (sr. Dagmar), Roman
Striženec, Marie Jakubíková, Jan Hanuš, Jiří Lodr (v zastoupení za Tomáše Fexu),
Grace Mboizi, sr. Damiána (za sr. Romanu), Lukáš Curylo, ředitel Charity Česká republika, Mons. Pavel Posád, prezident Charity Česká republika. Foto: Lubomír Kotek

Školicí středisko Marianeum
Dům v centru Prahy na Vinohradech je vybaven sály
a učebnami pro pořádání
konferencí, školení, přednášek, workshopů, kulatých
stolů, setkání s partnery
a dalších akcí ﬁrem, neziskových organizací i státních
institucí a nabízí i doplňkové služby jako občerstvení,
kopírování apod. V částečně
bezbariérové budově (schodolez, výtah, uzpůsobený
pokoj) je také 28 jednolůžkových až třílůžkových pokojů pro 46 osob a v létě je
k dispozici i zahrada
ve vnitrobloku.

Rok 2018 v Marianeu proběhl
především ve znamení přestavby
a rozvoje. Po plánované stavební
rekonstrukci 1. patra se původní
kanceláře a laboratoře využívané
donedávna Akademií věd ČR proměnily v deset moderně zařízených
hotelových pokojů s vlastními koupelnami. Celková kapacita ubytovací části školicího střediska se tak
zvýšila o 13 lůžek.
V průběhu celého roku se
v Marianeu konala řada vzdělávacích akcí, workshopů, školení a setkání. K nejvýznamnějším tradičně
patřila každoroční Prague Summer
School organizovaná nevládní neziskovou organizací Schola Empirica, která prostřednictvím vzdělávání přispívá ke zkvalitnění veřejné
politiky a k zlepšení společenského
i občanského soužití. První červencový týden roku 2018 absolvovali
v Marianeu studenti z celého světa
řadu přednášek a workshopů z oblasti politologie, práva, ekonomiky,
sociologie a vzdělávání.

Většina účastníků byla v budově školicího střediska rovněž
ubytovaná. V roce 2018 také
v Marianeu několikrát pobývala
mládež z organizace Letní dům,
která pomáhá dospívajícím
z dětských domovů při začleňování do samostatného života
mimo ústav.
Marianeum je kromě toho místem setkávání odborných kolegií
Charity Česká republika, ale
i Charitas Europa. V roce 2018
zde taková setkání proběhla
dvakrát a zaměstnanci Charity
ČR se na nich měli možnost
seznámit s výsledky a plány
jednotlivých oddělení a zahraničních misí.

Kontakt:
Máchova 571/7
120 00 Praha 2 – Vinohrady
telefon: +420 221 592 541
www.marianeum.cz
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Integrace cizinců
Služby na podporu
nově příchozích v nouzi
poskytujeme od roku
1992. Zaměřujeme se
zejména na pomoc při
jejich začleňování do
české společnosti. Charitní služby v této oblasti
ulehčují práci státním
institucím a přispívají
k bezproblémovému
soužití většinové společnosti a nově příchozích.

Pomoc migrantům a uprchlíkům
poskytovala tato pracoviště:
V charitních poradnách naši
pracovníci pomáhají nově
příchozím v oblasti sociální a právní, při vyřizování
záležitostí ohledně pobytových oprávnění, zaměstnání,
bydlení a zdravotních služeb.
Pořádají integrační kurzy
češtiny, klienty doprovázejí
na úřady (včetně jednání na
odboru azylové a migrační
politiky Ministerstva vnitra),
do škol nebo k lékaři a zajišťují tlumočení či překlady
dokumentů.

• Celsuz – Služby pro cizince
Diecézní charity Brno
• Poradna pro cizince a migranty
Diecézní charity České Budějovice
• Poradna pro cizince a uprchlíky
a Integrační centrum pro cizince
Diecézní katolické charity Hradec
Králové
• Poradenské centrum Diecézní
charity Litoměřice
• Poradna pro cizince a uprchlíky
Diecézní charity Plzeň
• Středisko Migrace Arcidiecézní
charity Praha

SLUŽBY ODBORNÉHO SOCIÁLNÍHO A PRÁVNÍHO PORADENSTVÍ
poradna

počet
klientů

Brno

253

6 294

České Budějovice

269

780

Hradec Králové

805

1 299

Litoměřice
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počet
intervencí

nejčastější státní příslušnost klientů
Ukrajina, Rusko, Vietnam, Mongolsko
Slovensko, Ukrajina
Ukrajina, Rusko, Bělorusko, Moldávsko

39

115

Plzeň

1 081

2 836

Slovensko, Ukrajina, Bulharsko, Mongolsko, Rumunsko

Praha

6 791

8 618

Ukrajina, Rusko, Vietnam, Venezuela

celkem

9 238

19 942
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Slovensko, Ukrajina, Mongolsko

V roce 2018 zaměstnávaly
charitní poradny zaměřené na
nově příchozí 78 pracovníků
s různými úvazky a odborností –
sociální pracovníky, pracovníky
v sociálních službách, komunitní
a kulturní tlumočníky, interkulturní pracovníky, lektory češtiny
a další. Nejvíce jich měla poradna
v Praze – celkem třicet.

INTEGRAČNÍ KURZY
Jednotlivé Charity pořádají nízkoprahové kurzy češtiny a sociokulturních dovedností zaměřené na
integraci cizinců do společnosti.
Kurzy českého jazyka navštívilo
3 220 klientů, integrační kurzy sociokulturních dovedností 189 osob.

POMOC UPRCHLÍKŮM
Charita má dlouholetou zkušenost s pomocí uprchlíkům, tedy
žadatelům o mezinárodní ochranu
a osobám s udělenou mezinárodní
ochranou. Mezi svými klienty měly
v roce 2018 Charity 170 osob
z různých zemí (Ukrajina, Rusko,
Gruzie, Arménie, Ázerbajdžán,
Uzbekistán, Pákistán, Irák). Kromě
sociálního a právního poradenství
organizuje Charita v ubytovnách
Správy uprchlických zařízení
volnočasové aktivity pro děti i dospělé. Doplňkovou službou je nabídka sociálního šatníku. Osobám
s udělenou mezinárodní ochranou
poskytujeme komplexní asistenční
služby, např. pomoc při hledání
zaměstnání, ubytování, praktického lékaře nebo školy pro děti.

MULTIKULTURNÍ
AKTIVITY
Charity se snaží o to, aby soužití
mezi migranty a většinovou společností neprovázely problémy
a nedorozumění. Pořádají proto
různé společenské akce s interkulturní tematikou i přednášky
a besedy pro žáky a studenty.
Mezi další aktivity patří besídky

pro děti a letní tábory. Všechna
tato setkání, na nichž se potkávají různé kultury, pomáhají bořit
stereotypy a předsudky mezi
většinovou společností a menšinami.

PROJEKTY SE
ZAHRANIČNÍMI
PARTNERY
Některé Charity se zapojily
do mezinárodních projektů na
pomoc migrantům nebo na
podporu multikulturních a integračních aktivit. Arcidiecézní
charita Praha se s partnery ze
Španělska a Rumunska zaměřila
v projektu Building choices na
integraci žen, které se staly obětí
obchodování, do hostitelské
společnosti prostřednictvím ekonomické nezávislosti a osobního
uvědomování; jde o ženy, které
se nemohou nebo nechtějí vrátit
do původní země. Diecézní charita Litoměřice se podílí na dvou
projektech v Mongolsku zaměřených na vzdělávání mládeže,
rozvoj podnikavosti a kreativity.
Projekt Adoptované prázdniny
Diecézní charity České Budějovice a Diecézní charity Minsk
umožnil 14 dětem z Běloruska
strávit o prázdninách dva týdny
v jižních Čechách.

PRÁCE DOBROVOLNÍKŮ
Řeckokatolická charita poskytovala v roce 2018 všechny své
služby na dobrovolnické bázi,
především v Liberci, Praze
a Českých Budějovicích. Pro
ukrajinskou komunitu pořádali
výlety, kulturní akce, besídky
a další aktivity pro děti. V hradecké, litoměřické a brněnské diecézi zase dobrovolníci doučují děti
cizinců, a zvyšují tak jejich šanci
na začlenění do vzdělávacího
systému. Dobrovolníci z několika
pražských farností tráví volný čas
se svými syrskými sousedy, aby
podpořili jejich integraci.

ASISTENČNÍ
INFOLINKA
Infolinku určenou občanům
Mongolska na území ČR provozuje Charita od roku 2008,
tutéž službu pro Vietnamce od
roku 2012; v červnu 2018 jsme
spustili Asistenční infolinku pro
Ukrajince. S rozšířením služby
také vzrostl počet klientů, takže
v roce 2018 pomohly operátorky 916 tazatelům s řešením
konkrétních životních situací.
Jde o anonymní a bezplatné tlumočení a poskytování informací
po telefonu nebo prostřednictvím internetu, včetně služeb
krizové intervence. Operátorky
nejčastěji telefonicky tlumočí
v situacích, jako je návštěva
lékaře, jednání ve škole nebo
na úřadě, pomáhají vyplňovat
nejrůznější formuláře a porozumět úředním dokumentům.
Tematicky převládají informace
o pobytových oprávněních,
možnostech zaměstnání nebo
vzdělávání a o zdravotním
zabezpečení. Provoz služby
byl v roce 2018 hrazen ze 70 %
z dotačního programu Ministerstva vnitra, které přispělo
částkou 1 198 045 Kč.

POROZUMĚNÍ
A KRIZE
V roce 2018 vydala Charita
s ﬁnanční podporou Magistrátu
hl. m. Prahy publikaci Porozumění a krize, která popisuje
zkušenosti z práce na Asistenční infolince s Vietnamci a Mongoly v ČR. Vypovídá o tom, jak
se jim zde žije, které hodnoty
jsou pro ně důležité a jaké
překážky musejí překonávat.
Kniha shrnuje historii migrace,
popisuje metodologii práce na
asistenční lince a připomíná
nejfrekventovanější tematické
okruhy (rodina, výchova dětí,
onemocnění, závislosti, domácí
násilí, smrt v rodině).
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Humanitární pomoc
Humanitární pomoc dodávala Charita
Česká republika v roce 2018 především na
Blízký východ, kde si vleklá krize vyžádala
pokračování našich aktivit v Iráku a v Sýrii a týkala se zejména lidí, kteří přišli ve
válečném konﬂiktu o domov. V Kambodži
jsme se soustředili na prevenci škod
způsobených záplavami a suchem. Dva
projekty se zaměřují na zkvalitnění a koordinaci práce Charit při zvládání přírodních
katastrof.
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BLÍZKÝ VÝCHOD
V Iráku muselo během bojů s tzv. Islámským
státem opustit domov přes 6 milionů lidí, vnitřně
vysídlených obyvatel bylo okolo tří milionů, více
než 8 milionů Iráčanů stále potřebuje humanitární
pomoc. Sousední Sýrie je zpustošená občanskou
válkou. Chybějí léky, základní potraviny i věci denní
potřeby. Lidé často přežívají v ruinách bez elektřiny, vody či topení. Půl milionu Syřanů zahynulo,
mezinárodní organizace evidují přes 6 milionů
vnitřně vysídlených obyvatel, humanitární pomoc
potřebuje asi 13 milionů lidí. Právě k nim všem
směřuje úsilí Charity Česká republika.

Zdravotní podpora lidí zasažených
konfliktem v Mosulu, Irák
září 2017 – březen 2018
1 597 720 Kč (Ministerstvo vnitra ČR – program Medevac,
s partnerem RNVDO)
Hygienické balíčky obdrželo 2200 nejzranitelnějších
domácností. Pět nemocnic bylo vybaveno hygienickými
a sanitárními potřebami.

Humanitární pomoc pro vnitřně
přesídlené rodiny v táboře Berseve I
v Iráku
červenec 2018 – únor 2019

Nouzová cash asistence a zvyšování kapacit
k odpovědi na potřeby zranitelných rodin
v Mosulu, Irák

5 986 857 Kč (Ministerstvo zahraničí Francie,
Secours Catholique – Caritas France, Tříkrálová
sbírka, UNICEF, s partnery B.R.H.A a Qandil)

říjen 2017 – únor 2018

V uprchlickém táboře Berseve I v Zakho
(guvernorát Dahúk) žije zhruba pětadvacet
tisíc lidí, převážně jezídů. Hygienické podmínky v táboře byly špatné, proto se projekt
zaměřil na stavbu nových latrín a jejich údržbu
pomocí metody cash for work, tedy ﬁnančním
odměňováním lidí bydlících přímo v táboře za
kvaliﬁkovanou i nekvaliﬁkovanou práci vykonanou v souvislosti s projektem. Vybudované
latríny budou obyvatelé tábora sami udržovat.
Partnerská organizace Qandil také pomohla
zvednout povědomí místních obyvatel o dodržování hygieny.

333 569 Kč (Secours Catholique – Caritas France,
s partnerem RNVDO)
V Mosulu obdrželo 291 zranitelných domácností tzv.
bezpodmínečnou ﬁnanční hotovost v hodnotě 400 USD
k pokrytí základních potřeb. Partnerská organizace
RNVDO absolvovala školení týkající se humanitární
pomoci s cílem zvýšit její kapacity.

3D tištěné zdravotnické potřeby pro zařízení
v guvernorátu Ninive v Iráku
červen 2018 – únor 2019
2 615 737 Kč (MV ČR – program Medevac)
V poškozených nemocnicích a zdravotnických zařízeních v oblasti Ninive je nutné opravit nefunkční lékařské
přístroje. Protože nákup a dovoz některých součástek by
byl mnohdy zbytečně drahý, jednou z možností se stala
náhrada poškozených součástí novými, vytvořenými
pomocí 3D tiskárny. Charita ČR zajistila proškolení místní
startupové ﬁrmy Mosul Space experty z Field Ready.
Firma poté mohla začít poskytovat kvalitní 3D tištěný
zdravotnický materiál i dalším zdravotnickým zařízením
v oblasti. Ve výsledku budou mít lidé, kteří se vracejí do
svých domovů, dostupnější lékařskou péči. Součástí projektu je i nákup součástí, které nelze opravit 3D tiskem,
a nákup zdravotnického materiálu a vybavení (teploměry,
kyslíkové lahve, jehly, jód, papír do EKG přístroje atd.).
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Zlepšení přístupu k zdravotnickým
službám pro navrátilce a zranitelné
komunity v provincii Anbár v Iráku
listopad 2018 – květen 2019
550 653 Kč (Ministerstvo vnitra – program
Pomoc na místě)
Z Anbáru, největší irácké provincie, uprchla v minulých letech před Islámským státem polovina
populace. Vybavení nemocnice ve městě Al-Káim
islamisté při ústupu ukradli a budovu vypálili. Pokud
mají mít lidé, kteří se vracejí domů, přístup k lékařské péči, je třeba nemocnici rekonstruovat. Projekt
zajistí detailní revizi škod na zařízení a lékařské
technice a nakoupí se potřebné zařízení, které bude
v nemocnici instalováno. Personál následně projde
technickým školením k obsluze nových přístrojů.
Součástí projektu je i obnova statistického oddělení
nemocnice.

Podpora nejzranitelnějších skupin
v Damašku v Sýrii
duben 2018 – prosinec 2018
4 655 429 Kč (Ministerstvo zahraničí ČR, humanitární sbírka přes partnera Good Shepherd Sisters)
Dopady syrského konﬂiktu poznamenaly všechny
generace. Vyrůstá generace Syřanů, kteří za svůj
život nikdy nepoznali mír. Většina dětí a mladých lidí
nemůže chodit do školy a studovat. Lidé trpí nedostatkem potravin, žijí v polorozpadlých obydlích, nemohou si dovolit platit nájem a jsou závislí na pomoci zvenčí. Charita Česká republika proto reaguje na
nejzákladnější problémy a potřeby Syřanů: zajišťuje
přístřeší, potravinovou pomoc, hygienické potřeby či
základní vybavení domácností. Distribuci poukázek
na materiální pomoc a podporu placení nájmu zajistila partnerská organizace Good Shepherd Sisters.
Projekt také podpořil rekvaliﬁkační kurzy pro dospělé
(např. pro účetní, elektrikáře, kadeřnice).
SDGs:

2346

KAMBODŽA
Kambodžu pravidelně postihují záplavy a sucho.
Klimatický fenomén El Niño má na svědomí méně
srážek, teplejší počasí a kratší monzunové období.
Záplavy ničí budovy škol i obydlí a mají vliv na
živobytí stovek tisíc lidí, zejména na venkově. V období sucha Kambodžané trpí nedostatkem čisté
vody, což s sebou nese zdravotní rizika.

