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1. Humanitární pomoc do zahraničí
Objem zahraničí pomoci poskytované Českou katolickou charitou v roce 2005 výrazně vzrostl. Příčinou byl
úder ničivé vlny tsunami, na který česká veřejnost reagovala mimořádnou štědrostí, a tak se Česká katolická
charita rozhodla pomáhat přímo v regionu Jihovýchodní Asie, kde dosud nepůsobila. Dále česká Charita pracuje v Čečensku a Ingušsku v Ruské federaci, Srí Lance,
Indonésii, Ukrajině, Moldávii a Gruzii. Díky svým
partnerům Charita pomáhala při přírodních katastrofách v Indii, Pákistánu, Bulharsku, Rumunsku, Srbsku
a Severní Koreji.

v předškolním věku, přičemž zvláštní pozornost je věnována sociálně znevýhodněným dětem a dětem se zvláštními potřebami. V poslední době, kdy se situace ve vzdělávání začíná zlepšovat, Charita více spolupracuje s Ministerstvem školství Čečenské republiky.

V Ingušsku
4 centra pro předškolní péči (školky); kapacita 590 dětí.
Zajišťují jedno teplé jídlo denně, lékařskou a psychologickou péče.
Charita také školí pracovníky center.

ČEČENSKO A INGUŠSKO

V Čečensku

Na severním Kavkaze působí Česká katolická charita od
roku 2000 - pracuje jako styčná agentura pro Caritas
Internationalis. Mezi hlavní aktivity patří péče o předškolní děti, provoz krizových center a programy prevence HIV/AIDS.

Školky předány pod správu místních úřadů.
Charita ve spolupráci s ECHO spravuje předškolní přípravky a pokračuje ve vzdělávání pedagogického personálu.

● Předškolní vzdělávání
Děti patří k těm, kteří byli válečným konfliktem zasaženi
nejvíce. Řada z nich ztratila jednoho či oba rodiče a žije
v extrémní chudobě, bez přístupu ke kvalitní stravě či
zdravotní péči. Hlavním cílem práce České katolické charity v této oblasti je zlepšit dostupnost vzdělání pro děti

Odpolední klid ve školce Raduga, Ingušetie
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● Mimoškolní programy pro děti se zrakovým

postižením
Formy: individuální doučování, počítačový, umělecký
a hudební kroužek.
psychosociální podpora dětí a jejich rodin.
Česká charita spolupracovala s místními organizacemi
zrakově postižených dětí.

Střední škola MANN 2 před rekonstrukcí, Banda Ach

● Obnova dětských hřišť
V roce 2005 byla obnovena a vybavena dětská hřiště
v Grozném za více než 120 tis. Kč.
● Krizová centra a jídelna
Konzultační a krizové centrum v Grozném.
Poskytuje pomoc v nejrůznějších oblastech - od jednání
s úřady, přes řešení zdravotních problémů až po právnické poradenství. Vybraným osobám je poskytována i jednorázová finanční pomoc až do výše 5 tis. rublů, případně mohou dostat pomoc materiální. Za rok 2005 kontaktovalo centrum s žádostí více než 5 500 lidí.

Jídelna
Určena především tělesně postiženým a starým obyvatelům Grozného, kteří mají měsíční příjem menší než 10
euro, rodinám se čtyřmi a více dětmi.
Každý pracovní den se v jídelně připravuje více než 1
600 teplých jídel.
● Prevence HIV/AIDS
V Čečenském centru pro prevenci a boj s AIDS je registrováno 545 HIV pozitivních osob, včetně 14 dětí. Hrozivá
rychlost šíření HIV/AIDS, vedou k vážným demo-

grafickým problémům. Pokud se tato situace nebude
řešit, mohla by nákaza HIV za 10 až 15 let představovat
vážný problém pro národní zdraví. Vzhledem k závažnosti a složitosti problému je přístup Charity založen na
spolupráci se všemi zúčastněnými organizacemi.
Česká katolická charita se snažila zvýšit povědomí
o problému HIV/AIDS , iniciovala vznik svépomoci osob
žijících s HIV a AIDS a začala vytvářet systém psychosociální podpory osob žijících s HIV a AIDS.

