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Každý člověk
je pro nás důležitý

Poslání a cíle
Základním cílem charitních služeb je ochrana člověka v jeho důstojnosti od početí až po přirozenou smrt.
Charitní služba je založena na respektování, ochraně a rozvíjení přirozených práv každého člověka a na křesťanském pojetí etických hodnot, zakotvených v Písmu svatém a v dokumentech sociálního učení katolické
církve.
Charitní služba je poskytována lidem v ohrožení nebo nouzi bez ohledu na jejich věk, pohlaví, politické
smýšlení, rodinné uspořádání, zdravotní stav, sexuální orientaci, sociální a ekonomickou situaci a postavení, jejich příslušnost k etnické nebo národnostní menšině, víře, náboženství a kultuře. Charitní služba
v zahraničí je vykonávána s respektem vůči domácím kulturám a náboženským vyznáním.
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Vážené sestry, vážení bratři, drazí klienti,

Vážení příznivci charitního díla!

zaměstnanci, dobrovolníci a vy všichni, kdo jste
v loňském roce přispěli ke zdaru velikého
Touto výroční zprávou bilancujeme

charitního díla!

uplynulý rok 2017. Ze své pozice
mohu konstatovat, že loňský rok byl
Nad stránkami výroční

pro Charitu Česká republika v mno-

zprávy, která popisuje

hých směrech úspěšný. Více než

celoroční činnost naší

145 tisícům lidí poskytovalo své služ-

velké a členité organi-

by 1 340 středisek provozovaných více než 300 místními Chari-

zace prostřednictvím

tami, rozesetými po městech a obcích celé České republiky.

tabulek a přehledů,

Klienti našich sociálních a zdravotních služeb byli a jsou lidé,

si dobře uvědomuji,

kteří se dostali do situace, již sami, ani s pomocí svých blíz-

že za texty a čísly se

kých, nedokážou nebo neumějí zvládnout. Hrozí jim společen-

skrývají tisíce lidských

ské vyloučení, chudoba a nejistota. Senioři, matky

příběhů. Tisíce osudů mnohdy složitých a zamota-

s dětmi v tísni, lidé s postižením a lidé bez domova, nemocní,

ných, pohnutých, ale jistě i docela běžných

vězni nebo cizinci. Být těmto lidem nablízku, ukázat cestu

a častých. Myslím tím lidi, kterým stáří či nemoc

a pomoci tam, kde je třeba, je posláním Charity.

znemožnily postarat se o sebe, jak byli celí život

To celé by nebylo možné bez obětavých zaměstnanců,

zvyklí, či lidi chudé, kteří se bez přiměřené dopo-

kterým děkuji za dobře odvedenou práci, mnohdy nad rámec

moci neobejdou.

pracovního úvazku. A také jejich rodinám, často charitním dob-

Jsem přesvědčen, že všechny příběhy, ač

rovolníkům. Právě zásluhou dobrovolníků, zvláště dětí, překro-

tak různorodé, mají jeden společný jmenovatel:

čila Tříkrálová sbírka 2017 poprvé stomilionovou hranici. Jde

laskavost a profesionalitu, s níž se pracovníci

o nejlepší výsledek v dosavadní sedmnáctileté historii sbírky.

Charity ujali našich bližních, kteří si se svojí situací
nedokážou sami poradit.
Ekvivalentem slova „Charita“ je „caritas“, což
znamená „milosrdná láska“, služba člověka
člověku. A jejím atributem je vzájemné sdílení.

Zvláštní poděkování patří všem, kdo se podílejí na zprostředkování humanitární a rozvojové pomoci do zahraničí – do Afriky
a Asie, na Ukrajinu či do Moldavska i na rozbouřený Blízký
východ zmítaný válkou.
K tomu, abychom dokázali naplňovat naše poslání, sami

Jsem hrdý na práci Charity a vděčný všem, kdo se

potřebujeme podporu. A za ni děkuji především vám, dárcům,

jakýmkoli způsobem podílejí na její činnosti a na

sponzorům a partnerům – orgánům státní správy, krajům,

šíření jejího dobrého jména.

městům a obcím, církvi, českým a evropským institucím.

Charitě a jejím pracovníkům, dobrovolníkům
i příznivcům vyprošuji hojnost Božích milostí

A také médiím, která o naší práci pravdivě informovala nejširší
veřejnost.

a rád všem žehnám.

Mons. Pavel Posád, biskup,
prezident Charity Česká republika

V úctě
Lukáš Curylo, ředitel Charity Česká republika
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Sociální a zdr
Hlavním posláním Charity Česká republika je poskytování sociální a zdravotní péče a prevence osobám, které se ocitly v akutní nouzi nebo v tíživé sociální situaci,
lidem se zdravotním postižením a nevyléčitelně nemocným, lidem bez domova, vězňům, uživatelům návykových látek, obětem domácího násilí i obchodu s lidmi.
Ale také lidem, které postihla mimořádná událost, jako
jsou povodně nebo požáry.

ZA LEPŠÍ A SPRAVEDLIVĚJŠÍ
SYSTÉM
Díky širokému záběru působení a svým dlouholetým zkušenostem Charita Česká republika spolupracuje na úpravách systému sociálních služeb a legislativy v sociální oblasti. Vždy se při tom snaží obhajovat taková řešení, která
přinesou nejlepší prospěch uživatelům, s nimiž pracuje,
i ostatním znevýhodněným nebo ohroženým lidem. Zástupci Charity Česká republika působí v pracovních skupinách ministerstev a dalších institucí a spolupracují s jinými organizacemi – např. s Evropskou sítí proti chudobě
a sociálnímu vyloučení (EAPN ČR), Platformou 10 nebo
Unií zaměstnavatelských svazů.
Charita Česká republika rovněž úzce spolupracuje se
zastřešující organizací Caritas Europa, z této spolupráce
vznikla zpráva Caritas CARES 2017 o chudobě a sociálním
vyloučení mladých lidí. V návaznosti na předchozí zprávu
Caritas CARES 2015 se česká Charita zaměřovala na dluhovou problematiku, v roce 2017 uspořádala mezinárodní
konferenci s názvem Odstraňme dluhové pasti! a připravila stejnojmenný soubor legislativních doporučení, která
mohou přispět ke zmírnění předluženosti českých občanů.
Charitě rovněž velmi záleží na kvalitě služeb, které poskytuje potřebným. Kromě dvouletého projektu metodické
podpory služeb Ke kvalitě v Charitě uspořádala na podzim
v Olomouci konferenci sociálních pracovníků nazvanou
Ke kvalitě v sociálních službách.
Pro výše popsané je nezbytné sdílení dobré praxe a tříbení společného stanoviska. K tomu napomáhají odborná
kolegia, která se scházejí na úrovni diecézí i na celostátní

