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Milí přátelé, sestry a bratři,
spolupracovníci na charitním díle,
považuji za svou povinnost především
poděkovat za nasazení, s jakým jste
v loňském roce konali svoji práci
v každodenních těžkých podmínkách.
Tato výroční zpráva je svědectvím
o vaší vytrvalé službě ve prospěch
potřebným.
Na prvním místě patří obdiv nás všech
charitním ošetřovatelkám. Na počátku
loňského roku nikdo netušil, jak obrovskou psychickou i fyzickou zátěž budou
zdravotní sestry se svými pacienty prožívat. Jsou sice zvyklé ošetřovat těžce
nemocné i infekční pacienty, ale tato
zkouška byla zcela nová — nebyl tu jeden
specifický infekční pacient, ale každý
pacient se stal potenciálně infekčním.
V podobné situaci se ocitly charitní pečovatelky. Také ony svoji roli zvládly na výbornou, stejně jako mnohé další profese.
Často si opakujeme, že právě tam, kde
lidé prožívají nějaké neštěstí a kde dochází k nejrůznějším těžkostem, je místo pro
působení Charity. Jsme vždy připraveni
pomoci všude tam, kde je to nejvíce potřeba. Krizové situace jsou naším údělem.
Současně bych chtěl všechny povzbudit,
protože vaše práce a námaha není a nebyla marná a již nyní přináší velký užitek,
úlevu a pomoc tolika lidem v nouzi! Vy
jste ovšem vybojovali tu nejlepší cenu —
lidskou tvář v naší rozdělené, zoufalé
společnosti. A to není málo.

Vážení příznivci charitního díla,
loni jsem v souvislosti se zápasem sester
domácí zdravotní péče za lepší podmínky
k vykonávání jejich nedostatečně doceněné práce napsal, že „pokud má naše doba
svoje hrdiny, jsou to lidé, kteří mají své
povolání rádi, a často i ve ztížených podmínkách odvádějí profesionální výkon.“
Tehdy však nikdo netušil, že skutečná
„zkouška ohněm“ teprve přijde.
Na jaře minulého roku nás zasáhla celosvětová pandemie nemoci covid-19, která
ochromila a omezila činnost rovněž naší
organizace, a i když znesnadnila našim
pracovníkům pomáhat potřebným, nezlomila našeho statečného ducha. Naopak!
Mnozí zaměstnanci a dobrovolníci Charity
pochopili nastalou situaci jako výzvu
a se srdcem na dlani i s odvahou jí čelili.
Často na hraně svých sil, ale s jasným
cílem — neopustíme ty, kteří se bez naší
pomoci neobejdou. Začali dovedně improvizovat, šít látkové roušky a vyrábět
či nakupovat ochranné pomůcky, oxygenátory na výrobu kyslíku pro nemocné,
kteří by jinak museli být hospitalizovaní
v nemocnicích. Tam, kde to bylo možné, se komunikace přesunula do online
prostoru. Těmi nejstatečnějšími byly opět
sestry. Nejenže své pacienty neopustily
v těžkých chvílích, ale naopak přinášely
kromě laskavého ošetřování i psychickou
podporu.
S podobným odhodláním se do práce
zapojili naše pečovatelky a další sociální
pracovníci, ale i dobrovolníci, kteří seniorům obstarávali nákupy či pomáhali
zvládat dětem školu „na distanc“.

Jsem na Charitu a její pracovníky,
dobrovolníky i nezištné podporovatele
a příznivce hrdý a chci vás ujistit o své
duchovní blízkosti a každodenní
duchovní podpoře.

Zvláštní dík patří též dětským koledníkům, díky nimž překročil výnos Tříkrálové sbírky 2020 hranici 133 milionů korun,
dále pracovníkům zajišťujícím humanitární a rozvojovou pomoc v zahraničí,
též děkuji za podporu všem příznivcům,
partnerům, dárcům, sponzorům i pracovníkům médií, díky kterým se o naší
službě a pomoci dozvídá široká veřejnost.
Děkuji také za všechny dary a modlitby.

Rád vám všem žehnám!

S úctou

			

Mons. Pavel Posád
biskup, prezident Charity Česká republika

Lukáš Curylo
ředitel Charity Česká republika

CHARITA
ČESKÁ REPUBLIKA
V DOBĚ
KORONAKRIZE
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Téměř celý rok 2020 byl významně
poznamenán nepříznivou pandemickou
situací, kdy se obrovskou rychlostí po celém
světě rozšířilo nebezpečné, vysoce infekční
respirační onemocnění covid-19. Pandemie
zaskočila nepřipravené všechny. Po prvním
překvapení, kdy si většina z nás nedokázala
vůbec připustit, že by se mohlo jednat
o skutečné nebezpečí, si svět začal uvědomovat, že to není jen krátkodobá záležitost.
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Charita Česká republika již na začátku
března 2020, ještě před vyhlášením nouzového stavu a následnými opatřeními
vlády ČR, z vlastní iniciativy zaváděla nezbytná opatření k ochraně zdraví svých
klientů i pracovníků a zrušila veškeré
hromadné akce. Velká část zaměstnanců
byla přesunuta do služeb, které potřebovaly personálně posílit. Díky těmto opatřením se povedlo nákazu eliminovat jak
u klientů, tak v případě zaměstnanců.
Od počátku pandemie se Charity potýkaly
s kritickým nedostatkem ochranných
pomůcek, které samy nakupovaly od
komerčních dodavatelů. Situace se zásobováním prostřednictvím krajských úřadů
se zlepšila až v druhé polovině března.
Část ochranných prostředků (jako roušky,
dezinfekci nebo ochranné krémy) obdržela Charita darem od jednotlivců a firem.
Symbolem první jarní vlny koronaviru
se stala „rouška“. Doslova celá země šila
roušky a Charity na tom měly nemalý
podíl, na řadě míst vznikly šicí dílny a následně distribuční centra, která pomáhala

zabezpečit nejen občany, ale i policisty,
hasiče, pracovníky úřadů a další.
Charita současně nabídla prostřednictvím svých krizových linek psychologickou pomoc, ve spolupráci s Českou
biskupskou konferencí zprostředkovala
i pomoc duchovních. V praktických
věcech pomáhala mnohdy zcela bezradným lidem síť charitních poraden.
Hned na začátku pandemie Charita ustanovila krizový štáb, který celostátně koordinoval jednotlivé kroky. Na pomoc lidem,
které pandemie uvrhla do složité situace,
jsme vyhlásili Sbírku pro Česko — Na vlně
pomoci proti bezmoci. Z výtěžku jsme
nakoupili oxygenátory pro potřeby nemocných v charitních domovech. V letních měsících jsme velmi prozíravě doplnili zásoby
ochranných pomůcek a pořídili speciální
přístroje — koncentrátory kyslíku, odsávačky a zařízení na měření kyslíku v krvi.
S ukončením prázdninového režimu už bylo jasné, že šlo o velmi odpovědný přístup.
S další vlnou pandemie v polovině října
loňského roku byla situace v Charitách
mnohem horší než v jarních měsících.
V některých domovech pro seniory se
nakazili jak pracovníci, tak klienti. Docházelo ke značným potížím se zabezpečením domácí i hospicové péče. Personální problémy nastaly i v dalších službách,
proto jsme zvýšili úsilí o získávání dalších
posil i z řad dobrovolníků. Zároveň jsme
pořídili technologie na testování svých
pracovníků a klientů ještě dříve, než se
k tomuto kroku odhodlal stát. Bylo nutné
za každou cenu udržet pracovní týmy
a nebylo možné spoléhat na přetížené
kapacity odběrových míst. Ani plošné
testování všechny problémy nevyřešilo,
ale situace se alespoň stabilizovala.

Cílem Charity Česká republika
je nenechat lidi v nouzi napospas
jejich osudu. I v době, kdy vláda
rozhodla o uzavření některých druhů
sociálních služeb,jsme se snažili
najít cesty, jak pomoci lidem
v nepříznivé situaci, a to alespoň
na dálku, např. kontaktem s radami
po telefonu. Na mnoha místech
tak byla Charita jedinou institucí,
která bez přestání pracovala a dávala
lidem naději a jistotu.

DOPADY PANDEMIE
NA KLIENTY
CHARITNÍCH SLUŽEB
Krize postihla nejen osoby v uzavřených
sektorech, ale měla závažné dopady i na
lidi v nestabilním postavení na trhu
práce, v prekarizovaných formách práce
a osoby, které jsou v důsledku nastavení
systému exekucí a sociálních dávek nuceni
pracovat v šedé ekonomice. Zásadně
se dotkla také rodičů samoživitelů. Ti
sice mají nárok na ošetřovné, to jim ovšem
kvůli napjatému rozpočtu nemusí stačit
pokrýt výdaje. Současná pandemie a s ní
přijatá opatření stále nepříznivě dopadají
na životy mnoha lidí. V České republice
žije v chudobě asi každý desátý člověk.
Stovky tisíc lidí jsou v exekuci. Navzdory
poklesu ekonomiky bylo v minulém roce
zahájeno nejméně exekucí za posledních
11 let — to je na první pohled dobrá zpráva, horší jsou už odhady odborníků, podle
nichž se finanční krize naplno projeví nejdříve v roce 2021. Tyto odhady se potvrzují
z praxe našich služeb, kde vidíme osoby,
které dosud svoji finanční situaci zvládaly
a nyní kvůli dopadům pandemie upadají
do dluhů. Enormně narostl také zájem
o potravinovou a materiální pomoc.

PSYCHOLOGICKÁ
POMOC
Charita provozuje 6 krizových linek.
Podle našich poznatků vzrostl počet lidí
pociťujících úzkost nebo propadajících
depresi; v září 2020 byl např. zaznamenán
rekordní počet hovorů za měsíc, celkem
734 (oproti září 2019 s 597 klienty jde
o nárůst o 23 %).

SBÍRKY PRO LIDI
V TĚŽKÉ SITUACI
Charita organizovala nebo se podílela
na různých sbírkách, z jejichž výsledků
bylo možné pomáhat těm, které epidemie
covidu dostala do těžké situace. První
z nich byla Sbírka pro Česko. Na vlně
pomoci proti bezmoci, kam lidé darovali
dohromady 6 380 766 Kč. Na nákup zdravotních pomůcek (zejména oxygenátorů)
byl zřízen Fond pomoci zdravotní péči.
Kromě příspěvků jednotlivců a firem
do něj přispěl i výnos akce společnosti
TeeTime SE „Hrajeme a pomáháme“
pod patronací České golfové federace
a Asociace golfových hřišť. Charita byla
též partnerem Mimořádného (pátého)
adventního koncertu na ČT 19. 12. 2020.
Vybrané peníze putují na přímou pomoc
rodinám samoživitelek či samoživitelů
a na vylepšení služeb, které jim Charita
poskytuje (vybavení v azylových domech,
rychlejší internet pro distanční výuku dětí
apod.). Prostřednictvím Darujme.cz a prostřednictvím DMS diváci přispěli částkou
9,5 milionu Kč. Těžkou situaci lidí pomáhá
zmírnit i celonárodní Sbírka potravin
(21. 11. 2020), které se Charity aktivně účastní.

ADVOKAČNÍ ČINNOST
V SOCIÁLNÍ OBLASTI
Mnoho rodin se i kvůli pandemii ocitá
na hranici finančních možností; výrazně
proto stoupla poptávka po již zmíněné
potravinové pomoci. Pracovníci charity
jsou si navíc vědomí neudržitelné situace
v oblasti dluhové problematiky, a proto
dlouhodobě prosazují legislativní změny v procesu oddlužení a exekucí. Prioritou je usnadnění oddlužení a prosazení
principu jeden dlužník — jeden exekutor.
Charita se rovněž angažuje v platformě
Za bydlení. V ohrožení jsou v důsledku
pandemie nejen rodiny, ale také senioři.
Usilujeme nejen o zajištění kvalitní péče
a důstojného života všech seniorů
v řadách klientů našich služeb, ale bojujeme také za ochranu práv všech starších
osob. Usilujeme o snížení chudoby seniorů a o vytvoření podmínek pro aktivní
a důstojné stáří, a to nejen změnou podmínek v ČR, ale také v rámci legislativy EU.
Charita se rovněž podílí na připomínkování legislativy a dalších strategických

a koncepčních materiálů. Zasadili jsme
se například o to, aby byla více řešena
problematika feminizace některých
odvětví (např. sociální oblasti), se kterou
souvisí i nízké výdělky žen. A jsou to právě ženy, které jsou kvůli nízkým či nestabilním výdělkům více ohroženy krizemi,
jakou je například pandemie covidu-19.

seniory a osoby se zdravotním postižením.
Na jaře 2020 tak měla řada služeb velmi
ztíženou možnost práce s některými
okruhy osob, navíc bylo třeba reagovat
na zhoršený psychický stav klientů
a nedostatek personálů v důsledku
nemocí a karantén. Více o sociální
pomoci na stranách 14 až 18.

OCHRANNÉ POMŮCKY
A TESTOVACÍ SADY

ZDRAVOTNÍ
POMOC

Charita Česká republika objednala
již koncem léta rezervu ochranných
pomůcek v objemu cca 471 tisíc Kč.
Šlo o respirátory, ochranné oděvy
a pláště a vinylové rukavice.
Některé Charity pořídily testovací
sady a v říjnu 2020 začaly testovat
své zaměstnance i klienty.

Na počátku roku 2020
nikdo netušil,
jak obrovskou
psychickou
i fyzickou
zátěž

Testování sice byla další „práce navíc“,
ale podařilo se tím celou řadu charitních
zařízení včas ochránit před zavlečením
infekce. Jen díky obětavé práci sester
nemocnice nezkolabovaly. Protože
právě sestry udržely jak v domácím
prostředí, tak v pobytových zařízeních
s pomocí nakoupených oxygenátorů
i pacienty, kteří by jinak museli absolvovat
kyslíkovou terapii v nemocnicích. Více
o zdravotní pomoci na stranách 18 až 20.
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Charitě pomáhaly tisíce nových dobrovolníků s šitím a distribucí roušek, výrobou
ochranných štítů, s rozvozem obědů
a potravin, stejně jako s nákupy potravin a léků zejména pro seniory a klienty
chráněného bydlení, se zajištěním úklidu
a dezinfekce, s doučováním dětí,
s distribucí informací o epidemii
či například s pomocí ve stanovém
městečku pro osoby bez přístřeší.

6—7

INFOLINKA
PRO CIZINCE
NA NAŠEM ÚZEMÍ
V souvislosti s epidemií covidu-19 došlo
k mimořádnému nárůstu počtu zakázek
Infolinky pro cizince, zejména na ukrajinské lince. Dotazy se v první vlně týkaly
hlavně pobytu a aktuálních nařízení,
která se neustále měnila a byla pro
naše klienty nepřehledná.

V roce 2020 těmto a dalším činnostem
souvisejícím s pandemií covidu-19
věnovalo 1 931 dobrovolníků celkem
41 757 hodin svého času.
Více o dobrovolnictví na straně 21.

Práci s klienty limitovalo postupné uzavírání či omezování provozu v různých
sociálních službách, které provozujeme.
V období od března do června 2020 byla
z rozhodnutí vlády uzavřena centra denních služeb, denní stacionáře, týdenní
stacionáře, sociálně terapeutické dílny,
nízkoprahová zařízení pro děti a mládež,
sociálně aktivizační služby pro rodiny
s dětmi a sociálně aktivizační služby pro

GLOBÁLNÍ
ROZVOJOVÉ
VZDĚLÁVÁNÍ
V DOBĚ KORONAKRIZE
I naše aktivity v rámci GRV musely být
často od základu měněny a přesunuty
do online prostředí. Projekt Young
Caritas byl zasažen nejvíce — po dobu
několika měsíců byl prakticky zmrazen
a aktivity neprobíhaly vůbec. Bylo nutné
hledat také nové způsoby komunikace
s donory a domlouvat náhradní termíny
a formy aktivit tak, aby zůstaly pro
plánované projekty i nadále relevantní.
Byl to rok neustálých změn, občas
i stresů a ztráty několika finančních
obnosů, neboť se musely vracet peníze
za nesplněné aktivity. Více na straně 39.

CHARITA A DOBROVOLNÍCI
V DOBĚ COVIDU

ZTÍŽENÉ PODMÍNKY
PRO POSKYTOVÁNÍ
POMOCI

především lidem v terminálním stadiu
onemocnění. Z centrálního nákupu bylo
pořízeno 91 kusů v hodnotě 2 169 912 Kč.
Další nákupy si zařizovaly už samy
diecéze z místních zdrojů.

COVID
V ZAHRANIČÍ
budou
sestry se
svými pacienty
prožívat. I když
jsou zvyklé ošetřovat
těžce nemocné i infekční
pacienty, nyní bylo třeba přistupovat
jako k potenciálně infekčním ke všem,
a osvojit si tedy mnoho nových kompetencí.
Díky sestrám tak mohla Charita začít
testovat zaměstnance i pacienty ve
velkém předstihu oproti vládním
nařízením. Bylo zakoupeno na 280 tisíc
testů za téměř 5,5 milionu korun.

DOMÁCÍ
ZDRAVOTNÍ PÉČE
A OXYGENÁTORY
Charita má v terénu napříč republikou
cca 130 oxygenátorů. Z prostředků
Fondu pomoci zdravotní péči jsme
mohli vybavit desítky charitních zařízení oxygenátory, které využijí nejen
pacienti s covidem-19, ale přinášejí úlevu
všem klientům s dechovými obtížemi,

Pandemie koronaviru dramaticky
ovlivnila také naši zahraniční práci —
kromě toho, že jsme distribuovali
ochranné prostředky tam, kde to byla
potřeba, rozběhli jsme řadu projektů,
abychom pomohli lidem přežít
ekonomickou krizi a abychom zajistili
i nadále jejich příjmovou soběstačnost
(například v Zambii či Iráku). V Gruzii
jsme zase vyvinuli specializovanou
platformu monitorující šíření nákazy
koronaviru. Více o našich zahraničních
projektech na stránkách 26 až 38.

VÝZNAMNÉ
UDÁLOSTI A PROJEKTY

FEAD 2020
říjen 2016 — červen 2023
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.
Celkem bylo v roce 2020 podpořeno
potravinami přes 50 000 lidí a materiální pomoc obdrželo téměř 46 000 lidí.
Jako doprovodná opatření k potravinové
a materiální pomoci bylo poskytováno
také poradenství v tíživých životních
situacích či aktivizační služby pro
rodiny s dětmi.

CERTIFIKACE
ECHO

V roce 2020 prošla Charita Česká republika organizačním auditem, který hodnotil
vše od provozních kapacit, konkrétních
odborných znalostí a politik vnitřní kontroly až po naše bezpečnostní standardy,
mechanismy odpovědnosti a nástroje
finančního řízení. Prováděla jej společnost Deloitte a vyšli jsme z něj s nejvyšší

možnou známkou. Stali jsme se tak
jednou ze dvou organizací u nás s osvědčením pro spolupráci s ECHO (Generální
ředitelství pro humanitární pomoc
a civilní ochranu Evropské komise),
což nám v období od roku 2021 do roku
2027 umožní pomoci více lidem, kteří
naléhavě potřebují humanitární pomoc.

VOJENSKÝ
FOND
SOLIDARITY

V rámci veřejné sbírky pro Českou republiku spravujeme Vojenský fond solidarity
určený na podporu dětí vojáků, kteří
zahynuli při výkonu služby doma nebo
v zahraničí. Fond rovněž poskytuje
pomoc vojákům v činné službě, kteří
utrpěli těžké zranění, vážně onemocněli
nebo je postihlo úmrtí v rodině. Charita
Česká republika spravuje rozsáhlou
databázi ﬁremních i individuálních dárců,

kteří do fondu přispívají, a s výborem
fondu úzce spolupracuje při zpracování
darovacích smluv a poskytování ﬁ
finanční pomoci. V roce 2020 jsme
administrovali 21 154 darů v celkové
výši 6 550 362 Kč, formou darovacích
smluv bylo rozděleno 1 107 000 Kč.
Vojenský fond solidarity vydává samostatnou výroční zprávu, zveřejňovanou
na www.fondsolidarity.army.cz.

CENA
CHARITY
ČESKÁ
REPUBLIKA

Slavnostní udílení ocenění, které je
udělované od roku 2008, se mělo
uskutečnit 6. října 2020 v kostele
sv. Tomáše v Praze 1. Kvůli zpřísněným
protiepidemiologickým opatřením
musela být i tato akce zrušena. Jednotlivé
kandidáty nominují diecézní Charity
se souhlasem místního biskupa.
Na Cenu Charity Česká republika
za rok 2020 byli nominováni:

Naděžda Kejkrtová
aktivizační pracovnice a koordinátorka
Tříkrálové sbírky, Domov na Dómském
pahorku v Litoměřicích
Bc. Iveta Minářová, DiS.
vedoucí Charitní pečovatelské služby Kelč
Bc. Petr Kučerka
ředitel Charity Odry
Mgr. Tereza Landová
vedoucí oddělení sociálních služeb
Diecézní charity Plzeň
Marta Altmanová
vedoucí terénní péče Charity Beroun
Bc. Blanka Švecová (sr. Daniela),
ředitelka Domova sv. Kříže Kroměříž

V CHARITĚ ČESKÁ REPUBLIKA
V ROCE 2O2O

Rok 2020 byl jiný než roky předchozí.
Jubilejní dvacátý ročník Tříkrálové
sbírky počátkem ledna proběhl velmi
úspěšně, akce skončila rekordním výnosem (viz s. 13). Koncem února (26. 2.)
jsme představili na tiskové konferenci
v Evropském domě za účasti generálního
sekretáře Caritas Europa Marie Nymanové zprávu Caritas CARES 2019, o týden
později (4. 3.) se v Marianeu konal kulatý
stůl pro odbornou veřejnost Kam dál
v dluhové problematice.

ANALÝZY
A VÝZKUMY
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Brzy poté přišly kvůli jarní vlně koronaviru zákazy konání hromadných akcí
a celá řada jich musela být zrušena, mimo
jiné jarní kolo Sbírky potravin, které se
uskutečnilo až na podzim. Tiskovou konference k průzkumu Dostupnosti bydlení
za účasti generálního sekretáře České
biskupské konference Stanislava Přibyla
a ředitele Charity Česká republika Lukáše
Curyla jsme uspořádali 26. 11. pod širým
nebem — na zahradě pražského hotelu
Marianeum.

Caritas CARES Report
Na základě dotazníkového průzkumu
v roce 2019 v síti Charity Česká republika vznikla „zpráva o chudobě“ Caritas
CARES. Podle závěrů se sociální „nůžky“
v Česku nebezpečně rozevírají. Společnost sice bohatne, přesto u nás přibývá
chudých a lidí bez domova, protože pro
ně neexistuje cenově dostupné bydlení.
Charita provedla analýzu situace chudých
rodin i jednotlivců, seniorů a lidí bez domova a navrhuje sérii opatření, bez nichž
se životy chudých lidí nezlepší. Podobnou
zprávu o dostupnosti služeb z pohledu
těch nejchudších připravilo celkem
16 evropských zemí.

Průzkum Dostupnost bydlení
Jen 4 procenta lidí si myslí, že bydlení
v České republice je dobře dostupné.
Každý osmý člověk se obává, že bude
muset v následujících 12 měsících
současné bydlení opustit, v případě
nájemních bytů se toho bojí dokonce
každý čtvrtý. Průzkum na téma
dostupnosti bydlení připravila pro
Charitu Česká republika a katolickou
církev agenturou Median.

Ke kvalitě v Charitě II
září 2018 — srpen 2020
Evropský sociální fond, OP Zaměstnanost
Schválené způsobilé výdaje za rok 2020:
4 815 151 Kč
Projekt byl zaměřen na zvyšování kvality
sociálních služeb poskytovaných
Charitami v jednotlivých arcidiecézích
a diecézích, na posílení odbornosti
zaměstnanců prostřednictvím sítě metodické podpory v podobě odborného kolegia a na zvýšení prestiže i povědomí
o nabídce a charakteru sociální práce.

V roce 2020 konzultovali metodici standardy kvality v 57 sociálních službách
(celkem 247 konzultací a 942,75 konzultačních hodin). V dalších 13 sociálních
službách byly úspěšně ukončeny podpůrné audity kvality. Pro širší odbornou
veřejnost byl v rámci projektu 4. března
v pražském Marianeu uspořádán kulatý
stůl Kam dál v dluhové problematice?
Od ledna do června 2020 proběhlo 6 stáží
pracovníků v charitních sociálních službách, které se zaměřovaly na předávání
dobré praxe.