Financování aktivit
Celkový rozpočet všech aktivit České charity v Čečensku
a Ingušsku byl 1,3 mil EUR. Na jeho financování se podílely tyto organizace: UNICEF, ECHO, Cafod, Cordaid,
Caritas Swiss, WFP, DCV a Secours Catholique.
Část prostředků byla získána z Tříkrálové sbírky a od
individuálních dárců. Celkově bylo z Tříkrálové sbírky
použito 39 tis. EUR.

INDONÉSIE
Okamžitě po zemětřesení a vlnách tsunami byl do Indonésie vyslán tým expertů Caritas Internationalis, který
připravil projekt společné okamžité pomoci, v jehož
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rámci byla již poskytnuta pomoc ve výši 25 milionů dolarů. Česká Charita do společného projektu přispěla částkou 3,6 mil. Kč.

chov krevet. Proto v místech, kde je to vhodné, charita
podporuje vznik ohrazených rybníčků pro chov krevet.
Hráze budou zpevňovat vysazené stromy.

Samostatné aktivity
Sdružení Česká katolická charita

Financování projektů SČKCH v Indonésii:

Začátkem února 2005 odletěl do Acehu tým odborníků,
kteří monitorovali situaci přímo na místě. Brzy poté Charita v Acehu otevřela stálou kancelář a začala uskutečňovat vlastní projekty:

Rekonstrukce střední školy MANN 2 školy v Banda
Acehu.
Celkový rozpočet je přibližně 3,5 mil. Kč.

Na pomoc Indonésii se na účtu podařilo shromáždit přes
28 mil. Kč.
Za rok 2005 bylo z této částky vyčerpáno přibližně 13
mil. Kč.
Navíc jsme od partnerských organizací získali 115 milionů korun na pokračování a rozšíření našich projektů.

SRÍ LANKA
Aktivity v rámci společné reakce mezinárodní sítě
Caritas Internationalis

Obnova prostředků obživy ve vesnických komunitách.
Lidé, ubytovaní v dočasných táborech, přišli o všechno.
Snažíme se pomoci lidem k soběstačnosti a umožnit jim
opět si zajistit živobytí. Projekt obnovy prostředků obživy zastřešuje mnoho aktivit:
„cash for work“ (zaplatíme komunitě za úklid pozemků, vesnic, odklízení trosek, odsolování políček),
podpora zemědělství (dodávky nářadí a mechanizace,
hnojiv, semen, nákup traktorů), podpora podnikatelských aktivit (pomoc s rozjezdem dílen, obchůdků).
Ve všech případech je ručitelem celá komunita. Projekt
je v první fázi zaměřen na obnovu zemědělství a snahu
zajistit co nejdříve úrodu. V další fázi, kdy budou naplněny základní potřeby, přijde na řadu podpora výsadby
stromků podél pobřeží a zakládání školek.

Česká Charita přispěla do společného projektu Caritas
Internationalis, který je realizován Charitou Srí Lanka
částkou 4,6 milionů korun. České prostředky byly využity na pomoc obětem tsunami na východě ostrova, v okolí
města Batticaloa, v rámci projektu „Nákup lodí a sítí pro
rybáře“.

Samostatné aktivity Sdružení Česká katolická charita
Okamžitá pomoc

Aktivity probíhají v táborech i dočasných lokacích, kde
jsou děti koncentrovány. Probíhá zde výuka tanců a příprava na různá vystoupení, festivaly. Na práci s dětmi
navazuje snaha o zachování tradiční kultury. Hlavním
partnerem projektu je místní organizace TALO, založená
za podpory Charity.