2

vý ročn í z p r áva 2 0 1 7

avotní služby
V rámci sociální péče Charita poskytuje služby 27,5 tisícům klientů.
Foto: Jakub Žák
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úrovni. Tato setkání jsou odbornou platformou pracovníků

1 Služby sociálního poradenství

ze stejných oblastí a představují příležitost pro konzultaci

Počet služeb

a navrhování nových kroků. V sociální a zdravotní oblasti

Občanské poradny

62

- z toho poraden, které se věnují dluhovému poradenství

48

na celonárodní úrovni pracuje devět odborných kolegií:

■ Kolegium azylových domů pro matky s dětmi v tísni
■ Kolegium migrace
■ Kolegium poraden
■ Kolegium sociálně aktivizačních služeb
pro rodiny s dětmi

■
■
■
■
■

Kolegium sociálních pracovníků – metodiků
Kolegium sociálních projektů
Kolegium sociálních služeb pro osoby bez domova
Kolegium sociálních služeb pro seniory

- z toho pro cizince

8

Poradny pro seniory

1

Poradny pro osoby se zdravotním postižením

2

Poradny pro oběti trestných činů a domácího násilí

2

Hospicové poradny

5

Celkem

72

2➋ Počty služeb sociální péče
Služba

Počet
služeb

Osobní asistence

50

Počet
uživatelů

1 653

			
Pečovatelská služba terénní
128
18 144
			
			

Zdravotnické kolegium

Pečovatelská služba ambulantní
Tísňová péče

CHARITNÍ SLUŽBY

Podpora samostatného bydlení

V rámci celostátní „rodiny“ Charit v ČR bylo v roce 2017
poskytováno 1 340 služeb. Některé z nich jsou registrovány dle zákona 108/2006 Sb., o sociálních službách, který člení služby na tři typy: 1 odborné sociální poradny,

2 služby sociální péče a 3 služby sociální prevence.
Do celkového výčtu dále zahrnujeme 4 zdravotní služby a 5 hospicové služby. Nakonec uvádíme 6 služby
ostatní, v nichž shrnujeme aktivity Charit, které nelze zařa-

Odlehčovací služby

Další
údaje

24

604

2

173

2

66

33

2 962

Počet pečovatelek
a pečovatelů:
1 590, počet
výkonů: 2 850 441

Centra denních služeb

15

376

Denní stacionáře

36

867

Týdenní stacionáře

6

92

kapacita: 45

Domovy pro osoby
se zdravotním postižením

1

29

kapacita: 29

Domovy pro seniory

48

1 797

kapacita: 1 584

Domovy se zvláštním režimem

12

427

kapacita: 328

Chráněné bydlení

16

353

kapacita: 293

373

27 543

Celkem

dit do výše uvedeného.

Ukázat cestu

Zdravotní a sociální služby v roce 2017
(celkem 1 340 služeb)
Typ služby

1
2
3
4
5

Poradny

Počet služeb		

Počet uživatelů

1 ODBORNÉ SOCIÁLNÍ PORADNY (celkem 72)
Pracovníci poraden pomáhají uživatelům při jednání s úřa-

72

32 757

Služby sociální péče

373

27 543

dy, zprostředkovávají pomoc, věnují se otázkám pracov-

Služby sociální prevence

381

45 476

něprávních vztahů, bydlení, rodině, mezilidským a majet-

Zdravotní služby

87

35 732

koprávním vztahům, obraně lidí v nouzi a dalším sociálně

Hospicové služby celkem

77

3 242

• Domácí hospicová péče

54

Charita disponuje 72 odbornými poradnami. Během roku 2017 dohromady poskytly 125 895 intervencí/kontaktů

●

• Mobilní hospice

8

●

• Kamenné hospice

4

●

• Ostatní hospicové služby

6

Ostatní služby

Celkem

právním záležitostem.

32 757 fyzickým osobám.

11
350

není evidován

1 340

144 750

Významnou částí poradenských služeb je dluhové poradenství, které svým objemem odpovídá čtvrtině všech
kontaktů a intervencí poskytnutých v rámci občanského
poradenství. Sociální pracovníci při něm pomáhají uživatelům nastavit splátkové kalendáře, ale také zažádat o oddlužení – v roce 2017 připravili (a podali) 755 návrhů na
povolení oddlužení.
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3 Počty služeb sociální prevence

Pečovatelské terénní služby poskytovalo v roce 2017 cel-

Počet
služeb

Počet
uživatelů

Raná péče

4

363

Telefonická krizová pomoc

1

3 406

Služba

Azylové domy: matky/otcové 			
42
3 381
s dětmi v tísni
Azylové domy: muži i ženy

Další
údaje

Počet rodin: 1 193,
Kapacita: 1 530

27

1 730

Kapacita: 727

Domy na půl cesty

4

78

Kapacita: 41

Kontaktní centra

7

1 774

Krizová pomoc

9

2 178

Intervenční centra

3

703

Počet kontaktů
a intervencí: 6 465
Počet návštěv:
197 483,
Počet úkonů:
309 691

29

7 008

Nízkoprahová zařízení
pro děti a mládež

68

8 549

Noclehárny

27

4 064

4

131

52

2 513

			
		
			

Služby následné péče
Sociálně aktivizační služby
pro rodiny s dětmi
Sociálně aktivizační služby
pro seniory a osoby
se zdravotním postižením

14

1 825

Sociálně terapeutické dílny

26

742

Terénní programy

31

5 688

Sociální rehabilitace

33

1 343

381

45 476

			

Celkem

vatelů v součtu provedli 2 850 441 výkonů.

Nabídnout útočiště
a podporu
3 SLUŽBY SOCIÁLNÍ PREVENCE (celkem 381)
Do této kategorie patří 381 registrovaných služeb s cel-

			

Nízkoprahová denní centra

kem 1 590 pečovatelek či pečovatelů, kteří u 18 144 uži-

kovým počtem 45 476 uživatelů.
Do sociální prevence se řadí služby lidem bez domova.
Okamžitou pomoc, jako je poskytnutí sprchy, stravy, místa k odpočinku, najdou potřební v nízkoprahových denních centrech – v roce 2017 evidovala tato centra celkem
197 483 návštěv, během kterých bylo provedeno 309 691

Kapacita: 475

úkonů. Řešila se při nich nepříznivá situace klientů, jako
např. ztráta bydlení, zaměstnání či dokladů.
Jednorázovou pomoc a místa pro přespání poskytují
noclehárny, které se snaží motivovat své uživatele k využívání navazujících sociálních či veřejných služeb. Azylové
domy poskytují ubytování a pomáhají klientům zvládnout