Lenka Králíková
vedoucí Charitní pečovatelské služby
Oblastní charity Břeclav
JUDr. Marta Krupauerová
in memoriam († 2015),
sponzorka Diecézní charity
České Budějovice
Mgr. Markéta Šafářová
bývalá ředitelka, sociální pracovnice
Oblastní charity Polička

VÝZNAMNÉ
UDÁLOSTI
A PROJEKTY

otevřela nové zařízení pro předškolní děti
s názvem Dětská skupina Brodští broučci. _____ Oblastní charita Kutná Hora
rozšířila služby Občanské poradny. _____
Sociální podnik Oblastní charity Jičín
Prádelna Veronika s. r. o. otevřel další
provozovnu, která zaměstnává lidi se
zdravotním handicapem. _____ Oblastní
charita Polička uspořádala benefiční
online koncert pro Domácí hospic
sv. Michaela. _____ Oblastní charita
Hradec Králové uspořádala online
Kamínkovou aukci s omalovanými
kamínky od předních českých výtvarníků.

V DIECÉZÍCH V ROCE 2O2O
DIECÉZE
BRNO

DIECÉZE
ČESKÉ
BUDĚJOVICE
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Charitní bazar Baltazar spustil

e-shop. _____ Sbírka Koláč pro hospic

_____ Oblastní charita Třebíč organi-

na podporu domácí hospicové péče
dosáhla rekordní částky bezmála
1,3 milionu korun. _____ V Brně proběhla
rekonstrukce budovy pro centrum
CELSUZ, které poskytuje sociální rehabilitaci, odborné sociální poradenství
a služby pro cizince. _____ Oblastní charita Jihlava a Oblastní charita Třebíč otevřely ve spolupráci s Kolpingovým dílem ČR
Poradnu pro gambling Kraje Vysočina.

zovala kampaň NEJSME ODPAD,
jejímž cílem bylo rozšířit povědomí
o práci nízkoprahových služeb a ukázat
důležitost práce s mladou generací.
_____ Oblastní charita Blansko oslavila
10. výročí Mobilního hospice sv. Martina,
který za dobu svého fungování doprovodil
přes 500 klientů. _____ Tradiční akce pro
pozůstalé — Strom vzpomínek v Rajhradě
— proběhla kvůli epidemiologické situaci
poprvé formou live streamu.

Diecézní charita České Budějovice
se spolupodílela na spuštění projektu
Young Caritas, jehož cílem je vytvoření
platformy pro podporu neformálního
vzdělávání dětí a mládeže v charitní síti
v České republice. _____ V rámci projektu
Budějcká stravenka se lidé bez domova ve
spolupráci s dobrovolníky mohli podílet
na úklidu ulic města, odměnou jim pak
byla stravenka v hodnotě 60 Kč. _____
Novým ředitelem Farní charity Tábor se
od 1. července stal Miroslav Petrášek.
_____ Novým ředitelem Oblastní charity

Sušice se od 1. září stal Karel Weishäupel.
_____ V září byla v Č. Budějovicích
otevřena nová klubovna Young Caritas.
_____ Dům sv. Františka ve Veselí nad
Lužnicí, který je chráněným bydlením
pro čtyři desítky lidí se zdravotním
postižením, oslavil 15 let své existence.
_____ Budějovický Budvar, n. p. uvařil
speciální várku piva požehnanou diecézním biskupem Vlastimilem Kročilem,
výtěžek z prodeje Požehnaného ležáku
podpořil Dobrovolnické centrum
Diecézní charity Č. Budějovice.

Rovněž Diecézní charita Hradec
Králové se spolupodílela na spuštění
projektu Young Caritas v České republice.
_____ Oblastní charita Červený Kostelec
zahájila provoz denního stacionáře pro
seniory a zdravotně postižené, slavnostnímu otevření zrekonstruované budovy
předcházela mše svatá celebrovaná biskupem Janem Vokálem, symbolickým poklepáním a požehnáním základního kamene
byl také zahájen projekt vybudování druhé části centra, kde vzniknou prostory pro
Mobilní hospic Anežky České, Stacionář

léčby bolesti, Ambulanci paliativní péče
a další služby. _____ Oblastní charita
Pardubice spustila služby domácí paliativní péče o pacienty v terminálním stavu
ve středisku Domácího hospice Andělů
strážných Holice a středisku Domácího
hospice Pardubice. _____ Oblastní charita Nové Hrady rozšířila prostory Centra
sociálních služeb v Domě sv. Josefa
v Chotovicích a přistoupila k revitalizaci
zahrady. _____ Oblastní charita Polička
započala s rekonstrukcí Charitního domu IV.
_____ Oblastní charita Havlíčkův Brod

DIECÉZE
LITOMĚŘICE

Probíhala rekonstrukce Domova
sv. Máří Magdalény v Jiřetíně pod Jedlovou, ubytovacího zařízení, které je určeno
matkám s dětmi a těhotným ženám bez
přístřeší. _____ Byla dokončena výstavba
Domova Panny Marie Útočiště hříšníků
v České Kamenici, který poskytuje
18 lůžek pro chronicky duševně nemocné
muže a ženy závislé nebo ohrožené
závislostí na návykových látkách,
s nízkými příjmy, pro imobilní osoby.

ARCIDIECÉZE
OLOMOUC

Charita Moravská Třebová
založila komunitní zahradu pro sociálně
slabé rodiny s dětmi, aby si zde mohly
zeleninu nebo květiny nejen vysadit,
ale i se je naučili pěstovat. _____ Charita
Nový Hrozenkov se v rámci tématu
Sdílené péče intenzivně zaměřila na lidi
trpící neurodegenerativním onemocněním a jejich pečující a poskytuje odborné konzultace v poradně sv. Rity. _____
Charita Otrokovice pořídila a upravila byt
pro azylový dům Nový domov Otrokovice.

_____ Naše Charity pomáhaly v obchodních centrech při zajištění celostátní
podzimní Sbírky potravin, která vynesla
rekordních 440 tun zboží pro potřebné.
_____ Druhé místo v celostátní anketě
Asociace nestátních neziskových organizací v ČR získal ředitel Oblastní charity
Červený Kostelec Ing. Mgr. Miroslav
Wajsar. _____ První místo ve Středočeském kraji v soutěži Stejná Šance —
Zaměstnavatel roku 2020 pro zaměstnavatele lidí se zdravotním postižením
v běžném pracovním prostředí vyhrála
Oblastní charita Kutná Hora.

_____ Velkou rekonstrukcí prošla budova
Azylového domu pro muže v Litoměřicích.
_____ Farní charita Litoměřice spustila
projekt Poradna pro handicapované,
jehož cílem je nalézt pracovní uplatnění
lidem se zdravotním omezením či zdravotně znevýhodněným. _____ Farní
Charita Česká Lípa získala ocenění
Zaměstnavatel roku 2020 za zaměstnávání lidí s postižením.

_____ Charita Olomouc připravila novou
kampaň s názvem Bochte pro hospic na
podporu mobilní hospicové péče. _____
Činnost zahájilo Regionální dobrovolnické
centrum Zlínského kraje, které provozuje
Charita Uherský Brod a jehož posláním
je zprostředkovávat nabídku a poptávku,
propojovat, podporovat, rozvíjet, hledat
nové cesty k uplatnění dobrovolnické
činnosti. _____ Charita Vsetín otevřela
v rámci sociální rehabilitace Ergo dílny
CAMINO pro lidi, kteří se vyrovnávají
s duševním onemocněním. _____ Charita
Olomouc zřídila při Půjčovně kompenzačních pomůcek v Olomouci-Řepčíně
edukační místnost s možností vyzkoušet
pomůcky v praxi. _____ Občanská poradna Charity Zlín začala poskytovat z pozice
Seniorského ombudsmana komplexní
poradenství občanům města Zlína
starším 60 let. _____ Charita Konice
začala provozovat odlehčovací službu
pro osoby se sníženou soběstačností.
_____ Zdeňka Chytilová z Charity Vsetín
se stala Pracovníkem roku v sociálních
službách pro rok 2020.

DIECÉZE
OSTRAVSKO-OPAVSKÁ

Charita Bohumín rozšířila
nabídku odlehčovacích služeb v nově
zrekonstruované budově Charitního
domu sv. Kláry ve Starém Bohumíně.
_____ Charita Český Těšín otevřela
Charitní poradnu pro seniory a pečující.
_____ Charita Frenštát p. R. navýšila
úvazky v pečovatelské službě a osobní
asistenci. _____ Charita Frýdek-Místek
ve spolupráci s Nemocnicí ve Frýdku-Místku zahájila provoz Beskydského
centra duševního zdraví. _____ Charita
Jeseník dokončila rekonstrukci Domova
pokojného stáří sv. Františka v Javorníku,
který při slavnostním otevření posvětil
biskup Martin David. _____ Charita

Kopřivnice začala provozovat Dům
s pečovatelskou službou ve Štramberku
na Bařinách. _____ Charita Nový Jičín
se spolu s městem podílela na rekonstrukci šesti bytových jednotek v sociální
službě azylový dům pro rodiny s dětmi
v Novém Jičíně. _____ Charita Odry
otevřela novou Občanskou poradnu ve
Fulneku. _____ Všechny chráněné dílny
Charity Opava se sestěhovali do jednoho,
nově zrekonstruovaného areálu. _____
Charita Ostrava pokračovala v rekonstrukci Charitního domu sv. Benedikta
Labre, Charitního domu a obnově
materiálně-technické základny
Charitního domu sv. Františka.

Diecézní charita Plzeň se zapojila
do evropského projektu Young Caritas,
který spojuje děti a mládež se zájmem
o pomoc druhým. _____ Uskutečnil se

benefiční ples na podporu rozvojových
projektů DCHP v Jižní Americe, výtěžek
byl věnován na kampaň Pap-test v Bolívii.

ARCIDIECÉZE
PRAHA

Arcidiecézní charita Praha
pomáhá magistrátu zabydlet nově uvolněné sociální byty. _____ Charita Neratovice
zrekonstruovala stacionář pro seniory
v Odoleně Vodě, jeho znovuotevření
požehnal P. Jan Balík. _____ Charita
Příbram otevřela sociálně a ekologicky
odpovědnou kavárnu Kafé LesS. _____
Farní charita Kolín dokončila stavbu

komunitního centra, které bude sloužit
vzdělávání, prorodinným aktivitám,
ale i seniorům a lidem se zdravotním
postižením. _____ V Praze-Třeboradicích
byl otevřen nově zrekonstruovaný dům
sociálního bydlení Fatima se čtyřmi
sociálními byty, které požehnal
biskupský vikář a prezident Arcidiecézní charity Praha P. Jan Balík.

ŘECKOKATOLICKÁ
CHARITA

Řeckokatolická charita pokračovala především v práci s dětmi a v rodinných aktivitách, částečně přesunutých
do online prostoru. _____ Nezastavila se
ani práce s odsouzenými a obviněnými
osobami umístěnými ve věznicích Ostrov
nad Ohří a Horní Slavkov a duchovní
podpora jednotlivců v nemocničním
prostředí a v domácí péči.
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DIECÉZE
PLZEŇ

TŘÍKRÁLOVÁ
SBÍRKA
V roce 2020 proběhl jubilejní 20. ročník této
největší a nejúspěšnější sbírkové akce v České
republice. Na 66 tisíc dobrovolníků, dětí i dospělých, vyrazilo od 1. do 14. ledna do ulic a do úředně
zapečetěných pokladniček se jim podařilo vybrat
130 347 953 Kč. Po započtení dárcovských
SMS a dalších finančních darů na sbírkový účet
činil celkový výtěžek sbírky 133 803 733 Kč.
Jde o nejvyšší výnos v historii sbírky.
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 lidem 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

Výtěžek se rozděluje každý rok podle
stejného klíče a předem daných
a jasných pravidel: 65 % částky se vrací
Charitám, které ji 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.
V době konání sbírky se pořádají nejrůznější akce pro veřejnost i pro koledníky —
průvody Tří králů, žehnání koledníkům,
bohoslužby, hudební vystoupení a podobně. Jejich vrcholem bývá Tříkrálový koncert uváděný v přímém přenosu Českou
televizí: diváci, kteří jej sledovali 5. ledna
2020, přispěli na sbírkový účet formou
DMS částkou 922 151 Kč.
Tříkrálová sbírka má svoji vlastní webovou
stránku: www.trikralovasbirka.cz.

Počet skupinek
koledníků

Výnos
z koledování [v Kč]

DCH Brno

5 342

30 239 545

DCH České Budějovice

1 833

8 500 959

DCH Hradec Králové

4 331

20 708 235

DCH Litoměřice

1 041

3 623 433

ACH Olomouc

5 833

32 218 231

DCH ostravsko-opavská

3 252

20 441 225

DCH Plzeň

1 259

5 959 864

ACH Praha

2 078

8 656 461

24 969

130 347 953

Diecéze			
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projekty na pomoc bližním v nouzi, kteří
čelí následkům válečných konfliktů či
přírodních katastrof nebo žijí ve složitých
podmínkách rozvojových zemí.

SOCIÁLNÍ
A ZDRAVOTNÍ
SLUŽBY
Jednou z hlavních činností Charity Česká
republika je poskytování sociálních a zdravotních
služeb lidem, kteří se ocitli v akutní nouzi nebo
v tíživé sociální situaci. Může se jednat např.
o rodiny s dětmi, seniory, osoby bez domova,
osoby v pasti zadluženosti, oběti domácího
násilí i obchodu s lidmi a další skupiny. Služby
poskytujeme také osobám, které mají z důvodu
zdravotního stavu sníženu soběstačnost
a potřebují sociální či zdravotní péči. Pomáháme
ale také všem, které postihla mimořádná
událost, jako jsou povodně nebo požáry.

Výroční zpráva 2O2O / Sociální a zdravotní služby

Hájíme zájmy
znevýhodněných a ohrožených

14 — 15

Věnujeme se nejen přímé pomoci lidem
v obtížné situaci, ale aktivně usilujeme
také o potřebné změny legislativy,
adekvátní nastavení sociálních a zdravotních politik a změny ve společnosti
s cílem hájit zájmy a prospěch znevýhodněných či ohrožených osob. Zástupci
Charity působí v pracovních skupinách
ministerstev a spolupracují s dalšími
institucemi a organizacemi jak na půdě
České republiky, tak v rámci Evropy
— např. s Evropskou sítí proti chudobě
a sociálnímu vyloučení (EAPN ČR),
Platformou 10, Platformou pro sociální bydlení nebo Unií zaměstnavatelských svazů.
V roce 2020 se naše advokační činnost
nadále věnovala dluhové problematice
ve snaze zlepšit podmínky pro dlužníky,
zaměstnavatele i věřitele. Bojujeme proti
chudobě a nerovnostem ve společnosti.

Ženy jsou v české společnosti 4krát více
ohroženy chudobou než muži. Lepší
financování sociálních služeb a spravedlivé odměny pro jejich pracovníky i sestry
v domácí péči, financování pěstounské
péče, ocenění neformálních pečovatelů
i podpora rodičů samoživitelů — to vše
jsou oblasti, kde převažují ženy, kde není
jejich práce doceněna a kde se Charita
Česká republika snaží prosadit potřebné
změny s cílem pomoci ženám zajistit
rovné podmínky a důstojný příjem.
Ve spolupráci s Caritas Europa jsme představili zprávu Caritas CARES 2019 o dostupnosti služeb v České republice pohledem Charity. Několik našich zaměstnanců
rovněž působilo v pracovních skupinách
organizace Caritas Europa zaměřených na
boj s chudobou a sociálním vyloučením.
Velmi nám záleží na dobré kvalitě sociálních služeb: k jejímu zlepšení významně
přispěl také dvouletý projekt metodické
podpory služeb Ke kvalitě v Charitě II
(více o něm na straně 8), který jsme
úspěšně ukončili v srpnu 2020.
Pro práci Charit je nezbytné sdílení
dobré praxe a rozvíjení kvality služeb.
Napomáhají tomu setkání tzv. kolegií
na diecézních úrovních i na celonárodní
úrovni. Tato kolegia jsou odbornou
platformou pracovníků ze stejných
oblastí a představují příležitost
pro sdílení zkušeností,
konzultaci a navrhování
nových kroků
apod.

V sociální a zdravotní oblasti
pracuje na celonárodní úrovni devět
odborných kolegií:
_____ Kolegium azylových domů
pro matky s dětmi v tísni
_____ 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
_____ Kolegium dobrovolnictví

CHARITNÍ
SLUŽBY

SOCIÁLNÍ
A ZDRAVOTNÍ
SLUŽBY
V ROCE
2O2O

V rámci celostátní „rodiny“ Charit jsme
v průběhu roku 2020 poskytovali 1 390
služeb. Sociální služby jsou registrovány
podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních
službách, jenž je člení na tři typy:
1. odborné sociální poradenství,
2. služby sociální péče,
3. služby sociální prevence.

Typ

Do celkového výčtu dále zahrnujeme
4. zdravotní služby. Jako páté v pořadí
uvádíme služby ostatní, tedy doplňkové
a podpůrné, které nelze zařadit
do uvedených kategorií.

Počet služeb

Počet uživatelů

72

60 892

2. Služby sociální péče

343

27 702

3. Služby sociální prevence

373

45 848

4. Zdravotní služby

165

44 946

1. Poradny

Služba				

AT
UKÁZ U
CEST

Počet
služeb

Počet
uživatelů

44

1 827

125

18 490

Tísňová péče				

2

170

Podpora samostatného bydlení

2

63

37

2 881

			
Osobní asistence			
Pečovatelská služba terénní

1. ODBORNÉ
SOCIÁLNÍ
PORADNY

Pracovníci poraden pomáhají klientům
při jednání s úřady, zprostředkovávají

Typ poradny					Počet služeb
Občanské poradny				

58

_____ z toho počet poraden, které se
věnují dluhovému poradenství (49)

_____ z toho počet poraden pro cizince (6)
Manželské a rodinné poradny 		

5

Poradny pro seniory				

1

Poradny pro osoby se zdravotním
postižením

1

Poradny pro oběti trestných
činů a domácího násilí				

1

Poradny v zařízeních hospicového typu

6

CELKEM PORADEN

(Ambulantní formu služby poskytuje 21 pečovatelských
služeb. V roce 2020 tuto formu služby využilo 311 uživatelů, které nezahrnujeme do součtu na konci tabulky.)

pomoc, věnují se pracovněprávním
vztahům, bydlení, rodině, mezilidským
a majetkoprávním vztahům, pomoci
lidem v nouzi a řešení dalších tíživých
záležitostí. Charita disponuje
72 odbornými poradnami, které
realizovaly 158 063 intervencí či
kontaktů, a tím poskytly pomoc
či podporu 60 892 fyzickým osobám.

Odlehčovací služby			

Další
údaje

Počet výkonů:
3 721 992

_____ z toho odlehčovací služby
paliativní/hospicové péče

Více než dvě třetiny poraden poskytují
dluhové poradenství, které svým objemem odpovídá asi třetině všech intervencí či kontaktů poskytnutých v rámci
služeb odborného sociálního poradenství.
V rámci dluhového poradenství pomáhají
sociální pracovníci klientům s orientací
v situaci, společně se snaží nastavit splátkové kalendáře nebo zažádat o oddlužení.
S problémy s dluhy se na Charitu obrátilo
7 841 osob.

NOUT
NABÍD IŠTĚ
ÚTOČ ORU
P
A POD

(8)

(1 408)

Centra denních služeb			

14

327

Denní stacionáře			

38

888

Týdenní stacionáře			

4

42

Domovy pro osoby
se zdravotním postižením		

2

104

kapacita: 105

Domovy pro seniory			

46

1 852

kapacita: 1 515

Domovy se zvláštním režimem

13

395

kapacita: 334

Chráněné bydlení			

16

352

kapacita: 303

343

27 391

CELKEM				

27702

72
Dluhové poradenství
60 892

Počet uživatelů
v poradnách		
Počet kontaktů
			
a intervencí v poradnách			

158 063

Počet uživatelů
dluhového poradenství
Počet kontaktů a intervencí
dluhového poradenství

7 841

53 871

YTPOSK T
NOU
PÉČI
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Sociální a zdravotní
služby

2. SLUŽBY
SOCIÁLNÍ
PÉČE
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Charitní služby poskytují podporu
a pomoc lidem, kteří mají kvůli zdravotnímu omezení nebo handicapu sníženou
soběstačnost a jejichž situace vyžaduje
pomoc jiné fyzické osoby, kdy tuto pomoc
nemohou plně zajistit rodinní příslušníci
či jiné blízké osoby. Služby sociální péče,
kterých Charita v roce 2020 provozovala
343, byly v tomto roce poskytnuty 27 702
klientům. Klientům žijícím v domácím
prostředí jsme poskytovali především
terénní pečovatelské služby a služby

3. SLUŽBY
SOCIÁLNÍ
PREVENCE

osobní asistence. 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, 125 jich poskytovalo služby 18 490 klientům;
v součtu šlo o 3 721 992 výkonů.

OVAT
ZACH EXNÍ
L
KOMP TUP
PŘÍS

Patří sem 373 registrovaných služeb
s celkovým počtem 45 848 uživatelů.
Služby sociální prevence napomáhají zabránit sociálnímu vyloučení osob, které
jsou tímto ohroženy z důvodu krizové situace, sociálně znevýhodňujícího prostředí, kvůli svým návykům a způsobu života
či z jiných důvodů. Cílem je napomáhat
těmto lidem k překonání nepříznivé sociální situace a současně předcházet vzniku
a šíření 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
2020 evidovala Charita 186 202
návštěv a 331 406 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. V azylových domech
Charity našlo v roce 2020 pomoc a podporu celkem 1 351 osob. Rodičům s dětmi
v nouzi poskytují útočiště azylové domy pro
matky či otce s dětmi a azylové domy pro
rodiny s dětmi v tísni. V roce 2020 v nich
bylo ubytováno 3 446 rodičů a dětí, což
odpovídá 1 052 rodinám. Pro dlouhodobý
boj s chudobou a sociálním vyloučením jsou
důležité i terénní programy, které vykázaly
téměř 87 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 2020 je navštěvovalo
6 385 dětí nebo dospívajících. Pro rodiny
s dětmi do 7 let věku, které jsou zdravotně
postižené nebo jejichž vývoj je ohrožen
v důsledku nepříznivého zdravotního stavu, jsou oporou služby rané péče. Jednotlivé služby a počty přibližuje tabulka.

Služba

Ve třech případech
službu započítáváme
do obou kategorií,
protože ji provozujeme pod jedním
identifikátorem
zařízení jak pro
rodiče s dětmi,
tak pro muže/ženy.

Počet
služeb

Počet
uživatelů

Raná péče

4

386

Telefonická krizová pomoc

1

8 682

Azylové domy: matky/otcové/
rodiny s dětmi v tísni

42

3 446

počet rodin: 1 052,
kapacita: 1 489

Azylové domy: muži i ženy

23

1 351

kapacita: 618

Domy na půl cesty

2

24

Kontaktní centra

7

1 613

Krizová pomoc

8

1 453

Intervenční centra

3

697

Nízkoprahová denní centra

31

7 094

Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež

69

6 385

Noclehárny

23

3 077

4

174

Služby následné péče
Sociálně aktivizační služby
pro rodiny s dětmi

57

3 655

Sociálně aktivizační služby pro seniory
a osoby se zdravotním postižením

11

819

Sociálně terapeutické dílny

23

616

Terénní
programy

28

4 463

Sociální rehabilitace

37

1 913

373

45 848

CELKEM

4.
ZDRAVOTNÍ
SLUŽBY
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počet kontaktů
a intervencí: 5 396
počet
návštěv: 186 202,
počet úkonů: 331 406
kapacita: 429
Domácí zdravotní péče
Domácí zdravotní péči provozuje
75 středisek, ve kterých v roce 2020
pracovalo 935 sester, které ošetřily
38 308 pacientů.
počet kontaktů
a intervencí: 86 979

Počet

Počet
sester

Počet
pacientů

Domácí zdravotní péče

75

935

38 308

Mobilní specializovaná paliativní péče

16

168

1 692

Lůžkové hospice

4

130

1 831

Ambulance a ostatní zdravotní služby

9

31

776

61

364

2339

165

1 628

44 946

Pobytová zařízení
CELKEM
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kapacita: 17

OVAT
Ř
T
E
Š
O
ZENÉM
O
R
I
Ř
VP
CÍM
DOMÁ ŘEDÍ
PROST

Jsme největším nestátním poskytovatelem
zdravotních služeb v České republice.
Ve 165 zdravotnických zařízeních pracuje
1 628 sester. Za rok 2020 bylo ošetřeno
celkem 44 946 pacientů.
Registrovaná zdravotnická zařízení
Typ zařízení

Další
údaje

Tento rok byl v důsledku vypuknutí
pandemie covidu-19 pro sestry domácí
zdravotní péče nezvykle náročný. Sestry
musely najednou zvládnout jak počáteční
nedostatek pomůcek, tak nastavit nový
způsob distanční komunikace v týmu.
Dalším úkolem bylo sestavení a následně
praktické zvládnutí náročných ošetřovatelských postupů při péči o pacienty
v karanténě či přímo s onemocněním
covid-19. Těch bylo za rok 2020 ošetřeno
v domácí péči 287. Novým výkonem,
který se pro sestry stal během několika
týdnů rutinou, bylo testování jak zaměstnanců, tak pacientů antigenními testy na
přítomnost viru covid-19. Samozřejmě se
mnohde i samy sestry nakazily či musely
do karantény, takže zbytek týmu musel
podávat hraniční pracovní výkon, aby
zvládl ošetření všech potřebných pacientů.
Domácí hospicová péče je poskytována
jako nedílná součást domácí zdravotní
péče, ke které patří i doprovázení umírajících pacientů. 51 středisek domácí
zdravotní péče má vyčleněný tým sester,
který se specializuje pouze na péči o tyto
pacienty. Za rok 2020 jich sestry ošetřily
1 298. Pouze 1 % těchto pacientů muselo být nakonec pro závažné komplikace
hospitalizováno.