V prvních třech měsících roku monitorovali dva pracovníci Charity na místě rozsah škod a zjišťovali nejúčinnější
formy pomoci. Na základě zjištěných informací se rozběhly první aktivity:
Oprava dvou bloků a krevní banky nemocnice Mahamodra, region Galle
● Oprava klinik ve městě Galle
● Podpora přesídlení lidí ve vesnici Navalady, oblast
Batticaloa
● Distribuce pracovního nářadí v uprchlickém táboře
Tirukkovil, oblast Ampara
● Zásilka humanitární pomoci do vesnice Unawatuna
● Krizová intervence pro děti ve vesnici Unawatuna

Psychosociální program a léčba traumatu

Fáze dlouhodobé obnovy

Ve spolupráci s organizací ICMC, která působí v Acehu od
roku 2002, se podílíme na projektu psychosociální podpory. Potrvá 18 měsíců a je založen na participativním přístupu, organizaci volno-časových aktivit, poskytování
psychosociálního poradenství a na léčbě traumatu.

V dubnu 2005 byla zřízena stálá kancelář ve městě Batticaloa, na východě ostrova. Tamilská provincie Batticaloa
je ve srovnání se sinhálským jihem daleko chudší oblast,
je již desítky let sužovaná občanskými nepokoji mezi
vládními vojsky a tamilskou organizaci LTTE. V rámci
projektů dlouhodobé obnovy se Česká katolická charita
rozhodla pro aktivity souhrnně nazvané:
psychosociální podpora postižených lidí a ochrana životního prostředí a revitalizace vesnic.

Volno-časové aktivity dětí a výuka tradičních tanců podpora života v obnovených vesnicích

Rehabilitace vesnic
V několika vesnicích začínáme stavět 150 nových domků
z přírodních materiálů. V Indonésii je velkým problémem
nelegální těžba dřeva, proto bude hlavním materiálem hlína
zpevněná kokosovým vláknem. Výstavba domů je spojena
s řešením odpadního systému a s širší podporou komunity.

Zužitkování nově vytvořených lagun
Na mnoha místech úplně zmizela orná půda a vznikly
laguny. Lidé ze zemědělských vesnic přišli tedy o zdroj
obživy. Na druhou stranu má v Indonésii velkou tradici
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Sociální práce v uprchlických táborech
Tento projekt má za cíl pomoci lidem žijícím v uprchlických táborech vyrovnat se se ztrátou svých blízkých,
svého obydlí a s problémy, které vznikají dlouhodobým
pobytem v uprchlických táborech (alkoholismus, sebevražedné tendence, domácí násilí).
Sociální pracovníci jsou v denním kontaktu s postiže-

Z úsměvů srí lanských děvčat má radost především charitní psychoterapeutka

nými rodinami v uprchlických táborech, organizují pro
děti volno-časové aktivity a pomáhají lidem v jednání
s místními úřady. V současné době pracujeme ve 20 vesnicích a 12 táborech. Na jednoho pracovníka připadá cca
10 rodin, což při průměrném počtu 5 členů v rodině znamená , že našimi přímými klienty je 1550 obětí tsunami.

„Zpátky na pláž“ - rodinná odpoledne
Cílem tohoto projektu je vrátit do města a okolních vesnic
život, přitáhnout zpět k moři děti i jejich rodiče a zbavit
je strachu z něj. Mnoho lidí se k moři nechce vůbec přiblížit. Před lety se na plážích lidé běžně setkávali při
zábavách, apod., Charita se snaží tuto tradici obnovit. Na
pláži organizujeme rodinná odpoledně, spojená se spoustou her a soutěží. Tyto aktivity odvedou děti i dospělé
z přemýšlení o vlastních traumatech a problémech.