Počet kontaktů
a intervencí: 90 677

jejich celkovou tíživou sociální situaci. V roce 2017 využilo
služeb azylových domů Charity pro jednotlivce více než
1 700 osob.
Matkám s dětmi v nouzi poskytují útočiště azylové

Zachovat přirozené
domácí prostředí
2 SLUŽBY SOCIÁLNÍ PÉČE (celkem 373)
Charitní služby poskytují podporu a pomoc lidem, kteří
se sami o sebe z důvodu zdravotního omezení nemohou
v dostatečné míře postarat a zároveň jim nemohou pomoci
rodinní příslušníci či osoby blízké. Pro tyto osoby jsou určeny služby sociální péče, kterých v roce 2017 Charita
provozovala 373, celkový počet jejich uživatelů byl 27 543
osob.
Jedná se zejména o terénní pečovatelskou službu

domy pro matky v tísni. V roce 2017 v nich bylo ubytováno celkem 3 381 uživatelů (rodičů a dětí) a toto odpovídá 1 193 rodinám. Pro zápas s chudobou jsou důležité
i terénní programy, které za uplynulý rok vykázaly více
než 90 tisíc kontaktů nebo intervencí.
V terénu působí také sociálně aktivizační služby pro
rodiny s dětmi nebo pro seniory a osoby se zdravotním
postižením. Prostor pro děti a mládež ohrožené sociálním
vyloučením a chudobou nabízí nízkoprahové kluby pro
děti a mládež (více než 8 500 uživatelů). Pro rodiny s dětmi, jejichž vývoj je ohrožen, jsou oporou služby rané péče.
Jednotlivé služby a počty přibližuje tabulka.

a osobní asistenci, ale také o tísňovou péči a podporu
samostatného bydlení. Lidem, kteří se rozhodli pečovat
o své blízké, pomáhají odlehčovací služby. K dispozici
jsou také denní a týdenní stacionáře či centra denních
služeb. Pokud okolnosti uživatelům nedovolují setrvat
v přirozeném prostředí, nabízí se řada pobytových služeb:
domovy pro seniory, domovy se zvláštním režimem či
služby chráněného bydlení.
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5

4 Domácí zdravotní péče
počet středisek domácí zdravotní péče
počet zdravotních sester fyzicky
přepočtené úvazky sester
počet ošetřených pacientů
celkový počet vykonaných návštěv

87
679
576,9
35 732
1 456 871

počet praktických sester fyzicky
přepočtené úvazky praktických sester

205

hospiců, ambulancí léčby bolesti a ambulancí fyziotera-

146,1

pie. Zdravotní sestry pracují také v pobytových zařízeních –

21
12,3

V domovech se zvláštním režimem
počet zdravotních sester fyzicky
přepočtené úvazky sester

50
32,7

počet praktických sester fyzicky

10

počet úvazků praktických sester

6,7

počet ošetřených pacientů s SK hospitalizovaných

a také v odlehčovacích službách.
4 Domácí zdravotní péče
(celkem 87 středisek domácí péče)
V 87 střediscích domácí zdravotní péče pracuje 679 zdraPodle statistik však bylo v roce 2017 ošetřeno o 1 540 pa-

Domácí hospicová péče (DHP)
počet ošetřených pacientů s SK

domovech pro seniory, domovech se zvláštním režimem

votních sester, tedy o 67 sester méně než v roce 2016.

5 Hospicová péče
počet středisek

Charita Česká republika poskytuje zdravotní služby ve
péče, domácí hospicové péče, mobilních a lůžkových

V domovech pro seniory
přepočtené úvazky sester

4 ZDRAVOTNÍ A 5 HOSPICOVÉ SLUŽBY
všech diecézích, a to prostřednictvím domácí zdravotní

Zdravotní péče v pobytových zařízeních
počet zdravotních sester fyzicky

Ošetřovat v přirozeném
domácím prostředí

54
1 363

cientů více než v roce 2016. Odchod 9 % sester z domácí
péče je důkazem panující nespokojenosti se mzdovými

31

podmínkami, které nezohledňují stupňující se odborné

139

nároky. Mnoho sester musí vykonávat přesčasovou práci.

112,6

Nárůst počtu pacientů o 4,3 % při současně sníženém cel-

celkový počet vykonaných návštěv

28 213

celkový počet ošetřovacích dní

18 779

kovém počtu návštěv o 3 728 dokazuje podstatně vyšší

počet zdravotních sester vyčleněných pro DHP
přepočtené úvazky sester vyčleněných pro DHP

„Mobilní hospice“ mimo odbornost 925
počet mobilních hospiců pokračujících v pilotním projektu MZ
počet mobilních hospiců mimo projekt MZ
počet zdravotních sester fyzicky

celkem 8
5
3

jejich odchod do lépe platově ohodnocených nemocnic
nevyhnutelným důsledkem. Nárůst počtu pacientů naopak

27,5

celkový počet pacientů

553

Lůžkové hospice
počet lůžkových hospiců
celkový počet pacientů za rok

zvýšenou pracovní zátěž sester mzdově kompenzován, je

35

přepočtený počet úvazků zdravotních sester
počet pacientů hospitalizovaných

náročnost ošetřovaných pacientů. Pokud není tento tlak na

8
celkem 4
4
1 326

svědčí o oblibě služeb Charity.
Zdravotní péče v pobytových zařízeních
V domovech pro seniory a v domovech se zvláštním režimem pečuje 286 sester o 2 384 klientů. V průběhu roku

kapacita

140

2017 zemřelo přímo v pobytových zařízeních 315 klientů.

počet lůžkových hospiců (registrovaných zároveň
jako odlehčovací služba podle zák. 108/2006)
kapacita odlehčovacích lůžek

4
146

5 H
 ospicová péče

počet zdravotních sester fyzicky
přepočtený počet úvazků zdravotních sester
Ambulance

78
63,4
celkem 11

(54 služeb domácí hospicové péče, 8 mobilních
hospiců, 4 kamenné hospice a 11 ostatních
hospicových služeb)

ambulance léčby bolesti

9

V 2017 byl spuštěn nový informační web www.domaci-

ambulance fyzioterapie

2

hospicovapece.cz, určený všem, kdo potřebují a hledají hospicové služby. Kromě středisek domácí a mobilní
hospicové péče jsou zde uvedeny čtyři lůžkové hospice,
provozované Charitou. U příležitosti Dnů dobré vůle na
Velehradě byla připomenuta již čtvrt století trvající charitní
péče o umírající a Česká biskupská konference schválila

6
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Azylové domy pro matky/otce s dětmi v tísni poskytují útočiště
téměř 1 200 rodinám.
Ilustrační foto: Jakub Žák

aktualizovanou Koncepci charitní domácí hospicové péče.

ních služeb při hospicích ambulance fyzioterapie (cel-

Jedná se o důležité strategické rozhodnutí.

kem 2).