Mobilní specializovaná paliativní péče
Mobilní specializovaná paliativní péče
má ve svém týmu rovněž odborné lékaře.
Díky tomu mohou v domácím prostředí
umírat i pacienti se závažnými komplikacemi v nestabilním stavu. Tato forma
péče má stále vzrůstající trend, ovšem je
pouze z poloviny hrazena ze všeobecného
zdravotního pojištění. Další náklady na
úhradu poskytnuté odborné péče si musí
poskytovatelé zajistit z jiných zdrojů.
Proto jsou nyní jednání se zdravotními
pojišťovnami zaměřena na dohodnutí navýšení plateb od zdravotních pojišťoven
pro tuto odbornost. V 16 týmech mobilní
specializované paliativní péče pracuje
dalších 168 sester. Za rok se postaraly
o 1 692 pacientů, z toho 18 jich bylo
covid-19 pozitivních. Průměrně byl
jeden pacient ošetřován 32 dní. Pouze
2,3 % těchto pacientů bylo nakonec
pro závažné komplikace hospitalizováno
v nemocnicích.
Lůžkové hospice
Charita Česká republika provozuje
4 lůžkové hospice — v Červeném
Kostelci, Ostravě, Rajhradě a na Svatém
Kopečku u Olomouce. Jejich kapacita
je 190 lůžek. Za loňský rok se v nich
130 sester postaralo o 1 831 umírajících.
Ambulance a ostatní zdravotní služby
Charita Česká republika provozuje také
ambulantní služby a zdravotní péči poskytuje i v zařízení následné péče a týdenním stacionáři, které navazují na poskytovanou paliativní a hospicovou péči. Jedná
se o 1 ambulanci bolesti, 3 ambulance
paliativní medicíny a 3 ambulance
fyzioterapie. Pracuje v nich 11 sester.
Celkem prošlo ambulantní péčí
597 pacientů. V zařízení následné péče
a v týdenním stacionáři bylo ošetřeno
169 pacientů. Pracuje zde 20 sester.
Zdravotní péče v pobytových zařízeních
Charita poskytuje prostřednictvím svých
zdravotních sester zdravotní péči
i ve všech 46 domovech pro seniory,
ve 14 domovech se zvláštním režimem
a v 1 domově pro osoby se zdravotním
postižením s celkovou kapacitou
1 811 lůžek. Pracuje v nich 364 sester.
Za loňský rok bylo v těchto zařízeních
2 339 klientů. Náročnost péče dokládá
přes jeden milion provedených zdravotních

úkonů. Pobytová zařízení byla od
počátku roku na mnoha místech
zatížena infekcí covidu-19. Celkem
v nich takto onemocnělo 552 klientů
a rovněž celá řada zaměstnanců. Bohužel

5.OSTATNÍ
SLUŽBY

Charity poskytují také další služby, které
nejsou zakotveny v zákoně o sociálních

v nich také za poslední rok zemřelo
463 klientů, což je o 125 osob více než
v předchozím roce. Sestry s nasazením
všech sil tuto náročnou dobu zvládly.
Mnohá režimová opatření trvají dosud.

službách a nespadají ani do zdravotní péče.
Jde o tyto typy:

Typ služby
Charitní šatníky

84

Mateřská/rodinná centra a kluby — pomoc rodinám s dětmi

31

Dobrovolnická centra

41

Sklady použitého nábytku

11

Služby pro pěstouny

10

Vzdělávací centra
Kluby seniorů a volnočasové aktivity seniorů

Výroční zpráva 2O2O /
Sociální a zdravotní služby /
Dobrovolníci

10
8

Mobilní sprchy

1
97

Potravinová a materiální pomoc

105

Služby podpory zaměstnanosti

11

CELKEM
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Pomoc vězňům
Půjčovna kompenzačních pomůcek
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Počet
služeb

Bydlení
Obtížnou dostupnost bydlení se snažíme
řešit provozováním sociálních bytů, které
za finančně dostupné nájemné poskytujeme chudým lidem, kteří za současných
podmínek nemají šanci bydlení získat.
V 66 sociálních bytech žilo 206 obyvatel,
z toho 101 dětí. Na 5 ubytovnách žilo
240 klientů, z toho 71 dětí.
Sociální podniky
Charity rovněž provozují 17 sociálních
podniků. Sociální podniky v charitní
síti působí mimo jiné v těchto oblastech
podnikání: šicí dílny a prádelny, pekařství
a cukrářství, kavárny, renovace a výroba
nábytku, příprava a rozvoz jídla, výroba
a prodej (např. zdravotnické pomůcky, sirupy, textilní výrobky), secondhandy, grafické
práce, úklid a likvidace odpadu a další.
Sociální ekonomika a sociální podniky
jsou oblasti, kterým se Charita věnuje
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také ve sféře advokační činnosti. Sociální
podnikání považujeme za formu
podnikání s vysokou přidanou hodnotou
pro společnost. V sociálních podnicích
často najdou práci lidé, kteří by kvůli
svému handicapu na trhu práce
nenašli uplatnění.

DOBROVOLNÍCI
Bez desetitisíců ochotných lidí, kteří
se rozhodnou věnovat část svého času,
energie a schopností ve prospěch druhých,
to vše navíc bezplatně, by aktivity a služby
Charity Česká republika téměř nebylo
možné vykonávat a zajišťovat.
V rámci celé Charity pomáhalo v průběhu
roku 2020 celkem 56 097 dobrovolníků.
To je méně než v předchozím roce, což
je dáno i mimořádnou situací v čase, kdy
se celý svět potýkal s pandemií nemoci
covid-19. Některé provozy Charity
Česká republika byly omezeny nebo
zcela uzavřeny.
Nezištné práci dohromady věnovali
311 144 hodin svého času, což odpovídá
12 964 dnům neboli bezmála 36 rokům.
Tradičně nejvíce dobrovolníků spolupracuje s Charitou ve dnech, kdy se koná
Tříkrálová sbírka. V roce 2020 to bylo
51 754 malých i velkých, koledníků
i organizátorů, kteří tak sbírce darovali
203 328 hodin svého času — tedy 8 472
dní či více než 23 roků.

Charitní dobrovolníci
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 jednáních na úřadech
_____ s lidmi s mentálním postižením
malují, muzicírují nebo dělají
ruční práce
_____ klientům všeho věku a různého
postižení pomáhají prostřednictvím
canisterapie nebo hippoterapie
_____ doučují děti, především ze sociálně
slabých rodin a vyloučených lokalit,
a tráví s nimi smysluplně volný čas
_____ podílejí se na organizování
sbírek potravin a oblečení

_____ asistují dětem ve školních
družinách, pomáhají při přípravě
a vedení dětských táborů
_____ doučují cizince a pomáhají
s překlady a tlumočením
_____ podílejí se na osvětové a informační
činnosti, rozvíjejí ekologické
aktivity (úklid lesa, sázení stromů)
… a mnoho jiných
Na těchto i dalších aktivitách se
dlouhodobě podílelo 2 294 dobrovolníků
a krátkodobě nebo jednorázově 1 889
dobrovolníků. Lidem, kteří potřebovali
jejich pomoc, věnovali celkem 106 328
hodin svého času, což je v přepočtu
4 430 dnů, tedy více než 12 let. K tomuto
výčtu je nutno přičíst také 160 dobrovolníků, kteří Charitě věnovali 1 488 hodin
(tj. 62 dnů) v rámci krizové pomoci.

DOBROVOLNÍCI
V ČASE
COVIDU-19
Dobrovolníci se rovněž podíleli na činnostech v rámci epidemie covidu-19.
Celkem 1 931 jich zdarma odpracovalo
41 757 hodin, což odpovídá 1 740 dnům
neboli téměř 5 rokům!
Tito dobrovolníci
se věnovali zejména:
_____ šití roušek a výrobě ochranných
štítů pro zaměstnance i klienty
_____ pomoci s nákupy potravin
a léků pro seniory a klienty
chráněného bydlení
_____ výpomoci ve skladu potravin,
rozváželi potraviny do rodin
s dětmi
_____ pomoci ve stanovém městečku
pro osoby bez přístřeší
a v karanténním centru pro lidi
bez domova
_____ doučování a hlídání dětí
_____ dezinfikování vozů, ale také
třeba koncertování pod okny
domovů seniorů aj.

INTEGRACE
CIZINCŮ
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Pomáháme cizincům žijícím v České
republice stát se členy naší společnosti
se všemi právy i povinnostmi. Základem
našich služeb je poskytování bezplatného
odborného sociálního a právního poradenství,
na něž navazují další aktivity pomáhající
s integrací. Ulehčujeme práci státním
institucím a přispíváme k bezproblémovému
soužití většinové společnosti a nově
příchozích. Usilujeme o zmírnění
diskriminace a xenofobních
nálad veřejnosti.
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V charitních poradnách naši pracovníci
pomáhají klientům 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. Cizincům
v nouzi poskytují potravinovou
a materiální pomoc.
Doba epidemie covidu-19 přinesla
do našich služeb řadu výzev a změn.
Klíčové bylo, jak najít v době rychle
se měnících protiepidemických
opatření a někdy i vzájemně rozporných
informací ty pravdivé a spolehlivé,
jak je zprostředkovat nejen klientům,
kteří se na nás obrátili, ale co nejvíce
i ostatním cizincům, pro které bylo
ještě obtížnější je získat a orientovat
se v nich. Hledali jsme cesty, jak ve složitých situacích zajistit kontinuitu poradenství a co největší dostupnost v různých
formách a zároveň bezpečnost pro pracovníky i klienty. Pro cizince bylo často velkou
komplikací omezení fungování úřadů,
někdy jejich faktická nedostupnost, stejně
jako uzavírání hranic, kdy lidé uvízli na jejich jedné či druhé straně. Někdy opatření
znamenala nemožnost setkání či sloučení
rodin. Spolupracovali jsme s pracovišti
OAMP Ministerstva vnitra a dalšími aktéry
migrace a snažili se lidem předat chybějící
informace a pomoci s tím, jak vyřídit vše
potřebné. Služby jsme poskytovali po telefonu, elektronicky a na objednání. Skokově vzrostl počet klientů našich služeb,
i když ne všechny klienty jsme mohli uvést
do statistik, protože některé služby nemají
registrované poskytování služeb po telefonu. S prosbou o pomoc se na nás nejčastěji obraceli občané Ukrajiny, Slovenska,
Ruska, Indie, Bulharska, Kazachstánu,
Mongolska, Vietnamu a dalších zemí.

POMOC
MIGRANTŮM
A UPRCHLÍKŮM
POSKYTOVALA
TATO
PRACOVIŠTĚ:

_____ 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
Diecézní charity Plzeň

_____ Středisko Migrace
Arcidiecézní charity Praha

_____ Řeckokatolická charita

Integrační kurzy
Jednotlivé Charity pořádají nízkoprahové
kurzy češtiny a sociokulturních dovedností zaměřené na integraci cizinců do
společnosti. Když na jaře přestalo být
možné se setkávat osobně ve skupinách,
rychle jsme našli řešení a začali organizovat kurzy v online formě.
Asistence přesídleným krajanům
Ukrajincům a Venezuelanům s českými
kořeny, kterým ČR nabídla trvalý pobyt
a pomoc s integrací, poskytuje Charita
komplexní integrační služby. Ty zahrnují
pomoc při hledání bydlení a zaměstnání,
zprostředkování kontaktů s lékaři, zápis
dětí do škol a zajištění jazykových
a rekvalifikačních kurzů.
Pomoc uprchlíkům
Charita má dlouholetou zkušenost
s pomocí uprchlíkům, tedy žadatelům
o azyl a osobám s udělenou mezinárodní
ochranou. Mezi svými klienty měly v roce
2020 Charity 99 osob z různých zemí
(Ukrajina, Arménie, Gruzie, Ázerbájdžán,
Sýrie, Rusko, Irák, Uzbekistán, Čína,
Myanmar a další), kterým poskytovaly

zejména služby odborného sociálního
a právního poradenství. Ve střediscích
Správy uprchlických zařízení
provozujeme hudební a šicí dílny
a sociální šatník.
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, které pomáhají bořit stereotypy a předsudky mezi
většinovou společností a menšinami,
i přednášky a besedy pro žáky
a studenty. Všechna tato setkání
byla přesunuta do online prostředí.
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Mezi aktivity, které mohly proběhnout naživo, patřila Pohádková zahrada — letní
zahradní slavnost v Plzni nebo exkurze
do vietnamské tržnice v Brně pod názvem
Vietnam, země vzdálená i blízká.
Výstava fotografií Jindřicha Štreita
Vietnam Stories, která vznikla
v rámci projektu MIND, byla vystavena
v Uherském Hradišti a v Praze.
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Práce dobrovolníků
Řeckokatolická charita poskytovala
v roce 2020 všechny své služby na
dobrovolnické bázi, především v Liberci,
Praze a Českých Budějovicích. Pro
ukrajinskou komunitu zajišťovali ve
spolupráci se zastupitelským úřadem
aktuální informace o stávajících
pravidlech a možnostech cestování,
pomáhali s vyřizováním dokladů,
doučovali děti. Také v hradecké a budějovické diecézi dobrovolníci doučovali
děti cizinců a organizovali pro ně
volnočasové aktivity.
Advokační činnost
Zástupci Charity jsou aktivní v řadě
pracovních skupin zaměřených na
migraci a integraci. Spolupracují se
samosprávami, státní správou, neziskovými organizacemi a dalšími aktéry migrace
a usilují o pokojné soužití a spravedlivé
podmínky pro všechny.

Statistiky integrace cizinců
počet klientů odborného
sociálního poradenství

20 583

počet konzultací
odborného sociálního
poradenství		

34 695

počet klientů
právního poradenství

396

počet klientů
asistence na OAMP
počet klientů-žadatelů
o azyl nebo osob s udělenou
mezinárodní ochranou

3 488

99

počet klientů kurzů
českého jazyka

556

počet klientů kurzů
sociokulturní orientace		

119

počet zakázek Infolinky
počet pracovníků

1 947
120

Infolinka
V roce 2020 pomohla Infolinka,
která již řadu let slouží pro občany
Mongolska, Vietnamu a Ukrajiny,
celkem 1 947 kontaktům (oproti 1 313
zakázkám v roce 2019). K takto mimořádnému nárůstu došlo v souvislosti s epidemií covidu-19, a to zejména na ukrajinské
lince. Dotazy se v první vlně týkaly
hlavně pobytu a aktuálních nařízení,
která se neustále měnila a byla pro
naše klienty nepřehledná.
Jedná se o bezplatné a anonymní
poskytování informací po telefonu
nebo prostřednictvím internetu, včetně
služeb tlumočení či krizové intervence.
Témata se liší dle národností. Největší
zájem byl o tlumočení/překládání na
vietnamské infolince. Na mongolské
a ukrajinské infolince zase převládaly
otázky související s pobytem.
Provoz služby vyšel v roce 2020 na
1 675 359 Kč. Na provoz přispělo
v rámci dotačního programu Ministerstvo vnitro, a to částkou 1 172 480 Kč.
Dále je projekt realizován s finanční
podporou hlavního města Prahy
(240 000 Kč) a také Tříkrálové
sbírky (262 879 Kč).

HOTEL
A 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. Nabízí rovněž
doplňkové služby jako občerstvení, klientský
servis pro hosty hotelu apod. V budově jsou
jednolůžkové až třílůžkové pokoje pro 46 osob
a v létě je k dispozici i klidná zahrada.
V roce 2020 proběhla renovace recepčních
prostor a výměna starých oken v přízemí
za nová, dům dostal novou fasádu, na níž
finančně přispěl Odbor památkové péče
Magistrátu hl. m. Prahy, a okrový nátěr.
Rekonstrukcí prošlo celé páté a čtvrté patro, drobných úprav dostály rovněž pokoje.

V původní
jednopatrové budově
od roku 1914 sídlil ústav
Marianeum, který fungoval
jako „útulek pro stařenky“. Dům
byl v roce 1932 přestavěn na
pětipodlažní penzion pro Jubilejní
spolek katolický „Praha“, který
byl součástí Svazu katolické
charity. Po roce 1989 se
nemovitost vrátila
zpět Charitě.

Vylepšení byla provedena i v zahradě, která má nový dřevěný bar a místo k sezení.
Pro své akce, tedy přednášky, školení,
workshopy apod., využívají konferenční
sály Marianea jednotlivá charitní pracoviště i další vzdělávací a společenské
instituce a neziskové organizace.
Zařízení poskytuje hostům snídaně
a v rámci konferenčních služeb zajišťuje
pro účastníky několik typů občerstvení.
K dispozici služba concierge, tj. servis
pro klienty zahrnující rezervaci jízdenek,
letenek, taxi, průvodců apod. Zavedli
jsme nový standard podávání teplých
nápojů pro meetingy a snídaně. A to díky
dvěma automatům na kávu v celkové
hodnotě cca 400 tisíc Kč, které nám
zdarma poskytla k užívání firma JDE.
Dohodnuta byla spolupráce s firmou
Descarte, která je jednou z největších
firem pořádající semináře.
Díky odbornému personálu hotelové
služby dosahují profesionální úrovně.
Na booking.com nás hodnotili certifikátem kvality 8,5 (za posledních měsíce
dokonce 8,6) bodů z deseti. Také jsme
dostali certifikát kvality od hotel.cz.
Po nadějném začátku roku 2020 (na jehož
počátku se účetnictví konečně dostalo
do „černých čísel“) přišla pandemie covidu-19. Následkem protiepidemických
nařízení došlo k omezení provozu.
Díky sjednané spolupráci s Mezinárodní
organizací pro migraci (IOM) v Marianeu
našli přístřeší lidé v nouzi.
Kontakt:
Máchova 571/7
120 00 Praha 2 — Vinohrady
tel. +420 221 592 541
www. marianeum.cz

HUMANITÁRNÍ
POMOC

činnost střediska obnovit. Kromě toho
jsme do tábora dodali i potřebné léky
a zdravotní pomůcky. Po skončení
projektu se Charita domluvila s místní
neziskovou organizací, která s pomocí
Světové zdravotnické organizace převzala
zodpovědnost za činnost střediska.

_____ Zlepšení národního vzdělávání

Smyslem humanitární pomoci,
kterou poskytuje Charita Česká
republika, je záchrana životů, zdraví
a naplnění základních potřeb lidí,
kteří byli zasaženi přírodní katastrofou
nebo válkou, případně trpí nestabilitou
ve své zemi. Týká se především
zajištění potravinové pomoci,
zdravotní péče a léků, přístupu
k pitné vodě, zabezpečení
přechodného přístřeší. Zároveň
ale také poskytujeme obětem
katastrof psychologickou podporu
a pomáháme jim se znovu postavit
na vlastní nohy. Humanitární pomoc
je nejčastěji potřeba v krizových
situacích způsobených válečným
konfliktem nebo přírodní katastrofou,
jako jsou záplavy, extrémní sucho
nebo zemětřesení.

boji a většinou nemají prostředky na to,
aby je opravili. Charita Česká republika
na začátku roku 2020 dokončila projekt,
díky kterému si 32 rodin z oblasti Hamdaníja mohlo opravit své domy. Projekt
se zaměřil na nejvíce zranitelné rodiny
a celkem pomohl 192 lidem.

_____ Vyjednávání a nenásilné řešení
sporů o půdu, majetek a nemovitosti
a podpora práv vnitřně vysídlených
osob v guvernorátu Ninive
červenec 2019 — únor 2020
1 233 170 Kč
(UH-Habitat)
Dlouhá léta války za sebou nezanechala
jen zničené domy, ale také mnoho nevyřešených sporů o půdu, majetek či nemovitosti. Tyto spory se v Iráku jen velmi
těžko řeší, protože potřebná dokumentace
často neexistuje a mnoho lidí je v těžké
životní situaci. S podporou UN-Habitat
(agentury OSN pro lidská obydlí) jsme
proto proškolili 14 vyjednavačů, kteří
se specializují na nenásilné řešení sporů
o majetek či nemovitosti v poválečném
kontextu. Díky nim se tak podařilo
vyřešit 356 sporů.

_____ Zlepšení životních podmínek
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V Iráku máme v regionu největší
zastoupení a zaměřujeme se zde
na obnovu válkou poničených oblastí.

_____ Zlepšení životních podmínek
a zvýšení odolnosti nejzranitelnějších
rodin navrátilců v distriktu Hamdaníja
v guvernorátu Ninive
květen 2019 — leden 2020
1 531 150 Kč
(Česká biskupská konference)
Mnoho Iráčanů se v posledních letech
vrací po letech války do svých domovů.
Často ale nalézají své domy zničené

zranitelných rodin vnitřně vysídlených
osob v táboře Kabarto 1 prostřednictvím
nepřetržité a kvalitní podpory
primárního zdravotnického centra
červenec 2019 — únor 2020
1 781 058 Kč
(Secours Catholique — Caritas France,
humanitární sbírka)
Přestože se statisíce Iráčanů vracejí
zpátky domů, mnozí ještě v roce 2020
pobývali v táborech pro vnitřně vysídlené
osoby, např. v táboře Kabarto 1, ve kterém
žijí převážně jezídové. Jediné zdravotní
středisko v táboře ale muselo být uzavřeno kvůli nedostatku financí. Spojili jsme
proto své síly s francouzskou charitní
organizací, díky čemuž se podařilo

a podpora udržení školáků
ve vzdělávání pomocí implementace
národního stravovacího programu
pro školy v distriktu Dahúk
září 2019 — květen 2020
5 837 989 Kč
(Světový potravinový program,
humanitární sbírka)
Ačkoli se život v Iráku pomalu vrací
do normálu, mnoho dětí stále čelí překážkám ve vzdělávání. S pomocí Světového potravinového programu jsme se zapojili do Národního stravovacího programu,
který zajišťuje pro děti zdravé balíčky
potravin přímo do škol. Zaměřili jsme
<se na 111 škol v distriktu Dahúk a kromě
distribuce potravin jsme také zorganizovali interaktivní lekce pro děti, ve kterých
získali informace o hygieně. Projekt navíc
poskytl pracovní příležitosti pro místní
dodavatele a producenty potravin.

_____ Nouzová obydlí a nepotravinová
pomoc ke zlepšení životních podmínek
nejzranitelnějších rodin v Iráku
říjen 2019 — červen 2021
30 019 636 Kč
(UN OCHA — Úřad pro koordinaci
humanitárních záležitostí OSN)
Mnoho navrátilců a vnitřně vysídlených
osob v Iráku nadále žije v kritických
podmínkách. Rozsáhlý projekt Charity
Česká republika proto identifikoval
ty nejzranitelnější rodiny v provinciích
Dahúk, Kirkúk a Saladdín a podpořil je
distribucí materiálu a nástrojů k opravám
jejich domovů. Zranitelné rodiny bydlící
v podnájmu získaly finanční podporu pro
placení nájmu. Část příjemců projektu
navíc dostala šanci na projektu pracovat,
a získala tak smysluplnou práci i zdroj
příjmu pro své rodiny.

_____ Zlepšení životních podmínek
a podpora živobytí pro zranitelné
navrátilce a hostitelské komunity
skrze potravinovou asistenci
pro tvorbu majetku v distriktu
Ramádí v guvernorátu Anbár

leden 2020 — srpen 2020
13 600 924 Kč
(Světový potravinový program)
Provincie Anbár byla válkou s Islámským
státem obzvlášť zasažena, proto byl
tento charitní projekt zaměřen hlavně
na obnovu poničené infrastruktury
i pracovních příležitostí. Charita
zaměstnala 97 lidí, kteří společně
vyčistili a opravili přes 42 km zavlažovacích kanálů, jež jsou kriticky důležité pro
místní zemědělce. Kromě toho jsme také
postavili 30 skleníků a poskytli materiální pomoc 40 místním farmářům, kteří tak
mohou obnovit svou zemědělskou činnost. V neposlední řadě jsme také farmářům poskytli školení o efektivních
a udržitelných zemědělských metodách.