Posilování odolnosti komunit vůči
přírodním katastrofám v provincii
Kompong Chnang
duben 2018 – listopad 2018
2 247 600 Kč (ČRA, Tříkrálová sbírka)
Projekt je zaměřen na 2 školy a 2 komunity v provincii Kompong Chnang. Pro prevenci, zmírňování
a zvládání následků katastrof si učitelé a ředitelé na
školeních osvojí model „bezpečné školy“. Komunity
získají vodní čerpadla a vybudování nádrží a vrtů
pomůže předcházet škodám na majetku i ztrátám
na životech.
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SDGs:

46

Evropsko-asijské partnerství
pro zlepšování schopností reagovat na
humanitární krize
duben 2018 – březen 2020
511 106 Kč (Evropská komise, Tříkrálová sbírka)
Projekt usiluje o zkvalitnění organizačních a technických dovedností několika členských organizací
Caritas Internationalis. Evropsko-asijské partnerství
vzešlo z potřeby zlepšit postup organizací při reakci
na katastrofy v zemích globálního jihu. Sníží se tak
hospodářské škody, ztráty na životech i dopady
na životní prostředí. Charita Česká republika předá
partnerům dlouholeté zkušenosti s prací s dobrovolníky. Odborná školení a workshop v Bangkoku
doplnila příručka upravující postup řízení dobrovolníků. Pod vedením rakouské Charity se do projektu
zapojily národní Charity z Rumunska, Bangladéše,
Indie, Nepálu, Pákistánu, Myanmaru, Filipín a Caritas Asia.
SDGs:

4

EVROPA, ASIE
V Evropě i v zemích globálního jihu se stále častěji
ukazuje potřeba zkvalitnit, zefektivnit a koordinovat
práci humanitárních organizací i dobrovolníků.
Promyšlená spolupráce pomáhá při katastrofách
snižovat škody i ztráty na životech.

Technická podpora pro síť evropských
Charit v oblasti humanitární pomoci
únor 2018 – leden 2020
1 228 866 Kč (Evropská komise, Tříkrálová sbírka)
Projekt je zaměřen na posilování kapacit pracovníků
evropských charitních organizací v oblasti humanitární pomoci. Má zkvalitnit a zefektivnit práci charitních organizací v oblastech zasažených humanitární
krizí a zároveň představit veřejnosti možnost aktivně
se jako dobrovolník zapojit do programu Europe Aid
Volunteers.
SDGs:

4
25

Rozvojová spolupráce
Vedle humanitární pomoci se Charita Česká
republika, arcidiecézní,
diecézní i některé regionální Charity věnují
rozvojové spolupráci.
Pod označením Caritas
Czech Republic jsme
působili v 7 zemích
v oblasti zdravotnictví,

26

Výroční zpráva 2018

sociální práce a zemědělství, podporovali
jsme vzdělávání, živobytí a drobné podnikání
i občanskou společnost. Dbáme také na
ochranu životního prostředí a dodržování
lidských práv, soustředíme se na strategický
a udržitelný rozvoj. Dominantním programem
Charit na arcidiecézní, diecézní a regionální
úrovni je tzv. adopce na dálku.

GRUZIE
Život v Gruzii ovlivnila po rozpadu SSSR série
ozbrojených konﬂiktů, proto tam od roku 2008
Charita Česká republika poskytovala humanitární pomoc. Gruzie prošla řadou reforem,
a ačkoli je země hospodářsky na vzestupu,
mnohé změny nejsou účinné. Dlouhodobě proto
podporujeme sektor zdravotnictví, vzdělávání,
sociální péče, zemědělství i tradiční způsoby
obživy, věnujeme se inkluzi, rozvoji horských
oblastí a venkova.

Podpora tradičního způsobu zemědělské obživy v Thušsku
duben 2015 – září 2018
2 456 002 Kč (ČRA, Tříkrálová sbírka)
V hornaté oblasti na severovýchodě Gruzie,
která je téměř celá chráněnou přírodní rezervací, podporujeme tradiční způsoby obživy trvale
udržitelným způsobem. Zaměřujeme se na
farmáře a chovatele ovcí, konkrétně na výrobu
ovčí vlny a pěstování brambor a zeleniny od
výkupu od farmářů přes dopravu, skladování
a zpracování až po marketing a odbyt. V roce
2018 jsme ﬁnančně i odborně podpořili sedm
byznys projektů, dále jsme rozvíjeli odbyt vlny,
školili střihače ovcí a podpořili výrobce tradičních produktů z kulturního centra v Alvani a dílny
Manany Tavberidze.
SDGs:

12489

Rozvoj služeb pro děti a mládež s poruchami autistického spektra v Gruzii
srpen 2015 – listopad 2018
1 880 000 (ČRA, Tříkrálová sbírka)
Lidem trpícím poruchami autistického spektra
není v Gruzii přiznáván status osob s postižením
a neexistuje ani konkrétní socializační proces,
který by dětem pomohl se začleněním do kolektivu. Šlo proto o zkvalitnění diagnostické, terapeutické, sociální a vzdělávací služby poskytované
dětem a mládeži a o osvětu, tedy o bourání předsudků vůči lidem s autismem. Jedním z výstupů
tak bylo vypracování standardů kvality služeb
poskytovaných těmto osobám. Vyškolili jsme
30 specialistů, kteří získali kvalitní diagnostické
nástroje a publikace; supervizí a školením personálu rovněž podporujeme pilotní integrační třídy
pro autistické děti ve školkách v Tbilisi, Zugdidi
a Telavi.
SDGs:

Vybudování a propagace onkologického
screeningového centra v Zugdidi
září 2015 – prosinec 2018
11 538 439 Kč (ČRA)
Gruzínské zdravotnictví stále trpí nedostatkem základního vybavení a špatnou dostupností pro chudší obyvatele. Téměř nefunguje systém prevence, především
u rakoviny děložního čípku a prsu, pacienti podstupují na základě chybné diagnózy nevhodnou léčbu.
V Zugdidi jsme proto vybudovali moderní onkologické
screeningové centrum, které slouží obyvatelům provincie Samegrelo. Dostavěnou budovu centra předala
Charitě stavební ﬁrma IMECSI LTD oﬁciálně v prosinci
2018. Kromě toho jsme ve spolupráci s experty vyvinuli
systémová doporučení týkající se screeningu rakoviny,
psychosociální pomoci nebo onemocnění cukrovkou,
na která navážeme v rámci nového projektu v roce
2019.
SDGs:

34

Propagace rozvoje venkova
a diverzifikace v municipalitě Chulo
květen 2017 – únor 2021
6 179 128 Kč (Evropská komise, ČRA)
Podnikatelé a farmáři z chudého horského regionu na
jihozápadě Gruzie nemají dost znalostí o plánování
a řízení byznysu, proto často nedokážou uspět na
místním trhu. Bylo třeba zvýšit povědomí o vhodných
postupech při využívání zemědělské půdy a také
podpořit rozvoj turismu. Charita Česká republika se
zaměřila na udržitelnou strategii rozvoje vedoucí k vytvoření nových pracovních míst, tedy i k zvýšení příjmu
domácností a snížení odlivu obyvatel z regionu. V roce
2018 jsme se soustředili na podporu místní samosprávy a občanské společnosti. Nově vytvořená místní
akční skupina sestavila s pomocí zahraničních expertů
lokální strategii rozvoje. Kromě toho proběhlo první kolo
grantové soutěže, která pomůže podnikatelům ﬁnancovat udržitelné projekty podporující lokální ekonomiku.
SDGs:

1489
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Zlepšování kvality zdravotní péče v Gruzii
červen 2017 – prosinec 2019
2 923 083 Kč (ČRA, Tříkrálová sbírka)
Gruzínské zdravotnictví poznamenala po rozpadu SSSR ukvapená privatizace a komercializace
zdravotní péče bez zavedení kontrolních mechanismů k ochraně pacientů a jejich práv. Charita ČR
se proto v pilotním projektu v pěti zařízeních v Tbilisi
snaží nastavit model, který bude v případě úspěchu zaveden v celé zemi. Součástí je dlouhodobé
sledování kvality péče, nový model plateb primární zdravotní péče a zlepšení diagnostiky a léčby
dětské leukemie. V roce 2018 jsme se soustředili na
zavedení efektivního systému sběru zdravotnických
dat v pěti pilotních zařízeních a na práci na standardech kvality poskytované péče v úzké spolupráci
s gruzínským ministerstvem zdravotnictví.
SDGs:

34

Zavedení služeb dětské dlouhodobé a paliativní péče v Gruzii
listopad 2017 – prosinec 2019
2 105 300 Kč (ČRA, Tříkrálová sbírka)
Nedostatečné pokrytí zdravotní a sociální péče
v Gruzii se týká i dětí, které potřebují dlouhodobou
nebo paliativní péči. Vyžadují odborné zákroky
a stálý dohled zdravotníků, tedy lékařů, sester a fyzioterapeutů, avšak paliativní péče jako obor se zde
nevyučuje a personál nemá často potřebnou kvaliﬁkaci. Charita Česká republika proto ve spolupráci
s gruzínskými státními institucemi pomáhá školit
lékaře a sestry ze všech regionů a vytvořit standardy dlouhodobé a paliativní péče. V roce 2018
se podařilo prosadit legislativní změny zavádějící
pevnou deﬁnici dlouhodobé péče a její regulace,
které vejdou v platnost na podzim 2019.
SDGs:

348

JIŽNÍ SÚDÁN
Jižní Súdán se dlouhodobě potýká s občanskou
válkou, přírodními katastrofami, nedostatkem jídla
a masivním vysídlováním obyvatel. Státní orgány se snaží o vybudování fungující společnosti,
poskytující podporu v oblasti školství, zdravotnictví
a sociálních služeb. Přesto je zde situace stále
velmi nestabilní.

Posílení potravinové bezpečnosti, zlepšení
výživy a životních podmínek nejvíce ohrožené populace ve Východní Equatorii
leden 2016 – prosinec 2018
11 741 875 (Ministerstvo zahraničí Lucemburska,
ČRA)
V jihosúdánské oblasti Magwi, která sousedí
s Ugandou a potýká se s velkým množstvím vnitřně
vysídlených obyvatel, jsme se zaměřili na posílení
rostlinné i živočišné produkce a rybolovu, na rozšíření zdrojů příjmů, zvýšení odolnosti vůči změnám
klimatu i na zlepšení výživy a hygieny místních
obyvatel. V roce 2018 prošlo odbornými školeními
více než 130 farmářů a 150 komunitních dobrovolnic
z 5 vesnic spolu s 60 dobrovolníky sledujícími výživu
a růst místních dětí. Projekt pracuje s 1 000 domácností (5 000 až 7 500 osob, z toho asi 2 000 dětí)
a až 25 000 obyvateli z 10 vesnic.
SDGs:
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1236

KAMBODŽA
Jedna z nejchudších zemí jihovýchodní Asie se
potýká s neustále hrozícím nebezpečím přírodních
katastrof. Až 80 % Kambodžanů žije na venkově,
z toho třetina pod hranicí chudoby, a většinou se
živí zemědělstvím. Mnozí obývají těžko přístupné
odlehlé chudé oblasti se špatnou infrastrukturou,
včetně zdravotnické. My se ji snažíme zlepšovat
prostřednictvím zdravotnických projektů, zároveň
se angažujeme ve vzdělávání a sociální oblasti.

Zlepšení kvality poskytované zdravotní
péče o matku a dítě ve třech nemocnicích
v provincii Kampong Chhnang
září 2018 – prosinec 2020
794 099,55 Kč (ČRA, Tříkrálová sbírka)
Kvůli nedostatečné zdravotní péči a nízké úrovni
hygieny zemře ročně v Kambodži až šest tisíc
novorozených dětí. Projekt Charity Česká republika
se proto zaměřuje na zvýšení kvality porodnické,
neonatologické a pediatrické lékařské péče
školením lékařů a porodních asistentek v provincii
Kampong Chhnang.
SDGs:

34

KOSOVO
Kosovo se stále potýká s vnitřními problémy
plynoucími z náročného osamostatnění a transformace. Kvůli špatné úrovni průmyslu, obchodu,
zemědělství, neefektivní státní správě, vysoké nezaměstnanosti a nedodržování lidských práv patří
mezi nejméně rozvinuté země Evropy. V Kosovu
působíme od dob ozbrojeného konﬂiktu, momentálně se zaměřujeme zejména na lidská práva
a začleňování sociálně vyloučených menšin.

Partnerství pro sociální inkluzi v Kosovu
listopad 2017 – prosinec 2019
1 149 619 Kč (ČRA, Tříkrálová sbírka)
Cílem je přispět k začleňování sociálně zranitelných
osob v severním Kosovu prostřednictvím zvyšování
kvality služeb poskytovaných místní nevládní organizací CCU Lighthouse. Projekt umožňuje fungování
10 volnočasových center zaměřených na začleňování sociálně vyloučených dětí a mládeže. Díky
němu zlepšilo přes 300 dětí své školní výsledky.
Projekt navazuje na předchozí aktivity v oblasti.
SDGs:

14

Návrat je možný – podpora
navrátilců v severním Kosovu
leden 2018 – prosinec 2018
1 112 000 Kč (MZV ČR – program Transformační
spolupráce)
Srbsko-albánský konﬂikt a následné bombardování
vojsky NATO v roce 1999 vyhnaly ze země téměř
čtvrt milionu obyvatel. Jen asi desetina se vrátila do
svých domovů. Projekt umožnil vybudování SOS
centra v oblasti Severní Mitrovice. Pracovníci centra
a zástupci místních institucí (např. úřad ombudsmana, místní úřady, sociální služby) byli vyškoleni českým expertem a navrátilci pak měli kam se obrátit
pro pomoc jak v případě porušování svých práv ze
strany většinového obyvatelstva, tak při vyřizování
problémů, jako je např. neoprávněně zabavený
majetek během války.
SDGs:

4

29

MOLDAVSKO
V této nejchudší evropské zemi žije
téměř polovina populace pod hranicí
chudoby. Moldavsko se potýká s řadou
problémů, zejména s diskriminací osob
s postižením a fenoménem rychlého
stárnutí populace. Její hlavní příčinou
je rozsáhlá pracovní migrace: zhruba
40 % obyvatelstva v produktivním věku
pracuje v zahraničí. Doma tak zůstávají děti a senioři, o něž se nemá kdo
starat, což pro Moldavsko představuje
vážné socioekonomické výzvy.

Podpora a asistence sociálnímu
sektoru v Moldavsku
leden 2017 – prosinec 2019
6 869 500 Kč (ČRA, Tříkrálová sbírka)
Projekt se zaměřuje na zoufalou situaci
starších lidí ponechaných v těžkých
podmínkách bez pomoci. Usiluje také
o konsolidaci provozní a ﬁnanční udržitelnosti sektoru služeb domácí péče.
Souběžně řeší potřeby celého sociálního
sektoru v zemi, který dosud nebyl dostatečně decentralizován a deinstitucionalizován, a usiluje o posílení místních
poskytovatelů služeb. Mezi místními
orgány a agenturami, které zabezpečují
sociální služby, nejsou jasně rozdělené
kompetence, proto je ohrožena kvalita
a udržitelnost poskytovaných služeb.
Sociální sektor čelí i nedostatku stabilních pracovních sil, proto je cílem
vytvořit funkční nástroj, který usnadní
zapojení dobrovolníků a stážistů do sociálních služeb.
SDGs:

14

Podpora kreativního workshopu
ve městě Bendery
leden 2017 – duben 2020
302 368 Kč (Tříkrálová sbírka)
Hospodářská krize postihla v Moldavsku ty nejzranitelnější,
zejména sociálně slabé rodiny. Většina obyvatel emigrovala
za prací do sousedních států. Doma zůstaly samotné děti,
některé s prarodiči, kteří jim ale nemohou věnovat dostatečnou pozornost. Tráví proto čas na ulici. Charita podporuje
provoz denního centra při římskokatolické farnosti ve městě
Bendery, kde děti vyrábějí ve volném čase hračky, loutky,
vyšívají, malují nebo nacvičují divadelní představení. Pedagogové je učí vhodným životním návykům a pomáhají jim
se školními úkoly. Děti navštěvující denní centrum pocházejí
z neúplných rodin, takže teplý oběd, který jim tam poskytují,
je pro ně důležitý ze zdravotního i ekonomického hlediska.
SDGs:

124

MONGOLSKO
Mongolsko se potýká s obrovským znečištěním vzduchu,
vody i půdy. Polovina obyvatel přitom žije v Ulánbátaru,
pátém nejznečištěnějším městě na světě. Environmentální problematika se podceňuje, chybí účinná legislativa
k odpadovému hospodářství, průmysl táhne těžba a tepelné
elektrárny. Odpad se vypouští do vody nebo končí v přírodě
a na nezabezpečených skládkách. Od roku 2012 se tedy
v Mongolsku zaměřujeme na ekologické projekty. Část obyvatel se ovšem stále živí tradičním způsobem – pastevectvím a zemědělstvím, proto podporujeme i tento segment.