Domácí hospicová péče (celkem 54 služeb) je pro
pacienty bezpečná, bezplatná a prováděná na vysoké
odborné úrovni. V roce 2017 charitní sestry doprovodily

Zachovat komplexní přístup

1 363 umírajících prostřednictvím domácí zdravotní péče

6 OSTATNÍ SLUŽBY (celkem 350 služeb)

a domácí hospicové péče. Necelá dvě procenta umíra-

V rámci své široké nabídky poskytují Charity také další

jících byla v závěru života hospitalizována z důvodu zá-

služby, které nejsou zakotveny v zákoně o sociálních služ-

važných komplikací. Jednotlivé Charity posilují své týmy

bách. Nejčastěji jde o tyto typy služeb:

a zvyšují odbornost i rozsah služeb.

■

Dobrovolníci: 53 dobrovolnických center

■

Oblečení a nábytek: 89 charitních šatníků, 11 skladů

Mobilní hospicová péče prošla dalším rokem zkušební-

použitého nábytku

ho režimu pilotního projektu Všeobecné zdravotní pojišťovny a koncem roku byla ukotvena do legislativního rámce

■

Rodiny: 33 center pro rodiny s dětmi a 13 služeb pro
pěstouny

úhradové vyhlášky pro rok 2018. V mobilní hospicové péči
(celkem 8 služeb) pracuje 35 sester, které se postaraly

■

Rozvoj organizace: 6 vzdělávacích center

o 553 umírajících pacientů. Hospitalizováno z důvodů

■

Senioři: 13 klubů pro seniory

komplikací bylo pouze 1,45 % umírajících.

■

Sociální podniky: 18 sociálních podniků, které posky-

Lůžkové hospice (celkem 4) se nalézají v Červeném

tují pracovní uplatnění lidem znevýhodněným na trhu

Kostelci, v Ostravě, v Rajhradě u Brna a na Svatém Kopeč-

práce (např. šicí dílny, úklidové a zahradnické práce,

ku u Olomouce. Mají kapacitu celkem 140 míst a v roce
2017 jimi prošlo 1 326 klientů.

gastronomické služby, charitní kavárna aj.)
■

Sociální bydlení: Charita provozuje sociální bydlení ve
42 bytech

Hospicové služby jsou v některých diecézích doplněny ambulancemi léčby bolesti (celkem 9). Tím je nasta-

■

Ubytovny: 7 ubytoven

vena komplexní služba umírajícím pacientům. V brněnské

■

Vězňové: 9 projektů na pomoc vězňům

a královéhradecké diecézi zlepšují kvalitu rehabilitač-

c h a r ita č esk á r epu b lik a
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Nové služby a významné momenty
v diecézích v roce 2017
V roce 2017 si Diecézní charity Brno a Hradec Králové a mnohé regionální a farní Charity připomněly 25. výročí svého
vzniku. Diecézní charita ostravsko-opavská oslavila 20 let od založení. Podrobnosti o činnosti a hospodaření regionálních Charit naleznete v samostatných výročních zprávách, jež tyto Charity vydávají.

V BRNĚNSKÉ DIECÉZI
■

O
 CH Třebíč otevřela dne 16. října nový Azylový dům pro rodiče
s dětmi a ženy a středisko rané péče Třebíč.

V ČESKOBUDĚJOVICKÉ DIECÉZI
■

 ovým prezidentem DCH České Budějovice se stal JClic. Mag.
N
theol. Stanislav Brožka, administrátor farnosti Veselí nad Lužnicí.

■

Novou

ředitelkou FCH Jindřichův Hradec se stala Bc. Karolína Píchová, DiS.

■

N
 ovým ředitelem OCH Pelhřimov se stal Mgr. Jiří Smrčka.

■

O
 CH Písek založila Dobrovolnické centrum.

■

O
 CH Sušice otevřela zařízení Prostor, nové centrum určené pro potkávání, sdílení zkušeností myšlenek a radostí.

■

F
 CH Kamenice nad Lipou otevřela Klub seniorů.

V KRÁLOVÉHRADECKÉ DIECÉZI
■

T
 éměř dvacítka pracovníků a dobrovolníků byla 2. července po
děkovné mši svaté u příležitosti 25. výročí DKCH HK oceněna za
obětavou práci v Charitě.

V OLOMOUCKÉ ARCIDIECÉZI
■

Charitní sociální podnik Speramus, s. r. o., vytvořil v Moravské Třebové pracovní místa pro 2 osoby se zdravotním postižením.

■ Charita Svitavy přestěhovala do nových prostor v Polní ulici pečovatelskou službu a zřídila dílny a ateliér pro klienty z Centra denních
služeb Světlanka.
■

V suterénu objektu Charity Šumperk vzniklo Centrum humanitární
a sociální pomoci a Tvořivé centrum pro děti.

■

Charita Valašské Klobouky otevřela Mikrojesle v Brumově-Bylnici
pro půlroční až čtyřleté děti.

■

Revitalizací zahrady zpříjemnila Charita Valašské Meziříčí pobyt pod
širým nebem obyvatelům Charitního domu pokojného stáří ve Valašské Bystřici.

V OSTraVSKO-OPAVSKÉ DIECÉZI
■

Charita Jablunkov od 1. ledna začala provozovat Charitní pečovatelskou službu.

■

Diecézní charita ostravsko-opavská uspořádala ke svému 20. výročí
1. ples s Charitou.

■

Charita sv. Martina začala s novou službou domácí péče.
V rámci střediska humanitární pomoci a rozvojové spolupráce se

■

 neta Balejová z DKCH HK v dubnu získala ocenění Dobrovolník
A
roku 2017 v kategorii Zahraniční dobrovolník roku na Slovensku.

■

■

Hejtman

Královéhradeckého kraje 8. května ocenil medailí za rozvoj
sítě sociálních služeb Martinu Vágner Dostálovou, pracovnici OCH
Trutnov, která se zasloužila o založení a propagaci dobrovolnického
centra ve městě.

V PLZEŇSKÉ DIECÉZI

■

O
 CH Ústí nad Orlicí otevřela v Králíkách Sociálně terapeutické dílny
Miriam pro občany s tělesným a mentálním postižením.

■

H
 avlíčkobrodská Charita uspořádala 15. září první ročník festivalu
sociálních služeb „Bez bariér“.

■

M
 edailí Za zásluhy o stát byl 28. října za přínos v oblasti hospicové péče vyznamenán ředitel OCH Červený Kostelec Ing. Miroslav
Wajsar.