_____ Podpora udržitelných zdrojů
obživy pro zranitelné rodiny navrátilců
z provincie Ninive
březen 2020 — únor 2021
9 864 880 Kč
(Česká biskupská konference)
+ 5 465 338 Kč
(Ministerstvo zahraničních věcí
České republiky, humanitární sbírka)
V oblasti Ninive jsme se v roce 2020
věnovali podpoře stabilních zdrojů obživy
pro rodiny, které se po válce vracejí domů.
Ve venkovských oblastech jsme postavili
15 skleníků a poskytli 25 farmářům prostředky na nákup základního vybavení
a osiva. V městských oblastech jsme rozdělili 20 grantů na rozjezd podnikání
a proškolili 30 lidí v základech podnikání
a finanční gramotnosti.

_____ Podpora vzdělání a výživy školáků
a podpora lokálních zdrojů obživy pomocí
implementace národního stravovacího
programu pro školy v distriktu Dahúk,
Kirkúk + v distriktu Al Baadž, Ninive
říjen 2020 — květen 2021
95 416 Kč
(Světový potravinový program)
+ 74 969 Kč
(Světový potravinový program)
I v roce 2020 jsme pokračovali v podpoře
pravidelné školní docházky, zejména dětí
z chudších rodin, ve spolupráci se Světovým potravinovým programem a iráckým
Národním stravovacím programem. Děti
ze 65 škol v provincii Kirkúk a v dalším
programu i děti ze 45 škol v provincii
Ninive tak získaly pravidelné zdravé svačiny,
díky nimž mohly namísto výpomoci rodině

s obživou začít chodit do školy; prospěch
přinesly i lokálním obchodníkům a farmářům. Kromě toho jsme pro děti zorganizovali informační hodiny zaměřené
na správnou hygienu.

SÝRIE
V Sýrii je na rozdíl od Iráku konflikt
stále aktivní. Soustředili jsme se proto
na opravy válkou poničených obydlí
v oblasti Idlíbu na severu země, kde je
velký počet vnitřně vysídlených osob.

_____ Nouzová oprava přístřeší pro
vnitřně vysídlené v provincii Idlíb
květen 2020 — prosinec 2020
4 628 611 Kč
(Ministerstvo zahraničních věcí
České republiky, humanitární sbírka)
Město Idlíb a jeho okolí je jedno z míst,
které bylo válkou v Sýrii poznamenáno
nejvíce. Charita Česká republika se zde
proto zaměřila na opravu válkou poničených domů pro vnitřně vysídlené rodiny.
Celkem jsme opravili domy pro 155 rodin
a dalších 25 jsme propojili s projektem,
který jim zajistil potřebné materiály pro
bezpečné přečkání zimních měsíců.
V rámci projektu jsme také zábavnou
formou učili děti a jejich rodiče, jak
pomocí preventivních opatřeních
bojovat proti nemoci covid-19.
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V Libanonu pomáháme ve spolupráci s dalšími charitními organizacemi
lidem zasaženým explozí postavit se
znovu na nohy.

_____ Konsorcium pro pomoc Bejrútu:
Nouzové přístřeší, peněžitá pomoc
a psychosociální podpora pro Bejrút
září 2020 — září 2021
27 918 411 Kč
(humanitární sbírka v České republice
a jiných evropských zemích)
Výbuch v bejrútském přístavu otřásl nejen
budovami, ale také životy mnoha Libanonců a syrských uprchlíků. Země se již
před výbuchem potýkala s ekonomickou
a politickou krizí, které se po explozi ještě
prohloubily. Charita ihned po výbuchu

vyhlásila humanitární sbírku na pomoc
obětem, jejíž výtěžek jsme využili ve
společném projektu několika evropských
Charit a Charity Libanon. Díky projektu si
mohlo 1000 domácností opravit poničené
domy a byty. 680 rodin získalo nouzovou
peněžní pomoc na pokrytí nákladů na
jídlo, léky a jiné základní potřeby. 200 lidí
získalo psychosociální pomoc a 250 dětí
se zúčastnilo interaktivních volnočasových aktivit.

GRUZIE
Projekty humanitární pomoci, které
Charita Česká republika realizovala
v roce 2020 v Gruzii, byly zaměřené na
aktuální potřeby vzniklé v souvislosti
s pandemickou situací.

_____ Zmírnění negativních
ekonomických dopadů pandemie
covidu-19 na populaci gruzínského
horského regionu Rača
červenec 2020 — březen 2021
1 700 903 Kč
(SAMRS — Slovenská agentúra pre
medzinárodnú rozvojovú spoluprácu)
Cílem projektu je posílit místní populaci
v regionu Rača-Lečchumi a pomoci vyrovnat se s hospodářskými důsledky pandemie covidu-19 prostřednictvím materiální
a technické podpory pro malé a střední
podniky a sociálně zranitelné rodiny.
Projekt je realizován ve spolupráci se slovenskou partnerskou organizací SOSNA,
s obcemi Oni a Ambrolauri a zástupci
Agentury sociálních služeb Gruzie.

_____ Zajištění kontinuity zdravotních
služeb pro matky a děti během
pandemie covidu
listopad 2020 — červen 2021
80 633 Kč
(UNICEF)
Očekávaným výsledkem intervence
je zajištění kontinuity zdravotních
služeb pro matky a děti během pandemie
covidu-19 a posílení kapacity poskytovatelů PHC.

KAMBODŽA
Pandemie covidu-19 zasáhla všechny
země světa, ovšem největší problém
představovala pro méně rozvinuté státy.
Zdravotní systém v Kambodži nebyl na
pandemii připravený a na začátku roku
se projevil velký nedostatek ochranných
pomůcek a dalšího vybavení.

_____ Posílení připravenosti a kapacit
kambodžských veřejných zdravotnických zařízení ke zvládnutí pandemie
covidu-19
červen 2020 — prosinec 2020
2 512 232 Kč
(Ministerstvo zahraničních věcí
České republiky)
Charita Česká republika zajistila
potřebné vybavení pro nemocnice
v provincii Kampong Chhnang. Kromě
toho jsme také proškolili 11 školitelů
v oblasti prevence epidemií, kteří
následně uspořádali trénink pro
93 zdravotnických pracovníků.

_____ Multisektorová intervence
za účelem zabránění šíření a zmírnění
dopadu pandemie covidu-19 v Západní
provincii a Lusace v Zambii
srpen 2020 — prosinec 2020
12 664 043 Kč
(konsorcium, z toho 7 225 161 Kč
Charita Česká republika (ČRA))
Projekt byl realizovaný konsorciem vedeným Charitou Česká republika a jejími
partnery: Člověkem v tísni a Mendelovou
univerzitou v Brně. Cílem bylo posílit
možnosti veřejného zdravotnictví v reakci
na šířící se virus covid-19 a zlepšit povědomí komunity o této nemoci, aby došlo
k omezení jejího přenosu a zmírnil se
její dopad na živobytí a zemědělské trhy.
Došlo ke zvýšení kvality poskytovaných
služeb a vybavení ve 31 zdravotnických
zařízeních, zároveň bylo vyškoleno 263
zdravotnických pracovníků, aby dokázali
řešit potenciálně pozitivní případy nákazy.

_____ TEACH — Technická

Nejenže je v zemi velmi rozšířená
chudoba a 64 % populace žije pod
hranicí chudoby (ve venkovských
oblastech dokonce až 80 %), Zambie
je rovněž cílem uprchlíků. Ti žijí
převážně v uprchlických táborech,
které se nacházejí ve vzdálených
venkovských oblastech bez řádné
infrastruktury a přístupu k živobytí.

podpora pro síť evropských
Charit v oblasti humanitární pomoci
únor 2018 — leden 2020
222 236 Kč
(Evropská komise, Tříkrálová sbírka)
Projekt je zaměřen na zlepšování práce
evropských charitních organizací poskytujících humanitární pomoc. Díky němu
jsme mohli sdílet zkušenosti s kolegy
z Belgie, Rakouska, Rumunska, Irska či
Velké Británie a navázat s nimi v oblasti
humanitární pomoci spolupráci.

_____ Cesty k soběstačnosti pro

_____ PEACH II — Evropsko-asijské

uprchlíky a členy hostitelské komunity
v uprchlických osadách v Zambii:
odborné vzdělávání
březen 2020 — prosinec 2020
4 113 239 Kč
(Ministerstvo zahraničních věcí
České republiky, Tříkrálová sbírka)
Projekt byl zaměřen na uprchlíky
a hostitelské komunity, školní a mimoškolní děti, dospívající a mládež
v uprchlických táborech Mantapala,
Meheba a Mayukwayukwa. Celkem
75 mladých lidí absolvovalo v roce 2020
jednu z vybraných institucí odborného
vzdělávání. Kromě toho byl na základní škole v Mantapale zřízen a zajištěn
workshop odborného výcviku.

partnerství pro zlepšování schopností
reagovat na humanitární krize
duben 2018 — březen 2020
538 615 Kč
(Evropská komise, Tříkrálová sbírka)
Ve spolupráci s Caritas Austria a Caritas
Romania usilujeme o zkvalitnění přípravy a organizačních dovedností asijských
charitních organizací (Nepál, Indie,
Myanmar, Bangladéš, Indonésie, Filipíny,
Pákistán, Mongolsko a Caritas Asia)
v souvislosti s humanitárními katastrofami, jako jsou zemětřesení nebo záplavy.
V rámci zefektivnění práce s dobrovolníky
se Charita Česká republika ujala tvorby
dobrovolnické databáze, která napomůže
všem zapojeným organizacím.

ZAMBIE

ROZVOJOVÁ
SPOLUPRÁCE

_____ Zavedení služeb dětské
dlouhodobé a paliativní péče v Gruzii
listopad 2017 — prosinec 2020
3 028 265 Kč
(ČRA, Tříkrálová sbírka)
Ve spolupráci s gruzínským ministerstvem zdravotnictví jsme vypracovali
standardy služeb pro děti, které potřebují dlouhodobou nebo paliativní péči.
Vytvořili jsme také nové vzdělávací
moduly pro zdravotnický personál
a vyškolili na 200 zaměstnanců ve státních i soukromých klinikách v regionech.
V Dětském hospici v Tbilisi byla postavena a vybavena nová terapeutická místnost Snoezelen, v níž mohou děti stimulovat různé smysly, což zlepší jejich
komunikaci a běžný život.

I v roce 2O2O byly projekty rozvojové
spolupráce zaměřeny především na
sektory zdravotnictví, poskytování
sociálních služeb a podporu
soběstačnosti. Mimo jiné se podařilo
navázat spolupráci s novými zahraničními
donory, zejména se jedná o slovenskou
rozvojovou agenturu SAMRS Dětský
fond Organizace spojených národů
UNICEF. V rámci stávajících projektů
se pak podařilo rychle a úspěšně reagovat
na vzniklou pandemickou situaci tím,
že se přidaly nové aktivity zaměřené
na školení zdravotnického personálu
v nových pravidlech poskytování
zdravotní péče.

_____ Nastavení dlouhodobé
dostupnosti služeb národních
screeningových programů
v regionu Samegrelo
leden 2019 — prosinec 2021
4 730 933 Kč
(ČRA, Tříkrálová sbírka)
Zatímco předchozí projekt se zaměřil
na výstavbu screeningového centra, tento
projekt ho zprovoznil a podpořil nově
zahájené screeningové služby. Byly vytvořeny mechanismy financování a kontroly
kvality centra, které bylo poté začleněno
do národního onkologického screeningového registru, který bude centralizovat
sběr dat. Centrum pilotovalo několik
screeningových programů (např. screening rakoviny děložního čípku, karcinomu prsu či tlustého střeva).

_____ Zlepšení a rozšíření služeb
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I v roce 2020 byly projekty rozvojové
spolupráce orientované především na
sektory zdravotnictví a poskytování
sociálních služeb, navíc se podařilo
urgentně a úspěšně reagovat na
vzniklou pandemickou situaci tím,
že se přidaly nové aktivity zaměřené
na školení zdravotnického personálu
v nových pravidlech poskytování
zdravotní péče.

_____ Propagace rozvoje venkova
a diversifikace v municipalitě Chulo
květen 2017 — únor 2021
20 823 965 Kč
(Evropská komise — ENPARD,
Tříkrálová sbírka)
Místní skupina sdružující aktivní lidi
z komunity vypracovala strategii udržitelného rozvoje obce a grantové schéma na
podporu místních drobných podnikatelů
a výrobců. Své obchodní a marketingové
dovednosti zlepšili prostřednictvím
školení také místní farmáři.

pro osoby s poruchou autistického
spektra v Gruzii
červen 2019 — prosinec 2021
3 639 567 Kč
(ČRA, Tříkrálová sbírka)
V rámci projektu bylo vyškoleno více
než 250 profesionálů v nových diagnostických nástrojích a metodách, díky nimž
lze diagnostikovat více dětí s poruchami
autistického spektra a poskytovat jim
potřebné služby. Navíc vznikl certifikovaný vzdělávací program v oblasti Applied
Behavioral Analysis (ABA) a bylo v něm
proškoleno 15 terapeutů, kteří nyní mohou
dohlížet na děti s autismem. Nově byly
dosud nedostupné služby pro děti
s poruchou autistického spektra zavedeny
v regionech Samtskhe-Javakheti a Guria.

_____ Podpora rozvoje primární

_____ Posílení složky zdraví matek

zdravotní péče v Gruzii
duben 2020 — červen 2023
6 581 928 Kč
(ČRA, Tříkrálová sbírka)
Cílem projektu je zlepšit kvalitu
zdravotnických služeb v Gruzii
zavedením nástrojů řízení kvality
primární zdravotní péče, standardizovaného elektronického informačního systému a centra primární zdravotní péče.
Kromě toho budou aktualizovány kvalifikační standardy a zavedeny programy
celoživotního vzdělávání pro
zdravotnické pracovníky.

a dětí v systému primární zdravotní
péče začleněním aspektů rozvoje dítěte
a zajištění kontinuity služeb zdraví
matek a dětí během pandemie covidu
říjen 2020 — srpen 2021
70 882 Kč
(UNICEF)
Cílem projektu je vytvoření centralizovaného registru pro zdraví a vývoj dětí
ve věku 0–6 let, informačního systému
řízení a vynucení služeb zaměřených
na rozvoj dětí v rámci systému primární
zdravotní péče.

_____ Podpora ekologických akcí
v obci Oni prostřednictvím rozvoje
infrastruktury odpadového hospodářství
červenec 2020 — září 2021
2 328 327 Kč
(SAMRS)
Projekt pomáhá v odlehlé horské obci
v regionu Rača-Lečchumi-Dolní Svanetie
rozvíjet infrastrukturu pro nakládání
s odpady. Konkrétně na základě sdílení
slovenských zkušeností a know-how bude
vypracován model separace a recyklace
pevného odpadu pro obec Oni, důraz bude
kladen na opatření zaměřená na postupy
biologicky rozložitelného odpadu. Projekt
je realizován ve spolupráci se slovenskou
organizací SOSNA.
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alternativních sociálních služeb
pro dospělé v Gruzii
únor 2020 — prosinec 2023
4 924 254 Kč
(ČRA, Tříkrálová sbírka)
Transformace zastaralých pobytových
služeb pro dospělé s tělesným a mentálním postižením na vhodnější komunitní
služby založené na individuálních potřebách. Bydlení rodinného typu bude zajištěno a vybaveno pro ubytování příjemců,
kteří v současné době pobývají ve dvou
rezidenčních institucích v obcích
Dušeti a Martkofi.

_____ Nákup popelářského auta
srpen 2020 — prosinec 2020
2 632 000 Kč
(Veřejná zakázka SAMRS)
Součástí veřejné zakázky bylo zakoupení
popelářského vozu a sběrných nádob
na odpad pro obec Dušeti.

_____ Nákup vybavení pro onkologické
centrum v Zugdidi
září 2020 — prosinec 2020
1 846 936 Kč
(Veřejná zakázka ČRA)
Součástí veřejné zakázky bylo zakoupení lékařského vybavení a také zaškolení
personálu příslušných oddělení.

MOLDAVSKO
V Moldavsku realizujeme projekty
primárně v sektoru sociálních služeb
a služeb domácí péče. V roce 2020
jsme také začali s implementací
projektu delegované spolupráce,
který Česká rozvojová agentura
realizuje ve spolupráci s Německou
agenturou pro hospodářskou spolupráci
a rozvoj (GIZ) pro Evropskou komisi.

_____ Podpora a asistence
sociálnímu sektoru v Moldavsku
leden 2017 — prosinec 2020
10 280 787 Kč
(ČRA, Tříkrálová sbírka)
Ve spolupráci s místní partnerskou
nevládní organizací Association
Homecare vedla intervence k legislativním změnám v pokrytí sociálních služeb
ze státního rozpočtu a vytvoření nového
vzorce pro výpočet zdravotního tarifu
v sektoru domácí péče.

KAMBODŽA
Poslední léta se Kambodži dařilo
rychle se rozvíjet, zejména díky
příjmům z turismu a textilního
průmyslu. Pandemie covidu-19
ale situaci v zemi výrazně zkomplikovala. Jednou z priorit proto v Kambodži
zůstává zvýšení kvality zdravotní péče,
obzvláště v odlehlých venkovských
oblastech.

_____ Zlepšení kvality poskytované
zdravotní péče o matku a dítě
ve třech nemocnicích v provincii
Kampong Chhnang II
říjen 2018 — prosinec 2020
3 036 639 Kč
(Česká rozvojová agentura)
Dokončili jsme tříletý projekt zaměřený
na zvýšení kvality zdravotní péče pro
matky a děti ve třech kambodžských
nemocnicích v provincii Kampong
Chnnang. Díky němu se v nemocnicích
zvýšily hygienické standardy, nakoupilo nové vybavení a zlepšil management i sdílení informací s dalšími
nemocnicemi. Součástí projektu byly
i informační kampaně, které rozšířily
povědomí o zdravých návycích
během těhotenství.

_____ Zajištění kvality a dostupnosti
zdravotně sociálních služeb
v Moldavsku 2019–2022
květen 2019 — prosinec 2022
5 265 000 Kč
(ČRA, Tříkrálová sbírka)
Ve spolupráci s moldavským ministerstvem práce, zdravotnictví a sociální
ochrany se podílíme na přípravě legislativních změn, které povedou k zavedení nového modelu služeb domácí péče
v Moldavsku. Otevřou se 2 nová centra
domácí péče, bude renovováno stávajících
8 center a jejich zaměstnanci budou proškoleni v nových službách domácí péče.

_____ Zlepšení zdravotních a sociálních
služeb pro osoby potřebující dlouhodobou péči na obou březích Dněstru
leden 2020 — srpen 2022
11 810 508 Kč
(ČRA)
Jedná se o projekt delegované spolupráce,
ve kterém Charita Česká republika
vystupuje v roli subdodavatele pro ČRA.
Jeho cílem je realizovat budování důvěry
prostřednictvím koordinace služeb
primární zdravotní péče na obou
stranách řeky Dněstr.

MONGOLSKO
Mongolsko je rozsáhlá a málo osídlená
asijská země, kde Charita Česká republika působí nepřetržitě již od roku 2006.
V posledních letech se země rychle
rozvíjela, ale spolu s tím se objevily také
problémy spojené s ochranou životního
prostředí a klimatickými změnami.
Dlouhodobě zde působíme v oblasti odpadového hospodářství a udržitelného
rozvoje, zejména recyklace plastů
a stavebního odpadu. Zaměřujeme
se i na podporu mongolské mládeže
a občanské společnosti.

_____ Efektivnější využívání zdrojů
a čistší produkce v mongolském
stavebním sektoru pomocí recyklace
stavebního materiálu
únor 2016 — listopad 2020
6 811 537 Kč
(Evropská komise)
Obrovský stavební boom posledních
let s sebou přináší značné problémy se
zpracováním stavebního odpadu a jeho

ekologickými dopady. Charita Česká
republika zde dokončila rozsáhlý čtyřletý
projekt, který pomohl nastavit pravidla
pro zpracování odpadu a efektivní využívání stavebních materiálů. Ve spolupráci
s univerzitami v Mongolsku a Nizozemí
jsme vyvinuli prototyp stavebního materiálu, který je z části vyroben ze stavebního odpadu. Dosáhli jsme také změny
mongolské legislativy, která zpřísní
zacházení se stavebním odpadem.

_____ Podpora mládeže a občanské
společnosti v Mongolsku
leden 2020 — prosinec 2023
4 831 704 Kč
(Evropská komise, Ministerstvo zahraničních věcí České republiky, The Asia
Foundation, Canada Fund Mongolia)
Mladí lidé tvoří třetinu mongolské společnosti, ale málokdy mají možnost zapojit
se do věcí veřejných nebo si najít odpovídající práci. Zahájili jsme proto projekt na
podporu mongolské mládeže i občanské

společnost, díky němu například přišlo
více mladých lidí k volebním urnám
než v minulých letech. Kromě toho jsme
poskytli malé granty pro aktivní mládež,
spustili webovou stránku o dobrovolnictví
a zlepšili dovednosti lokálních organizací
pracujících s mládeží z pěti oblastí
v Mongolsku.

_____ Udržitelná recyklace
plastů v Mongolsku
květen 2020 — duben 2024
2 272 706 Kč
(Evropská komise, Ministerstvo
zahraničních věcí České republiky,
Obecní správa Khishig-Undur)
Díky novému projektu by se měl
v Mongolsku, kde se téměř žádný
plastový odpad nerecykluje a jeho velká
část končí volně v přírodě, zlepšit systém
nakládání s plasty a podpořit lokální
recyklační firmy. Ve spolupráci s českými
výzkumníky navrhujeme zlepšení systému sběru odpadů, který se využije jak
ve městě, tak na venkově. V provincii
Bulgan budujeme první zero waste
vesnici, která bude sloužit jako příklad
pro další oblasti Mongolska.

ZAMBIE
Navzdory rozvíjející se ekonomice
a bohatým přírodním zdrojům žije
stále více než polovina zambijské
populace pod hranicí chudoby. Potenciál pro ekonomický rozvoj a snížení
chudoby spočívá ve zvýšení zemědělské
produkce, její diverzifikaci a rozvoji
venkova i zpracovatelského průmyslu.
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_____ Agrobyznys pro život — živobytí,
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inovace, výživa & empowerment
červenec 2018 — srpen 2021
7 156 842 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 roce 2020
jsme školili farmáře, aby získali znalosti
o veřejné správě, družstevních nařízeních,
pravidlech a předpisech. Další školení se

soustředila na rozvoj vybraných hodnotových řetězců, technologii zpracování
potravin, zásady hygieny, balení
a označování.