Efektivnější využívání zdrojů a čistší produkce
v mongolském stavebním sektoru pomocí
recyklace stavebního materiálu
únor 2016 – červenec 2020
5 685 378 Kč (Evropská komise)
V posledních přibližně deseti letech zažívá mongolské
stavebnictví výrazný boom, a tak podle odhadů tvoří až
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třetinu odpadu v zemi odpad stavební. Tento
problém neřeší stát ani stavební ﬁrmy, proto
ve spolupráci s partnerskými organizacemi
prosazujeme účinnější nakládání s odpady
na institucionální úrovni. Cílem je vytvoření
certiﬁkovaného postupu demolice budov, vývoj
v oblasti recyklace stavebních materiálů a zvyšování povědomí o výhodách stavebních hmot
z recyklovaného materiálu.
SDGs:

9

Posilování partnerství občanské společnosti a místní samosprávy v zemědělském sektoru v provincii Khentii
únor 2016 – leden 2019
6 130 202 Kč (Evropská komise, ČRA)
Venkovská provincie Khentii zůstává spíše
stranou pozornosti rozvojových organizací.
Je tu vysoká nezaměstnanost, ale tato oblast
má dobré podmínky pro rostlinnou výrobu. Ve
spolupráci s francouzskou neziskovou organizací GERES a Národní asociací mongolských
zemědělských družstev se snažíme zapojit
do rozvoje zemědělství organizace občanské
společnosti. V roce 2018 jsme spolupracovali
s pěti orgány místní správy (pro oblast zdravotnictví, vzdělávání, obchodu, zemědělství
apod.), aby i po skončení projektu nadále
pracovaly s lokálními neziskovými organizacemi. Dokončila se stavba dvou ukázkových
farem a tří skleníků, 17 farmářů bylo podpořeno
přímými granty a podařilo se dokončit místní
strategii rozvoje zemědělství, která má provincii
pomoci v příštích letech.
SDGs:

148

ZAMBIE
Více než polovina zambijské populace
živoří pod hranicí chudoby. Zvyšuje se rozdíl
životní úrovně mezi městským a venkovským
obyvatelstvem. Mnoho lidí žije bez elektřiny,
vodovodu i dostupné zdravotní péče, získat
kvalitní vzdělání je těžké. Zambie je rovněž cílem uprchlíků a žadatelů o azyl, především ze
sousedních zemí. Zhruba 20 % z nich přichází do hlavního města Lusaka – obvykle zde
mohou zůstat díky „městským rezidenčním
průkazům“ vydávaným na základě posouzení
zdravotního stavu, případně ze studijních
nebo pracovních důvodů; nemají však žádné
sociální zabezpečení.

Zlepšení kvality a dostupnosti péče
o matku a dítě v Západní provincii Zambie II
leden 2015 – prosinec 2018
6 615 000 Kč (ČRA, Tříkrálová sbírka)
Jedna z nejméně rozvinutých provincií Zambie se potýká
s téměř nejvyšší mírou úmrtnosti matek, novorozenců
a dětí do pěti let na světě. Přetrvává nedostatek kvaliﬁkovaného zdravotnického personálu, proto zde Charita ČR
navázala na předchozí aktivity z let 2013 až 2014. V předporodní, porodní i poporodní péči školila nové pracovníky,
dovybavovala zdravotnická zařízení a šířila osvětu. V roce
2018 jsme školili zaměstnance venkovských zdravotních
středisek v Západní provincii, zaměstnance Školy porodnictví Lewanika, 15 vedoucích a odborných pracovníků
Všeobecné nemocnice Lewanika, 124 zdravotníků z dobrovolnické skupiny SMAG, tj. Akční skupiny pro bezpečné
mateřství. Přínosem projektu je jak pokles úmrtnosti matek
i dětí, tak zlepšení zdravotnické infrastruktury a informovanosti nastávajících matek o dostupné péči.
SDGs:

34

Budování zázemí k projektu Podpora
živobytí uprchlíků v Lusace
září 2017 – červen 2019
732 000 Kč (RefugePoint)
Uprchlíci a žadatelé o azyl v Zambii podléhají přísnějším
pravidlům ohledně volného pohybu mimo uprchlická zařízení nebo možnosti pracovat. Pro svůj projekt na podporu
živobytí uprchlíků v Lusace potřebovala Charita Česká
republika posílit kapacity v oblasti systematického sběru
dat a jejich uchování. Poradenství a základ pro správný monitoring a vyhodnocení poskytla zaměstnancům
Charity partnerská organizace RefugePoint, která dodala
i technologické vybavení k elektronickému sběru dat.
SDGs:

15

31

Založení knihovny základní školy
v Mayukwayukwě
září 2017 – srpen 2018
577 000 Kč (Ambasáda USA v Lusace – Julia
Taft Refugee Grant)
Projekt se zaměřuje na zdokonalování čtenářských dovedností a zvyšování gramotnosti
uprchlické i hostitelské komunity. Knihovna
spadá pod vedení školy, ale bude otevřena i pro
veřejnost. Přístup do ní získá přes 2 500 žáků
základní školy v Mayukwayukwě spolu s dalšími
1 500 obyvateli osady. Na výrobě zařízení
knihovny se spolu s uprchlíky podíleli i místní
řemeslníci.
SDGs:

4

Systém intenzifikace rýže – pilotní
projekt
srpen 2017 – květen 2018
200 000 Kč (Botanicus)
Rýže představuje pro Zambii stále důležitější
plodinu. Stává se základní složkou jídelníčku,
poptávka po ní se zvyšuje a nedostatek pokrývá
dovoz z Asie. Systém intenziﬁkace rýže (System
of Rice Intensiﬁcation, SRI) představuje novou
metodu pěstování vhodnou zvláště pro drobné
zemědělce. Charita ČR ji úspěšně zaváděla
na Filipínách, proto mohla v Západní provincii
Zambie ukázat farmářům, jak lze zvýšit produkci: z hektaru je totiž možné sklidit i šest a více
tun. V rámci projektu jsme v roce 2018 proškolili
30 farmářů.
SDGs:

1248

Zlepšení života (podnikání) drobných
farmářů prostřednictvím podpory
procesu zpracování rýže v cílových
oblastech
duben 2018 – říjen 2018
400 000 Kč (Velvyslanectví ČR v Zambii)
Projektu se zúčastnilo 67 členů dvou družstev
zaměřených na pěstování rýže, kteří absolvovali školení týkající se podnikatelské činnosti,
managementu a údržby zařízení na zpracování
rýže. Kromě toho družstva obdržela potřebné
vybavení na zpracování rýže, volské potahy
apod.
SDGs:

32
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Posilování soběstačnosti uprchlíků a jejich
hostitelských komunit v Lusace a Mantapale
a podpora logistického a skladovacího zázemí
v Mehebě a Mayukwayukwě
únor 2017 – prosinec 2019
12 166 792 Kč (UNHCR), dále 3 015 628 Kč (ČRA)
a 671 478 Kč (CAFOD)
Do Severní provincie v Zambii přichází z Demokratické
republiky Kongo každý den průměrně 100 lidí, z toho je
80 % žen a dětí. Zhruba polovina uprchlíků se podílela
na zemědělské produkci, dále jsou to drobní obchodníci, zdravotníci, učitelé, tesaři či zedníci. Projekt zaměřený na zlepšení soběstačnosti a obstarávání si obživy
má usnadnit přístup uprchlíků k zemědělské produkci
a rybolovu, k drobnému podnikání a také k vzdělávání.
Mantapala je nové tranzitní centrum: v hostitelských
komunitách kolem této osady žije 6 400 lidí, tedy asi
900 domácností. Projekt dále zaštiťuje provoz autoopravárenských dílen, skladů a distribuce v uprchlických táborech v Mehebě a Mayukwayukwě.
Uzavřenou součástí tohoto projektu se stal program na
podporu živobytí městských uprchlíků v Lusace, který
trval od ledna 2018 do prosince 2018 s celkovým rozpočtem 3 015 628 Kč. Částečně navázal na dosavadní
praxi UNHCR v uprchlické komunitě hlavního města
a zaměřil se na podporu živobytí a soběstačnosti uprchlických rodin. Zajistil jim základní sociální služby, přístup
k odbornému vzdělávání a podpořil je v drobném podnikání. Součástí byl i provoz komunitních center, která
nabízejí zapojení do dětských koutků či vzdělávacích
kurzů na podporu gramotnosti, ale také poskytování
ﬁnanční podpory sociálně slabým a příspěvků na školné
pro děti.

Další uzavřená součást projektu zaměřeného na posilování soběstačnosti uprchlíků a jejich hostitelských komunit
v Lusace a Mantapale a na podporu zázemí v Mehebě
a Mayukwayukwě probíhala od února 2017 do prosince
2018 s rozpočtem 671 478 Kč. Kromě konzultací a osvěty
ohledně výživy, hospodaření s potravinami a rizik podvýživy zahrnovala pomoc 50 osobám při rozjíždění vlastního
byznysu, vyškolení 25 osob v potřebných technických
dovednostech a také vyškolení 7 včelařů.
SDGs:

12489

Agrobyznys pro život – živobytí, inovace,
výživa & empowerment
červenec 2018 – červenec 2021
4 600 000 Kč (ČRA, Tříkrálová sbírka)
Projekt se zaměřuje na družstva a středně velké zemědělce v oblastech Mongu, Limulunga, Kaoma a Nkeyema
v Západní provincii a v okresu Mumbwa v Centrální provincii. Jde o to, aby své podnikání provozovali produktivně a ziskově; kromě toho projekt podporuje aktivní roli
žen-farmářek v tomto segmentu. Více než 10 000 zemědělců získá volný přístup k farmářské platformě Lima
Links – mobilní aplikaci, která poskytuje zemědělcům
informace o tržních cenách a odběratelích. Na vývoji diagnostických a monitorovacích systémů pracují odborníci
z České zemědělské univerzity v Praze, informace o počasí poskytne několika družstvům prostřednictvím mobilní
aplikace česká společnost Big Terra Alpha. V roce 2018
jsme pro projekt vytipovali 135 farmářů z 22 družstev
a zpracovali potřebné analýzy týkající se výživy a produkce potravin.
SDGs:

14589

Budování kapacit farmářů se zaměřením
na tvorbu hodnotových řetězců
listopad 2018 – listopad 2019
1 669 789 Kč (ČRA)
Projekt ve formě veřejné zakázky cílí na zemědělce, kteří
se chtějí od samozásobení pounout k podnikání – jde
o ﬁnanční gramotnost, manažerské a marketingové
dovednosti a o vytvoření vlastních podnikatelských plánů,
po jejichž vyhodnocení bude následovat dopracování,
analýza trhu a zpracování marketingové strategie. Na
konci roku 2018 proběhlo školení 25 farmářů na téma
vytváření hodnotových řetězců místních zemědělských
komodit a školení seznamující 29 farmářů s technologiemi
a inovacemi v zemědělství; na exkurzi se poté 29 účastníků seznámilo s dobrou praxí úspěšných farmářů a podnikatelů.
SDGs:

Charita se rozloučila
s Teou Tihounovou
Naše kolegyně a zakladatelka
české charitní mise v Zambii
Tea Tihounová (30. 9. 1979 –
12. 11. 2018) podlehla v devětatřiceti letech v nemocnici v Lusace náhlé nemoci. V Africe prožila
celkem 14 let a podle svých slov se
tam cítila stejně doma jako v Česku.
Měla dar bezprostřednosti a upřímné vstřícnosti, snadno si lidi získala
a uměla je nadchnout.
Svou práci milovala a misi v Západní provincii Zambie vybudovala od
základů vlastním úsilím. V průběhu
pěti let mise rozšířila působnost do
několika dalších provincií a zaměstnává přes 200 lidí v zemědělských,
zdravotnických, sociálních a dalších programech. Lidí, kterým se
zlepšil život díky Teině vizi, ideálům
a tvrdé práci, jsou nyní už desetitisíce. Nejen proto Tea získala in memoriam cenu ministra zahraničních
věcí ČR Gratias agit, udělovanou
za šíření dobrého jména České
republiky v zahraničí.

489
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Přehled zahraničních projektů

arcidiecézních a diecézních Charit v roce 2018
DIECÉZNÍ CHARITA BRNO
Severní Irák – Kurdistán
Lékařská péče a vybudování pekáren ve městech
Šerfadin a Sindžár (zdravotnictví, sociální a zdravotní péče) – podpora lékařské kliniky v Šerfadinu
a zajištění lékařské péče v Sindžáru; projekt na vybudování pekáren v téže oblasti, v níž žijí jezídové –
základní potraviny a pracovní příležitost pro ženy,
které byly vykoupeny ze zajetí Islámským státem.
SDGs: 1 2 3 5 8

Moldavsko
Podpora denního centra a domácí péče v obci Dorotskaja (sociální a zdravotní péče) – poskytování
sociálních a zdravotních služeb starým a nemocným lidem v chudém Podněstří. SDGs: 1 3

DIECÉZNÍ CHARITA BRNO –
OBLASTNÍ CHARITA HODONÍN
Rumunsko
Zajištění zubní péče a pečovatelské služby v Banátu
(sociální a zdravotní péče) – péče o seniory v české
vesnici. SDGs: 1 3

DIECÉZNÍ CHARITA BRNO –
OBLASTNÍ CHARITA ZNOJMO
Ukrajina
Pomoc chudým rodinám (materiální pomoc, sociální
péče) – materiální pomoc chudým rodinám s dětmi.
Léčba dětí i dospělých (zdravotnictví) – úhrada
léčebných nákladů.
Vzdělávání dětí a mládeže (vzdělávání, sociální
péče) – podpora vzdělávání dětí a mládeže z chudých rodin: nákup školních pomůcek, zaplacení
školného, internátu, stravy ad.
Pomoc vnitřně přesídleným osobám (materiální
pomoc, sociální péče) – sociální a materiální pomoc
vnitřně přesídleným osobám v Zoločivu.
Tábory pro děti a mládež (sociální péče) – ozdravné
tábory pro děti z rodin v krizových situacích.
Krizové centrum Děti ulice (materiální pomoc, sociální péče) – zajištění stravy pro děti v krizovém centru.
Centrum katechismu a rehabilitace (sociální péče)
– podpora rozvoje dětí se speciálními potřebami
(učitelé, psycholog, rehabilitační pracovník).
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Svíčkařská dílna (materiální pomoc, sociální péče)
– pracovní terapie pro mentálně a tělesně hendikepované lidi.
Koutek milosrdenství Perečin (materiální pomoc,
sociální péče) – vybavení kuchyně a sociálního
zázemí pro chudé, lidi bez domova a seniory.
SDGs:

12358

DIECÉZNÍ CHARITA BRNO –
OBLASTNÍ CHARITA TŘEBÍČ
Ukrajina
Terénní služba v Melitopolu a okolí (sociální a zdravotní péče) – pomoc vnitřně vysídleným osobám,
raněným i pozůstalým, péče o osamělé či nemocné
seniory nebo lidi se závislostí.
Podpora pro lidi v regionu Velykyj Bereznyj (sociální
a zdravotní péče) – péče o lidi bez domova, o chudé,
staré či nemocné i jinak sociálně potřebné obyvatelstvo v Zakarpatské oblasti. SDGs: 1 2 3
Celková částka: 6 901 852 Kč

DIECÉZNÍ CHARITA ČESKÉ
BUDĚJOVICE
Bělorusko
Pomoc rodinám s onkologicky nemocnými dětmi
(sociální péče) – ﬁnanční podpora projektu Charity
Minsk, který umožňuje dočasné ubytování rodinám
s onkologicky nemocnými dětmi v průběhu léčení.
Děti ulice (sociální péče) – ﬁnanční podpora projektu Charity Pinsk Děti ulice, zaměřeného na volnočasové aktivity dětí ze sociálně slabých rodin.
Adoptované prázdniny (sociální péče) – organizování letního pobytu běloruských dětí v ČR.
Adopce na dálku (sociální péče) – ﬁnanční podpora
chudých dětí předškolního i školního věku zaměřená na vzdělání a zlepšení kvality života.

Bulharsko
Romské nízkoprahové zařízení Stará Zagora (sociální péče) – ﬁnanční podpora činností dětí a mládeže ze znevýhodněného rodinného prostředí.

Zimbabwe
Adopce na dálku (sociální péče) – ﬁnanční podpora
dětského domova a mateřské školy Mary Ward na

úhradu provozních nákladů spojených s projektem
Adopce na dálku.
SDGs: 1 2 3 4
Celková částka: 901 675 Kč

DIECÉZNÍ CHARITA LITOMĚŘICE
Mongolsko

zdravotnictví, živobytí, strukturální podpora) – podpora dětského domova komunity Miles Jezu pro
chlapce v Bortnikách, podpora živobytí prostřednictvím farmy v Kolomyji, sociální jídelna pro děti ze
sociálně slabých rodin v Lopatyni, podpora rozvoje
partnerských organizací.