V LITOMĚŘICKÉ DIECÉZI
■

F
 CH Lovosice zahájila v lednu provoz Sociálně terapeutické dílny
pro osoby s mentálním a kombinovaným postižením.

■

C
 haritní pečovatelská služba v Mnichově Hradišti se raduje z nového auta, které převzala od firmy Kompact.

■

 CH Litoměřice uspořádala v Teplicích v Čechách ve dnech
D
19.–20. října sedmou celostátní konferenci zdravotní péče Charity Česká republika na téma „Etika v ošetřovatelství“.

■

 CH Šluknov zahájila službu nízkoprahového zařízení pro děti
O
a mládež Bary Ambrela v nově zakoupeném objektu, kde poskytuje
také SAS Ambrela pro rodinu a materiální pomoc pro lidi v nouzi.

■

F
 CH Česká Lípa rozšířila v polovině roku SAS pro rodiny s dětmi
Startér po Novoborsku i na Českolipsko.

8
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uskutečnil již třetí výjezd do bojových zón východní Ukrajiny.

■

DCH Plzeň získala finance z prostředků EU na přestavbu bývalé
rodinné vilky v Horšovském Týně na Komunitní centrum pro mládež.

■

Rekonstrukce a připojení nového pavilonu rozšířilo kapacitu Domova pro seniory OCH Ostrov ve 12 pokojích o 18 lůžek.

V PRAŽSKÉ ARCIDIECÉZI
■

 Běloruska přicestovalo o letních prázdninách 45 dětí z programu
Z
Adopce na dálku® a jejich sourozenců, kterým Charita zajistila bohatý program.

■

FCH Vlašim zřídila při příležitosti 25. výročí svého vzniku veřejnou
sbírku na podporu KC a zázemí pro její služby.

■

Domov se zvláštním režimem na pražském Barrandově založil podpůrnou skupinu Hovory D aneb Mluvme o demenci.

■

ADCH Praha otevřela v Ugandě novou MŠ při ZŠ sv. J. Nepomuckého.

■

FCH Kolín otevřela Rodinné centrum sv. Zdislavy pro rodiny v krizi.

ŘECKOKATOLICKÁ CHARITA
■

ŘKCH nabízí zejména v Praze kulturní a poznávací aktivity pro děti
a rodiny cizinců, v Zaječově pak podpořila dva turnusy letního tábora pro děti a mládež.

Dobrovolníci
Dobrovolník: Ten, kdo se vědomě a svobodně rozhodne

Tradičně nejvíce dobrovolníků spolupracuje s Charitou

věnovat část svého času, energie a schopností ve pro-

v průběhu Tříkrálové sbírky. V roce 2017 to bylo 59 948

spěch druhých a tuto činnost vykonává bezplatně. Mno-

osob, které věnovaly 214 154 hodin svého času (8 923

ho aktivit Charity by bez ochotných dobrovolníků nebylo

dní, tedy 24,4 let).

možných.
V rámci celé Charity Česká republika v průběhu roku

Mezi další aktivity, kterým se dobrovolníci Charity Česká

2017 působilo celkem 69 841 dobrovolníků, což je o 2 752

republika věnují, patří:

osob více než v předchozím roce. Dohromady dobrovol-

■ n
 avštěvování

níci věnovali 360 639 hodin svého času, což odpovídá
15 027 dnům, tedy 41,2 rokům.

klientů v domácnostech: předčítání, rozho-

vory, doprovázení na úřady,
■ p
 omoc při přípravě a vedení aktivit s dětmi a seniory, asi-

stence při výletech a výpomoc na táborech, doučování
dětí, pomoc s tréninkem paměti,
■ v
 ýpomoc

charitním zařízením při akcích s kulturním či

sportovním zaměřením, vaření a šití s klienty, spolupodílení se na výtvarných a hudebních činnostech, pomoc
v šatníku a při sbírce potravin, manuální výpomoc v zázemí, údržbářské a zahradnické práce aj.,
■ d
 oučování
■ p
 rávní

cizinců, překladatelství, dopisování s vězni,

poradenství, pomoc s administrativou, caniste-

rapie,
■ f undraising,

benefiční akce, správa webových stránek.

Při těchto a dalších aktivitách pomohlo celkem 2 492
dlouhodobých a 7 368 krátkodobých dobrovolníků, kteří věnovali potřebným celkem 146 376 hodin svého času,
což je v přepočtu 6 099 dní, tedy 16,7 let.
V rámci profesionalizace dobrovolnických služeb si
jednotlivé oblastní Charity nechávají své dobrovolníky akreditovat Ministerstvem vnitra. Z celkového počtu dlouhodobých dobrovolníků Charity jich v roce 2017 bylo akreditovaných 1 496 a ze všech krátkodobých dobrovolníků
působilo v Charitě 5 004 akreditovaných dobrovolníků.
V akreditovaných programech bylo celkem vykázáno
85 717 hodin, což je v přepočtu 3 572 dní dobrovolnické
práce. V těchto číslech není započítána Tříkrálová sbírka
a Krizová pomoc.

Nejvíce dobrovolníků spolupracuje s Charitou v průběhu
Tříkrálové sbírky.
Foto: Jakub Žák

c h a r ita č esk á r epu b lik a
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Tříkrálová sbírka
Tříkrálová sbírka je největší a nejúspěšnější sbírkovou

Vykoledované peníze slouží lidem v nouzi a na okraji: seni-

událostí v České republice. V roce 2017 se uskutečnil

orům, do jejichž domácností dojíždějí charitní pečovatelky

již její 17. ročník. Většinu celkového výtěžku vykole-

a ošetřovatelky, matkám s dětmi v tísni, které hledají ztra-

dovalo do úředně zapečetěných pokladniček více než

cenou rovnováhu v azylových domech, lidem s postiže-

60 000 dobrovolníků všech věkových kategorií, kteří

ním navštěvujícím charitní stacionáře, lidem bez domova

od 1. do 15. ledna vyrazili do ulic. V roce 2017 vybrali

v charitních noclehárnách nebo lidem vážně nemocným

do pokladniček neuvěřitelných 99 219 598 Kč. Dalších

v péči domácí služby a hospicové péče. A také rodinám,

3 523 561 Kč poslali lidé na sbírkový účet a formou

které se ocitly v mimořádně těžké životní situaci, například

DMS. Díky štědrým dárcům činil celkový výtěžek

kvůli požáru či povodni. Část výtěžku putuje na zahraniční

102 743 159 Kč (údaj k 19. 4. 2017).

projekty na pomoc bližním v nouzi, kteří čelí válečnému
konfliktu, přírodní katastrofě nebo složitým podmínkám rozvojových zemí.
Výtěžek se rozděluje každý rok podle stejného klíče, předem daných a jasných pravidel: 65 % částky se vrací do
míst, kde byla vykoledována, 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 dle zákona režii sbírky.