Ovocné stromy pro vracející se rodiny
Bylo zakoupeno 8 000 sazenic stromů (jeden mangovník
a jedna kokosová palma pro rodinu).
Tyto sazenice jsou věnovány rodinám, které se vracejí
do svých domovů. Příjemci stromků jsou školeni, jak se
o stromky správně starat, dozví se jak zasadit nový stromek, jak ho zalévat, zastřihovat, jak rozpoznat choroby.
Každá rodina dostává nejen vzrostlé stromky pro sebe,
ale i malé sazenice, které má za úkol vypěstovat do zhruba metrové výšky a potom předat další, nově příchozí

rodině. Projekt probíhá v úzké spolupráci s Odborem
zemědělství v Batticaloa, jehož zaměstnanci provádějí
odborné školení. Do aktivit projektu jsou zapojeny všechny úrovně úřadů, představitelé vesnic i okresní hejtman.

Zakládání stromových školek
Charita zakládá stromové školky ve školách. Studenti
jsou školeni v péči o ně, dostávají nutný materiál a nářadí (půdu, materiál pro stavbu plotů). Stromky budou
později vysázeny podél pobřeží.
Vedlejším, neméně důležitým efektem této aktivity je
komunikace mezi školami, navázání spolupráce mezi
nimi.

Zelený pás
Z rozsahu postižení pobřeží jasně vyplývá, že v místech,
kde rostly velké stromy, byly škody výrazně menší.
Proto stromky vypěstované ve školkách budou vysázeny podél pobřeží a takto vzniklý „zelený pás“ zpevní
pobřeží a vytvoří ochrannou bariéru. Celková délka
„Zeleného pásu“ bude 10 kilometrů, bude vysazeno
60 000 stromů.

Financování projektů
Okamžitě po přírodní katastrofě otevřela Česká katolická
charita sbírková konta na pomoc obětem postižených tsunami v Indii, na Srí Lance a v Indonésii. Na pomoc Srí
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Několikrát za rok přiváží auto Charity sešity a jiné pomůcky do ugandských škol, kam chodí děti „adoptované“ českými „rodiči“

Lance se na účtu podařilo shromáždit přes 23 mil. Kč. Za
rok 2005 bylo z této částky vyčerpáno přibližně polovina.

INDIE
Česká katolická charita podporuje finančně místní Charitu v postižené oblasti Tuticorin. Celkem jsme přispěli na
její aktivity částkou 7 miliónů Kč a tato pomoc je zaměřena hlavně na místní rybáře, kteří patří k nejvíce postiženým a zároveň nejchudším obyvatelům této provincie.
● nákup sítí ve vesnicích Alanthalai, Periathalai a Perumanel (výběr podle přání rybářů)
● opravy a nákup lodí a motorů,
● zajištění rekvalifikačních kurzů pro ty, kteří se již
nechtějí vrátit na moře,
● zřizování menších živností,
● stavba přístřešků pro skladování a ošetřování rybářských sítí,
● stavba přístřešků pro skladování a ošetřování rybářských sítí.
● práce s dětmi a ženami,

Financování aktivit

ilegální migrace do ČR. Partnerem těchto projektů je
Caritas Moldova.
Česká Charita podporuje:
● drobné podnikání,
● zemědělské projekty
● dětské centrum v Benderech

Drobné podnikání v Costesti
Finanční podpora v roce 2005 podnikům:
● na výrobu betonových plotů a zahradních doplňků
v Costesti
● zemědělskému družstvu Costesti, zabývající se výrobou vína.

Zemědělské projekty v Podněsteří
Družstvo Raškov-Katerinkovka hospodaří na 60ha půdy,
v roce 2005 získalo finanční prostředky na nákup zemědělské techniky.
Družstvo Ivanova-Rybnitsa investovalo do svého rozšíření.
Obě družstva odvádí část úrody na potřeby místních
sociálních jídelen, které provozuje Caritas Moldova.

Na sbírkovém kontě na pomoc Indii se shromáždilo přes
10 miliónů korun a v současné době bylo z této částky
vyčerpáno 7 miliónů korun.