Zambie

Podpora vzdělávání dětí a mládeže, základní
podpora chudých dětí (vzdělávání, sociální péče)
– zmírnění dopadů chudoby podporou vzdělávání,
zajištění výživy a ubytování pro sirotky a nejchudší
děti. SDGs: 1 2 4

Podpora školství a živobytí (vzdělání, zemědělství,
živobytí) – ﬁnanční příspěvek na zastřešení školy
a provoz semináře, materiální pomoc: vybavení
školy, šicí dílny, zajištění farmářských potřeb.
SDGs: 1 2 3 4 8

Celková částka: 405 644 Kč

Celková částka: 3 692 000 Kč

DIECÉZNÍ CHARITA HRADEC
KRÁLOVÉ
Indie

DIECÉZNÍ CHARITA
OSTRAVSKO-OPAVSKÁ
Ukrajina

Adopce na dálku (vzdělávání) – ﬁnanční podpora
vzdělávání chudých dětí.

Adopce na dálku (sociální péče) – zajištění vzdělání
dětem ze sociálně slabých rodin a zlepšení životní
úrovně jejich rodin.

Kvaliﬁkační kurzy (vzdělávání) – kurzy pro mladé lidi
bez vyučení (krejčová nebo řidič z povolání).
Večerní vzdělávání dětí (vzdělávání) – doučování
a pomoc při úkolech.
Podpora zdraví (zdravotní péče) – hrazení výdajů
spojených s operací nebo dlouhodobou nemocí
dětí zapojených do projektu Adopce na dálku.
Univerzita (vzdělávání) – podpora vysokoškolských
studentů z nemajetných rodin.
Školní autobus (vzdělávání) – pořízení školního
autobusu pro děti chudých rolníků, které chodily do
školy 5 až 10 kilometrů pěšky.

Bangladéš
Pomoc podchlazeným lidem (sociální péče) – pořízení přikrývek pro 1 500 rodin ohrožených v zimě
mimořádně nízkými teplotami.
SDGs:

123458

Celková částka: 11 640 914 Kč

ARCIDIECÉZNÍ CHARITA OLOMOUC
Haiti
Adopce na dálku, podpora komunit, vybavení do škol,
podpora živobytí (vzdělání, zdravotnictví, živobytí,
strukturální podpora) – poskytování základního vzdělávání nejchudším dětem v Baie de Henne, Gonaïves,
Roche a Bateau, studium středoškoláků, zdravotnický
kemp, vybavení škol, provozování šicí dílny.

Ukrajina
Dětské bezdomovectví na Ukrajině, materiální
pomoc a podpora místních partnerů (sociální péče,

Důstojný život (sociální péče) – podpora důstojného
života potřebných či nemocných seniorů a tělesně
postižených na principu adopce.
Dětský domov Městečko Milosrdenství sv. Mikuláše
(sociální péče) – podpora domova v Ivano-Frankivsku.
Podpora Domova pokojného stáří Usť Čorna (sociální péče) – podpora domova pro nemohoucí seniory.
Pomoc obětem konﬂiktu (sociální péče) – pomoc
lidem zasaženým konﬂiktem.
Potravinové balíčky pro východní Ukrajinu (humanitární pomoc) – pomoc formou potravinových
a hygienických balíčků lidem zasaženým konﬂiktem
na východě země.
Program Bez války (občanská iniciativa) – rehabilitační program v Kaluši, zejména pro děti.
Prakticko-teoretický seminář psychologické pomoci
v případě traumatu (psychologické poradenství) –
vyškolení specialistů na poskytování pomoci lidem
postiženým válkou na východě Ukrajiny ve Vinnycji.
Podpora aktivit na Zakarpatí (sociální péče, vzdělávání) – zkvalitnění využití volného času dětí a mládeže ve vesnici Kryva, zkvalitnění činnosti partnerské organizace Blahodijnyj fond Caritas imeni
Oleksandra Chiry.
Mikulášská nadílka dětem v bojových zónách (sociální péče) – jednorázové obdarovávání dětí z míst
bojů na východní Ukrajině.
Nečekané žádosti o pomoc a podpora nadílky z TKS
(sociální péče) – podpora dětem ze sociálně slabých rodin a dětem v nemocnicích.
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Centrum pro mládež v Novoselycji (sociální péče) –
podpora centra a anglického tábora pro děti.

Moldavsko
Zdravotně sociální Centrum Grigorauca (sociální
péče) – podpora centra domácí péče pro seniory.
Důstojný život (sociální péče) – podpora důstojného
života potřebných či nemocných seniorů a tělesně
postižených na principu adopce.
SDGs: 1 2 3 4 5 8
Celková částka: 5 209 519 Kč

DIECÉZNÍ CHARITA PLZEŇ
Bolívie
Adopce na dálku (vzdělávání) – ﬁnanční podpora
konkrétního dítěte konkrétním dárcem (100 dětí).
Pomoc rodinám postižených osob (sociální péče)
– pomoc rodinám fyzicky a mentálně postižených
osob žijících převážně na periferii Trinidadu.

Paraguay
Adopce na dálku (vzdělávání) – ﬁnanční podpora
konkrétního dítěte konkrétním dárcem (47 dětí).
Výstavba nových učeben školy v Asunciónu (vzdělávání) – rozšíření kapacity školy Los Mercedes.

Peru
Adopce na dálku (vzdělávání) – ﬁnanční podpora
konkrétního dítěte konkrétním dárcem (21 dětí).

Ekvádor
Adopce na dálku (vzdělávání ) – ﬁnanční podpora
konkrétního dítěte konkrétním dárcem (18 dětí).
SDGs: 1 4 8
Celková částka: 2 890 285 Kč

ARCIDIECÉZNÍ CHARITA PRAHA
Zambie
Adopce na dálku® (vzdělávání) – příspěvek žákům
a studentům na vzdělávání, podpora komunit.
Zvýšení vzdělanosti dospělých prostřednictvím základních alfabetizačních kurzů (vzdělávání) – kurzy
pro rodiče dětí převážně z programu Adopce na
dálku®, hlavně žen.
Zvýšení IT vzdělaností dospělých a studentů po
střední škole v PC kurzu (vzdělávání) – kurzy pro
absolventy středních škol nebo dospělé se základními vzdělávacími kurzy.
Zlepšení ekonomické situace rodin dětí zapojených
do Adopce na dálku® (komunitní rozvoj) – podpora
drobného podnikání prostřednictvím malých ﬁnančních půjček.
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Zlepšování školní infrastruktury (vzdělávání) – renovace tříd a kanceláře školy Rodwel Mwepu v Solwezi, kde probíhá výuka dětí, večerní vzdělávací kurzy
pro dospělé i sobotní doučování pro žáky 9. tříd.

Bělorusko
Adopce na dálku® (vzdělávání) – materiální, sociální
a duchovní podpora sociálně slabých rodin ve spolupráci s Charitami ve Vitebsku a Grodnu.
Letní tábor Něteč (vzdělávání, sociální péče) –
prázdninový pobyt pro děti.
Oprava střechy v letním táboře Něteč (sociální
péče) – rekonstrukce zajišťující podmínky pro
odpočinek a zdraví dětí na táboře.
Domov seniorů v Kričevě (sociální péče) – podpora domova pro dlouhodobě nemocné, postižené
a staré lidi.

Uganda
Komunitní rozvojový program (komunitní rozvoj)
– vyškolení dívek a žen ve výrobě menstruačních
vložek, školení o hygieně, vyškolení dospělých
ve výrobě bot, šamponů, mýdla a tělového mléka;
projekt Share the cow pro rodiny.
Technický institut sv. Karla Lwangy v Malongwe
(vzdělávání) – poskytování učňovského vzdělání
v oborech catering a hotelový management.
Základní škola sv. Jana Nepomuckého (vzdělávání)
– poskytování kvalitního základního vzdělání, rozšíření o mateřskou školu, rozvoj školní farmy sloužící
k edukaci i ke stravování dětí.
Česká nemocnice sv. Karla Lwangy (zdravotnictví) – zprostředkování zdravotní péče lidem v kraji
Buikwe, provozování mobilní ordinace, šíření zdravotní osvěty, poskytování preventivní péče.
Adopce na dálku® (vzdělávání) – příspěvek žákům
a studentům na vzdělávání, podpora komunit.

Indie
Adopce na dálku® (vzdělávání) – příspěvek žákům
a studentům na vzdělávání, podpora komunit.

Konžská demokratická republika
Adopce na dálku® (vzdělávání) – příspěvek žákům
a studentům na vzdělávání, podpora komunit.

Thajsko
Adopce na dálku® (vzdělávání) – příspěvek žákům
a studentům na vzdělávání, podpora komunit.
SDGs: 1 4 5 8
Celková částka: 40 232 664 Kč

ZDROJE FINANCOVÁNÍ ZAHRANIČNÍCH PROJEKTŮ
CHARITY ČESKÁ REPUBLIKA
(nezahrnuje projekty arcidiecézních a diecézních Charit)

Tříkrálová sbírka
1 676 733,05 Kč

UNHCR
12 466 223,63 Kč

Humanitární sbírky
1 938 008,05 Kč

Ostatní
3 298 530,29 Kč

Česká rozvojová agentura
45 787 811,33 Kč

Evropská komise
19 136 661,12 Kč

Ministerstvo vnitra
5 654 206 Kč

Ministerstvo zahraničních věcí
7 189 886 Kč

PŘEHLED PŮSOBNOSTI CHARITY ČESKÁ REPUBLIKA
A ARCIDIECÉZNÍCH A DIECÉZNÍCH CHARIT
humanitární
pomoc
Bangladéš
Bělorusko
Bolívie
Bulharsko
Ekvádor
Gruzie
Haiti
Indie
Irák
Jižní Súdán
Kambodža
Kongo
Kosovo
Libanon
Moldavsko
Mongolsko
Nepál
Paraguay
Peru
Rumunsko
Sýrie
Thajsko
Uganda
Ukrajina
Zambie
Zimbabwe

komunitní rozvoj a rozvoj
občanské společnosti

živobytí
životní
sociální
vzdělávání zdravotnictví zemědělství
péče
a zdroje obživy prostředí
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Finanční část
NÁKLADY
Účetní jednotka rozlišuje údaje ve výkazu zisku
a ztráty podle hlavní a hospodářské činnosti.
Hlavní činnost představuje charitní činnost
v rámci projektů realizovaných v České republice a v zahraničí, koordinaci a metodickou
podporu agend zastřešující sociální a zdravotní
služby, osvětovou činnost a propagaci charitního díla. Jednotlivé činnosti se dále člení podle
útvarů a zakázek, čímž je zajištěna oddělená
účetní evidence vztahující se k jednotlivým projektům. Hospodářskou činností, která spočívá
v provozu hotelu a školicího střediska Marianeum, se podporuje ﬁnancování hlavní činnosti.
Celkový objem nákladů za rok 2018 činil
152 230 tisíc Kč.
Spotřebované nákupy činily 108 487 tisíc Kč,
což představuje oproti minulému roku pokles
o 6 544 tisíc Kč. K úsporám došlo zejména
u nákladů na cestovné a služby, naopak rostly
náklady na energie: u elektrické energie šlo
o nárůst o 2 % na částku 402 tisíc Kč za rok,
u plynu o asi 22 % na celkových 346 tisíc Kč.
Spotřeba pohonných hmot je oproti roku 2017
vyšší. Nárůst na celkových 519 tisíc Kč ovlivnilo
zvýšení spotřeby na jednotlivých zahraničních
misích, ale především vzestup cen pohonných
hmot.
Náklady na nakupované služby za rok 2018
vykazuje Charita Česká republika ve výši
83 599 tisíc Kč, což je oproti předchozímu roku
pokles o zhruba 16 %. Nejvyšší položku představují náklady partnerů v projektech a služby
v jednotlivých projektech. Tato položka tvoří
65 % všech nákladů na služby vykázaných
za rok 2018. Náklady na nákup těchto služeb
ovlivňuje řada faktorů plynoucích z charakteru
jednotlivých projektů, zaměření aktivit a spolupráce s partnery.
Osobní náklady zaměstnanců pracujících
v organizaci včetně zákonného pojištění a ostatních osobních nákladů představují částku
31 815 tisíc Kč. U této položky došlo v meziročním srovnání k růstu o zhruba 6 %, což
souvisí se zvýšením hrubých mezd pracovníků.
Členské příspěvky Caritas Europa a Caritas
Internationalis pro rok 2018 činily 614 tisíc Kč,
odpisy hmotného majetku 1 624 tisíc Kč.

VÝNOSY
V rámci hlavní činnosti realizuje účetní jednotka
výnosy zejména prostřednictvím dotací, a to
v celkovém objemu zhruba 71 %, dále pros-
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třednictvím veřejných sbírek a ostatních darů na rozvoj
organizace a její činnosti. Zdroje z veřejných sbírek
zahrnují individuální i ﬁremní dárce a v roce 2018 představovaly 15 % celkových výnosů. Ostatní zdroje na
krytí nákladů představuje příspěvek zřizovatele, dary
na podporu provozu a rozvoje organizace a vlastní
zdroje plynoucí z hospodářské činnosti, které v roce
2018 tvořily celkem 14 %.
Celkový objem výnosů za rok 2018 činil 153 445 tisíc Kč.
Tržby z prodeje služeb činily 8 273 tisíc Kč, z toho
tržby z pronájmu nebytových prostor byly celkem 2 689
tisíc Kč, tržby z ubytování 1 666 tisíc Kč. Zhruba 3%
pokles tržeb z ubytování oproti roku 2017 zapříčinilo
omezení provozu hotelu a školicího střediska Marianeum, v němž probíhala rekonstrukce dobrovolnického
centra a rozšiřovaly se ubytovací kapacity.
Zúčtování veřejných sbírek ve vztahu k jednotlivým realizovaným projektům dosáhlo celkové výše
29 441 tisíc Kč.
Celkový výsledek hospodaření za rok 2018 před
zdaněním je zisk 1 215 tisíc Kč.

OSTATNÍ KOMENTOVANÉ
SKUTEČNOSTI
Cenné papíry
Charita Česká republika vlastní cenné papíry, které
nabyla dědictvím. Během roku 2018 nedošlo k prodeji ani nákupu cenných papírů. Cenné papíry byly
přeceněny na základě kurzu k 31. 12. 2018. Jejich
hodnota oproti roku 2017 stoupla o 20 tisíc Kč. Soupis
cenných papírů je uveden v příloze k účetní závěrce.

Sbírky
Charita Česká republika v roce 2018 spravovala na
základě povolení Magistrátu hlavního města Prahy uděleného na dobu neurčitou 3 veřejné sbírky.
Průběžné vyúčtování sbírek, které pravidelně předkládáme Magistrátu hl. m. Prahy, je přiloženo v příloze
k účetní závěrce.
• Tříkrálová sbírka
Osvědčení MHMP: S-MHMP/1327710/2012
a 1340351/2012 ze dne 15. 10. 2012.
• Zahraniční humanitární sbírka
Osvědčení MHMP/1483969/2012 a 1485728/2012
ze dne 16. 11. 2012.
• Sbírka pro Českou republiku
Osvědčení MHMP/819810/2012 a 846629/2012
ze dne 20. 8. 2013.

PROJEKTY HUMANITÁRNÍ POMOCI
A ROZVOJOVÉ SPOLUPRÁCE
Bankovní účet v Jižním Súdánu je v nezměněném stavu
oproti roku 2016 z důvodu nedostupnosti výpisů. Ban-

ka se nachází ve válečné oblasti a tato skutečnost
ovlivňuje komunikaci s ní. K rozvahovému dni
31. 12. 2018 se nepodařilo navázat důvěryhodný kontakt s pracovníky pobočky banky v Jižním
Súdánu, proto vedení organizace rozhodlo – po
zvážení dobytnosti ﬁnančních prostředků a souvisejících nákladů – o odepsání částky 718 tisíc Kč.

PENÍZE NA CESTĚ A ZÁLOHY
ZAMĚSTNANCŮ NA MISÍCH
Prohlašujeme, že peníze na cestě jsou:
- převod z pokladny hotelu a školicího střediska
Marianeum do hlavní pokladny byl zúčtován
v lednu 2019,
- převod humanitární pomoci na projektech v Iráku
a Zambii byl zúčtován v lednu 2019,
- převod hotovostních darů z pokladny na dárcovský účet byl zúčtován v lednu 2019.

AUDITOR
Auditor svým výrokem potvrdil, že účetnictví
Charity Česká republika bylo vedeno a účetní
závěrka byla sestavena v souladu se zněním zákona
563/1991 Sb. o účetnictví a vyhláškou č. 504/2002
Sb. (v platném znění), která je prováděcí vyhláškou
k zmíněnému zákonu pro účetní jednotky účtující
v soustavě podvojného účetnictví, u nichž není
hlavním předmětem činnosti podnikání.