Litoměřice
2 349 405 Kč
914 pokladniček

Plzeň
4 407 799 Kč
1 122 pokladniček

Praha
6 020 521 Kč
1 584 pokladniček

České Budějovice
6 086 896 Kč
1 602 pokladniček

výtěžek koledy

Hradec Králové
15 032 310 Kč
3 842 pokladniček

Ostrava-Opava
15 683 550 Kč
2 905 pokladniček

Olomouc
25 905 804 Kč
5 323 pokladniček
Brno
23 733 313 Kč
4 751 pokladniček

počty úředně rozpečetěných pokladniček

V průběhu sbírky se uskutečňují akce pro veřejnost i pro
koledníky jako žehnání koledníkům, koncerty, výstavy, průvody Tří králů nebo bruslení pro děti. Vrcholem bývá Tříkrálový koncert, který živě přenáší Česká televize na svém
Tři králové v lednu 2017 vykoledovali dosud nejvyšší částku
v dosavadní historii sbírky.
Ilustrační foto: Jakub Žák

prvním kanálu. V průběhu živého vysílání 8. ledna 2017
poslali diváci příspěvky ve výši 1 220 085 Kč formou DMS.
Více na: www.trikralovasbirka.cz
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Osvěta
a vzdělávání
Ke kvalitě v Charitě

se uskutečnily osvětové akce na různá témata související
s rozvojovým světem.

Dvouletý projekt Ke kvalitě v Charitě je zaměřen na zvyšování kvality sociálních služeb poskytovaných v rámci
Charit v celé České republice a posílení odbornosti a kompetencí sociálních pracovníků a pracovníků v sociálních

Žijeme spolu, mluvíme spolu
– výukou k toleranci a kultuře dialogu

službách. Projekt byl zahájen 1. září 2016, je zcela hrazen

Díky projektu Žijeme spolu, mluvíme spolu byla vytvořena

z Operačního programu Zaměstnanost Evropského so-

metodická příručka pro pedagogy obsahující kvalitní infor-

ciálního fondu a jedná se o první celostátní projekt Charity

mace týkající se náboženství v jeho společenském, histo-

Česká republika, který se týká všech místních Charit po-

rickém a kulturním kontextu. Je určená především pedago-

skytujících sociální služby.

gům 8. a 9. ročníků základních škol a pedagogům středních

Od začátku projektu bylo do svých pozic pod vedením

škol k zařazení aktuálních témat spojených s náboženstvím

odborné garantky zapracováno 10 sociálních pracovníků

do výuky. Najdou zde tipy, jak o tématu náboženství učit,

metodiků. Během roku 2017 se uskutečnilo 967 metodic-

a aktivity připravené pro přímé využití ve výuce. V rám-

kých konzultací, které byly zaměřeny na podporu sociál-

ci projektu se konaly také workshopy pro studenty, živé

ních služeb a zodpovídání dotazů týkajících se standardů

knihovny a akreditované semináře pro pedagogy.

kvality poskytování sociálních služeb a zákonných povinností. 18 sociálních služeb prošlo audity kvality, které jim
napomohly ke zvýšení kvality poskytování sociální služby
a k profesnímu růstu sociálních pracovníků a pracovníků
v sociálních službách. Sociální pracovníci metodici se
účastnili 154 odborných kolegií v arci/diecézích, kde podpořili profesní růst zaměstnanců z cca 822 sociálních služeb.
Projektovému týmu se podařilo v roce 2017 připravit,
zpracovat a obhájit projekt Ke kvalitě v Charitě II, kterým
naváže na aktivity současného projektu.

PEACH I.

– Evropsko-asijské partnerství pro zlepšování
schopností reagovat na humanitární krize
Projekt usiloval o zkvalitnění organizačních a technických
dovedností členských organizací Caritas Internationalis.
Evropsko-asijské partnerství vzešlo z potřeby zlepšení
postupu dílčích organizací při reakcích na katastrofy v zemích globálního jihu. Spolu se zvýšením a zefektivněním
připravenosti na příchod katastrof se totiž snižují hospodářské ztráty, újma na životech i rozsah dopadů na životní

Udržitelná města
a obce pro rozvoj

prostředí. Charita Česká republika předala partnerům své

Dvouletý projekt Udržitelná města a obce pro rozvoj si kla-

ručky upravující postup řízení dobrovolníků. Do projektu

dl za cíl propagaci témat souvisejících s prioritami mezi-

se zapojily Charita Rakousko, Charita Rumunsko, Charita

národního společenství v oblasti Agendy 2030 v českých

Bangladéš, Charita Indie, Charita Nepál, Charita Pákistán,

městech a obcích. Proběhly 4 semináře pro místní za-

Charita Myanmar, Caritas Asia a Caritas Filipinas Founda-

stupitele. Ve městech Tábor, Kroměříž, Chrudim, Letovice,

tion.

zkušenosti s letitou spoluprací s dobrovolníky. Součástí
byla odborná školení, workshop v Bangkoku a vznik pří-

Třebíč a v městských částech Praha 7, Praha 8, Praha 14

c h a r ita č esk á r epu b lik a
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AKCE - KAMPANĚ
Odstraňme dluhové pasti!

například zastřešuje vyhlášené sbírky. Za rok 2017 přišlo

Na 11. května 2017 připravila Charita Česká republika

2 894 599 Kč.

na Vojenský fond solidarity od českých dárců celkem

v Evropském domě v Praze mezinárodní odbornou konferenci s názvem Odstraňme dluhové pasti! Opatření proti
předlužení napříč Evropou. Konference se zaměřila na pří-

Národní potravinová sbírka

činy chudoby a sociálního vyloučení přes situaci předlu-

V roce 2017 se Charita Česká republika stala oficiálním

žení až k cestě z dluhové pasti. Zazněly i příklady řešení

partnerem Národní potravinové sbírky, které se v regio-

chudoby v sousedních evropských zemích.

nech již tradičně účastní řada místních Charit. Její pátý

V úvodu konference byly představeny výsledky průzku-

ročník proběhl 11. listopadu 2017 v 750 prodejnách v celé

mu zaměřeného na ekonomickou tíseň českých rodin, kte-

České republice. V roce 2017 vynesla 926 000 porcí jídla,

rý pro Charitu Česká republika a Katolickou církev zpraco-

lidé darovali 370,4 tun trvanlivých potravin a 41,5 tun dro-

vala společnost IBRS. Písemným výstupem z konference

gistického zboží. Sbírku organizuje platforma Byznys pro

je dokument Odstraňme dluhové pasti!, určený odborní-

společnost.

kům i široké veřejnosti.