Dětské centrum v Benderech

MOLDÁVIE

Financování projektů

Moldávie je jednou z 8 prioritních zemí, kam je směřována rozvojová pomoc České republiky v rámci prevence

Projekty podpory drobného podnikání a zemědělské projekty jsou financovány z prostředků Ministerstva vnitra
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Cílem tohoto projektu je nabídnout dětem ze sociálně slabých rodin aktivní trávení volného času.

ČR. Celkový rozpočet na rok 2005 byl 3 mil. Kč. Dětské
centrum v Benderech bylo financováno z prostředků
Tříkrálové sbírky, celkový rozpočet byl 414 tis. Kč.

UKRAJINA
Ukrajina patří mezi tradiční cíle zahraniční pomoci České
katolické charity. Garantem projektů je Ministerstvo vnitra ČR a souhrnně se nazývají
Prevence ilegální migrace a stabilizace situace v dané
zemi.
Projekt krizového dětského centra v Kyjevě realizuje
organizace Fond Aspern. Hlavním cílem projektu je zajištění komplexní a systémové sociální, psychologickopedagogické, právní, informační a lékařské pomoci, která
je orientována na sociální rehabilitaci a osobnostní růst
klientů, kteří se nacházejí v krizové situaci.
Projekt krizového dětského centra ve Lvově realizuje
organizace Regionální centrum sociální adaptace Lvov.
Projekt je zaměřen především na počáteční práci s klienty v ulicích Lvova - tedy na teréní práci. Ve Lvově funguje tzv. "autobus pro děti ulice", který pracuje 5 dní v týdnu
a pokrývá několik míst v centru města. Klienti zde mají
k dispozici jednou denně teplé jídlo.
Poradenské služby konzultačního centra ve Lvově
a azylového zařízení v Brodech se zaměřuje především
na potenciální ukrajinské migranty, kteří směřují do
České republiky a do zemí EU. Pomáhá jim při vyřizování dokumentů a radí, jak vycestovat do zemí EU legálně.
Azylové zařízení v Brodech poskytuje dočasné ubytování především osobám bez příslušných identifikačních
dokumentů a také migrantům ze třetích zemí. Většina klientů se dostává do azylového zařízení na doporučení konzultačního centra ve Lvově případně státních institucí.
Centrum klientům nabízí pomoc při vyřizování dokladů,
hledání práce a orientaci v náročných životních situacích.

Poradenské služby konzultačního centra v Charkově
jsou orientovány na pomoc potenciálním ukrajinským
migrantům a migrantům ze třetích zemí.
Konzultační centra ve Lvově a v Charkově disponují
aktuální databází kontaktů na migrační pracovníky
v regionálních pobočkách Sdružení česká katolická charita v České republice.

Financování aktivit
Projekty České katolické charity na Ukrajině jsou financovány z prostředků Ministerstva vnitra ČR. Celkový
rozpočet na rok 2005 byl 3 135 000 Kč.

GRUZIE
V Tbilisi a vybraných venkovských regionech Charita
podporuje aktivity mladých lidí a rodin, kteří se rozhodnou začít s podnikáním v místě svého bydliště. Na jejich
příkladu je pak možné ukázat i ostatním, že je možné
vlastním přičiněním vybudovat živnost a zabezpečit sebe
i vlastní rodinu. Ačkoli projekt začal až v druhé polovině
roku 2005, podařilo se podpořit 13 příjemců - drobných
podnikatelů, 29 příjemců absolvovalo podnikatelské
kurzy a 50 osob z Tbilisi prošlo rekvalifikačními kurzy.
Dále Charita financovala tři komunitní projekty. Příjemci
pomoci, vybraní prostřednictvím sociologického šetření,
procházejí individuálními pohovory, na jejichž základě se
rozhoduje o vhodnosti zařadit zájemce mezi účastníky
manažerských kurzů nebo mezi ty, kteří projdou rekvalifikací.
Nové podnikání:
Tkaní koberců a výroba textilních doplňků, zpracovatelský závod na výrobu sýra a výrobu stavebního materiálu.
Při realizaci projektu SČKCH úzce spolupracuje s gruzínskou Charitou.