Ing. Jitka Jandáková
vedoucí ekonomického a správního oddělení
Charita Česká republika

Renata Kozáková
Koz
záková
hlavní účetní
Charita Česká republika

STRUKTURA NÁKLADŮ 2018
5 % ostatní náklady
13 % spotřebované
nákupy
21 % osobní náklady

3 % cestovné
v rámci projektů

17 % služby ―
hlavní činnost,
správa a rozvoj

2 % propagace
a publicita

STRUKTURA VÝNOSŮ 2018
39 % služby ― projekty a mise
5 % ostatní zdroje
9 % vlastní zdroje
15 % veřejné sbírky

71 % dotace
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ROZVAHA (NNO) ke dni 31. 12. 2018
v celých tisících Kč

AKTIVA
Číslo
řádku
A.
A.I.
A.I.1.
A.I.2.
A.I.3.
A.I.4.
A.I.5.
A.I.6.
A.I.7.
A.II.
A.II.1.
A.II.2.
A.II.3.
A.II.4.
A.II.5.
A.II.6.
A.II.7.
A.II.8.
A.II.9.
A.II.10.
A.III.
A.III.1.
A.III.2.
A.III.3.
A.III.4.
A.III.5.
A.III.6.
A.IV.
A.IV.1.
A.IV.2.
A.IV.3.
A.IV.4.
A.IV.5.
A.IV.6.

Dlouhodobý majetek celkem (ř. 2 + 10 + 21 až 28)
Dlouhodobý nehmotný majetek (ř. 3 až 9)
Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje
(012)
Software
(013)
Ocenitelná práva
(014)
Drobný dlouhodobý nehmotný majetek
(018)
Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek
(019)
Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek
(041)
Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek
(051)
Dlouhodobý hmotný majetek celkem (ř. 11 až 20)
Pozemky
(031)
Umělecká díla, předměty a sbírky
(032)
Stavby
(021)
Hmotné movité věci a jejich soubory
(022)
Pěstitelské celky trvalých porostů
(025)
Dospělá zvířata a jejich skupiny
(026)
Drobný dlouhodobý hmotný majetek
(028)
Ostatní dlouhodobý hmotný majetek
(029)
Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek
(042)
Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek
(052)
Dlouhodobý ﬁnanční majetek (ř. 22 až 27)
Podíly – ovládaná nebo ovládající osoba
(061)
Podíly – podstatný vliv
(062)
Dluhové cenné papíry držené do splatnosti
(063)
Zápůjčky organizačním složkám
(066)
Ostatní dlouhodobé zápůjčky
(067)
Ostatní dlouhodobý ﬁnanční majetek
(069)
Oprávky k dlouhodobému majetku celkem (ř. 29 až 39)
Oprávky k nehmotným výsledkům výzkumu a vývoje
(072)
Oprávky k softwaru
(073)
Oprávky k ocenitelným právům
(074)
Oprávky k drobnému dlouhodobému nehmotnému majetku
(078)
Oprávky k ostatnímu dlouhodobému nehmotnému majetku
(079)
Oprávky k stavbám
(081)
Oprávky k samostatným hmotným movitým věcem a souborům hmotných
A.IV.7.
(082)
movitých věcí
A.IV.8. Oprávky k pěstitelským celkům trvalých porostů
(085)
A.IV.9. Oprávky k základnímu stádu a tažným zvířatům
(086)
A.IV.10. Oprávky k drobnému dlouhodobému hmotnému majetku
(088)
A.IV.11. Oprávky k ostatnímu dlouhodobému hmotnému majetku
(089)
B.
Krátkodobý majetek celkem (ř. 41 + 51 + 71 + 80)
B.I.
Zásoby celkem (ř. 42 až 50)
B.I.1.
Materiál na skladě
(112)
B.I.2.
Materiál na cestě
(119)
B.I.3.
Nedokončená výroba
(121)
B.I.4.
Polotovary vlastní výroby
(122)
B.I.5.
Výrobky
(123)
B.I.6.
Mladá zvířata a jejich skupiny
(124)
B.I.7.
Zboží na skladě a v prodejnách
(132)
B.I.8.
Zboží na cestě
(139)
B.I.9.
Poskytnuté zálohy na zásoby
( 314)
B.II.
Pohledávky celkem (ř. 52 až 70)
B.II.1.
Odběratelé
(311)
B.II.2.
Směnky k inkasu
(312)
B.II.3.
Pohledávky za eskontované cenné papíry
(313)
B.II.4.
Poskytnuté provozní zálohy
(314-ř.50)
B.II.5.
Ostatní pohledávky
(315)
B.II.6.
Pohledávky za zaměstnanci
(335)
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1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34

Stav
Stav k prvnímu
k poslednímu
dni účetního
dni účetního
období
období
73 922
76 850
1 438
1 387
0
0
1 300
1 387
0
0
0
0
138
0
0
0
0
0
104 849
108 736
19 676
19 676
0
0
82 318
82 318
2 612
2 753
6
6
0
0
0
0
0
0
237
3 983
0
0
200
200
200
200
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-32 565
-33 473
0
0
-379
-836
0
0
-138
0
0
0
-29 453
-30 464

35

-2 595

-2 173

36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57

0
0
0
0
109 282
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8 308
1 085
0
0
3 237
0
-22

0
0
0
0
126 876
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
17 570
1 612
0
0
4 105
0
162

B.II.7.
B.II.8.
B.II.9.
B.II.10.
B.II.11.
B.II.12.
B.II.13.
B.II.14.
B.II.15.
B.II.16.
B.II.17.
B.II.18.
B.II.19.
B.III.
B.III.1.
B.III.2.
B.III.3.
B.III.4.
B.III.5.
B.III.6.
B.III.7.
B.III.8.
B.IV.
B.IV.1.
B.IV.2.

Pohledávky za institucemi sociálního zabezpeč. a veřej. zdrav. pojištění
Daň z příjmů
Ostatní přímé daně
Daň z přidané hodnoty
Ostatní daně a poplatky
Nároky na dotace a ostatní zúčtování se státním rozpočtem
Nároky na dotace a ostatní zúčtování s rozpočtem orgánů územních
samostatných celků
Pohledávky za společníky sdruženými ve společnosti
Pohledávky z pevných termínových operací a opcí
Pohledávky z vydaných dluhopisů
Jiné pohledávky
Dohadné účty aktivní
Opravná položka k pohledávkám
Krátkodobý ﬁnanční majetek celkem (ř. 72 až 79)
Peněžní prostředky v pokladně
Ceniny
Peněžní prostředky na účtech
Majetkové cenné papíry k obchodování
Dluhové cenné papíry k obchodování
Ostatní cenné papíry
Pořizovaný krátkodobý ﬁnanční majetek
Peníze na cestě
Jiná aktiva celkem (ř. 81 + 82)
Náklady příštích období
Příjmy příštích období
AKTIVA CELKEM (ř. 1 + 40)

(336)
(341)
(342)
(343)
(345)
(346)

58
59
60
61
62
63

0
0
0
0
7
0

0
0
0
0
0
0

(348)

64

0

0

(358)
(373)
(375)
(378)
(388)
(391)

65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83

0
0
0
3 805
196
0
93 930
145
53
92 460
157
0
0
0
1 115
7 044
4 094
2 950
183 204

0
0
0
11 541
150
0
106 235
382
0
106 568
177
0
0
0
-892
3 071
814
2 257
203 726

(211)
(213)
(221)
(251)
(253)
(256)
(259)
(+/-261)
(381)
(385)

PASIVA
Číslo
řádku
A.
A.I.
A.I.1.
A.I.2.
A.I.3.
A.II.
A.II.1.
A.II.2.
A.II.3.
B.
B.I.
B.I.1.
B.II.
B.II.1.
B.II.2.
B.II.3.
B.II.4.
B.II.5.
B.II.6.
B.II.7.
B.III.
B.III.1.
B.III.2.
B.III.3.
B.III.4.
B.III.5.
B.III.6.
B.III.7.
B.III.8.
B.III.9.
B.III.10.
B.III.11.

Vlastní zdroje celkem (ř. 85 + 89)
Jmění celkem (ř. 86 až 88)
Vlastní jmění
Fondy
Oceňovací rozdíly z přecenění ﬁnančního majetku a závazků
Výsledek hospodaření celkem (ř. 90 až 92)
Účet výsledku hospodaření
Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení
Nerozdělený zisk, neuhrazená ztráta min. let
Cizí zdroje celkem (ř. 94 + 96 + 104 + 128)
Rezervy celkem (ř. 95)
Rezervy
Dlouhodobé závazky celkem (ř. 97 až 103)
Dlouhodobé úvěry
Vydané dluhopisy
Závazky z pronájmu
Přijaté dlouhodobé zálohy
Dlouhodobé směnky k úhradě
Dohadné účty pasivní
Ostatní dlouhodobé závazky
Krátkodobé závazky celkem (ř. 105 až 127)
Dodavatelé
Směnky k úhradě
Přijaté zálohy
Ostatní závazky
Zaměstnanci
Ostatní závazky vůči zaměstnancům
Závazky k institucím sociálního zabezpeč. a veřej. zdravot. pojištění
Daň z příjmů
Ostatní přímé daně
Daň z přidané hodnoty
Ostatní daně a poplatky

(901)
(911)
(921)
(+/-963)
(+/-931)
(+/-932)

(941)
(953)
(953)
(954)
(955)
(958)
(389)
(959)
(321)
(322)
(324)
(325)
(331)
(333)
(336)
(341)
(342)
(343)
(345)

84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115

Stav
Stav k prvnímu
k poslednímu
dni účetního
dni účetního
období
období
167 688
163 685
172 598
159 042
74 452
76 204
98 265
82 937
-119
-99
-4 910
4 643
X
1 215
40
X
-4 950
3 428
15 516
40 041
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
14 992
39 143
9 846
7 342
0
0
434
44
0
0
1 323
1 663
0
0
749
934
0
0
225
290
236
457
0
4

41

B.III.12.
B.III.13.
B.III.14.
B.III.15.
B.III.16.
B.III.17.
B.III.18.
B.III.19.
B.III.20.
B.III.21.
B.III.22.
B.III.23.
B.IV.
B.IV.1.
B.IV.2.

Závazky ze vztahu ke státnímu rozpočtu
Závazky ze vztahu k rozpočtu orgánů uzemně samosprávných celků
Závazky z upsaných nesplacených cenných papírů a podílů
Závazky ke společníkům sdružených ve společnosti
Závazky z pevných termínových operací a opcí
Jiné závazky
Krátkodobé bankovní úvěry
Eskontní úvěry
Vydané kratkodobé dluhopisy
Vlastní dluhopisy
Dohadné účty pasivní
Ostatní krátkodobé ﬁnanční výpomoci
Jiná pasiva celkem (ř. 129 + 130)
Výdaje příštích období
Výnosy příštích období
PASIVA CELKEM (ř. 84 + 93)

(346)
(348)
(367)
(368)
(373)
(379)
(231)
(232)
(241)
(255)
(389)
(379)

116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131

(383)
(384)

1 048
0
0
0
0
692
0
0
0
0
439
0
524
711
-187
183 204

12 107
0
0
0
0
16 117
0
0
0
0
185
0
898
902
-4
203 726

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY ke dni 31. 12. 2018
v celých tisících Kč

A.
A.I.
A.I.1
A.I.2
A.I.3
A.I.4
A.I.5
A.I.6

Náklady (ř. 39)
Spotřebované nákupy a nakupované služby celkem (ř. 3 až 8)
Spotřeba materiálu, energie a ostatních neskladovaných dodávek
Prodané zboží
Opravy a udržování
Náklady na cestovné
Náklady na reprezentaci
Ostatní služby
Změna stavu zásob vlastní činnosti a aktivace materiálu, zboží, vnitroorA.II.
ganizačních služeb a dlouhodobého majetku (ř. 10 až 12)
A.II.7
Změna stavu zásob vlastní činnosti
A.II.8
Aktivace materiálu, zboží a vnitrorganizačních služeb
A.II.9
Aktivace dlouhodobého majetku
A.III.
Osobní náklady celkem (ř. 14 až 18)
A.III.10
Mzdové náklady
A.III.11
Zákonné sociální pojištění
A.III.12
Ostatní sociální pojištění
A.III.13
Zákonné sociální náklady
A.III.14
Ostatní sociální náklady
A.IV.
Daně a poplatky celkem (ř. 20)
A.IV.15
Daně a poplatky
A.V.
Ostatní náklady celkem (ř. 22 až 28)
A.V.16
Smluvní pokuty, úroky z prodlení a ostatní pokuty a penále
A.V.17
Odpis nedobytné pohledávky
A.V.18
Nákladové úroky
A.V.19
Kurzové ztráty
A.V.20
Dary
A.V.21
Manka a škody
A.V.22
Jiné ostatní náklady
Odpisy, prodaný majetek, tvorba a použití rezerv a opravných položek
A.VI.
celkem (ř. 30 až 34)
A.VI.23 Odpisy dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku
A.VI.24 Prodaný dlouhodobý majetek
A.VI.25 Prodané cenné papíry a podíly
A.VI.26 Prodaný materiál
A.VI.27 Tvorba a použití rezerv a opravných položek
A.VII.
Poskytnuté příspěvky celkem (ř. 36)
Poskytnuté členské příspěvky a příspěvky zúčtované mezi organizačA.VII.28
ními složkami
A.VIII.
Daň z příjmů celkem (ř. 48)
A.VIII.29 Daň z příjmů
NÁKLADY CELKEM
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Číslo
řádku
1
2
(501-3)
3
(504)
4
(511)
5
(512)
6
(513)
7
(518)
8

Činnost
hlavní
146 601
105 530
17 641
0
692
3 930
710
82 557

Činnost
Celkem
hospodářská
5 629
152 230
2 957
108 487
1 370
19 011
0
0
545
1 237
0
3 930
0
710
1 042
83 599

9

0

0

0

10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28

0
0
0
29 651
21 931
7 189
0
531
0
172
172
9 382
26
0
0
2 638
1 523
718
4 477

0
0
0
2 071
1 545
486
0
40
0
87
87
140
1
19
0
0
0
0
120

0
0
0
31 722
23 476
7 675
0
571
0
259
259
9 522
27
19
0
2 638
1 523
718
4 597

29

1 250

374

1 624

30
31
32
33
34
35

1 250
0
0
0
0
614

374
0
0
0
0
0

1 624
0
0
0
0
614

(58x)

36

614

0

614

(59x)

37
38
39

2
2
146 601

0
0
5 629

2
2
152 230

(56x)
(57x)
(57x)
(521)
(524)
(525)
(527)
(528)
(53x)
(541)
(543)
(544)
(545)
(546)
(548)
(549)

(551)
(552)
(553)
(554)
(556-9)

B.
B.I.
B.I.1
B.II.
B.II.2
B.II.3
B.II.4
B.III.
B.III.1
B.III.2
B.III.3
B.IV.
B.IV.5
B.IV.6
B.IV.7
B.IV.8
B.IV.9
B.IV.10
B.V.
B.V.11
B.V.12
B.V.13
B.V.14
B.V.15

Výnosy (ř. 67)
Provozní dotace (ř. 42)
Provozní dotace
Přijaté příspěvky celkem (ř. 44 až 46)
Přijaté příspěvky zúčtované mezi organizačními složkami
Přijaté příspěvky (dary)
Přijaté členské příspěvky
Tržby za vlastní výkony a za zboží celkem (ř. 48 až 50)
Tržby za vlastní výrobky
Tržby z prodeje služeb
Tržby za prodané zboží
Ostatní výnosy celkem (ř. 52 až 57)
Smluvní pokuty, úroky z prodlení a ostatní pokuty a penále
Platby za odepsané pohledávky
Výnosové úroky
Kurzovné zisky
Zúčtování fondů
Jiné ostatní výnosy
Tržby z prodeje majetku celkem (ř. 59 až 63)
Tržby z prodeje dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku
Tržby z prodeje cenných papírů a podílů
Tržby z prodeje materiálu
Výnosy z krátkodobého ﬁnančního majetku
Výnosy z dlouhodobého ﬁnančního majetku
VÝNOSY CELKEM
C.
VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ PŘED ZDANĚNÍM
A.VIII.29 Daň z příjmů
D.
VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ PO ZDANĚNÍ (ř. 65 a 66)

Číslo
řádku
40
41
(691)
42
43
(681)
44
(682)
45
(684)
46
47
(601)
48
(602)
49
(604)
50
51
(641-2) 52
(643)
53
(644)
54
(645)
55
(648)
56
(649)
57
58
(652)
59
(653)
60
(654)
61
(655)
62
(657)
63
64
65
(591)
66
67