Příprava zprávy Caritas CARES

Cena Charity Česká republika
Cena je poděkováním a veřejným uznáním za nelehkou

Odborníci z Charity Česká republika připravovali zprávu

a obětavou práci vynikajících pracovníků, dobrovolníků

Caritas CARES 2017. Zpráva byla tentokrát zaměřena na

a dobrodinců Charity Česká republika. Za rok 2017 ji ob-

sociální situaci mladých lidí a na příčiny jejich chudoby.

drželi:

K jejímu veřejnému představení došlo 13. února 2018 v Ev-

Mgr. Ivana Petrášková, vedoucí tří zařízení pro seniory

ropském domě v Praze.

v rámci útvaru Služby Brno,
Jiřina Krejčová, dobrovolnice a bývalá ředitelka Farní

Fond evropské pomoci
nejchudším osobám

charity Týn nad Vltavou,

V rámci programu FEAD II jsme v roce 2017 koordinovali

Drahomíra Hartmanová, pečovatelka a zástupkyně ředi-

dodávky potravinové a materiální pomoci nejchudším po

telky Oblastní charity Česká Kamenice,

celé republice. V roce proběhl 6x rozvoz potravin, 3x roz-

Jindřich Suchánek, vedoucí projektu pro nemocné s roz-

voz domácích potřeb a 2x závoz textilu do zapojených arci/

troušenou sklerózou a bývalý ředitel Arcidiecézní charity

diecézí. V roce 2017 tuto pomoc přijalo téměř 70 000 lidí

Olomouc a Charity Česká republika,

a její hodnota dosáhla více než 37 200 000 Kč.

Marie Bohanesová, zakladatelka služeb pro seniory a lidi

Milena Rousková, pracovnice v sociálních službách Farní
charity Rychnov nad Kněžnou,

s duševním onemocněním v Charitě Frýdek-Místek,

Vojenský fond solidarity

Jana Hýblová, vedoucí ekonomického oddělení Diecézní

Cílem Vojenského fondu solidarity je pomáhat vojákům

Karel Nováček, ředitel akvizic Společnosti Agel a mece-

z povolání, jejich rodinám nebo pozůstalým, kteří se ocitli

náš Arcidiecézní charity Praha,

v tísni. Na základě dohody uzavřené 9. března 2015 mezi

Bc. Marie Žižkovská, vedoucí přímé péče Charitního do-

AČR a Charitou spolukoordinuje Charita činnost fondu,

mova Střelice.
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charity Plzeň,

- PROJEKTY
Cena Charity Česká republika 2017:
(zleva) Petr Malimánek z T-Mobile, Mons. Pavel Posád, prezident Charity Česká republika, Lukáš Curylo, ředitel Charity Česká republika, a devět čerstvých
nositelek a nositelů ocenění.
Foto: Lubomír Kotek

Slavnostní udílení se uskutečnilo v úvodu benefičního koncertu Arcidiecézní charity Praha v úterý 31. října v pražském Obecním domě.

Srdce na talíři
V pražských Kasárnách Karlín se 23. listopadu 2017 kolektiv Sekretariátu Charity Česká republika sešel s partnery

O nás s námi

z České spořitelny, České televize, Coca-Coly a Danone.

Na Sekretariátu Charity Česká republika vešel 1. prosince

pro lidi bez domova. Najedlo se téměř sto mužů a žen

v platnost nový organizační řád, který je výsledkem trans-

z nedalekého Azylového domu svaté Terezie a další čty-

formačního projektu O nás s námi. Řád přesně stanovil roz-

ři stovky porcí rozdali pracovníci azylového domu lidem,

dělení agend a odpovědnosti mezi oddělení a vztahy mezi

kteří hledají podporu a pomoc u bran dobročinných orga-

odděleními. Zaniklo oddělení sekretariátu a pod oddělení

nizací.

Pod vedením profesionálního kuchaře vařili vánoční menu

komunikace byl nově zařazen fundraising včetně Tříkrálové
sbírky. Vznikla nová pozice HR, na mzdovou agendu a IT
služby byly najaty externí firmy.

c h a r ita č esk á r epu b lik a
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MIGRACE A INTE
A UPRCHLÍKŮ
Charita Česká republika poskytuje služby na podporu

Pracovníci charitních poraden klientům nejčastěji pomá-

nově příchozích v nouzi od roku 1992. Její aktivity se

hají v oblasti sociální a právní a se záležitostmi ohledně

zaměřují především na proces integrace a na pomoc

pobytových oprávnění, zaměstnání, bydlení či zdravotních

migrantům a uprchlíkům se začleněním do české spo-

služeb. Doprovázejí je na úřady, do škol i k lékaři, zajišťují

lečnosti. Charitní služby na poli migrace ulehčují práci

tlumočení a překlady, dále například asistenci na Odboru

také českým institucím a přispívají k bezproblémovému

azylové a migrační politiky Ministerstva vnitra nebo integ-

soužití většinové společnosti a nově příchozích.

rační kurzy češtiny.

Manažerka a překladatelka Cristina se za svým brněnským
manželem přestěhovala z Kolumbie.
Ilustrační foto: Jindřich Štreit
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GRACE CIZINCŮ
Migrantům a uprchlíkům poskytovala v roce 2017 služby

potravinová a materiální pomoc, doprovázení na úřady,

tato pracoviště:

asistence na OAMP, tlumočení, workshopy pro žáky ZŠ
a studenty SŠ, volnočasové aktivity pro děti, výlety, tábory

■

Poradenské centrum Diecézní charity Litoměřice

■ P
 oradna

pro cizince a migranty Diecézní charity České

a kurzy sociokulturní orientace nebo zájmové aktivity pro
žadatele o mezinárodní ochranu.