_____ Posilování vzdělání (Lusaka)
a soběstačnosti uprchlíků a jejich
hostitelských komunit v Lusace,
v Mantapale, Mehebe a Mayukwayukwe
leden 2019 — prosinec 2020
13 127 141 Kč
(UNHCR)
Pro zhruba polovinu uprchlíků v Zambii
je hlavním zdrojem obživy zemědělská
produkce, jsou zde ale i drobní obchodníci, řemeslníci, zdravotníci či učitelé.
Projekt je zaměřený na zlepšení soběstačnosti a obstarávání obživy, usnadnění přístupu uprchlíků k zemědělské produkci
a rybolovu, k drobnému podnikání a také
ke vzdělávání. V roce 2020 jsme podpořili vzdělávání dětí a mládeže ze sociálně
ohrožených rodin uprchlíků a jejich hostitelských komunit. Dále byla podporována
živobytí městských uprchlíků v Lusace
se zvláštním důrazem na podporu
domácností vedených ženami prostřednictvím programu Start Up Grant.
Finanční inkluze prostřednictvím
tradičního vedení
leden 2019 — prosinec 2021
1 626 350 Kč
(FSDZ, Tříkrálová sbírka)
V provincii Luapula žije většina lidí ve
venkovských oblastech a 80 % obyvatel
pod hranicí chudoby. Cílem projektu je
zlepšit finanční začlenění venkovských

komunit, budování kapacit, zapojení
tradičních vůdců a vesnických struktur,
podporovat finanční vzdělávání a vytváření spořicích skupin, tzv. Saving Groups,
prostřednictvím modelu založeného
na Master Trainers (MT), lektorech
schopných školit a podpořit vznik
nových sdružení pro společné spoření.
Stipendijní program DAFI — Terciární
vzdělávání uprchlíků
duben 2019 — prosinec 2020
2 434 730 Kč
(UNHCR)
Tento projekt ve spolupráci s německou
ambasádou v Lusace usiluje o zlepšení
přístupu talentovaných mladých uprchlíků v uprchlických táborech a městských
komunitách k terciárnímu vzdělávání
poskytováním stipendia DAFI (Deutsche
Akademische Flüchtlingsinitiative Albert
Einstein). V roce 2020 podpořil ve studiu
46 uprchlíků.
Podpora výroby a spotřeby
výživných potravin prostřednictvím
integrovaného multisektorového
přístupu v okrese Mongu,
Kaoma a Mumbwa
květen 2019 — prosinec 2020
4 400 079 Kč
(WFP — Světový potravinový program)
3 436 743 Kč
(ČRA)
Drobní zemědělci přispívají z asi
80 % k celkové produkci potravin, ale
více než 30 % potravin je po sklizni
ztraceno v důsledku špatného skladování,
manipulace při sklízení, přepravě či
vlivem nepříznivého počasí. Cílem
projektu bylo zlepšit zabezpečení potravin a výživy těhotných a kojících žen,
dospívajících dívek, studentů a drobných
zemědělců v Západní a Střední provincii.
Zlepšení soběstačnosti uprchlíků
a hostitelských komunit v Mehebě
a Mayukwayukwě
březen 2020 — září 2020
448 523 Kč
(Velvyslanectví České republiky
v Lusace)
V rámci projektu bylo v Mehebě
založeno Centrum přidané
hodnoty, 76 zemědělců z Meheby
a Mayukwayukwy zlepšilo
plodiny a živočišnou výrobu
prostřednictvím školení

a 685 zemědělců má nyní snazší přístup
na trhy díky asistenci česko-zambijské
firmy Breeding Impuls Zambia (BIZ).
Silvopastorální systémy jako strategie
trvale udržitelného zemědělství pro
zvýšení životní úrovně drobných
farmářů v Jižní provincii Zambie
červen 2020 — prosinec 2020
13 857 Kč
(ČRA)
Charita Česká republika v rámci tohoto
projektu, který se zaměřuje na zvýšení
odolnosti zemědělské produkce a krajiny
vůči dopadům změny klimatu, působí
jako externí konzultant pro Mendelovu
univerzitu v Brně, která projekt vede.
Projekt iniciativy mládeže — Zvyšování
kapacit pro vypořádání mládeže
v Mayukwayukwě
srpen 2020 — prosinec 2020
217 868 Kč
(UNHCR)
Projekt reaguje na potřeby mladých lidí
v uprchlickém táboře Mayukwayukwa,
aby díky získaným dovednostem v oblasti
informační a komunikační technologie
(IKT) našli zaměstnání nebo pokračovali
ve studiu.
Zvyšování produktivity a podpora
rozvoje hodnotových řetězců manga,
kasavy a organických hnojiv
v Západní provincii
září 2020 — prosinec 2022
2 740 681 Kč
(ČRA, Tříkrálová sbírka)
Cílem projektu je zvýšit produktivitu
a vnést přidanou hodnotu do pěstování
manga, kasavy a výroby organických
hnojiv v Mongu v Západní provincii
díky realizaci podnikatelských plánů.
V roce 2020 byly částečně vystaveny tři
provozní prostory pro továrny na výrobu
a na zpracování kasavy a továrna na
skladování organických hnojiv. Dále byli
majitelé 5 podniků vyškoleni Zambia
Bureau of Standards (ZABS) v tématech
sčítání hodnoty, aby lépe porozuměli
produkci a balení ovoce a zeleniny,
a 95 malých farmářů bylo vyškoleno
v produkci kasavy.

PŘEHLED
ZAHRANIČNÍCH
PROJEKTŮ

Charity Pinsk a realizace letních táborů
Bulharsko / Nízkoprahové zařízení pro
děti a mládež Stara Zagora (sociální
péče) — podpora aktivit dětí a mládeže ze
sociálně znevýhodněné romské komunity
Zimbabwe / Darovaný domov

v Zimbabwe (sociální péče, vzdělávání)
— podpora dětí z Dětského domova
Mary Ward v Kwekwe (úhrada školného,
školních pomůcek, uniforem, potravin aj.)

Indie / Adopce na dálku (vzdělávání)
— podpora vzdělávání chudých dětí
_____ Výstavba Internátu v Karadi
(vzdělávání) — přistavení prvního patra
k budově internátu pro chlapce v indické
diecézi Belgaum v severní Karnátace
_____ Kvalifikační kurzy (vzdělávání)
— kurzy pro mladé lidi bez vyučení
_____ 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 _____ Domky pro chudé (bydlení)
— výstavba domků pro chudé rodiny
a oprava starých stavení _____ Potravinová
pomoc — zajištění potravinových balíčků
chudým rodinám postiženým koronakrizí
Rumunsko / Potravinová pomoc — zajištění potravinových balíčků chudým rodinám
v oblasti Satu Mare v první vlně pandemie

DIECÉZNÍ
CHARITA
LITOMĚŘICE

Mongolsko / Podpora vzdělávání
a aktivity pro děti a mladé lidi
pocházející z chudých rodin (vzdělávání,
sociální péče) — zmírnění dopadů
chudoby podporou vzdělávání a aktivit,

zajištění výživy a ubytování pro
sirotky a nejchudší děti

ARCI
DIECÉZNÍ
CHARITA
OLOMOUC

Haiti / Adopce na dálku, podpora
komunit, vybavení do škol, podpora
živobytí (vzdělání, zdravotnictví, živobytí, obydlí, strukturální podpora) —
základní vzdělávání dětí a mladých lidí,
rozvoj učitelů a zázemí školy, podpora
důstojného a kvalitního života
Ukrajina / Dětské bezdomovectví na
Ukrajině, sociálně slabé rodiny, humanitární pomoc, materiální pomoc a podpora místních partnerů (sociální péče,
zdravotnictví, živobytí, vzdělání, strukturální podpora) — podpora dětského domova pro chlapce v Bortnykach, jídelna pro

děti ze sociálně slabých rodin v Lopatyně,
sklad potravin a rekonstrukce zázemí pro
lidi bez domova v Ternopilu, podpora ve
studiu sociálně slabých mladých lidí na
vyšších odborných a vysokých školách,
podpora rozvoje partnerských organizací
Zambie / Podpora školství v Zambii
(vzdělání) — podpora na provoz školy
v Chiparambě
Arménie / Pomoc uprchlíkům z oblastí
Náhorního Karabachu (humanitární pomoc) — nákup zdravotnického materiálu

Celková částka: 1 105 222 Kč

V ARCIDIECÉZNÍCH A DIECÉZNÍCH
CHARITÁCH V ROCE 2020

DIECÉZNÍ
CHARITA
BRNO

Moldavsko / Podpora Centra
Hippokrates v obci Dorotskaja
(sociální a zdravotní péče) — rozvoj
domácí zdravotní, ambulantní
a terénní sociální péče

Severní Irák — Kurdistán / Zajištění
základní lékařské péče (zdravotní péče)
— dokončení tříletého projektu,
během něhož byly postaveny dvě
kliniky v Sindžáru a Šerfadinu

DIECÉZNÍ
CHARITA
BRNO
OBLASTNÍ
CHARITA
HODONÍN

Rumunsko / Podpora pečovatelské
služby a humanitární pomoc v Banátu
(sociální a zdravotní péče, materiální
pomoc) — podpora pečovatelské služby
v českých vesnicích, příspěvek na mzdy
pečovatelek, duchovní podpora z řad

kněží a materiální pomoc _____ Zajištění
provozu zubní ambulance ve Svaté
Heleně v Banátu (zdravotní péče)
— zajištění chodu zubní ambulance
4- až 5krát ročně včetně zajištění
stomatologického materiálu

DIECÉZNÍ
CHARITA
BRNO
OBLASTNÍ
CHARITA
TŘEBÍČ

Výroční zpráva 2O2O /
Přehled zahraničních
projektů

DIECÉZNÍ
CHARITA
BRNO
OBLASTNÍ
CHARITA
ZNOJMO

DIECÉZNÍ
CHARITA
ČESKÉ
BUDĚJOVICE
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Ukrajina / Podpora pro staré, nemocné,
opuštěné, chudé lidi v regionu Velykyj
Bereznj (sociální a zdravotní péče)
— péče o lidi bez domova, o staré a nemocné seniory a lidi různě sociálně potřebné

Ukrajina / Pomoc chudým rodinám
(materiální pomoc, sociální péče)
— pomoc chudým rodinám s dětmi
_____ Pomoc vnitřně přesídleným
osobám v Zoločivu a Severodoněcku
(materiální pomoc, sociální péče)
— pomoc vnitřně přesídleným osobám
_____ Léčba dětí i dospělých (zdravotní
péče) — úhrada léčebných nákladů dětí
i dospělých _____ Dům na půli cesty
Užhorod (sociální péče) — zajištění ubytování na přechodnou dobu pro dospívající
ze sociálně slabých rodin nebo z dětských

Bělorusko / Adopce na dálku v Bělorusku (sociální péče) — podpora dětí z neúplných či sociálně slabých rodin _____
Pomoc rodinám s onkologicky nemocnými dětmi a realizace odlehčovací
služby Tabita (sociální péče) — dočasné

_____ Terénní služba Melitopol a okolí
(sociální a zdravotní péče) — péče
o osamocené a nemocné seniory, lidi
v závislosti a různě sociálně potřebné
v Záporožské oblasti Ukrajiny

domovů _____ Podpora svíčkařské dílny
v Chustu (sociální péče) — pracovní
terapie pro osoby s tělesným a mentálním
postižením _____ Krizové centrum obědy
pro děti (materiální pomoc, sociální péče)
— zajištění stravy pro děti v krizovém
centru Charity Lvov _____ Příprava dětí
se speciálními potřebami (vzdělávání,
sociální péče) — individuálně vedená příprava na školu s dětmi se speciálními potřebami včetně podpory psychologů a učitelů

DIECÉZNÍ
CHARITA
HRADEC
KRÁLOVÉ

Celková částka: 12 295 127 Kč

Celková částka: 508 600 Kč

Celková částka: 4 022 800 Kč

Celková částka: 1 816 430 Kč

ubytování poskytované sociálně slabým
rodinám s onkologicky nemocnými dětmi
v průběhu léčení ve městě Minsk _____
Děti ulice a Letní tábor (sociální péče)
— materiální, potravinová a další pomoc
potřebným dětem v regionu působnosti

DIECÉZNÍ
CHARITA
OSTRAVSKO-OPAVSKÁ

Ukrajina / Adopce na dálku (sociální
péče) — pomoc sociálně slabým dětem
(rodinám) _____ Důstojný život
(sociální péče) — pomoc seniorům
nebo zdravotně postiženým na principu
adresné podpory jednotlivého dárce
(adopce) _____ Městečko Milosrdenství
(sociální péče) — podpora dětského do-

mova _____ Podpora Domova pokojného
stáří Usť Čorna (sociální péče) — podpora
domova pro nemohoucí seniory _____
Pomoc obětem konfliktu (sociální
péče) — pomoc lidem zasaženým boji
na Ukrajině _____ Potravinové balíčky
pro východní Ukrajinu (humanitární
pomoc) — pomoc formou potravinových

DIECÉZNÍ
CHARITA
PLZEŇ

Výroční zpráva 2O2O /
Přehled zahraniřních projektů /
Young Caritas a globální rozvojové vzdělávání

ARCI
-DIECÉZNÍ
CHARITA
PRAHA
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a hygienických balíčků _____ Tábor
Hledání ztracené historie v Kaluši
(občanská iniciativa) — vzdělávací tábor
a výlety pro děti z chudých rodin _____
Seminář Skupinový výcvik psychoterapie pro 20 specialistů ve Vinnycji
(psychologické poradenství) — vyškolení
specialistů na poskytování psychologické
pomoci všem postiženým válkou _____
Podpora aktivit na Zakarpatí (sociální
péče, vzdělávání) — podpora partnerské
organizace _____ Mikulášská nadílka
dětem v bojových zónách (sociální péče)
— dárky pro děti z východní Ukrajiny
_____ Nečekané žádosti o pomoc
(sociální péče) — podpora dětem v sociálně
slabých rodinách nebo v nemocnicích
_____ Centrum pro mládež Novoselycja
(sociální péče) — podpora centra a anglic-

kého tábora pro děti _____ Kapacity pro
rozvoj II (budování kapacit) — posilování
samostatnosti, odbornosti a kooperace
u nových a stávajících partnerských
organizací na Ukrajině a v Moldavsku
_____ Podpora sociálně slabých dětí
a rodin v Žitomíru (sociální péče)
— podpora 10 sociálně slabých rodin
s dětmi _____ Domov pro matky s dětmi
v Oděse (sociální péče) — podpora matek
s dětmi a těhotných žen v krizových situacích
Moldavsko / Zdravotně sociální Centrum
Grigorauca (sociální péče) — podpora
centra domácí péče pro seniory _____
Důstojný život (sociální péče) — pomoc
seniorům nebo zdravotně postiženým na
principu adresné podpory jednotlivého dárce

Bolívie / Adopce na dálku (sociální péče)
— podpora vzdělávání chudých dětí _____
Pomoc postiženým dětem
a jejich rodinám (sociální péče) — pomoc
a podpora dětem fyzicky nebo mentálně
postiženým a jejich rodinám _____
Prevence rakoviny děložního čípku
(zdravotnictví) — podpora screeningu
mezi nejchudšími ženami _____ Osobní
ochranné prostředky (zdravotnictví) —

osobní pro personál z Centra zdraví, zdravotního střediska zřízeného Caritas Beni
Paraguay / Adopce na dálku (sociální
péče) — podpora vzdělávání chudých dětí
Peru / Adopce na dálku (sociální péče)
— podpora vzdělávání chudých dětí
Ekvádor / Adopce na dálku (sociální
péče) — podpora vzdělávání chudých dětí

Indie / Adopce na dálku® (vzdělávání)
— příspěvek žákům a studentům na
vzdělávání, podpora komunit _____
Humanitární pomoc COVID-19 (humanitární pomoc, zdravotní péče) — distribuce
hygienické a ochranné prostředky a potravinové balíčky pro 1750 rodin _____ Podpora
nemocnice v Honavaru (zdravotní péče)
— dodávka plicních ventilátorů
Bělorusko / Adopce na dálku® (vzdělávání) — materiální, sociální a duchovní podpora sociálně slabých rodin ve spolupráci
s Charitami ve Vitebsku a Grodnu _____
Domov seniorů v Kričevě (sociální péče)
— rekonstrukce a podpora domova pro
dlouhodobě nemocné, postižené a staré
lidi _____ Humanitární pomoc COVID-19
(humanitární pomoc, zdravotní péče) —
hygienické a ochranné prostředky
a potravinové balíčky pro 550 rodin
Uganda / Česká nemocnice sv. Karla
Lwangy (zdravotnictví) — zprostředkování zdravotní péče lidem v kraji Buikwe,

provozování mobilní ordinace, zdravotní
osvěta, preventivní péče _____ Adopce
na dálku® (vzdělávání) — příspěvek žákům a studentům na vzdělávání, podpora
komunit _____ Základní škola sv. Jana
Nepomuckého (vzdělávání) — kvalitní
základní vzdělání, mateřská škola, rozvoj
školní farmy k edukaci i ke stravování
dětí _____ Technický institut sv. Karla
Lwangy v Malongwe (vzdělávání) —
učňovské vzdělání v technických oborech
Zambie / 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 (Pomoc dětem ulice)

Celková částka: 6 071 687 Kč

Celková částka: 1 208 029 Kč

Celková částka: 25 981 598 Kč

YOUNG
CARITAS
A GLOBÁLNÍ
ROZVOJOVÉ
VZDĚLÁVÁNÍ
V návaznosti na zahraniční projekty Charity
Česká republika usilujeme o globální odpovědnost i na lokální úrovni. Prostřednictvím
rozvojového vzdělávání a osvěty iniciujeme
vytváření světa, v němž mají všichni lidé
možnost žít důstojný život. Vyzýváme ke
kritickému myšlení, otevřenosti a pochopení
úzkých souvislostí mezi rozvojovými a rozvinutými zeměmi. Různorodými aktivitami
představujeme české společnosti jednotlivé
Cíle udržitelného rozvoje (SDGs) a upozorňujeme na prvky každodenního života, díky
nimž se na jejich naplňování můžeme
částečně podílet všichni.
Klíčová je pro nás také participace
mládeže a aktivní občanství, proto vznikla
iniciativa Young Caritas Česká republika,
která navazuje na rozvíjející se hnutí
v rámci mezinárodní sítě charitních
organizací spojených do Caritas
Internationalis a Caritas Europa.
Young Caritas v České republice
leden 2020 — prosinec 2022
2 967 649 Kč
(MŠMT ČR — OP VVV, ESF)
Young Caritas vytváří zázemí pro práci
s dětmi a mládeží se silným důrazem
na hodnotové vzdělávání, participativní
přístup a pozitivní motivaci mladých lidí
v oblasti sociální a společenské odpovědnosti a výzvu k aktivnímu občanství.
Naši partneři jsou Diecézní charita České
Budějovice, Diecézní katolická charita
Hradec Králové a Diecézní charita Plzeň.

Labyrint 2030
— Cesta ke globální odpovědnosti
duben 2020 — prosinec 2021
1 876 773 Kč
(Česká rozvojová agentura
a část výtěžku z Tříkrálové sbírky)
Cílem projektu je probudit zájem
o problémy současného světa. Ukazuje
široké veřejnosti, a zejména mladým
lidem cestu k udržitelnému rozvoji
v rozvojových zemích skrze osvětové
a vzdělávací akce. Ty v roce 2020
probíhaly v online i offline podobě
za použití neotřelých prvků neformálního
vzdělávání. Zároveň vznikla i řada osvětových materiálů, např. publikace Svět,
který chceme — Česká stopa ve světě,
jež vznikla ve spolupráci s Ministerstvem
zahraničních věcí ČR. Jedná se o vůbec
první publikaci s příklady dobré praxe
o zahraniční rozvojové spolupráci ČR
v provázanosti na představení jednotlivých SDGs na konkrétních projektech
realizovaných českými aktéry.
MIND
říjen 2017 — leden 2021
3 466 289 Kč
(Evropská komise, Tříkrálová sbírka)
V projektu Migrace — propojenost
— rozvoj (Migration — Interconnectedness — Development, MIND) jde
o porozumění odlišnostem života lidí
na různých místech planety a rozptýlení
stereotypních obav a předsudků. Cílem
je zvýšit povědomí veřejnosti o sounáležitostech migrace, udržitelného
rozvoje a rozvojové pomoci. Spolu
s 12 evropskými charitními organizacemi
jsme pod společným heslem Co je domov?
(#whatishome) pořádali společnou
kampaň na sociálních sítích. V roce 2020
jsme se zaměřili zejména na vietnamskou
diasporu, a proto se naše aktivity nesly
v duchu kampaně Vietnam Stories.
V srpnu pak proběhl v Praze na Střeleckém
ostrově první ročník festivalu WeMIND
— lidé v pohybu.
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Sedmnáct hlavních Cílů udržitelného
rozvoje (Sustainable Development
Goals, SDGs) představuje program
členských zemí OSN na léta 2015—2030
navazující na úspěšnou agendu osmi Rozvojových cílů tisíciletí (Millennium Development Goals, MDGs) z roku 2000. Jejich
jednotícím tématem je boj proti chudobě
a zlepšování kvality života lidí na Zemi.
Charita Česká republika se jak doma, tak
v zahraničí veškerými svými aktivitami
a projekty k programu SDGs hlásí a naplňováním konkrétních cílů se k vizi lepší
budoucnosti pro všechny připojuje.

Účetní jednotka rozlišuje údaje ve
výkazu zisku a ztráty dle hlavní a hospodářské činnosti. Hlavní činnost (HČ)
představuje charitní činnost v rámci projektů realizovaných v České republice
a v zahraničí, advokační činnost, koordinaci a metodickou podporu agend zastřešujících sociální a zdravotní služby,
osvětovou činnost a propagaci charitního
díla. Jednotlivé činnosti jsou dále členěny dle útvarů a zakázek, čímž je zajištěna
oddělená účetní evidence vztahující se
k jednotlivým aktivitám. Vedlejší hospodářskou činností (VČ), která spočívá
v provozu hotelu a školicího střediska
Marianeum, podporuje financování
hlavní činnosti.
Na výsledky hospodaření organizace
v roce 2020 měla nezanedbatelný vliv
pandemie covidu-19. Organizace čelila
výzvám v rámci implementace projektů
v ČR i v zahraničí a snažila se pružně reagovat na poskytování pomoci lidem
v nouzi prostřednictvím fundraisingových
aktivit. Překážky, které byly kladeny do
cesty nejen při realizaci aktivit, ale i jejich
financování, nicméně nezabránily dalšímu
rozvoji projektů poskytování humanitární
pomoci a rozvojové spolupráce. Na celkovém růstu nákladů organizace o zhruba
40 % oproti předchozímu roku se podílí
zejména nárůst služeb a spotřeby materiálu související s implementací projektů.
Dalším významným dopadem pandemie je
výrazné omezení výnosů z vedlejší hospodářské činnosti, která byla po organizačních, provozních a řadě rozvojových změn
připravená přinášet tolik potřebné zdroje pro
spolufinancování projektů a aktivit organizace. V prvních dvou měsících roku 2020
a následně během dvou letních měsíců jsme
zaznamenali nárůst tržeb z vedlejší hospodářské činnosti v důsledku reorganizace
a zkvalitnění poskytovaných služeb, doprovázené opravou fasády hotelu a rekonstrukcí

vstupních prostor. Tento pozitivní vývoj
byl však striktními vládními opatřeními na
ochranu zdraví nás všech zastaven.
Celkový objem nákladů
za rok 2O2O činil 287 634 tis. Kč.
Nákup služeb a spotřebované nákupy na
zahraničních projektech a misích v rámci
realizace projektů humanitární pomoci
a rozvojové spolupráce v celkové výši
213 628 tis. Kč tvoří největší podíl na celkových nákladech organizace (74 %). Osobní
náklady, tvořící s výší 35 115 tis. Kč zhruba
12 % celkových nákladů, představují druhou
nejvýznamnější nákladovou položku.
Náklady v rámci hlavní činnosti zaměřené
na projekty v ČR, podporu a rozvoj charitního díla v rámci sítě Charit, správy
a vedlejší hospodářské činnosti v celkové
výši 18 382 tis. Kč činily 6 % z celkových
nákladů. Nejvyšší objem přitom spočívá
v nákladech na odborné služby, provoz
kanceláře a v nákladech souvisejících
s rozvojem informačních technologií
a vyšších nároků na technickou kvalitu
přístupu do informačních systémů pro
zaměstnance pracující v režimu na home
office. Největší pokles nákladů zaznamenala vedlejší hospodářská činnost,
což souvisí s omezením provozu
a výkonu podnikatelské činnosti na
základě vládních nařízení. Na propagaci
a publicitu organizace bylo v roce 2020
použito celkem 4 115 tis. Kč, což představuje zhruba 1,5 % celkových nákladů.
Celkový objem výnosů
za rok 2O2O činil 287 195 tis. Kč.
V rámci hlavní činnosti realizuje účetní
jednotka výnosy zejména prostřednictvím
dotací od poskytovatelů v České republice
a v zahraničí, v celkovém objemu 85 %,
veřejných sbírek a ostatních darů na rozvoj
organizace a její činnosti. Zdroje z veřejných sbírek zahrnují individuální i firemní
dárce a v roce 2020 představovaly tyto
zdroje 9 % z 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
2020 tvořily celkem 6 %. Tržby z prodeje
služeb činily 5 548 tis. Kč, z toho tržby
z vedlejší hospodářské činnosti tvořily
celkem 3 229 tis. Kč, což je oproti roku

2019 pokles o 54 %, způsobený dopady
pandemie covidu-19. Zúčtování veřejných
sbírek ve vztahu k jednotlivým realizovaným projektům a poskytování cílené
pomoci potřebným dosáhlo celkové
výše 24 848 tis. Kč.

OSTATNÍ
KOMENTOVANÉ
SKUTEČNOSTI

Cenné papíry
Charita Česká republika vlastní cenné
papíry, které nabyla dědictvím. Během
roku 2020 nedošlo k prodeji ani nákupu
cenných papírů. Soupis cenných papírů
je uveden v příloze k účetní závěrce.
Sbírky
Charita Česká republika v roce 2020
spravovala na základě povolení Magistrátu hlavního města Prahy uděleného na
dobu neurčitou 3 veřejné sbírky. Průběžné vyúčtování sbírek, které je pravidelně
předkládáno Magistrátu hl. m. Prahy,
je přiloženo v příloze k účetní závěrce.

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

Výroční zpráva 2O2O / Finanční část
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Celkový výsledek hospodaření
po zdanění za rok 2020 je: 438 tis. Kč
ztráta. Hospodářský výsledek je ovlivněn
zejména kurzovými ztrátami v rámci
realizace zahraničních projektů a ztrátami
z hospodářské činnosti.