Činnost
hlavní
148 854
62 744
62 744
0
0
0
0
3 916
0
3 915
1
82 181
0
0
24
815
80 957
385
13
0
0
0
0
13
148 854
2 255
2
2 253

Činnost
Celkem
hospodářská
4 591
153 445
0
62 744
0
62 744
0
0
0
0
0
0
0
0
4 357
8 273
0
0
4 357
8 272
0
1
224
82 405
0
0
0
0
0
24
0
815
0
80 957
224
609
10
23
10
10
0
0
0
0
0
0
0
13
4 591
153 445
-1 038
1 217
0
2
-1 038
1 215

43
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4 316
5 140
6 260
479
1 100
7 100
248 129

38 145
6 956
40 899
199 306
16 346
69 541
42 995
12 060
426 248
94 207
0
51 585
128 855
4 252
44 309
13 671
41 960
9 079
32 154

31 748
6 321
38 069
21 644

775
609

Počet zaměstnanců
fyzický: prac. poměr k 31. 12., bez OON
průměrný přepočtený za celý rok, bez OON

-564

2 113
3 499
425 684

528
458

95
8 615
8 710
3 137

1 186

České
Budějovice
26 679
4 983
18 318
123 651
10 246
43 569
14 562
4 936
246 943
47 797
16 776
21 309
86 507
4 524
27 809
19 012

Praha

Pořízení investice stavební včetně pozemků
Pořízení zařízení, strojů
Celkem investiční výdaje
Dotace na investice

Hospodářský výsledek

Spotřeba mat., zboží a ener.
Opravy a udržování
Náklady na služby
Mzdové náklady bez OON
OON–DPČ a DPP
Soc. a zdr. pojištění
Ostatní náklady
Odpisy
Náklady celkem
Tržby za vl. výkony a služby
Tržby za služby v rámci IP
Tržby od zdravotních pojišťoven
Dotace z MPSV
Dotace od ostatních ministerstev a Úřadu vlády
Dotace – kraje
Dotace – obce, města
Ostatní dotace (dotace od úřadu práce) včetně
dotací od EU
Ostatní výnosy
Dary
Dary – obce, města
Sbírky církevní včetně Postní almužny
Sbírky veřejné
Výnosy celkem

Ukazatel

v tisících Kč

537
468

5 463
4 812
10 275
3 301

-2 286

603
3 272
289 735

8 021
9 504

26 550

46 396
8 094
18 143
151 845
6 201
52 547
332
8 463
292 021
80 837
203
24 042
443
1 355
98 890
36 015

Plzeň

716
636

8 798
3 604
12 402
8 445

7 741

4 043
8 648
341
308
208
353 352

45 457

55 451
4 049
24 072
180 767
5 716
61 589
8 955
5 011
345 611
82 634
1 565
31 491
128 337
9 078
30 205
11 036

Litoměřice

1 250
1 033

28 892
20 189
49 081
46 221

4 837

868
8 797
623 638

33 116
21 441

25 463

Hradec
Králové
59 721
13 736
47 596
316 204
21 658
109 617
23 734
26 535
618 801
75 486
62 919
151 242
157 154
3 626
47 585
35 941

1 199
1 120

42 954
9 279
52 233
51 391

929

2 137
512
680 639

20 599
33 720

36 706

62 701
9 000
53 644
368 003
22 585
129 698
10 417
23 662
679 710
100 297
41 250
114 682
202 929
15 622
49 251
62 935

Brno

1 901
1 683

23 052
21 207
44 259
36 359

-3 136

30 295
15 823
2 590
6 873
8 659
902 559

32 489

104 862
13 645
51 241
486 926
22 421
168 633
27 887
30 080
905 695
215 411
33 063
102 379
344 628
4 610
61 274
44 465

Olomouc

1 330
1 192

21 045
24 029
45 074
21 108

-5 130

27 864
11 803
1 066
1 581
8 321
639 292

35 124

283
263

1 875
3 751
5 626

-849

160 362

1 824
1 088

493

0
0

0

410

485

485

59
57

3 983

3 983

1 215

23 441
153 445

1 472
8 129

49 386

8 578
7 519

167 905
101 807
269 712
191 606

4 354

141 452
149 055
4 476
15 583
63 808
4 477 320

297 945

Ostrava – Čes. katolická Řeckokatolická
Charita
Celkem
Opava
charita
charita
Česká republika
113 046
28 197
8
19 011
554 217
10 421
5 116
1 237
77 237
43 921
5 580
45
83 599
387 058
313 245
81 790
22 352
2 244 089
10 608
3 917
20
1 125
120 844
105 635
28 730
7 675
777 234
21 519
3 407
2
15 607
169 417
26 027
4 474
1 624
142 872
644 422
161 211
75
152 230
4 472 966
224 666
70 091
8 273
999 699
10 039
165 815
54 240
10 886
561 856
162 599
75 980
1 931
1 289 363
17 585
60 813
121 465
31 315
390 638
53 089
276 164

NÁKLADY A VÝNOSY ZA VŠECHNY CHARITY V RÁMCI ČESKÉ REPUBLIKY ZA ROK 2018

PŘÍLOHA TVOŘÍCÍ SOUČÁST ZÁVĚRKY podle vyhlášky č. 504/2002 Sb.
Účetní období od 1. 1. 2018 do 31. 12. 2018
I. OBECNÉ ÚDAJE
1. Údaje o účetní jednotce
Název účetní jednotky

Charita Česká republika

Sídlo

Vladislavova 1460/12, 110 00 Praha 1

IČ

701 00 969

Právní forma

Církevní právnická osoba

Předmět činnosti a poslání účetní jednotky, tj. činnosti hlavní,
hospodářské, případně další činnosti, a účel, pro který byla
zřízena

Poskytování a provozování charitativních, sociálních a zdravotních
služeb a zařízení, realizace humanitární pomoci a rozvojové spolupráce přímo nebo prostřednictvím jednotlivých arcidiecézí a diecézí v ČR
a mimo území ČR.
Koordinace a realizace okamžité a následné pomoci při katastrofách
a živelných pohromách.

Statutární orgány

Mgr. et Mgr. Lukáš Curylo

Organizační složky s vlastní právní subjektivitou

nejsou

Rozvahový den nebo jiný okamžik, k němuž se účetní
závěrka sestavuje

31. 12. 2018

Datum vzniku

27. 12. 1999

Zakladatel, zřizovatel

Česká biskupská konference, Thákurova 676/3, Praha 6 – Dejvice
IČO: 005 40 838

Vklady do vlastního jmění, povaha a výše těchto vkladů,
zápis vkladů do příslušného rejstříku

Na účet 91 jsou v průběhu roku účtovány sbírky a zahraniční dotace.
Na účet 901 dary na nákup dlouhodobého majetku, dědictví majetku.

Název jiných účetních jednotek, v nichž má účetní jednotka
sama nebo prostřednictvím třetí osoby jednající jejím jménem
a na její účet držící podíl, resp. akcie – výše podílu, počet
akcií, hodnota a druh, výše základního kapitálu, vlastního
jmění, fondů, HV za minulé období

Vzdělávací institut CHČR, spol. s r. o., Máchova 7, 120 00 Praha 2,
IČO: 271 82 231
podíl na základním kapitálu 100 %, vklad 200 000 Kč,
splaceno 200 000 Kč

Změny v obchodním rejstříku provedené v účetním období

nebyly

Organizační struktura účetní jednotky
viz příloha č. 1
2. ZAMĚSTNANCI A JEJICH OSOBNÍ NÁKLADY
Průměrný přepočtený počet zaměstnanců během účetního období

2017
58

2018
57

z toho průměrný přepočtený počet zaměstnanců - vedoucích pracovníků

4

6

Průměrný přepočtený počet členů statutárních orgánů

1

1

29 960,00

31 722,00

Osobní náklady zaměstnanců v členění dle výkazu zisků a ztrát (uvedeno pouze zaměstnanců
v ČR) v tis Kč
z toho osobní náklady zaměstnanců - vedoucích pracovníků

3 450,00

4 096,00

22 139,00

23 476,00

zákonné sociální pojištění

7 277,00

7 675,00

zákonné sociální náklady

544,00

571,00

mzdové náklady

Členům orgánů v roce 2018 nebyly poskytnuty žádné odměny ani funkční požitky, nebyly jim poskytnuty ani žádné půjčky, úvěry,
záruky či jiná plnění.
Členové orgánů nemají žádnou účast v osobách, s nimiž organizace v roce 2018 uzavřela smluvní vztahy.
II. APLIKACE OBECNÝCH ÚČETNÍCH ZÁSAD, POUŽITÉ ÚČETNÍ METODY, ZPŮSOBY OCEŇOVÁNÍ A ODPISOVÁNÍ S OHLEDEM
NA VÝZNAMNOST
1. Způsob ocenění významných složek majetku a závazků
a) zásob nakupovaných a vytvořených vlastní činností
b) dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku vytvořeného vlastní činností
c) pohledávky
d) cenných papírů a podílů, derivátů
e) závazků
f) ostatních významných složek majetku

pořizovací cenou včetně vedlejších pořizovacích
nákladů
nebylo
ocenění jmenovitou hodnotou
cenné papíry byly přeceněny k 31. 12. 2018
ocenění jmenovitou hodnotou
pořizovací cenou včetně vedlejších pořizovacích
nákladů

2. Stanovení úprav hodnot majetku – opravné položky
* způsob stanovení
nebyly
* zdroj informací pro stanovení výše
nebyly
3. Složky pořizovacích cen a vlastních nákladů s ohledem na významnost uvedení této skutečnosti
Druhy vedlejších pořizovacích nákladů, které se obvykle zahrnují do pořizovacích
n/a
cen nakupovaných zásob
Složky nákladů zahrnované do cen zásob stanovených na úrovni vlastních nákladů n/a

45

4. Významné změny metod a odchylky od metod včetně uvedení důvodů a vyčíslení vlivu na majetek a závazky,
na ﬁnanční situace a VH
* způsobu oceňování
nejsou
* způsobu odpisování
nejsou
* postupu účtování
nejsou
* uspořádání položek účetní závěrky a jejich obsahového vymezení
nejsou
5. Významné opravné položky k majetku
* druh
nebyly
* způsob stanovení
nerelevantní
* zdroj informací pro stanovení výše
nerelevantní
6. Stanovení odpisů majetku s ohledem na významnost
* způsob stanovení
účetní oprávky dle stanoveného odpisového plánu
každý předmět má stanovený odpisový plán
* zdroj informací pro stanovení výše
dle posouzení životnosti
7. Způsob přepočtu údajů v cizích měnách na českou měnu s ohledem na významnost
* použitý kurz (běžný/pevný)
pevný k prvnímu dni v měsíci dle platného kurzu ČNB
* periodicita změn pevných kurzů
měsíčně
8. Způsob stanovení reálné hodnoty u majetku a závazků podle zákona
* druh majetku/závazku
není
* popis použitého oceňovacího modelu při ocenění cenných papírů a derivátů není
* změny reálné hodnoty včetně změn v ocenění podílů ekvivalencí – dle druhů
není
ﬁnančního majetku – a způsob zaúčtování
* údaje o rozsahu a podstatě, vč. hlavních podmínek a okolností, které mohou
není
ovlivnit výši, časový průběh a určitost peněžních toků
* změny reálných hodnot během účetního období na příslušném účtu 92
není
* důvody a výše opravné položky, pokud nebyly majetek a závazky oceněny
není
reálnou hodnotou nebo ekvivalencí
9. Způsob a místo úschovy účetních záznamů
sídlo organizace: Charita Česká republika, Vladislavova 1460/12, 110 00 Praha 1
Způsob a místo úschovy účetních záznamů
provozovna: Marianeum, hotel a školicí středisko, Máchova 571/7, 120 00 Praha 2
III. DOPLŇUJÍCÍ ÚDAJE K ROZVAZE A VÝKAZU ZISKU A ZTRÁTY
1. Významné položky či skupiny položek z účetních výkazů, jejichž uvedení je podstatné pro analýzu a pro hodnocení ﬁnanční
a majetkové situace a výsledku hospodaření, pokud informace nevyplývají z výkazů
Významné položky, které nevyplývají přímo z výkazů
nejsou
Významné položky aktiv, pokud informace nevyplývají přímo z rozvahy – rozpis
nejsou
Významné položky kompenzované ve výkazech s jinými položkami
nejsou
* přijaté dotace na investiční a provozní účely
nejsou
- rozpis s uvedením výše dotací a jejich zdrojů
nejsou
* rozpis dlouhodobých bankovních úvěrů včetně úrokových sazeb a popisu zajištění úvěru
nejsou
* jiné
nejsou
* výše splatných dluhů pojistného na sociálním zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti – výše,
nejsou
datum vzniku, splatnost
* výše splatných dluhů veřejného zdravotního pojištění – výše, datum vzniku, splatnost
nejsou
* výše evidovaných daňových nedoplatků u místně příslušných ﬁnančních orgánů – výše, datum vzniku, splatnost
nejsou
* významné události od rozvahového dne do okamžiku sestavení závěrky
nejsou
2. Dlouhodobý majetek
Významné položky účtu 021 a 081
k 1. 1. 2018 v tis. Kč
k 31. 12. 2018 v tis. Kč
* budovy
82 318
29 454
82 318
30 464
Významné položky účtu 022 a 082
k 1. 1. 2018 v tis. Kč
k 31. 12. 2018 v tis. Kč
* stroje, přístroje a zařízení
1 089
1 016
1 350
1 087
* dopravní prostředky
1 362
1 362
1 243
925
* jiné
161
217
161
161
Výše úroků, pokud účetní jednotka rozhodla, že jsou součástí majetku
nejsou
3. Cenné papíry v držení s udáním počtu a rozsahu práv
ISIN
název CP
nominální hodnota
počet ks
jednotková cena
CS0008438560
Cukrárna Karlín
1 000
9
0,00
Počet a jmenovitá hodnota
CS0008425153
Lázně Poděbrady
1 000
6
6 800,00
nabytých akcií za každý druh
CS0008420857
Michelské pekárny
500
32
0,00
zvlášť, jejich ocenění
CS0005021351
Tesla Karlín
680
19
402,00
CS0005112300
ČEZ
100
235
546,00
Základní jmění ve společnosti Vzdělávací institut CHČR,
Počet a hodnota podílů
spol. s r. o., Praha 2 ve výši 200 000 Kč
Počet a hodnota vyměnitelných a prioritních dluhopisů
nejsou
Podobné cenné papíry nebo práva – počet a rozsah práv, která zakládají nejsou
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4. Soubor majetku a věcí oceněného podle §25 odst. 1 písm. k) zákona
Kulturní památky, sbírky muzejní povahy, předměty kulturní hodnoty a církevní stavby, pokud není známa jejich
nejsou
pořizovací cena – počet věcí a souborů, odkaz na účetní záznam o skutečném stavu, popř. přiložit seznam
5. Lesní pozemky
Výměra lesních pozemků s lesním porostem
nejsou
Výše ocenění lesních porostů (po 57 Kč za m2)
není
Rozpis dlouhodobého nehmotného majetku (popř. cena, oprávky) – významné položky
Program Helios Orange,
1 387 tis. Kč
(v tis. Kč)
účetní a informační SW
Majetek ve ﬁnančním pronájmu
není
Majetek neuvedený v rozvaze
není
drobný hmotný majetek
* drobný hmotný majetek
4 265 tis. Kč
do 40 tis. Kč
* drobný nehmotný majetek
není
* další
není
Rozpis majetku zatíženého zástavním právem nebo věcným břemenem
není
Převedené nebo poskytnuté zajištění
není
Pronájem majetku
není
Cizí majetek uvedený v rozvaze, např. majetek v rámci pronajatého podniku nebo jeho části není
Majetek s tržním oceněním výrazně vyšším nebo nižším než v účetnictví s uvedením rozdílu není
6. Pohledávky (v tis. Kč)
2017
2018
* po lhůtě splatnosti
0
0
* s dobou splatnosti nad pět let od rozvahového dne
0
0
* zatížené zástavním právem
0
0
7. Dary – přijaté a poskytnuté (v tis. Kč)
* přijaté (rozpis významných darů včetně uvedení dárců):
Nadace Česká spořitelna
1 500
T-Mobile
550
* veřejné sbírky s uvedením účelu a vybraných částek (viz příloha seznam veřejných sbírek s rozpisem výtěžku)
Poskytování charitní péče v České republice v sociální a zdravotní oblasti, podpora trvale udržitelného rozvoje a rozvoje občanské společnosti, podpora výstavby, modernizace a provozu středisek chaTříkrálová sbírka
ritní ošetřovatelské a pečovatelské péče, krizová humanitární pomoc v České republice a v zahraničí,
koordinace, metodická podpora v rámci charitní sítě, osvětová činnost a propagace charitního díla.
Příprava, rozvoj a realizace projektů v oblasti sociální péče, zdravotnictví, školství a vzdělávání
v zahraničí, rozvojová spolupráci na podporu obnovitelných zdrojů obživy a podnikání, zajištění
Humanitární zahraniční sbírka
emergentní humanitární pomoci v oblastech postižených přírodními katastrofami, válečnými konﬂikty,
zajištění provozu stálých zahraničních misí v postižených oblastech.
Zajištění pomoci lidem v nouzi, tíživých životních situacích, těžce nemocným, lidem bez domova
a bez přístřeší, opuštěným lidem, dětem a matkám s dětmi, starým lidem, cílových skupinám na úzeSbírka pro Českou republiku
mí České republiky, které se ocitly v tísni ať už vlivem zdravotních, sociálních příčin nebo dopadem
životních katastrof. Součástí veřejné sbírky je Vojenský fond Solidarity, zřízený na podporu vojáků
z povolání, jejich rodin nebo pozůstalých, kteří se ocitli v tísni.
* poskytnuté (rozpis významných darů včetně uvedení příjemců):
poskytnuté dary jsou součástí vyúčtování výtěžku veřejných sbírek
8. Dluhy (v tis. Kč)
2017
2018
* po lhůtě splatnosti
0
0
* kryté zárukou (s uvedením povahy a formy)
0
0
* s dobou splatnosti nad pět let od rozvahového dne
0
0
* nevykázané v rozvaze
0
0
9. Úprava informací ve výkazech za minulé období v případě nesrovnalosti
Rozvaha
nejsou
Výkaz zisků a ztrát
nejsou
10. Výsledek hospodaření
* hlavní činnost (v tis. Kč)
1 217
* hospodářská činnost (v tis. Kč)
-1 038
11. Způsob zjištění základu daně z příjmů, informace o použitých daňových úlevách a způsobech užití prostředků v běžném
účetním období, získaných z daňových úlev v předcházejících daňových obdobích, v členění za jednotlivá zdaňovací období
podle požadavku zvláštních právních předpisů
V roce 2018 byly v hlavní činnosti zdaněny útvary OOA sociální a OOA zdravotní a dále hospodářská činnost. Vzhledem ke ztrátě
v hospodářské činnosti vyšla celkově daňová ztráta.
Daňová povinnost za zdaňovací období roku 2018 na dani z příjmů právnických osob je ve výši 0 Kč. Účetní jednotka nevyužila
možnosti osvobození dle § 20 odst. 7 zákona o daních z příjmů č. 586/1992 Sb.
12. Způsob vypořádání výsledku hospodaření z předcházejících účetních období, zejména rozdělení zisku
Hospodářský výsledek z předcházejících účetních období byl převeden do nerozděleného výsledku z předcházejících účetních
období.