Financování aktivit
Projekty České katolické charity v Gruzii jsou financovány z prostředků Ministerstva vnitra ČR. Cílem je napomoci stabilizaci obyvatelstva ve vybraných oblastech, a to
prostřednictvím podpory vzniku pracovních příležitostí.
Celkový rozpočet na rok 2005 byl 3 971 000 Kč.

HUMANITÁRNÍ POMOC
PŘI KATASTROFÁCH
Gruzie

Kluci z Batticaloa

V dubnu 2005 zasáhly sever země povodně. V červnu
2005 došlo k povodním na západě země. Lidé v postižených regionech se živili především zemědělstvím
a pastevectvím, pomoc se k nim dostávala velmi pomalu. Česká charita reagovala okamžitým zasláním 3 000
EUR na pomoc postiženým. Tyto prostředky byly použity na zajištění základních životních potřeb obyvatel.
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Rumunsko
V polovině července a v srpnu 2005 zasáhly části Rumunska rozsáhlé povodně. Vyžádaly si i ztráty na životech. Kolem 10 000 obyvatel muselo být evakuováno.
Rumunská vláda požádala o mezinárodní pomoc. Česká
katolická charita uvolnila na okamžitou pomoc obětem
povodní ze svého krizového fondu částku 75 000 Kč,
které byly odeslány partnerské organizaci Caritas Romania. Pracovníci Charity Břeclav předali v listopadu
2005 obětem povodní 408 kusů kamen Fikoterm
2U4P včetně palet od dodavatele. Kamna byla zakoupena z výnosu sbírky "Charita pro Rumunsko", kam přispěla řada českých dárců. Kamna rozdělila rumunská Charita obyvatelům tří horských vesniček v okolí Miercurea
Ciuc.

Bulharsko
V srpnu 2005 došlo i v Bulharsku k rozsáhlým povodním.
Česká katolická charita reagovala uvolněním 90 tis. Kč na
okamžitou pomoc postiženým. Tato částka byla předána
partnerské organizaci Caritas Bulgaria. Celkem bylo ze
sbírky „Charita pro Bulharsko“ získáno 218 tis. Kč, které
byly předány Caritas Bulgaria.
Srí Lanka: O každý stromek na pláži je třeba se pečlivě starat

Srbsko
V dubnu 2005 zasáhly katastrofální povodně východní
Banát (vesnice Josa Tomic, Businje, Midje).
Česká katolická charita poskytla v prvních dnech 3 000
USD z krizového fondu na podporu aktivit Charity Srbsko, která zabezpečovala okamžitou pomoc postiženým
rodinám. Celkem Charita poskytla na 90 tun pomoci.
(potravinové a hygienické balíčky, pokrývky, oblečení,
obuv, ale i krmivo pro dobytek a materiál na rekonstrukci
poničených obydlí). Rovněž byla poskytnuta odborná
psychologická podpora. Poté se Charita soustředila na
distribuci osiva, dobytka a krmiva pro dobytek jako prostředek dlouhodobé obživy.

Pákistán
Zemětřesení o síle 7,6 stupně Richterovy stupnice, které
8. října 2005 zasáhlo Pákistán, si vyžádalo několik desítek
tisíc obětí na životech a obrovské materiální škody.
Jako okamžitou pomoc odeslala Česká katolická charita částku 250 tis. Kč partnerské organizaci Caritas Pakistan. Finance byly využity na zajištění základních životních potřeb postižených. (zateplené stany, kuchyňské
náčiní, pitná voda aj.)
Celkem bylo ke konci května 2006 na účtu pro Pákistán
3 mil. 700 tis. Kč. Česká katolická charita se tak na projektech pomoci podílí i v roce 2006.