_____ 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.

		
Renata Kozáková
hlavní účetní
Charity Česká republika

Ing. Jitka Jandáková
vedoucí ekonomicko-správního oddělení
Charity Česká republika 				
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ROZVAHA (BILANCE)
k 31. 12. 2O2O (v celých tis. Kč)
AKTIVA

Výroční zpráva 2O2O / Finanční část

číslo
řádku

Stav k prvnímu
dni účetního
období / Opraveno

Stav
k poslednímu dni
účetního období

A.

Dlouhodobý majetek celkem (ř. 02 + 10 + 21 až 28)

1

75 967

75 624

A.I.

Dlouhodobý nehmotný majetek (ř. 03 až 09)

2

1 387

1 613

A.I.1.

Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje		

(012)

3

0

0

A.I.2.

Software		

(013)

4

1 387

1 613

A.I.3.

Ocenitelná práva		

(014)

5

0

0

A.I.4.

Drobný dlouhodobý nehmotný majetek		

(018)

6

0

0

A.I.5.

Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek		

(019)

7

0

0

A.I.6.

Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek

(041)

8

0

0

A.I.7.

Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek

(051)

A.II.

Dlouhodobý hmotný majetek celkem (ř. 11 až 20)

A.II.1.

Pozemky		

A.II.2.
A.II.3.

9

0

0

10

109 682

110 756

(031)

11

19 502

19 502

Umělecká díla, předměty a sbírky		

(032)

12

0

0

Stavby

(021)

13

86 200

87 444

A.II.4.

Hmotné movité věci a jejich soubory		

(022)

14

3 810

3 810

A.II.5.

Pěstitelské celky trvalých porostů		

(025)

15

0

0

A.II.6.

Dospělá zvířata a jejich skupiny		

(026)

16

0

0

A.II.7.

Drobný dlouhodobý hmotný majetek		

(028)

17

0

0

A.II.8.

Ostatní dlouhodobý hmotný majetek		

(029)

18

0

0

A.II.9.

Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek		

(042)

19

170

0

A.II.10.

Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek

(052)

20

0

0

A.III.

Dlouhodobý finanční majetek (ř. 22 až 27)

21

200

200

A.III.1.

Podíly — ovládaná nebo ovládající osoba		

(061)

22

200

200

A.III.2.

Podíly — podstatný vliv		

(062)

23

0

0

A.III.3.

Dluhové cenné papíry držené do splatnosti		

(063)

24

0

0

A.III.4.

Zápůjčky organizačním složkám		

(066)

25

0

0

A.III.5.

Ostatní dlouhodobé zápůjčky		

(067)

26

0

0

A.III.6.

Ostatní dlouhodobý finanční majetek

(069)

27

0

0

A.IV.

Oprávky k dlouhodobému majetku celkem (ř. 29 až 39)

28

–35 302

–36 945

A.IV.1.

Oprávky k nehmotným výsledkům výzkumu a vývoje

(072)

29

0

0

A.IV.2.

Oprávky k softwaru

(073)

30

–1 203

–1 387

A.IV.3.

Oprávky k ocenitelným právům

(074)

31

0

A.IV.4.

Oprávky k drobnému dlouhodobému nehmotnému majetku

(078)

32

A.IV.5.

Oprávky k ostatnímu dlouhodobému nehmotnému majetku

(079)

A.IV.6.

Oprávky k stavbám

A.IV.7.

B.II.5.

Ostatní pohledávky

(315)

56

0

0

B.II.6.

Pohledávky za zaměstnanci

(335)

57

114

0

B.II.7.

Pohledávky za institucemi sociálního zabezpečení
a veřejného zdravotního pojištění

(336)

58

0

0

B.II.8.

Daň z příjmů

(341)

59

0

0

B.II.9.

Ostatní přímé daně

(342)

60

0

0

B.II.10.

Daň z přidané hodnoty

(343)

61

0

0

B.II.11.

Ostatní daně a poplatky

(345)

62

0

0

B.II.12.

Nároky na dotace a ostatní zúčtování se státním rozpočtem

(346)

63

16 622

6 491

B.II.13.

Nároky na dotace a ostatní zúčtování
s rozpočtem orgánů územních samostatných celků

(348)

64

0

0

B.II.14.

Pohledávky za společníky sdruženými ve společnosti

(358)

65

0

0

B.II.15.

Pohledávky z pevných termínových operací a opcí

(373)

66

0

0

B.II.16.

Pohledávky z vydaných dluhopisů

(375)

67

0

0

B.II.17.

Jiné pohledávky

(378)

68

3 564

9 563

B.II.18.

Dohadné účty aktivní

(388)

69

91

55

B.II.19.

Opravná položka k pohledávkám

(391)

70

0

0

B.III.

Krátkodobý finanční majetek celkem (ř. 72 až 79)

71

128 161

111 097

B.III.1.

Peněžní prostředky v pokladně

(211)

72

640

340

B.III.2.

Ceniny

(213)

73

0

0

B.III.3.

Peněžní prostředky na účtech

(221)

74

124 997

107 179

B.III.4.

Majetkové cenné papíry k obchodování

(251)

75

52

51

B.III.5.

Dluhové cenné papíry k obchodování

(253)

76

0

0

B.III.6.

Ostatní cenné papíry

(256)

77

0

0

B.III.7.

Pořizovaný krátkodobý finanční majetek

(259)

78

0

0

B.III.8.

Peníze na cestě

(+/-261)

79

2 472

3 527

B.IV.

Jiná aktiva celkem (ř. 81 + 82)

80

542

1 947

B.IV.1.

Náklady příštích období

(381)

81

542

1 919

B.IV.2.

Příjmy příštích období

(385)

82

0

28

83

232 398

215 897

číslo
řádku

Stav k prvnímu dni
účetního období
/ Opraveno

Stav
k poslednímu dni
účetního období

AKTIVA CELKEM (ř. 1 + 40)

PASIVA

A.

Vlastní zdroje celkem (ř. 85 + 89)

84

188 268

166 431

A.I.

Jmění celkem (ř. 86 až 88)

85

159 950

121 949

0

A.I.1.

Vlastní jmění

(901)

86

39 209

38 540

0

0

A.I.2.

Fondy

(911)

87

120 965

83 633

33

0

0

A.I.3.

Oceňovací rozdíly z přecenění finančního majetku a závazků

(921)

88

–224

–224

(081)

34

–31 482

–32 524

A.II.

Výsledek hospodaření celkem (ř. 90 až 92)

89

28 318

44 482

Oprávky k samostatným hmotným movitým
věcem a souborům hmotných movitých věcí

(082)

35

–2 617

–3 034

A.II.1.

Účet výsledku hospodaření

(+/–963)

90

X

-438

A.IV.8.

Oprávky k pěstitelským celkům trvalých porostů

(085)

36

0

0

A.II.2.

Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení

(+/–931)

91

A.IV.9.

Oprávky k základnímu stádu a tažným zvířatům

(086)

37

0

0

A.II.3.

Nerozdělený zisk, neuhrazená ztráta min. let

(+/–932)

92

28 318

44 920

A.IV.10.

Oprávky k drobnému dlouhodobému hmotnému majetku

(088)

38

0

0

B.

Cizí zdroje celkem (ř. 94 + 96 + 104 + 128)

93

44 130

49 465

A.IV.11.

Oprávky k ostatnímu dlouhodobému hmotnému majetku

89)

39

0

0

B.I.

Rezervy celkem (ř. 95)

94

0

0

B.

Krátkodobý majetek celkem (ř. 41 + 51 + 71 + 80)

40

156 431

140 273

B.I.1.

Rezervy

95

0

0

B.I.

Zásoby celkem (ř. 42 až 50)

41

0

0

B.II.

Dlouhodobé závazky celkem (ř. 97 až 103)

96

0

0

B.I.1.

Materiál na skladě

(112)

42

0

0

B.II.1.

Dlouhodobé úvěry

(953)

97

0

0

B.I.2.

Materiál na cestě

(119)

43

0

0

B.II.2.

Vydané dluhopisy

(953)

98

0

0

B.I.3.

Nedokončená výroba

(121)

44

0

0

B.II.3.

Závazky z pronájmu

(954)

99

0

0

B.I.4.

Polotovary vlastní výroby

(122)

45

0

0

B.II.4.

Přijaté dlouhodobé zálohy

(955)

100

0

0

B.I.5.

Výrobky

(123)

46

0

0

B.II.5.

Dlouhodobé směnky k úhradě

(958)

101

0

0

B.I.6.

Mladá zvířata a jejich skupiny

(124)

47

0

0

B.II.6.

Dohadné účty pasivní

(389)

102

0

0

B.I.7.

Zboží na skladě a v prodejnách

(132)

48

0

0

B.II.7.

Ostatní dlouhodobé závazky

(959)

103

0

0

B.I.8.

Zboží na cestě

(139)

49

0

0

B.III.

Krátkodobé závazky celkem (ř. 105 až 127)

104

40 237

19 381

B.I.9.

Poskytnuté zálohy na zásoby

( 314)

50

0

0

B.III.1.

Dodavatelé

(321)

105

5 902

4 563

B.II.

Pohledávky celkem (ř. 52 až 70)

51

27 728

27 229

B.III.2.

Směnky k úhradě

(322)

106

0

0

B.II.1.

Odběratelé

(311)

52

1 025

2 239

B.III.3.

Přijaté zálohy

(324)

107

135

1 786

B.II.2.

Směnky k inkasu

(312)

53

0

0

B.III.4.

Ostatní závazky

(325)

108

0

0

B.II.3.

Pohledávky za eskontované cenné papíry

(313)

54

0

0

B.III.5.

Zaměstnanci

(331)

109

1 648

2 117

B.II.4.

Poskytnuté provozní zálohy

(314-ř.50)

55

6 312

8 881

B.III.6.

Ostatní závazky vůči zaměstnancům

(333)

110

0

0

B.III.7.

Závazky k institucím sociálního zabezpečení
a veřejného zdravotního pojištění

(336)

111

945

827

B.III.8.

Daň z příjmů

(341)

112

0

0

B.III.9.

Ostatní přímé daně

(342)

113

288

254

44 — 45

(941)

X

B.III.10.

Daň z přidané hodnoty

(343)

114

399

309

A.VI.24

Prodaný dlouhodobý majetek			

(552)

31

0

0

0

B.III.11.

Ostatní daně a poplatky

(345)

115

2

18

A.VI.25

Prodané cenné papíry a podíly			

(553)

32

0

0

0

B.III.12.

Závazky ze vztahu ke státnímu rozpočtu

(346)

116

23 500

0

A.VI.26

Prodaný materiál			

(554)

33

0

0

0

B.III.13.

A.VI.27

Tvorba a použití rezerv a opravných položek

(556-9)

34

0

0

0

B.III.14.

Závazky ze vztahu k rozpočtu orgánů
uzemně samosprávných celků

(348)

117

0

0

A.VII.

Poskytnuté příspěvky celkem (ř. 36)			

35

676

2

678

B.III.15.

Závazky z upsaných nesplacených cenných papírů a podílů

(367)

118

0

0

A.VII.28

B.III.16.

Závazky ke společníkům sdružených ve společnosti

(368)

119

0

0

Poskytnuté členské příspěvky a příspěvky
zúčtované mezi organizačními složkami			

36

676

2

678

B.III.17.

Závazky z pevných termínových operací a opcí

(373)

120

0

0

37

3

0

3

B.III.18.

Jiné závazky

(379)

121

7 327

9 422

38

3

0

3

B.III.19.

Krátkodobé bankovní úvěry

(231)

122

0

0

B.III.20.

Eskontní úvěry

(232)

123

0

0

NÁKLADY CELKEM			

39

282 418

5 216

287 634

B.III.21.

Vydané kratkodobé dluhopisy

(241)

124

0

0

B.

Výnosy (ř. 67)			

40

282 200

4 996

287 196

B.III.22.

Vlastní dluhopisy

(255)

125

0

0

B.I.

Provozní dotace (ř. 42)			

41

99 096

1 481

100 577

B.III.23.

Dohadné účty pasivní

(389)

126

91

85

B.I.1

Provozní dotace			

42

99 096

1 481

100 577

B.IV.

Ostatní krátkodobé finanční výpomoci

(379)

127

0

0

B.II.

Přijaté příspěvky celkem (ř. 44 až 46)			

43

0

0

0

B.IV.1.

Jiná pasiva celkem (ř. 129 + 130)

128

3 893

30 084

B.II.2

Přijaté příspěvky zúčtované mezi organizačními složkami

(681)

44

0

0

0

B.IV.2.

Výdaje příštích období

(383)

129

709

1 414

B.II.3

Přijaté příspěvky (dary)			

(682)

45

0

0

0

Výnosy příštích období

(384)

130

3 184

28 670

B.II.4

Přijaté členské příspěvky			

(684)

46

0

0

0

B.III.

Tržby za vlastní výkony a za zboží celkem (ř. 48 až 50)

47

2 760

2 788

5 548

B.III.1

Tržby za vlastní výrobky			

(601)

48

0

0

0

B.III.2

Tržby z prodeje služeb			

(602)

49

2 760

2 788

5 548

B.III.3

Tržby za prodané zboží			

(604)

50

0

0

0

B.IV.

Ostatní výnosy celkem (ř. 52 až 57)			

51

180 339

727

181 066
0

AKTIVA CELKEM (ř. 1 + 40)		

131

232 398

215 897

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY
k 31. 12. 2O2O (v celých tis. Kč) 		

Číslo
řádku
A.
A.I.

Výroční zpráva 2O2O / Finanční část

A.I.1

Název
položky			

Číslo
řádku

Náklady (ř. 39)			

1

Spotřebované nákupy a nakupované služby celkem (ř. 3 až 8)
Spotřeba materiálu, energie
a ostatních neskladovaných dodávek		

2

Činnost
hlavní
282 418
234 558

Činnost
hospodářská
5 216
3 566

A.VIII.29

Daň z příjmů			

B.

(59x)

(691)

Smluvní pokuty, úroky z prodlení a ostatní pokuty a penále

(641–2)

52

0

0

B.IV.6

Platby za odepsané pohledávky			

(643)

53

0

0

0

B.IV.7

Výnosové úroky			

(644)

54

73

0

73

B.IV.8

Kurzovné zisky			

(645)

55

7 097

2

7 099

B.IV.9

Zúčtování fondů			

(648)

56

173 168

704

173 872

B.IV.10

Jiné ostatní výnosy			

(649)

57

1

21

22

B.V.

Tržby z prodeje majetku celkem (ř. 59 až 63)		

58

5

0

5

B.V.11

Tržby z prodeje dlouhodobého nehmotného
a hmotného majetku

(652)

59

5

0

5

287 634

B.V.12

Tržby z prodeje cenných papírů a podílů			

(653)

60

0

0

0

238 124

B.V.13

Tržby z prodeje materiálu			

(654)

61

0

0

0

B.V.14

Výnosy z krátkodobého finančního majetku

(655)

62

0

0

0

B.V.15

Výnosy z dlouhodobého finančního majetku

(657)

63

0

0

0

VÝNOSY CELKEM			

64

282 200

4 996

287 196

C.

VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ PŘED ZDANĚNÍM 		

65

–215

–220

–435

A.VIII.29

Daň z příjmů			

66

3

0

3

D.

VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ PO ZDANĚNÍ (ř. 65 a 66)		

67

–218

–220

–438

Celkem

3

85 183

918

86 101

0

0

0

A.I.2

Prodané zboží			

(504)

4

A.I.3

Opravy a udržování			

(511)

5

754

430

1 184

A.I.4

Náklady na cestovné			

(512)

6

2 949

0

2 949

A.I.5

Náklady na reprezentaci			

(513)

7

1 068

7

1 075

A.I.6

Ostatní služby			

(518)

8

144 604

2 211

146 815

A.II.

Změna stavu zásob vlastní činnosti a aktivace
materiálu, zboží, vnitroorganizačních služeb
a dlouhodobého majetku (ř. 10 až 12)

9

0

0

0

A.II.7

Změna stavu zásob vlastní činnosti

(56x)

10

0

0

0

A.II.8

Aktivace materiálu, zboží a vnitrorganizačních služeb

(57x)

11

0

0

0

A.II.9

Aktivace dlouhodobého majetku

(57x)

12

0

0

0

A.III.

Osobní náklady celkem (ř. 14 až 18)			

13

34 027

988

35 015

A.III.10

Mzdové náklady			

(521)

14

25 167

727

25 894

A.III.11

Zákonné sociální pojištění			

(524)

15

8 019

209

8 228

A.III.12

Ostatní sociální pojištění			

(525)

16

0

0

0

A.III.13

Zákonné sociální náklady			

(527)

17

841

52

893

A.III.14

Ostatní sociální náklady			

(528)

18

0

0

0

A.IV.

Daně a poplatky celkem (ř. 20) 		

19

107

95

202

A.IV.15

Daně a poplatky			

20

107

95

202

A.V.

Ostatní náklady celkem (ř. 22 až 28)			

21

11 937

33

11 970

A.V.16

Smluvní pokuty, úroky z prodlení a ostatní pokuty a penále

(541)

22

31

1

32

A.V.17

Odpis nedobytné pohledávky			

(543)

23

0

0

0

A.V.18

Nákladové úroky 			

(544)

24

0

0

0

A.V.19

Kurzové ztráty			

(545)

25

8 722

3

8 725

A.V.20

Dary			

(546)

26

1 537

0

1 537

A.V.21

Manka a škody			

(548)

27

0

0

0

A.V.22

Jiné ostatní náklady			

(549)

28

1 647

29

1 676

A.VI.

Odpisy, prodaný majetek, tvorba a použití rezerv
a opravných položek celkem (ř. 30 až 34)

29

1 110

532

1 642

A.VI.23

Odpisy dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku

(51)

30

1 110

532

1 642

46 — 47
46

Daň z příjmů celkem (ř. 48)			

B.IV.5

(501-3)

(53x)

A.VIII.

(58x)

(591)

Výroční
zpráva
2O2O /
Finanční
část /
Příloha
v účetní
závěrce

(v tisících Kč)

NÁKLADY
A VÝNOSY
ZA VŠECHNY
CHARITY
V RÁMCI ČR
ZA ROK 2O2O
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průměrný přepočtený za celý rok bez OON

fyzický prac. poměr k 31.12. bez OON

Počet zaměstnanců

Dotace na investice

Celkem investiční výdaje

Pořízení zařízení, strojů

Pořízení investice stavební, včetně pozemků

Hospodářský výsledek

Výnosy celkem

Sbírky veřejné

Sbírky církevní, včetně Postní almužny

Dary obce, města

Dary

Ostatní výnosy

Ostatní dotace (např. Úřad práce, ostatní EU)

Ostatní dotace na sociální služby EU

Dotace obce, města na sociální služby

Ostatní ministerstva a Úřad vlády

Dotace z kraje na ostatní projekty

Dotace z kraje na sociální služby ze zdrojů kraje

Dotace z kraje na sociální služby ze zdrojů MPSV

Dotace z MPSV na ostatní projekty

Dotace z MPSV na sociální služby

Tržby od zdravotních pojišťoven

Tržby za služby v rámci IP

Tržby za vl. výkony a služby

Náklady celkem

Daň z příjmu

Odpisy + zůstatková cena z prodaného majetku

Ostatní náklady

Ostatní osobní náklady

Soc. a zdr. pojištění

OON — DPČ a DPP

Mzdové náklady bez OON

Služby

Spotřeba mat., zbož. a ener.

UKAZATEL

19 085
755
3 925
18 829
19 922
6 220
14 883
10 114
616
53
23
318 440
3 945

50 541
0
2 563
10 474
42 542
5 341
17 722
36 432
275
1 159
729
507 206
–834

482

98 289

137 508

552

246

1 413

647

38 480

67 098

788

35 337

31 079

2 183

539

0

2 968

51 124

102 330

7 155

314 495

508 040

11 584

266

4

682

8 788

20 266

6 473

16 002

25 319

4 511

1 896

3 710

7 073

7 149

169 845

234 894
54 586

22 102

57 900

81 465

33 861

65 143

19 339

České
Budějovice

Praha

531,68

560

2 267

4 401

3 995

406

–1 307

337 712

141

252

45

11 775

9 388

6 033

11 154

39 410

1 286

158

9 979

118 620

0

19 118

27 381

0

82 972

339 019

0

8 835

1 014

3 585

60 761

6 539

183 068

21 012

54 205

Plzeň

662

727

82 122

90 704

10 745

79 959

2 845

452 677

560

309

527

10 822

6 856

16 294

46 101

12 608

10 112

79

27 358

151 014

1 050

28 170

18 323

3 236

119 258

449 832

1 033

8 560

10 253

3 206

83 173

6 675

246 244

30 299

60 389

Litoměřice

103 160
3 185
176 256
41 184
3 147
202 780
31 853
16 349
15 819
83 783
106 668
5 601
25 643
18 590
2 371
3 006
797
840 192
4 886
63 670
12 426
76 096
42 038

1 263
1 178

71 077
63 204
204 683
84 322
2 459
152 693
22 030
20 898
10 741
37 268
22 689
28 479
55 695
30 432
1 390
3 100
629
811 789
18 900
76 154
24 834
100 988
52 079

1 319
1 095

1 839

2 048

38 201

75 414

48 089

27 325

14 937

1 150 112

1 309

4 200

5 800

27 731

32 709

14 177

25 064

51 568

17 580

6 031

54 292

416 031

5 243

103 914

129 347

14 422

240 694

1 135 175

835 306

32 591

792 890

31 358

32 255

14 732
623

15 391

26 138

11 915

213 115

71 295

4 088

11 202

13 270

27 083

25 800
156 251

20 536

455 389

410 241
137 246

629 082

55 771

66 325

134 739

84 144

82 789

OLOMOUC

Brno

Hradec
Králové

ŘKCH

12
32
0
113
0
0
0
0
0
157
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
356
0
0
0
356
199
0
0
0
0

0
3

Ostrava
-Opava

114 999
18 715
48 059
406 478
13 318
133 876
8 868
13 649
28 502
786 463
241 249
0
65 262
34 988
702
228 337
32 595
2 632
6 389
61 173
25 049
39 441
26 375
18 633
1 149
1 753
2 128
787 853
1 390
53 990
18 505
72 495
15 980

1 447
1 282

44 504
293 868
129 738
423 606
232 902

8 797
7 774

1 073
0
1 073
0

94
61

13 832

–438

12 173
0

30 863

164 885
0

5 493 535

345 795
0

287 196

193 446
156 524

24 547

299 189

91 652
315 113

0
0

47 462
23 237

71 860

247 733

0

19 180
1 505 272

0
560

417 274

0

84 586
687 668

0
4 920

1 017 412

1 642

0

157 944

12 850

5 548

130 588

893

34 519

183 553

8 228

5 449 032

808 144

2 457

287 634

522 169

23 437

3

495 474
2 400 258

152 023

716 382

Celkem

86 101

CHČR

PŘÍLOHA
V ÚČETNÍ ZÁVĚRCE

SESTAVENÁ K 31. 12. 2020

I. ZÁKLADNÍ
ÚDAJE

II. OBECNÉ
ÚČETNÍ
ZÁSADY

Účetní období: 1. 1. 2020 — 31. 12. 2020
Název: Charita Česká republika
Sídlo organizace:
Vladislavova 1460/12, 110 00 Praha 1
Právní forma: církevní právnická osoba
Statutární orgán:
Mgr. et Mgr. Lukáš Curylo
Datum vzniku: 27.12.1999
zapsána v Rejstříku evidovaných
právnických osob Ministerstva kultury ČR,
číslo evidence: 8/1-00-702/1999

Účel (poslání): Služba milosrdné lásky
Církve lidem v tísni, ohrožení a nouzi, bez
ohledu na jejich rasu, národnost, náboženství nebo státní a politickou příslušnost.
Hlavní činnost:
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

Organizace vede účetnictví dle zákona
č. 593/1991 Sb., o účetnictví, ve znění
pozdějších předpisů, a prováděcí vyhlášky
č. 504/2002 Sb., ve znění pozdějších
předpisů (dále jen „účetní předpisy“).
Hodnoty v této příloze jsou uvedené v tisících Kč, v případě že není uvedeno jinak.

II.1. Dlouhodobý majetek
Organizace eviduje v dlouhodobém majetku všechny stavby a jejich technické zhodnocení bez ohledu na výši pořizovací ceny.