47

13. Celkové odměny auditorovi
101 640 Kč včetně DPH (vyúčtován audit za předchozí dvě účetní
období)
Odměna auditorovi za jiné ověřovací služby
4 840 Kč včetně DPH
Odměna daňovému poradci za daňové poradenství
25 410 Kč včetně DPH
Odměna daňovému poradci za jiné neauditorské služby
0
14. Individuální kvóta, individuální limit prémiových práv a jiných obdobných kvót a limitů, o kterých účetní jednotka neúčtovala
na rozvahových ani výsledkových účtech, protože náklady na získání informace o jejich reprodukční ceně převýšily její významnost
nerelevantní
15. Výše a povaha jednotlivých složek výnosů a nákladů mimořádných svým objemem a původem
* náklady
nejsou
* výnosy
nejsou
Odměna auditorovi za audit účetní závěrky

FINANČNÍ LEASING
Datum zahájení
Trvání
Datum ukončení
Součet splátek (bez DPH)
Dosud zaplaceno
Splatno do 1 roku
Splatno po 1 roce

0
0
0
0
0
0
0

Okamžik sestavení účetní závěrky: 31.12. 2018
Sestavil: Ing. Jitka Jandáková

0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0

ZAHRANIČNÍ HUMANITÁRNÍ SBÍRKA

Charita Česká republika – čj. S-MHMP/
1327710/2012, 1340351/2012 ze dne 15. 10. 2012

Charita Česká republika – čj. S-MHMP/
1483969/2012,1485728/2012 ze dne 16. 11. 2012

12/2017 – 11/2018
0,00
116 258 148,52
6 403 945,01
5,51 %
109 854 203,51
17 917 323,27
127 771 526,78
112 475 397,97
15 296 128,81

SBÍRKA PRO ČESKOU REPUBLIKU
Charita Česká republika – čj. S-MHMP/ 819810/2012,
846629/2012 ze dne 20. 8. 2013
Vyúčtování za rok 2018
vlastní vklad v Kč
hrubý výtěžek
náklady x %
%
čistý výtěžek
nevyužitý výtěžek z min. obd.
čistý výtěžek celkem
použití čistého výtěžku
zbývá k dalšímu použití
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12/2017 – 11/2018
0,00
15 777 788,67
50 261,90
0,32 %
15 727 526,77
10 061 245,19
25 788 771,96
10 529 491,00
15 259 280,96

0
0
0
0
0
0
0

Statutární orgán: Mgr. et Mgr. Lukáš Curylo
Podpisový záznam statutárního orgánu:

TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA

Vyúčtování za rok 2018
vlastní vklad v Kč
hrubý výtěžek
náklady x %
%
čistý výtěžek
nevyužitý výtěžek z min. obd.
čistý výtěžek celkem
použití čistého výtěžku
zbývá k dalšímu použití
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0
0
0
0
0
0
0

Vyúčtování za rok 2018
vlastní vklad v Kč
hrubý výtěžek
náklady x %
%
čistý výtěžek
nevyužitý výtěžek z min. obd.
čistý výtěžek celkem
použití čistého výtěžku
zbývá k dalšímu použití

12/2017 – 11/2018
0,00
2 874 057,96
105 304,12
2,66 %
2 768 753,84
17 917 323,27
20 686 077,11
4 167 767,86
16 518 309,25

STANOVENÍ ROČNÍHO ODPISU BUDOV
Roční odpis budovy
zařazen
odepisování roků
životnost
zbývá odepisovat
roční odpis

Vladislavova
Máchova
1. 6. 2004 1. 11. 2001
14
18
50
102
36
85
665 908,00 337 767,00

RD Roštín
27. 5. 2015
4
60
56
2 394,00
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Dárci a partneři
Své služby by Charita Česká republika včetně celé charitní sítě nemohla poskytovat bez podpory malých a velkých dárců, institucí či ﬁrem. Naše velké poděkování za nezištnou pomoc a podporu patří
také stovkám dobrovolníků v České republice i v zahraničí.

PARTNEŘI

GENERÁLNÍ PARTNER

INSTITUCE

Evropská unie
Evropský sociální fond
2SHUDĆQtSURJUDP=DPĕVWQDQRVW
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HLAVNÍ PARTNER

MEDIÁLNÍ PARTNEŘI

Děkujeme rovněž všem ostatním větším i menším dárcům a také obcím,
ﬁrmám a institucím, které podpořily charitní dílo.

CÍRKEVNÍ INSTITUCE

INSTITUCE A FIRMY
1. KORONERSKÁ, s. r. o.
Aramark, s. r. o.
Botanicus
Comitia Finance SE
Česká zbrojovka, a. s.
KRO-MEL, s. r. o.
Obec Šaratice

Oresi, s. r. o.
Sellier & Bellot, a. s.
Smart Buyers Club
Special Service International,
s. r. o.
v. e. TERCIE, s. r. o.

Konvent sester alžbětinek
Oblastní charita Třebíč
Římskokatolická farnost Stará Bělá

WTF Communication, s. r. o.

INDIVIDUÁLNÍ DÁRCI
Vlasta Bednářová
David Buršík
Ing. Josef Diessl
Filip Eisenreich
MUDr. Petr Gorun
Martin Gotthard
Martin Hájek
Ing. Josef Halámek
MUDr. Jaroslav Haman
Marie Havranová
Štěpán Hrabovský
Ing. Lubomír Ježek
Milan Kasík
Zdeněk Kaufman
Mgr. Tomáš Kučera
Klára a Michal Liptákovi

Barbora Macurová
Michal Mádle
Eva Mádrová
Ing. Alois Měchura
Miloš Merta
Pavel Micka
Vojtěch Míka
Hynek Mocek
Bc. Michaela Moravcová
Denisa Muchová
Mgr. Miroslav Orság
Michal Panský
Eva Pavlíková
Jana Poulová
Josef Procházka
Pavel Rejl

Jan Rozsa
Ing. Vojtěch Rýznar
Francisco Sanchez Temez
Bedřich Svoboda
doc. Ing. Petr Sysel
Petr Štěpánek
MUDr. Petr Trávníček
Jan Urbánek
Petr Válek
Luboslav Vašíček
Marie Vavrušková
Jan Vyhnánek
Veronika Zemanová
JUDr. Zdeněk Zítka
… a dlouhá řada dalších
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Organizační struktura
CARITAS INTERNATIONALIS (165 organizací po celém světě)
CARITAS EUROPA (49 členů)
CHARITY ČESKÁ REPUBLIKA
Zřizovatel: Česká biskupská konference
Statutární orgán: editel Charity Česká republika

Právní forma: církevně právnická osoba
Nejvyšší orgán: rada ředitelů

SEKRETARIÁT CHARITY ČESKÁ REPUBLIKA
Zajišťuje koordinaci všech těchto aktivit na celostátní úrovni. Dále má samostatné oddělení humanitární pomoci
a rozvojové spolupráce, provozuje hotel a školicí středisko Marianeum, infocentrum a obchůdek.

DIECÉZNÍ CHARITY

tvoří základ sítě Charity Česká republika, hlavní náplní jejich práce je poskytování sociálních a zdravotních služeb.

ŘECKOKATOLICKÁ
CHARITA

CELKEM 296 OBLASTNÍCH, MĚSTSKÝCH A FARNÍCH CHARIT

ČESKÁ KATOLICKÁ
CHARITA

ACH PRAHA

DCH PLZEŇ

DCH OSTRAVSKO-OPAVSKÁ

ACH OLOMOUC

DCH LITOMĚŘICE

DKCH HRADEC KRÁLOVÉ

DCH ČESKÉ BUDĚJOVICE

DCH BRNO

Koordinují činnost Charit na území daného biskupství (diecéze), případně některé služby samy přímo provozují.
Většina DCH se věnuje také integraci cizinců a pomoci v zahraničí. Arcidiecézní Charity, diecézní Charity,
Česká katolická charita a Řeckokatolická charita mají po jednom zástupci v radě ředitelů.

10
STŘEDISEK

3 OBLASTNÍ
CHARITY

ACH = arcidiecézní Charita, DCH = diecézní Charita, DKCH = diecézní katolická Charita

ČLENOVÉ CHARITY ČESKÁ REPUBLIKA
DIECÉZNÍ CHARITA
BRNO
ředitel: Ing. Mgr. Oldřich Haičman, MBA
prezident: Mons. Mgr. Josef Zouhar
třída Kpt. Jaroše 1928/9, 602 00 Brno
T: +420 538 700 950, +420 545 426 610
E: reditelstvi@brno.charita.cz
www.dchb.charita.cz
www.facebook.com/Charita.Brno
Oblastní Charity: Blansko, Služby
Brno (Farní charity: Brno-Bystrc,
Brno-Kohoutovice, Brno – Královo
Pole, Brno-Křenová, Brno-Líšeň,
Brno-Lesná, Brno-Řečkovice, Brno
– Staré Brno, Brno – Starý Lískovec,
Brno – Sv. Augustin, Brno – Sv. Jakub,
Brno – Sv. Tomáš, Brno-Zábrdovice,
Brno-Žabovřesky, Brno-Žebětín), Břeclav (FCH: Břeclav – Charvátská Nová
Ves, Dolní Dunajovice, Dolní Věstonice,
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Hlohovec, Hustopeče, Křepice, Ladná,
Moravská Nová Ves, Nikolčice, Novosedly, Šitbořice), Jihlava (FCH: Dačice,
Telč, Třešť), Hodonín (FCH: Archlebov,
Bohdalice, Čejkovice, Dambořice,
Dolní Bojanovice, Hodonín, Hovorany,
Lužice, Milonice-Nesovice, Mutěnice,
Prušánky, Ratíškovice, Slavkov u Brna,
Uhřice, Ždánice, Želetice u Kyjova),
Rajhrad (FCH: Blažovice, Holubice,
Oslavany, Ostrovačice, Podolí u Brna,
Pozořice, Rosice u Brna, Veverské
Knínice, Žatčany), Tišnov (FCH: Veverská Bítýška), Třebíč (FCH: Benetice,
Březník, Budišov u Třebíče, Heraltice,
Jaroměřice nad Rokytnou, Jemnice,
Kněžice, Lipník, Mohelno, Moravské
Budějovice, Myslibořice, Náměšť nad
Oslavou, Opatov, Pyšel, Radkovice
u Hrotovic, Rokytnice nad Rokytnou,
Rouchovany, Rudíkov, Šebkovice, Trnava, Vladislav, Vlčatín, Výčapy), Znojmo

(FCH: Běhařovice, Blížkovice, Moravský
Krumlov, Pavlice, Petrovice u Moravského Krumlova, Prosiměřice, Přímětice,
Šatov, Trstěnice, Višňové, Vranov nad
Dyjí, Znojmo – Sv. Kříž, Znojmo – Hradiště sv. Hypolita, Znojmo-Louka, Žerotice), Žďár nad Sázavou (FCH: Heřmanov
u Velké Bíteše, Nové Město na Moravě,
Radešínská Svratka – Jámy – Olešná,
Velké Meziříčí).

DIECÉZNÍ CHARITA
ČESKÉ BUDĚJOVICE
ředitel: Mag. theol. Jiří Kohout
prezident: R. D. JCLic. Mag. theol.
Stanislav Brožka
Kanovnická 18,
370 01 České Budějovice
T:. +420 386 353 120
E: sekretariat@dchcb.charita.cz
www.dchcb.cz

Profesionální Charity: České Budějovice, Horažďovice, Jindřichův Hradec,
Kamenice nad Lipou, Kaplice, Malenice,
Milevsko, Pacov, Pelhřimov, Písek,
Prachatice, Strakonice, Sušice, Tábor,
Třeboň, Týn nad Vltavou, Veselíčko,
Vimperk, Zliv.
Dobrovolné Charity (bez právní subjektivity): Bílá Hůrka, Boršov nad Vltavou,
Český Krumlov, Katovice, Nové Hrady,
Rožmitál pod Třemšínem, Velešín,
Vlachovo Březí, Vyšší Brod.

DIECÉZNÍ KATOLICKÁ
CHARITA HRADEC
KRÁLOVÉ
ředitel: Ing. Anna Maclová
prezident: Mons. Mgr. Pavel Rousek
Velké náměstí 37, 500 01 Hradec
Králové
T:. +420 495 063 135
E: dchhk@hk.caritas.cz
www.hk.caritas.cz
www.facebook.com/hk.caritas.cz
Oblastní Charity: Červený Kostelec,
Havlíčkův Brod, Hradec Králové, Jičín,
Jilemnice, Kutná Hora, Náchod, Nové
Hrady u Skutče, Pardubice, Polička,
Trutnov, Ústí nad Orlicí.
Farní Charity: Dobruška, Dolní Újezd
u Litomyšle, Dvůr Králové nad Labem,
Chrudim, Litomyšl, Přelouč, Rychnov
nad Kněžnou, Studenec u Horek.

DIECÉZNÍ CHARITA
LITOMĚŘICE
ředitelka: Růžena Kavková
prezident: R. D. ICLic. Józef Szeliga
Kosmonautů 2022,
412 01 Litoměřice
T:. +420 416 731 452,
+420 416 735 606
E: info@ltm.charita.cz
www.dchltm.cz
Profesionální oblastní Charity: Česká
Kamenice, Liberec, Most, Rumburk,
Sobotka, Šluknov, Teplice, Ústí nad
Labem.
Profesionální farní Charity: Česká Lípa,
Litoměřice, Lovosice.
Dobrovolné Charity: Chomutov, Jirkov,
Kadaň, Mladá Boleslav, Žatec.

ARCIDIECÉZNÍ CHARITA
OLOMOUC
ředitel: Václav Keprt
prezident: Mons. Bohumír Vitásek
Křížkovského 6, 779 00 Olomouc

T:. +420 585 229 380,
+420 581 115 211, +420 739 526 262
E: info@acho.charita.cz
www.acho.charita.cz
Charity: Bystřice pod Hostýnem,
Holešov, Hranice, Kojetín, Konice,
Kroměříž, Kyjov, Luhačovice, Moravská Třebová, Nový Hrozenkov,
Olomouc, Otrokovice, Prostějov,
Přerov, Slavičín, Strážnice, Hospic
na Svatém Kopečku, Svitavy,
Šternberk, Šumperk, Uherské Hradiště, Uherský Brod, Valašské Klobouky,
Valašské Meziříčí, Veselí nad Moravou,
Vsetín, Vyškov, Zábřeh, Zlín.