Severní Korea
Na základě SOA výzvy Caritas Internationalis na pomoc
obyvatelům Severní Koreje reagovala Česká charita
pomocí ve výši 12 tis. USD. Tato částka byla využita na
pomoc obětem hladomoru. Caritas Internationalis zajišťuje potravinovou a nepotravinovou pomoc, zdravotní
péči, podporuje zemědělství a školství.
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SAMOSTATNÉ PROJEKTY
ARCIDIECÉZNÍCH CHARIT
Formy a způsoby pomoci jsou různé, nejčastěji se jedná o:
● Adopce na dálku
● Finanční podpora vybraných komunit (vesnic)
● Finanční i hmotná podpora rodin ve vybraném území
● Rozvojové projekty (bydlení, sociální péče)
● Humanitární pomoc při katastrofách
Škála aktivit diecézních, oblastních a jiných Charit je
velice rozmanitá, nejen co do různosti zemí, cílových skupin, forem, ale i co do objemu peněz. Některé projekty se
„pořídí“ za několik tisíc korun - a přitom je to pomoc velice účinná v zemích, kde dolar má obrovskou hodnotu,
jiné projekty jsou v rozpočtovány v řádech statisíců.
Ale i samotné projekty mohou být „víceúčelové“.
(adopce na dálku mohou zahrnovat ozdravné pobyty
dětí v Čechách apod.)
Charity pomáhají i „neprojektově“, třeba pomohou
dovézt zvon do malinké ukrajinské vesničky atd.
Proto uvádíme pouze rámcový, spíš orientační, přehled
největších charitních aktivit (projektů). Nejedná se tedy
o výčet, ale o výběr.

ADOPCE NA DÁLKU
ACH Praha - Uganda, Indie, Bělorusko, Litva, Thajsko,
Kazachstán (ke konci roku 13 806 dětí v projektu )

DCH Hradec Králové - Indie
DCH Plzeň - Bolívie, Paraguay (Bolívie v roce 2005 přibylo 39 dětí - celkem 168 dětí, odesláno 793 776 Kč; Paraguay 30 dětí, odesláno 173 742 Kč)
ACH Olomouc a Charita Zábřeh, Římskokatolická farnost Zábřeh - Haiti (ke konci roku bylo adoptováno 57
dětí, na Haiti odesláno 158 470 Kč)
OCH Znojmo - Zakarpatská Ukrajina
DCH Ostravsko-opavská (Od r. 2002 bylo ke konci r.
2005 uzavřeno 1009 darovacích smluv)
DCH České Budějovice - Bělorusko (ke konci roku
vybráno 52 dětí, adoptovaných 12)

ROZVOJOVÉ PROJEKTY, PODPORA
RODIN, KOMUNIT
ACH Praha
Indie
● Založení školy pro zdravotní sestry St. Ignatius v Honavaru; renovace základní školy pro chlapce St. Joseph
v Tuticorinu; založení počítačových center v Bídaru; projekt pro odstranění dětské práce v Honavaru; podpora
svépomocných skupin; internátní škola Nellikar a další
osvětové projekty.
● Podpora bydlení chudých rodin s dětmi - v tomto roce
bylo opraveno 9 domků a do projektu byla zahrnuta
výstavba 4 nových domků včetně nákupu pozemku.
Cílovou skupinou jsou nejchudší rodiny dětí, zařazené
v projektu Adopce na dálku. (Čtvrtinu nákladů hradila
indická strana, 75% nákladů je příspěvek DCH Hradec
Králové. Sdružení Česká kat. charita přispěla částkou 420
tisíc Kč z Tříkrálové sbírky 2005.)