Organizace eviduje v dlouhodobém
hmotném majetku hmotný majetek
s dobou použitelnosti vyšší než 1 rok
a s pořizovací cenou vyšší než 40 tis. Kč,
účtuje o něm na účtech dlouhodobého
majetku a vykazuje ho v rozvaze. Hmotný
majetek v pořizovací ceně nižší než
40 tis. Kč účtuje organizace do nákladů.

a zahraničních misí mimo území ČR.
Koordinace a realizace okamžité
a následné pomoci při katastrofách
a živelních pohromách. Pořádání
odborných kurzů, školení, lektorské
činnosti a osvětových aktivit.
Advokační činnost, tvorba stanovisek
a připomínkování právních norem ČR.
Spolupráce s ostatními křesťanskými
církvemi a organizacemi obdobného
poslání působícími v oblastech
charitativní, humanitární, sociální,
zdravotní a vzdělávací.
Vedlejší (hospodářská) činnost:
hospodářská činnost za účelem získání
prostředků na realizaci hlavních činností
Kategorie účetní jednotky:
střední účetní jednotka
Zakladatel (zřizovatel):
Česká biskupská konference,
Thákurova 676/3, Praha 6 — Dejvice
IČO: 005 40 838

Hmotný majetek v pořizovací ceně vyšší
než 2 tis. Kč, ale nižší než 40 tis. Kč
s dobou použitelnosti delší než 1 rok
eviduje organizace v operativní evidenci.

Organizace eviduje v dlouhodobém nehmotném majetku nehmotný majetek s dobou
použitelnosti vyšší než 1 rok a s pořizovací
cenou vyšší než 60 tis. Kč. Nehmotný majetek v pořizovací ceně nižší než 60 tis. Kč
účtuje organizace do nákladů. Nehmotný
majetek v pořizovací ceně vyšší než 10 tis.
Kč, ale nižší než 60 tis. Kč s dobou použitelnosti delší než 1 rok eviduje organizace
v operativní evidenci. Úroky nejsou součástí pořizovací ceny dlouhodobého majetku.

Stavby organizace odepisuje 70 let.
Automobily organizace odepisuje 5 let.
Ostatní samostatné hmotné movité věci
organizace odepisuje po dobu 5 let.

II.2. Cenné papíry a podíly
Organizace účtuje o dlouhodobém
finančním majetku s dobou splatnosti
delší než jeden rok nebo majetek do
splatnosti nakupovaný nebo vlastněný
účetní jednotkou za účelem majetkové
účasti, zejména podílů v obchodní
korporaci. V rámci položky „A.III.1.
Podíly — ovládaná nebo ovládající osoba"
obsahuje zejména majetkové účasti
v ovládaných osobách podle zákona
upravujícího obchodní korporace.
Ustanovení o množství hlasovacích
práv podle zvláštního právního předpisu
není aplikováno.
Organizace eviduje nakoupené realizovatelné cenné papíry v rámci krátkodobého
finančního majetku. Realizovatelné cenné
papíry k rozvahovému dni jsou přeceňovány na reálnou hodnotu, a rozdíl v ocenění je účtován na vrub nebo ve prospěch
účtu 921 dle ČÚS č. 406 bodu 3.2.

Výroční zpráva 2O2O / Příloha v účetní závěrce

II.3. Zásoby
Organizace účtuje o zásobách nakupovaných a vytvořených vlastní činností
pořizovací cenou včetně vedlejších
pořizovacích nákladů.

50 — 51

II.4. Pohledávky
Pohledávky se oceňují při svém vzniku
jmenovitou hodnotou. Organizace běžně
v souladu s vyhláškou netvoří opravné
položky. O případné tvorbě opravné
položky může rozhodnout ředitel organizace. Organizace účtuje o dohadných
položkách aktivních v případě písemně přislíbených dotací, na již proběhlé
činnosti (promítnuté v nákladech), které
však budou finančně přijaty až v dalším
období. Organizace účtuje o položce
„B.II.17. Jiné pohledávky“ v souladu
s nárokem na finanční prostředky od
zahraničních donorů dle účetní metodiky
uvedené v bodě II.8.3 Přijaté dotace.
II.5. Peněžní prostředky a ceniny
Peněžní prostředky a ceniny jsou oceňovány jejich jmenovitými hodnotami. Pro
přijaté prostředky ze sbírek a vybraných
vázaných darů (grantů) jsou zřízeny samostatné bankovní účty, na kterých jsou
tyto prostředky evidovány a vykazovány.
II.6. Cizoměnové transakce
V průběhu účetního období, k přepočtu
údajů v cizích měnách na českou měnu se

používá pevný kurz k prvnímu dni v měsíci dle platného kurzu ČNB. Periodicita
změn pevných kurzů je jeden měsíc. Kurzové rozdíly zjištěné ke konci rozvahového dne nebo k jinému okamžiku, ke kterému společnost sestavuje účetní závěrku,
se uvádějí podle povahy ve výkazu zisků
a ztrát v položce „A.V.19 Kurzové ztráty“,
nebo v položce „B.IV.8. Kurzové zisky“.
Hodnota finančních prostředků, závazků,
pohledávek, dotací a grantů vykazovaných k 31. 12. 2020 a evidovaných v cizí
měně je přepočítána směnným kurzem
ČNB platným ke dni 31. 12. 2020.
II.7. Časové rozlišení
Organizace účtuje o nákladech příštích
období. Prostřednictvím nákladů příštích
období časově rozlišuje náklady, které
souvisí s dalšími obdobími.
Výnosy příštích období jsou použité
hlavně pro časové rozpoznání dotačních
prostředků ze státního rozpočtu,
které je detailněji popsáno v bodu
II.8.3 Přijaté dotace.
II.8. Fondy a vlastní jmění
V souladu s účetními předpisy
je ve fondech účtováno:
— o veřejných sbírkách, které byly
vyhlášeny dle zákona č. 117/2001 Sb.,
— dále o zdrojích přijatých společností
od jiných osob a společností za účelem
bezúplatného plnění hlavního poslání
společnosti: dotace, dary, vázané
dary (granty).
Na účtech vlastního jmění společnost
účtuje o majetku pořízeném z prostředků
dotací, grantů, o darovaném majetku
a materiálu. Součástí zůstatku jsou také
hospodářské výsledky do roku 2003.
II.8.1 Veřejná sbírka
V rámci výkazové pozice Vlastní zdroje
v položce „A.I.2. Fondy“ organizace
zachycuje (analytické rozlišení dle jednotlivých sbírek v rámci účtů 911) zdroje
získané z veřejných sbírek. Průběžně
organizace účtuje o použití výtěžku podvojným zápisem na vrub fondu veřejné
sbírky ve prospěch položky ve výkazu
zisku a ztráty „B.IV.9. Zúčtování fondů“,
a to v případě hmotného protiplnění
případně poskytnuté služby. V případě
naložení s prostředky veřejné sbírky
jako finančního plnění další straně,

je ponížení fondu zachyceno rozvahově
proti ponížení finančních prostředků.
Vykazovaný stav fondu veřejné sbírky
odpovídá nevyužité částce z veřejné
sbírky určené pro další použití, tj. stavu
sbírkového bankovního účtu k rozvahovému dni. Případné rozdíly mezi stavem
sbírkového bankovního účtu a vykazovanému stavu fondu veřejné sbírky je
vysvětleno v rámci bodu III. Doplňující
údaje k výkazům.
Organizace v roce 2020 provedla opravu
zachycení vykazovaného stavu fondu
veřejné sbírky — viz bod II.10. Opravy
chyb a změny účetních metod.
II.8.2 Přijaté dary
Přijaté individuální dary účtuje organizace ke dni přijetí ve prospěch položky
„A.I.2. Fondy“ a na vrub položky aktiv
„B.III.1. Peněžní prostředky v pokladně“ anebo „B.III.3. Peněžní prostředky
na účtech“. Organizace účtuje o použití
darů z fondu podvojným zápisem na vrub
fondu a ve prospěch položky ve výkazu
zisku a ztráty „B.IV.9. Zúčtování fondů“
(finanční, nefinanční). Vykazovaný stav
fondu individuálních darů odpovídá výši
doposud nevyužitých darů.
II.8.3 Přijaté dotace
Přijaté dotace jsou prostředky poskytnuté
z veřejných zdrojů, tedy zejména ze zdrojů státního rozpočtu, z rozpočtů územně
samosprávných celků, ze zdrojů státních
rozpočtů cizích států a ostatních zahraničních poskytovatelů.
O prostředcích z veřejných zdrojů v rámci
České republiky účtuje organizace při
přijetí rozhodnutí v položce aktiv „B.II.12.
Nároky na dotace a ostatní zúčtování se
státním rozpočtem“ a ve výkazu zisku
a ztráty „B.I.1. Provozní dotace“. V případě, že se jedná o víceletou dotaci, částka
odpovídající nespotřebované dotaci
v daném roce je časově rozlišena účtem
pasiv v položce „B.IV.2. Výnosy příštích
období“. V případě nevyčerpání dotačních
prostředků se vykáže závazek v rámci
položky pasiv „B.III.12. Závazky ve vztahu
k státnímu rozpočtu“ ve výši její nespotřebované části.
Prostředky z veřejných zdrojů ze
zahraničí jsou organizací zachyceny
v momentu jejich přijetí ve prospěch

položky „A.I.2. Fondy“ a do výnosů
v rámci položky „B.IV.9. Zúčtování fondů“
jsou účtovány ve chvíli vynaložení nákladů. V případě, že vynaložené náklady
jsou vyšší než prostředky ve fondu, účtuje
organizace pohledávky za zahraničním
donorem v rámci položky „B.II.17. Jiné
pohledávky“, maximálně však do výše
dotace dle rozhodnutí o dané dotaci
a její neprofinancované části.
Organizace v roce 2020 provedla změnu
metody zachycení přijatých dotací — viz
bod II.10. Opravy chyb a změny účetních
metod.
II.8.4 Bezúplatně nabytý
dlouhodobý majetek
Ve vlastním jmění v položce „A.I.1. Vlastní
jmění“ organizace účtuje o zdrojích pořízení bezúplatně nabytého dlouhodobého
majetku určeného k užívání pro hlavní
činnosti. Tato hodnota se rozpouští současně s účtováním odpisů tohoto majetku
a je zobrazená ve výkazu zisku a ztráty
v položce „B.IV.9. Zúčtování fondů“.
Organizace v roce 2020 provedla opravu
zachycení krytí bezúplatně nabytého
dlouhodobého majetku — viz bod II.10.
Opravy chyb a změny účetních metod.
II.9. Daň z příjmů
Organizace je veřejně prospěšným
poplatníkem v souladu s § 17a zákona
č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve
znění pozdějších předpisů (dále jen ZDP).
Organizace uplatňuje osvobození darů
podle § 19b odst. 2 b) ZDP, vždy když
je to možné.
II.10. Opravy chyb
a změny účetních metod
V roce 2020 organizace provedla následující opravy chyb a změny účetních metod
mající dopad i na změnu stavu vykazovaných položek k prvnímu dni účetního
období:
A) Změna metody
vykazování přijatých dotací
Organizace v minulých účetních obdobích
zachycovala dotační prostředky ze státního rozpočtu, jejichž využití přesahovalo
běžné účetní období, pomocí zápis na
vrub položky aktiv „B.II.17. Jiné pohledávky“ a ve prospěch položky pasiv „B.III.12.
Závazky ve vztahu ke státnímu rozpočtu“,

a to v momentu obdržení rozhodnutí
o poskytnutí dotace. Příjem peněžních
prostředků se účtoval jako ponížení položky aktiv „B.II.17. Jiné pohledávky“ a čerpání těchto prostředků ponížením závazků
„B.III.12. Závazky ve vztahu ke státnímu
rozpočtu“ proti výnosům prezentovaným
v položce „B.I.1. Provozní dotace“.

V období 2020 organizace změnila
metodu zachycení dotačních prostředků
ze státního rozpočtu, jak je uvedeno výše
v tomto bodu. Změnu této účetní metody
organizace promítla i do svých zůstatků
rozvahy ve sloupci „Stav k prvnímu dni
účetního období“, který je označen
příznakem „Opraveno“.

Celkový dopad výše provedených
změn a oprav na Vlastní zdroje je následující:
Označení
položky

Počáteční stav
k 1. 1. 2020
před úpravami

A. Vlastní zdroje celkem
A.I.1. Vlastní jmění
A.I.2. Fondy

Název položky

Aktiva B.II.12.

Nároky na dotace a ostatní zúčtování se státním rozpočtem

Aktiva B.II.17.

Jiné pohledávky

20 186

3 564

Pasiva B.III.12.

Závazky ze vztahu ke státnímu rozpočtu

18 813

23 500

Pasiva B.III.17.

Jiné závazky

5 584

897

B) Oprava zachycení darovaného
majetku pro hospodářskou činnost
a hodnoty Vlastního jmění
Organizace v minulých letech zachycovala
bezúplatně nabytý majetek sloužící
pro hospodářskou činnost souvztažně
s položkou „A.I.1. Vlastní jmění“. V tomto
roce organizace provedla opravu účetního
zachycení v položkách Vlastních zdrojů.
Částka ve výši 21 372 tis. Kč reprezentující
zůstatkovou účetní hodnotu dlouhodobého

Stav před úpravou k 1. 1. 2020

Stav po úpravě k 1. 1. 2020

0

16 622

majetku určeného pro vedlejší hospodářskou činnost organizace, bezúplatně
nabytého v minulých obdobích, byla
z položky „A.I.1. Vlastní jmění“ přeúčtována na položku „A.II.3. Nerozdělený
zisk, neuhrazená ztráta minulých let“.
Změnu této účetní metody organizace
promítla i do svých zůstatků rozvahy
ve sloupci „Stav k prvnímu dni účetního období“, který je označen příznakem
„Opraveno“.

Pro přehlednost změny viz následující:
Označení položky

Název položky

Stav po úpravě k 1. 1. 2020

A.I.1.
A.II.3.

Vlastní jmění

77 232

39 209

Nerozdělený zisk, neuhrazená ztráta minulých let

- 3 275

34 748

202 902

-8 204

0

188 268

77 232

–38 023

0

39 209

—

–38 023

—

—

129 169

-8 204

0

120 965
—

—

—

—

Bod C) Veřejné sbírky

—

–8 204

—

—

–224

—

—

–224

–3 275

31 593

0

28 318

bod A) Změna metody vykazování přijatých dotací

—

—

—

—

bod B) Oprava chyby bezplatně nabytého DHM

—

38 023

—

—

Neuznané náklady projektu realizovaného v Jordánsku

—

–3 188

—

—

Časově nerozlišené výnosy v předchozím období projektů v Iráku

—

–2 906

—

—

Ostatní

—

–336

—

—

bod D) Opravy chyb týkající se zahraničních projektů z minulých let

III.
DOPLŇUJÍCÍ
ÚDAJE
K VÝKAZŮM

III.1. Dlouhodobý majetek

Dlouhodobý majetek — pořizovací cena — aktiva A.I. až A.III.
Úbytek
Stav
k 31.12.2019
Nehmotný majetek
Software
Hmotný majetek

Přírůstek

Likvidace

Prodej

Manka/
/Škody

Darování

Přeúčtování

Stav
k 31.12.2020

1 387

226

—

—

—

—

—

1 613

1 387

226

—

—

—

—

—

1 613

109 682

1 073

—

—

—

—

0

110 756

Pozemky

19 502

—

—

—

—

—

—

19 502

Stavby

86 200

1 073

—

—

—

—

170

87 444

Automobily

1 730

—

—

—

—

—

—

1 730

Hmotné movité věci a jejich soubory

2 080

—

—

—

—

—

—

2 080

170

—

—

—

—

—

−170

0

Stav
k 31.12.2020

Nedokončený DM
Stav před úpravou k 1. 1. 2020

Počáteční stav
k 1. 1. 2020
po úpravách

bod A) Změna metody vykazování přijatých dotací

A.II.3. Nerozdělený zisk, neuhrazená ztráta minulých let

Označení položky

Změny
metod

bod B) Oprava chyby bezplatně nabytého DHM

A.I.3. Oceňovací rozdíly z přecenění finančního majetku a závazků

Dopad této změny je následující:

Opravy
chyb

Dlouhodobý majetek — oprávky — aktiva A.IV.
Úbytek
Stav
k 31.12.2019

Přírůstek

Likvidace

Prodej

Manka/
/Škody

Darování

Přeúčtování

1 203

184

—

—

—

—

—

1 387

1 203

184

—

—

—

—

—

1 387

34 099

1 440

—

—

—

—

—

35 539

0

—

—

—

—

—

—

0

31 482

1 042

—

—

—

—

—

32 524

Automobily

1 124

182

—

—

—

—

—

1 306

Hmotné movité věci a jejich soubory

1 493

216

—

—

—

—

—

1 709

0

—

—

—

—

—

—

0
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Nehmotný majetek

52 — 53

C) Dopad změny sbírkových
účtů a příjmy příštích období
Organizace v minulých letech zachycovala
nevynaložené finanční prostředky určené
k pokrytí nákladů v roce 2020 z fondů veřejných sbírek souvztažně s položkou „B.IV.2.
Příjmy příštích období“. V tomto roce organizace provedla opravu účetních zachycení
v položce „A.I.2 Fondy“. Částka ve výši
8 204 tis. Kč byla přeúčtována z položky
„B.IV.2. Příjmy příštích období“ na položku
„A.I.2 Fondy“ a změna účetní metody byla
promítnuta do zůstatků rozvahy ve sloupci
„Stav k prvnímu dni účetního období“,
který je označen příznakem „Opraveno“.

D) Revize projektů realizovaných
v předchozích obdobích
V roce 2020 byla provedena rozsáhlá
revize čerpání fondů a konfinancí
projektů realizovaných v předchozích
obdobích.

Software
Hmotný majetek
Pozemky
Stavby

Nedokončený DM

Dlouhodobý majetek — zůstatková cena
Stav k 31.12.2019
Nehmotný majetek
Software
Hmotný majetek

Stav k 31.12.2020

184

227

184

227

75 569

75 184

Pozemky

19 502

19 502

Stavby

54 718

54 920

Automobily

607

407

Hmotné movité věci a jejich soubory

572

355

Nedokončený DM

170

0

III.2. Podíly, podílové listy,
dluhopisy, akcie
Organizace je jediným společníkem
ve společnosti Vzdělávací institut
CHČR spol. s r. o. Pořizovací cena daného
podílu je 200 tis. Kč a je vykázána
v rámci položky rozvahy „A.III.1. Podíly
— ovládaná nebo ovládající osoba“.

Organizace eviduje následující
majetkové cenné papíry k obchodování vykázané v rámci položky rozvahy
„B.III.4. Majetkové cenné papíry
k obchodování“:

III.11. Vlastní zdroje
Stručný přehled vývoje vlastních zdrojů
je prezentován v následující tabulce:
Počáteční stav
k 1. 1. 2020

Pohyby +/-

Převody

Korekce

Stav k 31.12.2020

188 268

–21 399

0

–6 430

166 431

39 209

−669

0

0

38 540

—

−669

—

—

—

120 965

–20 730

-16 602

0

83 633

Čerpání/příděl do fondů

—

–20 730

—

—

—

Rozpuštění fondu reprodukce

—

—

–16 602

—

—

–224

—

—

—

–224

A. Vlastní zdroje celkem
A.I.1. Vlastní jmění
Odpis darovaného majetku
A.I.2. Fondy
Jmenovitá
hodnota [Kč]

Počet ks

Celkem [Kč]

100,00

235

23 500,00

Cukrárna Karlín

1 000,00

9

9 000,00

A.II.3. Nerozdělený zisk, neuhrazená ztráta minulých let

Lázně Poděbrady

1 000,00

6

6 000,00

Rozpuštění fondu reprodukce

—

32

—

680,00

19

12 920,00

ISIN

Název CP

CZ0005112300

ČEZ

CS0008438560
CS0008425153
CS0008420857

Michelské pekárny

CS0005021351

Tesla Karlín

A.I.3. Oceňovací rozdíly z přecenění finančního majetku a závazků

51 420,00

CELKEM

III.5. Majetek neuvedený v rozvaze
Kromě drobného majetku v zanedbatelné
hodnotě neeviduje organizace žádný
majetek neuvedený v rozvaze.
III.6. Závazky nevykázané v rozvaze
Organizace neeviduje žádné závazky,
které by k rozvahovému dni nebyly
vykázány v rozvaze.
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III.7. Osobní náklady

54 — 55

Průměrný počet
zaměstnanců v roce 2020

Průměrný počet
zaměstnanců v roce 2019

61

70

z toho členů řídících orgánů
Průměrný počet řídících
pracovníků v roce 2020

Průměrný počet řídících
pracovníků v roce 2019

6

6

Osobní náklady za zaměstnance
2020
[tis. Kč]
Mzdové náklady
Zákonné pojištění

25 893
8 228

Ostatní sociální pojištění

0

Zákonné sociální náklady

893

Ostatní sociální náklady

0

2019
2019
[tis.Kč]
Kč]
[tis.
26
571
26 571
589
88589
00
769
769
00

0

16 602

–6 430

44 920

—

—

16 602

—

—

III.11.1. Vlastní jmění
Hodnota vlastního jmění je tvořena
reprodukční cenou bezúplatně nabytého
dlouhodobého majetku sloužícího
pro hlavní činnost.

III.3. Dluhy po splatnosti z titulu daní,
sociálního či zdravotního pojištění
Organizace žádné takové dluhy neeviduje.
III.4. Dlouhodobé závazky
Organizace neeviduje žádné dlouhodobé
závazky se splatností delší než 1 rok
od rozvahového dne.

28 318

Název majetku

Zůstatková cena k 31.12.2020 (v tis. Kč)

Zůstatková cena k 31.12.2019 (v tis. Kč)

15 375

15 375

Pozemek Vladislavova

1

1

Budova Vladislavova 12

23 164

23 833

CELKEM

38 540

39 209

Pozemek Tuněchody

Členům řídících orgánů v roce 2020
a 2019 byly poskytnuty odměny v celkové výši 115 tis., nebyly jim poskytnuty
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
2020 a 2019 uzavřela smluvní vztahy.
III.8. Odměna přijatá
statutárním auditorem
Odměna auditorovi za audit účetní
závěrky je poskytnuta v souladu
s uzavřenou smlouvou o auditorských
službách ve výši 50 tis. Kč bez DPH.
III.9. Náklady a výnosy mimořádné
svým objemem nebo původem
V roce 2020 byly na základě interního
auditu opraveny chyby v účtování
v předchozích uzavřených obdobích
proti položce „A.II.3. Nerozdělený zisk,
neuhrazená ztráta minulých let“
v celkové výši 6 430 tis. Kč viz bod III.11.
Vlastní zdroje.
III.10. Zástavy a ručení
Majetek organizace není zatížen žádným
zástavním právem. Organizace neposkytla ani nepřijala žádná ručení.

Organizace v roce 2020 provedla opravu
zachycení krytí bezúplatně nabytého
dlouhodobého majetku — viz bod II.10.
Opravy chyb a změny účetních metod.
III.11.2. Fondy
Počáteční stav
k 1. 1. 2020

Zvýšení — přijaté
prostředky, dary

Snížení – čerpání,
poskytnutí darů

Vratky nevyčerpaných
prostředků / korekce

Zůstatek pro
čerpání v roce 2021

Celkem fondy

120 965

283 366

304 096

16 602

83 633

Veřejné sbírky

45 596

150 068

141 871

0

53 793

Dotace z EU a zahraničních vlád

53 407

74 390

108 757

0

19 040

Ostatní fondy

21 962

58 908

53 468

16 602

10 800

Organizace tvořila v minulých letech
Fond reprodukce (finanční dědictví, dary)
ve výši 16 602 tis. Kč. Tento fond společnost rozpustila přeúčtováním na položku
„A.II.3. Nerozdělený zisk, neuhrazená
ztráta minulých let“.
III.12. Přijaté dotace
V roce 2020 byly přijaty a vyčerpány
dotace od poskytovatelů v ČR a v zahraničí.

Zahraniční dotace na víceleté projekty
jsou účtovány na fondech a postupně
čerpány dle skutečných nákladů do
výnosů (zohledněno v tabulce
Poskytovatelů ze zahraničí).
Podpora realizace projektů a správní
náklady činily za rok 2020 celkem
18 627 tis. Kč.

Poskytovatel (ČR)
Ministerstvo práce
a sociálních věcí ČR

Částka v tis. Kč

Poskytovatel (zahraničí)
Caritas Austria

4 920

Částka v tis. Kč
3 513

Česká rozvojová agentura

71 774

Sécours Catholic Caritas
France (SCCF)

Ministerstvo zahraničních věcí ČR

16 035

European Commission

38 707

Ministerstvo pro místní rozvoj ČR

1 075

Ministerstvo vnitra ČR

3 159

The United Nations Office
of Coordination of HA Iraq (OCHA)

30 020

2 968

The United Nations High
Commissioner for Refugees (UNHCR)

11 721

Ministerstvo školství,
mládeže a tělovýchovy ČR
Magistrát hlavního města Prahy

560

Úřad práce
Celkem

86
100 577

Financial Sector Deepening
Zambia (FSDZ)
Good Neighbours GN
CZ Embassy in Zambia
UN-HABITAT
World Food Programme

1 518

1 299
177
457
1 151
25 081

SK Sosna, o.z.