DIECÉZNÍ CHARITA
OSTRAVSKO-OPAVSKÁ
ředitel: Mgr. et Mgr. Lukáš Curylo
prezident: P. Jan Larisch, Th.D.
Kratochvílova 3, 702 00 Ostrava
T:. +420 599 525 941
E: info@dchoo.charita.cz
http://dchoo.charita.cz
Facebook: @dchoo.charita.cz;
Instagram: @dchoo.charita.cz
Charity: Bohumín, Český Těšín, Frenštát pod Radhoštěm, Frýdek-Místek,
Hlučín, Hrabyně, Jablunkov, Jeseník,
Kopřivnice, Krnov, Charita sv. Martina
v Malé Morávce, Nový Jičín, Odry,
Opava, Ostrava, Charita sv. Alexandra
v Ostravě, Studénka, Třinec.

DIECÉZNÍ CHARITA
PLZEŇ
ředitel: Ing. Jiří Lodr
prezident: Mons. František Radkovský
viceprezident a spirituál: Bc. Ladislav
Lego
adresa: Hlavanova 16, 326 00 Plzeň
T:. +420 377 221 540,
+420 377 223 861, ID: 4xqtw67
E: info@dchp.charita.cz,
jiri.lodr@dchp.charita.cz
www.dchp.cz

ARCIDIECÉZNÍ CHARITA
PRAHA
ředitel: Ing. Bc. Jaroslav Němec
prezident: ThDr. Jan Balík, Ph.D.
Londýnská 44, 120 00 Praha 2
T:. +420 224 246 519, +420 224 246 573
fax: +420 222 522 352
E: praha@praha.charita.cz
www.praha.charita.cz
Farní Charity registrované na Ministerstvu kultury ČR: Benešov, Beroun,
Brandýs nad Labem – Stará Boleslav,
Čelákovice, Dobříš, Holešovice, Kladno, Kolín, Kralupy nad Vltavou, Lysá
nad Labem, Mnichovice, Mníšek pod
Brdy, Neratovice, Nové Strašecí, Nymburk, Praha 1 – Malá Strana, Praha 1
– Nové Město, Praha 3 – Vinohrady,
Praha 3 – Žižkov, Praha 4 – Chodov,
Praha 4 – Modřany, Praha 4 – Lhotka,
Praha 5 – Smíchov, Praha 6 – Břevnov,
Praha 6 – Řepy, Praha 8 – Kobylisy,
Praha 10 – Strašnice, Praha 10 –
Vršovice, Praha 14, Praha-Barrandov,
Příbram, Radotín, Rakovník, Roudnice
nad Labem, Řevnice, Říčany, Slaný,
Starý Knín, Stodůlky, Strahov, Vlašim.
Farní charita Nové Strašecí, Farní
charita Slaný, Farní charita Radotín,
Farní charita Mnichovice, Farní charita
Kladno.
Farní Charity neregistrované: Český
Brod, Praha 2 – Nové Město (Sv. Ignác),
Praha 4 – Braník, Praha 5 – Košíře,
Praha 6 – Liboc, Praha 8 – Karlín,
Praha 8 – Bohnice.

ČESKÁ KATOLICKÁ
CHARITA (domovy
duchovních a řeholnic)
ředitel: Ing. Jaroslav Dufek
Vladislavova 12, 110 00 Praha 1
T:. +420 296 243 334, +420 296 243 336
E: domovy@charita.cz
www.ckch.cz

Oblastní Charity: Bor u Tachova,
Klatovy, Ostrov, Rokycany.

ŘECKOKATOLICKÁ
CHARITA

Městská Charita: Plzeň (Farní charity:
u katedrály sv. Bartoloměje, Plzeň-Bory, Plzeň-Litice, Plzeň-Lobzy, Plzeň
– Severní předměstí, Plzeň-Slovany,
Plzeň západ).

ředitelka: Mgr. Natálie Slivocká
prezident: O. Mgr. Ján Kočerha
Mexická 641/4, 101 00 Praha 10
E: charita@exarchat.cz
www.charita.reckokat.cz

Farní Charity: Aš, Blovice, Dolní Bělá,
Horšovský Týn, Cheb, Chlum Svaté
Maří, Chodov, Karlovy Vary, Kraslice,
Mariánské Lázně, Plasy, Přeštice,
Sokolov, Staňkov, Stráž u Tachova,
Stříbro, Zbiroh.

Oblastní řeckokatolické Charity:
České Budějovice, Liberec, Olomouc.
Aktualizováno ke dni k 31. 5. 2019.
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RECEPČNÍ
Branislav Pažitka, 0.9

RECEPČNÍ
Johana Polášková, DPČ

ÚČETNÍ
Soňa Dvořáková, 1.0

FINANČNÍ
ASISTENTKA
Jana Plitzová, 1.0

HL. WEBOVÝ ADMIN.
Jan Svatoš, ext.

GRAFIČKA
Viola Urbanová, ext.

FUNDRAISERKA
Lenka Šnajdrová, 1.0

SPECIALISTA
KOMUNIKACE
Tereza Linhartová, 1.0

TISKOVÝ MLUVČÍ
Jan Oulík, 1.0

PROJEKTOVÁ
MANAŽERKA
A KOORDINÁTORKA
TKS
Gabriela Víšová, 1.0

FINANČNÍ MANAŽER
Petr Šíma, ext.

SOCIÁLNÍ ANALYTIK
Martina Veverková, 1.0

KOORDINÁTORKA
PRO SOCIÁLNÍ
OBLAST, ODBORNÝ
GARANT KE KVALITĚ
V CHARITĚ
Iva Kuchyňková, 1.0

PROJEKTOVÝ
MANAŽER
Milan Vašek, 0.5

SOCIÁLNÍ
PRACOVNÍK –
ANALYTIK PRO
LEGISLATIVNÍ
OBLAST
Jana Klusáková,
Seďová, 1.0

KOORDINÁTORKA
ZDRAVOTNICKÝCH
AKTIVIT
Ludmila Kučerová, 1.0

ODBORNÁ
ASISTENTKA
INFOLINKY
Eva Obrátilová, 0.5

KOORDINÁTORKA PROJEKTU
Alžběta Karolyiová, 1.0

TECHNICKÝ SPRÁVCE
Miloň Holan, ext.

RECEPČNÍ
Mikuláš Dvořák, DPP

RECEPČNÍ
Táňa Valentová, DPČ

RECEPČNÍ
Eva Dvořáková, 0.9

RECEPČNÍ
Pavel Kolaja, 0.9

ASISTENTKA OKF
Kateřina Zýmová, 0.5

ODBORNÝ
KOORDINÁTOR
PRO OBLAST MIGRACE
Klára Boumová, 1.0

ZÁSTUPKYNĚ
VEDOUCÍHO
Lenka Ryšlinková, 1.0

ÚČETNÍ
Romana
Mentlíková, 1.0

ÚČETNÍ
Jiří Hájek, 1.0

HLAVNÍ ÚČETNÍ
Renata Kozáková, 1.0

VEDOUCÍ ODDĚLENÍ
KOMUNIKACE A FR
Simona Juračková, 1.0

POMOCNÁ
ASISTENTKA
Markéta Řečinská, 0.5

VEDOUCÍ ODDĚLENÍ
ODBORNÝCH AGEND
neobsazená pozice

IT, BEEINSIDE
EXT.

MZDOVÁ ÚČETNÍ,
VGD EXT.

ASISTENTKA
SEKRETARIÁTU
Daniela Lávičková, 1.0

PROGRAMOVÝ
MAN. GRV
Jiří Tillner, 1.0
KOORDINÁTORKA
PROJEKTŮ
Šárka Zápotocká, 1.0
KOORDINÁTORKA
PROJEKTŮ
Jana Harušťáková, 1.0
FINANČNÍ
KOORDINÁTORKA
A PROJEKTOVÁ
ASISTENTKA
Petra Špiková 1.0

VÝKONNÁ
ASISTENTKA
ODDĚLENÍ
Tereza Režnarová, 1.0

DEVELOPMENT
MANAGER
Anna Susarenco, 1.0

GENERÁLNÍ SEKRETÁŘ
CHČR, VEDOUCÍ TÝMU GS
Jakub Líčka, 1.0

VEDOUCÍ
ŠS MARIANEUM
Jiří Šolta, 1.0

FACILITY
MANAŽER
Matěj Prášil, DPP

OFFICE MANAŽERKA
Michaela Moravcová, 1.0

HR GENERALISTA
Jana
Šmídová, 0.8

VEDOUCÍ
EKONOMICKÉHO
ODDĚLENÍ
Jitka Jandáková, 1.0

HR GANERALISTA
Barbora
Pakostová, 0.8

ASISTENTKA GS/PROJEKTOVÁ
MANAŽERKA
Tereza Dubenská, 1.0

ŘEDITEL CHČR
Lukáš Curylo, 0.5

VEDOUCÍ MISE
V MONGOLSKU
Jana Žilková 1.0
VEDOUCÍ MISE
V MOLDAVSKU
Anastasia Para 1.0
VEDOUCÍ MISE
V GRUZII
Ekaterine
Meskhrikadze, 1.0

REGIONÁLNÍ
MANAŽER PRO
MONGOLSKO,
MOLDAVSKO,
GRUZII A BALKÁN
Evžen Diviš, 1.0

FINANČNÍ
KOORDINÁTOŘI:
AFRIKA
Aleksandra
Zheleznova, 0.8
BLÍZKÝ VÝCHOD
Lenka Junová, 1.0
MOLDAVSKO
A KOSOVO,
PROGRAMOVÁ
MANAŽERKA
PRO KOSOVO
Ana Kremenić, 1.0
GRUZIE
Petra Kožichová, 1.0

FINANČNÍ
MANAŽER
neobsazená pozice

AFRIKA
VEDOUCÍ PROJEKTŮ
PRO ZAMBII
Martina Havlíková, 1.0
PROJEKTOVÁ
KOORDINÁTORKA
PRO ZAMBII
Lucie Hrabcová, 1.0
VETERINÁRNÍ
SPECIALISTA PRO
JIŽNÍ SÚDÁN
Nakaale Marian
Lotieng, ext.

DESK OFFICER
Barbora Vlasová, 0.5
DESK OFFICER
Zdeněk Bělonožník, 0.7

REGIONÁLNÍ MANAŽER
PRO AFRIKU, BLÍZKÝ VÝCHOD, JV ASII
Lamis Bartůšková Khalilová, 1.0

BLÍZKÝ VÝCHOD
VEDOUCÍ MISE
V IRÁKU
Muhammad
Hammady, 1.0

VEDOUCÍ ODDĚLENÍ HPRS
Jiří Škvor, 1.0

CIMS PROGRAM ASSISTANT
Monika Major
Caritas Internationalis Secondment, 0.75

PREZIDENT
Mons. Pavel Posád (světící biskup DČB)

CIMS PROGRAM MANAGER
Annamária Vrzáčková
Caritas Internationalis Secondment, 1.0
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Katolický týdeník
Kousek neděle na každý den
církev a společnost

•
doma i ve světě
zprávy z vašeho regionu

•
komentáře a rozhovory

•

kultura a TV program
• 
témata do hloubky

•
duchovní povzbuzení

•
rodina a vztahy

•

Snímek Vojtěch Pospíšil / Člověk a Víra

telefon: 224 250 395
web: www.katyd.cz

Poslání a cíle
Základním cílem charitních služeb je ochrana člověka v jeho důstojnosti od početí až
po přirozenou smrt.
Charitní služba je založena na respektování, ochraně a rozvíjení přirozených práv
každého člověka a na křesťanském pojetí
etických hodnot, zakotvených v Písmu
svatém a v dokumentech sociálního učení
katolické církve.
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 zahraničí je vykonávána
s respektem vůči domácím kulturám a náboženským vyznáním.
Z Kodexu Charity Česká republika (2009)

56

Výroční zpráva 2018

CHARITA ČESKÁ REPUBLIKA
ředitel Charity Česká republika: Mgr. et Mgr. Lukáš Curylo
prezident Charity Česká republika: Mons. Pavel Posád, světící biskup
duchovní asistent: P. Mgr. Juan Bautista Ignatio Provecho López, OSA

SEKRETARIÁT CHARITY ČESKÁ REPUBLIKA
Vladislavova 12, 110 00 Praha 1
+ 420 296 243 330, + 420 296 243 344
sekretariat@charita.cz

CHARITA ČESKÁ REPUBLIKA NA WEBU
www.charita.cz – hlavní stránky Charity Česká republika
www.svet.charita.cz – oddělení humanitární pomoci a rozvojové spolupráce
www.trikralovasbirka.cz – Tříkrálová sbírka
www.marianeum.cz – školicí středisko Marianeum
facebook.com/charitaCR | facebook.com/charitavesvete | youtube.com/charitaCR

Vydala Charita Česká republika, Vladislavova 12, 110 00 Praha 1
Redakce: Milena Tučná
Fotograﬁe: Michal Gálik, Lubomír Kotek, Jan Oulík, Jakub Žák a archiv Charity Česká republika
Graﬁka a sazba: Bára Augustová, bara@virtualworld.cz
© Charita Česká republika, 2019
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Bílá Hůrka

Malenice
Vimperk
Vlachovo Březí

Jindřichův Hradec

Zliv

ČESKÉ
BUDĚJOVICE

Prachatice

Jemnic

Třeboň
Boršov n. Vltavou

Velešín
Český Krumlov

Plzeň

Kaplice

Nové Hrady

Praha

Vyšší Brod

Sv. Bartoloměj
Sv. Ignác

Plzeň západ

Šebkovic
Dačice

FARNÍ A OBLASTNÍ CHARITY V ČECHÁCH,
NA MORAVĚ A VE SLEZSKU
arcidiecézní Charita / diecézní Charita
oblastní/městská Charita
farní Charita
řeckokatolická Charita

Jilemnice

hranice diecézí
Trutnov

hranice krajů

Červený
Kostelec

Dvůr Králové
n. Labem

Náchod

Jeseník

Dobruška

HRADEC KRÁLOVÉ
Rychnov
n. Kněžnou
Pardubice
Malá Morávka

uč

Chrudim

Šumperk

Litomyšl

Bohumín

OSTRAVA

Moravská Třebová

Polička

Studénka

Odry

Šternberk

Svitavy

Hospic Sv. Kopeček

Nové Město
na M.
Žďár n. Sázavou

Hrabyně

Dolní Újezd

Nové Hrady
u Skutče

Hlučín

Opava
Zábřeh

čkův Brod

ice

Krnov

Ústí n. Orlicí

Konice

Frýdek-Místek
Kopřivnice

Frenštát
p. Radhoštěm

Hranice

Olešná
Prostějov

Jámy
Přerov
Valašské
Meziříčí

Heřmanov

Jihlava
Benetice

Velké
Meziříčí

Tišnov

Blansko
Vyškov

Kojetín

Nový
Hrozenkov

Bystřice p. Hostýnem

Veverská
Vsetín
Holešov
Budišov
Bítýška
Pyšel
Kroměříž
Náměšť
Veverské BRNO Pozořice
Zlín
n. O.
Bohdalice
Opatov
Knínice
Vladislav
Ostrovačice
Holubice
Uhřice
okytnice
Lipník Březník
Otrokovice
Rosice
n. R.
Výčapy
Podolí Blažovice
Rajhrad
Milonice-Nesovice
Luhačovice
Myslibořice
ce
Mohelno
Jaroměřice
Radkovice
Valašské
Slavkov
Oslavany
Uherské Hradiště
n. R.
Rouchovany
Klobouky
Ždánice
Žatčany Dambořice
Moravské
Moravský
Šitbořice
Budějovice Krumlov
Uherský Brod
Slavičín
Archlebov
Křepice
ce Blížkovice
Kyjov
Višňové
Pavlice
Želetice
Petrovice
Nikolčice
u Kyjova
Běhařovice Žerotice
Hovorany
Veselí n. M.
Trstěnice
Hustopeče
Přímětice
Vranov
Mutěnice
Znojmo
Čejkovice
n. Dyjí
Prosiměřice
Strážnice
Ratíškovice
Dolní Věstonice
– Hradiště
Dolní
Šatov
Hodonín
Bojanovice
– Sv. Kříž
Novosedly
Dolní
– Louka
Prušánky
Dunajovice
Lužice
Ladná
Hlohovec
Moravská
Charvátská Břeclav
Nová Ves
Nová Ves

ice

Rudíkov
Trnava
Třebíč

Brno

Královo Pole
Žabětín
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Třinec

Nový Jičín

OLOMOUC

Radešínská Svratka

Český Těšín

Jablunkov