Uganda
Česko-ugandská nemocnice a školy pro porodní asistentky - stavba zahájena v květnu 2005, uvedení do provozu
v roce 2006 (částečně financováno z výtěžku koncertu pořádaného ADCH Praha). Nemocnice bude poskytovat péči
„adoptovaným“ dětem i obyvatelům kraje Buikwe.
● Technický Institut Malongwe v diecézi Lugazi - vybavení, zpřístupní specializované vzdělání nejchudším dětem.
● Podpora ugandských bohosloveckých studentů.
●

ACH Olomouc
Ukrajina
● Korolevo - sociálně pastorační centrum při klášteře sv.
Jana Křtitele; (zásilky celkem v hodnotě 345 tisíc)
● Bortniky, komunita Miles Jesu - útulek pro opuštěné
chlapce (drtič a lis na ovoce v hodnotě 126 tisíc, vybavení kotelny 150 tisíc)

Oblastní charita Břeclav (DCH Brno)
Kosovo, Gjilane - sociálního centrum (platy pracovníků
v projektu Děti ulice aj.)

DCH České Budějovice
Bulharsko, Kazalnak - Dům OAZIS, sociální centrum pro
seniory a postižené (roční plat sociální pracovnice, koordinátorky)

DCH Plzeň
● Bolívie, vesnice San Francisco de Moxos - dokončení
studny, vybudování rozvodů do dalších čtyř míst. V roce
2005 dárci poslali na konto dalších 75 366 Kč. Celkem
bylo na vybudování studny odesláno 106 751 Kč.
● Arménie, Gjumri - domácí péče. Tým místních spolupracovníků (12 zaměstnanců a asi 10 stálých dobrovolníků) poskytuje klientům sociální a zdravotně-ošetřovatelskou péči spolu s materiální pomocí. V roce 2005 bylo
z Tříkrálové sbírky na projekt uvolněno 280 000 Kč.

DCH Ostravsko-opavská
Ukrajina, Tjačivo
Důstojný život - pravidelný finanční příspěvek českých
dárců seniorům a zdravotně postiženým
● Pečovatelská služba - pomoc osamoceným nemocným
seniorům a zdravotně postiženým ve 4 vesnicích okresu
● Domov pokojného stáří Usť Čorna - výrazná finanční,
koordinační, metodická pomoc při výstavbě domu
s kapacitou 11 míst.
● Středisko sociální pomoci Tjačiv, Dubove - pravidelné
zásobování dvou skladů materiální humanitární pomocí
a následnou distribuci sociálně potřebným. (šatstvo, lůžkoviny, jízdní kola, školní pomůcky, hračky, zdravotnické potřeby, léky.)
● Brigády mládeže - při stavebních pracích, úpravě terénu,
stavění plotu kolem Domova pokojného stáří v Usť Čorné,
zajišťovaly dřevo na otop pro domov i osamocené seniory
.
●

SOCIÁLNÍ PROJEKTY
DCH Litoměřice
Slovensko, Kojatice okr. Prešov - romská osada. V roce
2005 se podařilo rozšířit spolupráci s Obecním úřadem
Kojatice, v komunitě působí terénní sociální asistent (za
podpory německé Charity). V letních měsících v osadě
proběhly dva třítýdenní pobyty sedmi dobrovolníků
DCH Litoměřice, kteří připravili pro děti v osadě pestrý
vzdělávací program (sport, kultura aj.) s cílem napomoci
v dlouhodobém období zlepšit životní podmínky
v osadě. V rámci projektu Romové svépomocí vybudovali a zpevnili cesty v osadě.

Oblastní charita Znojmo (DCH Brno)
Ukrajina - dílna na výrobu svíček (zřízení, vybavení,
proškolení vedoucích dílen)

Oblastní charita Třebíč (DCH Brno)
Ukrajina - pečovatelská služba pro seniory. (financování
provozu)

Podrobné informace k výše uvedeným aktivitám
a informace týkající se humanitární pomoci jednotlivých
diecézí při přírodních katastrofách jsou k dispozici
na www.charita.cz, ve výročních zprávách jednotlivých
(arci)diecézí a také výročních zprávách jednotlivých
Charit.
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