2 842

Slovak Aid

2 632

UNICEF

152

Caritas Europa

449

Facebook Ireland Limited
Asian Fund
Caritas International CAI

III.13. Přijaté dary
V roce 2020 byly přijaty následující
dary (jednotlivě uvedeny významné dary
v částce nad 50 tis. Kč). Tyto a ostatní dary
jsou formou zúčtování veřejných sbírek
a fondů čerpány na daný účel v souhrnné
částce. Celkem bylo využito darovaných
prostředků ve výši 25 632 tis. Kč.
Přijaté dary
Česká biskupská konference
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Nadace České spořitelny

56 — 57

Částka v tis. Kč
11 465
1 800

T-Mobile

850

TeeTime SE

724

Čepro, a.s.

450

Hermes Prague, a.s.

300

Empemont s. r. o.

300

Camaieu Česká s. r. o.

264

Tescoma — věcný dar

218

HC Sparta

135

Mikov, s. r. o

135

Pan Martin Fiala

111

Autobinck CZ, s. r. o.

80

Inversor Global s. r. o. — věcný dar

51

Dům SCALA, a.s.

50

Paní Ivanka Bružová

50

III.14. Poskytnuté dary
Organizace poskytla v účetním období
dary několika fyzickým osobám na
podporu v souladu s posláním Vojenského
fondu solidarity, který je součástí veřejné
sbírky pro Českou republiku. Vojenský
fond Solidarity vydává informace
v samostatné výroční zprávě. Ostatní
poskytnuté dary souvisejí s účelem
čerpání veřejných sbírek.
III.15. Veřejná sbírka
Organizace měla v roce 2020 povolení
pořádat tyto veřejné sbírky:

Refuge Point (Zambia)
Tides Foundation
Celkem

4
66
2 139
343
1 375
123 646

_____ TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA
Číslo jednací a datum rozhodnutí:
čj. S-MHMP/ 1327710/2012,
1340351/2012 ze dne 15. 10. 2012
Číslo sbírkového účtu: 66008822/0800
Osoba oprávněná jednat ve věci sbírky:
Mgr. Jakub Líčka
Datum zahájení sbírky: 1. 12. 2012
Datum ukončení sbírky: neurčito
Účel sbírky
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 charitní
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.
Výnos sbírky v roce 2020 v tis. Kč
Hrubý výtěžek sbírky: 134 636
Čistý výtěžek sbírky: 127 209
Čistý výtěžek k použití včetně
čistého výtěžku z minulých let: 144 890
V roce 2020 využito: 130 757
K dalšímu použití: 12 738
Částka k dalšímu použití je uložena na
sbírkovém účtu a evidována ve zvláštním
fondu ve vlastních zdrojích organizace.

_____ ZAHRANIČNÍ
HUMANITÁRNÍ SBÍRKA
Číslo jednací a datum rozhodnutí:
čj. S-MHMP/ 483969/2012,1485728/2012
ze dne 16. 11. 2012
Číslo sbírkového účtu: 55660022/0800
Osoba oprávněná jednat ve věci sbírky:
Mgr. Jakub Líčka
Datum zahájení sbírky: 1. 12. 2012
Datum ukončení sbírky: neurčito
Účel sbírky
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 emergentní
humanitární pomoci v oblastech postižených přírodními katastrofami, válečnými
konflikty, zajištění provozu stálých zahraničních misí v postižených oblastech.
Výnos sbírky v roce 2020 v tis. Kč
Hrubý výtěžek sbírky: 6 515
Čistý výtěžek sbírky: 6 349
Čistý výtěžek k použití včetně
čistého výtěžku z minulých let: 20 848
V roce 2020 využito: 4 805
K dalšímu použití: 15 219
Částka k dalšímu použití je uložena na
sbírkovém účtu a evidována ve zvláštním
fondu ve vlastních zdrojích organizace.

_____ SBÍRKA PRO
ČESKOU REPUBLIKU
Číslo jednací a datum rozhodnutí:
čj. S-MHMP/ 819810/2012, 846629/2012
ze dne 20. 8. 2013
Číslo sbírkového účtu: 44665522/0800
Osoba oprávněná jednat ve věci sbírky:
Mgr. Jakub Líčka
Datum zahájení sbírky: 1. 10. 2012
Datum ukončení sbírky: neurčito
Účel sbírky
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, cílovým skupinám
na území 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.

Výnos sbírky v roce 2020 v tis. Kč
Hrubý výtěžek sbírky: 17 493
Čistý výtěžek sbírky: 16 510
Čistý výtěžek k použití včetně
čistého výtěžku z minulých let: 32 145
V roce 2020 využito: 6 309
K dalšímu použití: 25 836
Částka k dalšímu použití je uložena na sbírkovém účtu a evidována ve zvláštním fondu
ve vlastních zdrojích organizace. Výtěžek veřejných sbírek a jeho využití je vždy evidován
v souladu s vyúčtováním dané veřejné sbírky
ke konci rozhodného období pro čerpání.
Popis rozdílu mezi stavem fondů
a stavem finančních prostředků
Rozdíl mezi stavem fondu veřejné sbírky
TKS a stavem finančních prostředků
k 31.12.2020 činí 4 404 tis. Kč. Tento
rozdíl tvoří výše prostředků určených
na krytí nákladů v roce 2020, kdy jejich
fyzické čerpání z bankovního účtu bylo
provedeno v období 01-03/2021.
Rozdíl mezi stavem fondu veřejné sbírky
pro Českou republiku a stavem finančních
prostředků k 31.12.2020 činí 745 tis. Kč.
Tento rozdíl tvoří výše prostředků na krytí
režijních nákladů sbírky v roce 2020
a jejich fyzické čerpání z bankovního
účtu bylo provedeno v 04/2021.
Rozdíl mezi stavem fundraisingového
fondu a stavem finančních prostředků
k 31.12.2020 činí 4 810 tis. Kč. Prostředky
byly použity na předfinancování projektových aktivit v Gruzii před úhradou dotací.
Vrácení proběhlo v období 05/2021.
Organizace v roce 2020 provedla opravu
zachycení čerpání fondů veřejné sbírky
— viz bod II.10. Opravy chyb a změny
účetních metod.

III.16. Popis ostatních položek aktiv
Označení
položky

Název položky

B.II.4.

Poskytnuté provozní zálohy

1 460

záloha partnerské organizaci na iráckých projektech

B.II.4.

Poskytnuté provozní zálohy

3 139

zálohy partnerským organizacím na mongolských projektech

B.II.4.

Poskytnuté provozní zálohy

1 669

zálohy partnerským organizacím na zambijských projektech

B.II.4.

Poskytnuté provozní zálohy

896

zálohy partnerským organizacím na moldavských projektech

B.II.4.

Poskytnuté provozní zálohy

1 110

zálohy partnerům na projektech v ČR

B.II.4.

Poskytnuté provozní zálohy

887

ostatní zálohy

B.II.12.

Nároky na dotace a ostatní
zúčtování se státním rozpočtem

11 010

B.II.12.

Nároky na dotace a ostatní
zúčtování se státním rozpočtem

6 689

B.II.12.

Nároky na dotace a ostatní
zúčtování se státním
rozpočtem

Významná
částka v tis. Kč

Popis

MŠMT víceletý projekt ČR
ČRA víceletý projekt Moldavsko
nevyčerpané dotace ČRA:
projekty Gruzie (–1 074), projekty Kambodža (–433),
projekty Zambie (–7 064), projekt v ČR (–125)

–11 413

nevyčerpané dotace MZV:
projekt v Zambii (–1 300), projekt v Sýrii (–834),
projekt v Mongolsku (–258), projekt v Kambodže (–238)
B.II.17.

Jiné pohledávky

B.II.17.
B.II.17.
B.II.17.

3 385

pohledávka za zahraničním donorem European
Commission projekty Gruzie

Jiné pohledávky

995

pohledávka za zahraničním donorem Caritas Austria projekty GRV v ČR

Jiné pohledávky

1 829

pohledávka za zahraničními donory projekty v Zambii — UNHCR

Jiné pohledávky

1 798

pohledávka za zahraničními donory projekty v Zambii — WFP

Významná
částka v tis. Kč

Popis
partnerská fakturace projekty ZM

III.17. Popis ostatních položek pasiv
Označení
položky

Název položky

B.III.1.

Dodavatelé

2 908

B.III.1.

Dodavatelé

940

partnerská fakturace projekt MD

B.III.17.

Jiné závazky

6 118

nákup materiálu na projektech realizovaných v Iráku

B.III.17.

Jiné závazky

121

nákup materiálu na projektech realizovaných v Gruzii

B.III.17.

Jiné závazky

2 587

závazek vůči partnerovi SCCF na projektu realizovaném v Iráku

B.III.17.

Jiné závazky

206

nákup služeb na projektech v Zambii

B.IV.2.

Výnosy příštích období

12 655

časově rozlišená víceletá dotace od MŠMT na projekt v ČR

B.IV.2.

Výnosy příštích období

1 245

časově rozlišená víceletá dotace od DZS na projekt v ČR

B.IV.2.

Výnosy příštích období

14 545

časově rozlišená víceletá dotace od ČRA
na zahraniční projekt v Moldavsku

III.18. Popis nejvýznamnějších položek nákladů ve výkazu zisku a ztráty
Název
položky

A.I.6.

Ostatní služby

91 736

služby partnerských organizací na realizovaných
projektech, služby na zahraničních projektech

A.I.1.

Spotřeba materiálu, energie a ostatních
neskladovaných dodávek

83 462

nákup materiálů na realizovaných
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Označení
položky
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Významná
částka v tis. Kč

III.19. Výsledek hospodaření
a daň z příjmu
Výsledek hospodaření za rok 2019 byl převeden do nerozděleného zisku minulých let.
Za rok 2020 organizace vykazuje ztrátu ve
výši 438 tis. Kč. Základ daně z příjmu před
snížením základu daně dle § 20 odst. 7 ZDP
ve výši 325 tis. Kč byl zjištěn následovně:
V roce 2020 byly výdaje v hlavní činnosti
vyšší než v hlavní činnosti ve všech útvarech. Proto byla vyloučena celá hlavní

Popis

projektech v ČR a zahraničí

činnost ze zdanění. Zdaněna byla pouze
hospodářská činnost. Výsledná daň
byla eliminována slevou na dani podle
§ 35 odst. 1 ZDP. Proto nebyla využita
možnost osvobození dle § 20 odst. 7 ZDP.
Daňová povinnost za zdaňovací období
roku 2019 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. Proto nebylo nutné
daňovou úsporu v roce 2020 použít.

III.20. Významné události mezi
rozvahovým dnem a okamžikem
sestavení účetní závěrky
Vedení organizace průběžně monitoruje
a vyhodnocuje dopady covidu-19 jak na
straně zdrojů organizace, tak na straně
implementace projektů. Dle všech těchto
pozorování není pravděpodobné, že by
v roce 2021 došlo k významnému propadu
privátních či institucionálních zdrojů, ani
k významnému poklesu rozsahu implementace projektů. Dopad očekávaných

ekonomických škod zejména na veřejné
rozpočty v ČR i v zahraničí v roce 2021
nelze k datu zveřejnění závěrky 2021
rozumně predikovat. Vedení organizace
bude proto situaci průběžně nadále sledovat, vyhodnocovat a v případě potřeby
rychle reagovat. Vedení organizace konstatuje, že dopady covidu-19 nemají významný vliv na předpoklad nepřetržitého trvání
organizace. Mezi rozvahovým dnem
a okamžikem sestavení účetní závěrky
nenastaly žádné významné události.

DÁRCI
A PARTNEŘI
Své služby bychom
nemohli poskytovat
bez příspěvků malých
i velkých dárců,
institucí a firem.
Naše velké poděkování
za nezištnou pomoc
a podporu patří
nejen donorům, ale také
stovkám dobrovolníků
doma i v zahraničí.
Bez darů a obětavé
práce lidí bychom
nemohli být na blízku
těm, kteří pomoc
nejvíce potřebují.

Dárci / Instituce

INDIVIDUÁLNÍ
DÁRCI

Klášter Nový Dvůr

Activemedical s. r. o.

Thomas Bares

Kongregace milosrdných
sester sv. Karla Boromejského

Advanced Consulting, s. r. o.

Michal Blažek

Agro 21 s. r. o.

Adam Böhm

ALFA HOLIDAY s. r. o.

Václav Brhel

Alfix ČR s. r. o.

Ivanka Bružová

Allegria service s. r. o.

David Buršík

Společnost sester Ježíšových

Annex NET, s. r. o.

Jiří Červinka

Svatojánská společnost

ARAMARK s. r. o.

Václav Dvořák

AutoBinck CZ s. r. o.

Martin Fiala

CAMAIEU ČESKÁ s. r. o.

Petr Fiala

CASALE PROJECT a. s.

Petr Havránek

Dialog Semiconductor Czech s. r. o.

Marie Hiclová

Dům SCALA, a. s.

David Karásek

AZ Středočeský kraj

Empemont s. r. o.

Milan Kasík

1. Koronerská, s. r. o.

Favi online s. r. o.

Aleš Korger

71. mechanizovaný prapor Hranice

First Class Publishing a. s.

Hana Lišková

ARAMARK s. r. o.

G8 OPEN Holding, s. r. o.

Josef Minář

Česká zbrojovka

Fórum dárců, z. s. v rámci
programu Globus Lepší svět 2020

Stanislava Moudrá

Kongregace šedých sester
sestry Voršilky
partner
TŘÍKRÁLOVÉ
SBÍRKY

Mediální partneři
hlavní
mediální partner
TŘÍKRÁLOVÉ
SBÍRKY

FIRMY

Kongregace sester
sv. Cyrila a Metoděje

Partneři

hlavní partner
TŘÍKRÁLOVÉ
SBÍRKY

CÍRKEVNÍ
INSTITUCE

hlavní
mediální partner
TŘÍKRÁLOVÉ
SBÍRKY

VOJENSKÉMU
FONDU SOLIDARITY
PŘISPĚLY

ČEPRO, a. s.
HC Sparta Praha, a. s.
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Special Service International,
spol. s r. o.
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HERMES PRAGUE, a. s.
Hornbach Baumarkt CS spol. s r. o.

Aleš Neruda
Miroslav Orság
Mikolas Petr
Jana Poljaková

Self Defense Division, z. s.

Nadace Martina Romana
prostřednictvím projektu
Čtení pomáhá

MIKOV S. R. O.

Nestlé Česko, s. r. o.

Stanislav Servus

Nadace ČEZ

Roivatherm s. r. o.

Tomáš Sölöši

Special Service International,
spol. s r. o.

TeeTime SE prostřednictvím
akce Hrajeme a pomáháme

Ludmila Spoustová

Úsek základní přípravy
Vojenské akademie Vyškov

Tescoma, s. r. o.

… a mnoho dalších

Google Czech Republic, s. r. o.
prostřednictvím TIDES FOUNDATION

František Savov

Anna Stolejdová
Petr Sysel
Simona Valentová

VELUX Česká republika, s. r. o.

Marie Vavrušková

Všeobecný lékař, s. r. o.

Zdeněk Zítka

Všeobecný lékař Brno, s. r. o.
... a dlouhá řada dalších
... a mnoho dalších

ORGANIZAČNÍ
STRUKTURA
CARITAS
INTERNATIONALIS

CARITAS
EUROPA

ČLENOVÉ
CHARITY
ČESKÁ REPUBLIKA

49 organizací
v 46 evropských
zemích

více než
160 organizací
po celém světě

DIECÉZNÍ
CHARITA
BRNO

CHARITA
ČESKÁ REPUBLIKA
Zřizovatel: Česká biskupská konference
Statutární orgán: ředitel Charity Česká republika
Právní forma: církevní právnická osoba
Nejvyšší orgán: rada ředitelů

DIECÉZNÍ CHARITY
Koordinují činnost Charit na území daného
biskupství(diecéze), případně některé služby
samy provozují; většina z nich se také věnuje
pomoci v zahraničí a integraci cizinců.
Diecézní Charity mají po 1 zástupci
v radě ředitelů.
celkem
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276

oblastních,
městských a farních charit
tvoří základ sítě Charity Česká
republika; hlavní náplní jejich
práce je poskytování
sociálních a zdravotních
služeb
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DCH BRNO
DCH ČESKÉ BUDĚJOVICE
DKCH HRADEC KRÁLOVÉ
DCH LITOMĚŘICE
ACH OLOMOUC
DCH OSTRAVSKO-OPAVSKÁ
DCH PLZEŇ
ACH PRAHA

ČESKÁ
KATOLICKÁ
CHARITA
9 středisek

DIECÉZNÍ
CHARITA
ČESKÉ
BUDĚJOVICE

ŘECKOKATOLICKÁ
CHARITA
3 oblastní
charity

ředitel: Mag. theol. Jiří Kohout
prezident: R. D. JCLic. Mag. theol. Stanislav Brožka
Kanovnická 404/18, 370 01 České Budějovice
T:. +420 386 353 120
E: sekretariat@dchcb.charita.cz
www.dchcb.cz
www.facebook.com/diecezni.charitacb/
www.instagram.com/dchcb.charita/
Profesionální Charity: MCH České Budějovice, OCH
Horažďovice, FCH Jindřichův Hradec, FCH Kamenice
nad Lipou, CH Kaplice, FCH Milevsko, FCH Pacov,
OCH Pelhřimov, OCH Písek, FCH Prachatice, OCH
Strakonice, OCH Sušice, FCH Tábor, OCH Třeboň,
FCH Týn nad Vltavou, FCH Veselíčko, OCH Vimperk,
CH Zliv.

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

DIECÉZNÍ
CHARITA
PLZEŇ

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

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
www.instagram.com/charita_brno/
Oblastní Charity: Blansko, Služby Brno (FCH:
Bílovice nad Svitavou, 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, Hlohovec, Hustopeče, Křepice, Ladná,
Moravská Nová Ves, Nikolčice, Novosedly, Starovice,
Šitbořice), Hodonín (FCH: Archlebov, Bohdalice,
Čejkovice, Dambořice, Dolní Bojanovice, Hovorany,
Lužice, Milonice-Nesovice, Mutěnice, Prušánky,
Ratíškovice, Slavkov u Brna, Uhřice, Šardice,
Ždánice, Želetice u Kyjova), Jihlava (FCH: Dačice,
Telč, Třešť), Rajhrad (FCH: Pozořice), 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).

SEKRETARIÁT
CHARITY ČESKÁ REPUBLIKA
Koordinuje práci Charit na celostátní úrovni,
má samostatné oddělení humanitární pomoci
a rozvojové spolupráce a provozuje hotel
a školicí středisko Marianeum v Praze.

•
•
•
•
•
•
•
•

DIECÉZNÍ
KATOLICKÁ
CHARITA
HRADEC
KRÁLOVÉ

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
www.facebook.com/dchltm/
www.instagram.com/diecezni_charita_litomerice/
twitter.com/Dchltm

Oblastní Charity: Bor u Tachova, Klatovy,
Ostrov, Rokycany.
Městská Charita: Plzeň (FCH: u katedrály
sv. Bartoloměje, Plzeň-Bory, Plzeň-Litice,
Plzeň-Lobzy, Plzeň — Severní předměstí,
Plzeň-Slovany, Plzeň-Západ).
Farní Charity: Aš, Blovice, Dolní Bělá, Horšovský
Týn, Cheb, Chodov, Karlovy Vary, Kraslice,
Mariánské Lázně, Plasy, Přeštice, Sokolov,
Staňkov, Stříbro, Zbiroh.

ARCIDIECÉZNÍ
CHARITA
PRAHA

Profesionální oblastní Charity:
Česká Kamenice, Liberec, Most, Rumburk,
Sobotka, Šluknov, Teplice, Ústí nad Labem.
Profesionální farní Charity:
Česká Lípa, Litoměřice, Lovosice.
Dobrovolné Charity: Chomutov,
Kadaň, Mladá Boleslav, Žatec.

ARCIDIECÉZNÍ
CHARITA
OLOMOUC

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, +420 733 741 712
E: info@dchoo.charita.cz
ID datové schránky: ezjuxnu
www.dchoo.caritas.cz
www.facebook.com/dchoo.charita.cz
www.instagram.com/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.

Aktualizováno
k 31. 5. 2021

ředitel: Ing. Bc. Jaroslav Němec
prezident: ThDr. Jan Balík, Ph.D.
Londýnská 44, 120 00 Praha 2
T:. +420 739 002 909
E: praha@praha.charita.cz
www.praha.charita.cz
www.facebook.com/praha.charita
www.instagram.com/charitapraha/
Registrované na MK ČR: Charity: Beroun, Kralupy
nad Vltavou, Neratovice, Praha 4 — Chodov,
Praha 7 — Holešovice, Příbram, Roudnice
nad Labem, Starý Knín, Vlašim.
Farní Charity: Benešov, Brandýs nad Labem-Stará
Boleslav, Čelákovice, Dobříš, Kladno, Kolín, Lysá
nad Labem, Mnichovice, Mníšek pod Brdy, Nové
Strašecí, Nymburk, Praha 1 — Malá Strana, Praha 1 —
Nové Město, Praha 3 — Žižkov, Praha 3 — Vinohrady,
Praha 4 — Lhotka, Praha 4 — Modřany, Praha 5 —
Smíchov, Praha 6 — Břevnov, Praha 6 — Řepy,
Praha 8 — Kobylisy, Praha 10 — Strašnice,
Praha 10 — Vršovice, Praha 14, Praha Barrandov,
Praha Čakovice, Praha Radotín, Praha Stodůlky,
Rakovník, Řevnice, Říčany, Slaný.
Farní Charity neregistrované: Český Brod,
Praha 2 — Nové Město (sv. Ignác), Praha 4 — Braník,
Praha 5 — Košíře, Praha 6 — Liboc, Praha 8 —
Bohnice, Praha 8 — Karlín.

ředitel: Václav Keprt
prezident: Mons. Bohumír Vitásek
Křížkovského 6, 779 00 Olomouc
T:. +420 585 229 380
E: info@acho.charita.cz
www.acho.charita.cz
www.facebook.com/Arcidiecezni.Charita.Olomouc/
www.instagram.com/acho_czech/
twitter.com/Dchltm
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.

ředitel: Ing. Jiří Lodr
prezident: Mons. František Radkovský
viceprezident a spirituál: Bc. Ladislav Lego
Hlavanova 16, 326 00 Plzeň
T:. +420 377 221 540
E: info@dchp.charita.cz, jiri.lodr@dchp.charita.cz
www.dchp.cz
www.facebook.com/dchp.charita.cz/

ČESKÁ
KATOLICKÁ
CHARITA

ředitel: Ing. Jaroslav Dufek
Vladislavova 12, 110 00 Praha 1
T:. +420 296 243 334–6
E: domovy@charita.cz
www.ckch.cz
Domovy pro řeholnice a kněze: Charitní domov
Praha-Břevnov, Domov sv. Kříže Kroměříž, CHD
Mendryka, CHD Město Albrechtice, CHD Moravec,
CHD Opava, CHD Rokole, CHD Střelice, CHD pro
řeholnice Velehrad.

ŘECKOKATOLICKÁ
CHARITA

ředitelka: Mgr. Natálie Slivocká
prezident: o. Mgr. Ján Kočerha
Mexická 641/4, 101 00 Praha 10
T: +420 734 435 142
E: charita@exarchat.cz
https://charita.reckokat.cz
Oblastní řeckokatolické Charity:
České Budějovice, Liberec, Olomouc.

ACH = arcidiecézní arita / DCH = diecézní Charita / DKCH = diecézní katolická Charita / FCH = farní
Charita / CH = Charita / MCH = městská Charita / OCH = oblastní Charita / CHD = Charitní domov
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SEKRETARIÁT CHARITY
ČESKÁ REPUBLIKA
Vladislavova 12, 110 00 Praha 1
+420 296 243 330
sekretariat@charita.cz

CHARITA
ČESKÁ REPUBLIKA
NA WEBU
www.charita.cz
—— hlavní webové stránky pro celou
síť Charity Česká republika
www.svet.charita.cz
—— webové stránky oddělení humanitární
pomoci a rozvojové spolupráce
Charity Česká republika
www.trikralovasbirka.cz
—— webové stránky Tříkrálové sbírky,
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Nejvlastnějším cílem
charitních služeb je ochrana
člověka v jeho důstojnosti
od početí až po přirozenou
smrt. Tam, kde se člověk
ocitá v různorodých
situacích ohrožení nebo
nouze, jsou pracovníci
Charity zavázáni poskytovat mu účinnou pomoc
a zároveň podněcovat
jeho samostatnost
a schopnosti svépomoci.
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 (2020)