■ C
 elsuz

Migrace Arcidiecézní charity Praha

– Služby pro cizince Diecézní charity Brno

■ P
 oradna

pro cizince a uprchlíky Diecézní charity Plzeň

■ Ř
 eckokatolická

charita – Sociálně aktivizační služby pro

rodiny s dětmi
■ P
 oradna pro cizince a uprchlíky Diecézní katolické chari-

ty Hradec Králové a Integrační centrum pro cizince Hradec Králové

Služby

Budějovice
■ S
 tředisko

ambulantní
terénní
bezplatné
nediskriminační
nezávislé
nestranné
diskrétní

Poradny zaměstnávaly v roce 2017 na tématu migrace
celkem 53 pracovníků na různých úvazcích a pracovních

Asistenční infolinka ve vietnamském a mongolském

pozicích: sociální pracovník, pracovník v sociálních služ-

jazyce Charity Česká republika

bách, komunitní a kulturní tlumočník, interkulturní pracov-

Infolinku určenou občanům Mongolska na území České

ník, lektor češtiny a další. Nejvíce pracovníků měla praco-

republiky provozuje Charita od roku 2008, vietnamskou

viště v Praze (celkem 13) a v Brně (celkem 12).

infolinku od roku 2012. Operátorky řeší dotazy anonymně

V roce 2017 narostl počet klientů registrovaných migrač-

a bezplatně, poskytují informace, pomáhají s tlumočením,

ních a integračních služeb přibližně o 2 000 oproti roku

a to oboustranně: na infolinku se mohou obrátit i české in-

2016, a to na 9 950 osob. Neregistrované služby vyhledalo

stituce, které využijí asistenci nebo tlumočení při kontaktu

v roce 2017 2 300 klientů. Nejméně 2 121 klientů navště-

s občany Mongolska a Vietnamu. Loni linka obsloužila nej-

vovalo kurzy češtiny, které se konaly v Praze, Brně, Plzni,

méně 656 klientů a jejich rodinných příslušníků.

Hradci Králové, Českých Budějovicích, Červené, Náchodě, Hořicích, Trutnově, Jaroměři-Josefově, Jičíně, České

Share the Journey

Skalici a Novém Bydžově. Primární cílovou skupinu všech

Charita Česká republika podpořila celosvětovou kam-

zařízení tvoří pracovní migranti; dále azylanti a cizinci

paň papeže Františka a Caritas Internationalis Share the

s doplňkovou ochranou, cizinci s dlouhodobým a trvalým

Journey, která vyzývá, aby Charity ve 160 zemích světa

pobytem a jejich rodinní příslušníci. Klienti přicházejí nej-

zkoumaly příčiny migrace, popíraly mýty a napomáhaly

častěji z Ukrajiny, Mongolska, Ruska, Slovenska a Vietnamu

sbližování migrantů s domácími komunitami a společen-

a poradenství se týká často také českých občanů, kteří

stvími.

mají partnera či partnerku ze zahraničí.
Nejčastěji poskytovanými službami jsou služby sociální,
právní poradenství a kurzy češtiny (poskytuje je šest ze
sedmi pracovišť).
Mezi další služby poskytované Charitou cizincům na
území České republiky patří humanitární sklad ošacení,

c h a r ita č esk á r epu b lik a
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HUMANITÁRNÍ
Humanitární pomoc dodávala Charita Česká republika
v roce 2017 do šesti zemí. Vleklá krize na Blízkém východě si vyžádala pokračování našich aktivit v Iráku,
Sýrii a Jordánsku. V Libanonu, který se potýká s přílivem syrských uprchlíků, jsme podporovali zdravotní
péči. Vnitřně vysídleným obyvatelům jsme pomáhali
také v západoafrické Nigérii. Do obnovy Nepálu po ničivém zemětřesení jsme se zapojili finanční spoluúčastí
na projektech Caritas Switzerland. Z krizového fondu
tvořeného z výnosu Tříkrálové sbírky jsme uvolnili
5 000 amerických dolarů, které jsme poslali do oblastí
zpustošených na konci srpna hurikánem Harvey. Tohoto společného aktu pomoci se účastnila také Česká
biskupská konference, Arcibiskupství pražské, Arcidiecézní charita Olomouc, Arcidiecézní charita Praha,
Charita Kyjov a Charita Otrokovice.

IRÁK
Mezinárodní vojenské operace proti tzv. Islámskému státu v roce 2017 pokračovaly s novou intenzitou. Irácké
armádní síly podporované Íránem a mezinárodní koalicí
73 států v čele s USA v únoru zahájily ofenzivu s cílem dobýt
město Mosul. Islamisté tady vzdorovali až do 10. července.
Po osvobození Mosulu Iráčané postupně přebírali kontrolu nad zbytkem území, které ještě ovládal Islámský stát.
9. prosince irácký premiér oznámil definitivní konec války
v Iráku. Během ní muselo své domovy opustit přes 6 milionů lidí, vnitřně vysídlených jich i v roce 2018 zůstává okolo
tří milionů, více než 8 milionů lidí stále potřebuje humanitární pomoc. Právě k nim směřuje úsilí Charity Česká republika. Od dubna 2015 jsme pomoc dodávali přes naše partnery, a aby byla ještě účinnější, od 1. března 2017 máme
v Iráku vlastní pobočku.
■ Distribuce balíčků humanitární pomoci pro potřebné
na hranici bojové linie
Gogjali, Mosul a okolní oblasti
prosinec 2016 – únor 2017
1 446 336 Kč (PAH, humanitární sbírka CHČR)
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Distribuce humanitární pomoci v uprchlickém táboře nedaleko
Mosulu.
Foto: archiv Charity Česká republika

POMOC

c h a r ita č esk á r epu b lik a
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Mnoho obyvatel Mosulu se odmítlo přemístit do uprchlic-

Na konci roku jsme v Mosulu opět rozdávali hygienické

kých táborů a místo toho uprchli do již osvobozených čtvrtí,

balíčky a šířili mezi lidmi zásady správného dodržování

mj. také do Gogjali. Lokalita nebyla na nápor příchozích

hygieny. Základní předměty osobní hygieny a povědomí

připravena. Po určitou dobu přežívali obyvatelé jen díky

o tom, jak se vyvarovat infekcí a nákaz, získali lidé z 2 200

humanitární pomoci dodávané zvenčí. Díky nám a partner-

domácností. Dvě zdravotnická zařízení obdržela sanitární

ské organizaci RNVDO se základní potraviny a pitná voda

potřeby, umožňující pomoci dalším 5 000 lidí.

dostaly k 600 příjemců.
■ Zdravotní podpora pro vnitřně vysídlené osoby
v Ninewa

SÝRIE | LIBANON | JORDÁNSKO
Občanská válka v Sýrii vstoupila v roce 2017 do svého

Mosul a okolní oblasti

sedmého roku. Země se ocitla v rozkladu. Kolabuje tu

duben 2017 – říjen 2017

ekonomika, zdravotnictví i sociální systém. Základní po-

2 500 000 Kč (Medevac – MV ČR)

traviny i věci denní potřeby jsou nedostupné, chybí léky.

Oblasti čelící návalu vnitřně vysídlených obyvatel trápila

Lidé často přežívají v ruinách bez oken, elektřiny, vody

také nedostatečná zdravotnická péče, chybějící léky a hy-

či topení. Během konfliktu přišlo o život už půl milionu

gienické prostředky. V rámci projektu jsme rozdali balíčky

lidí. Mezinárodní organizace evidují přes 6 milionů vnitřně

hygienických potřeb 5 420 domácnostem a proškolili ženy

vysídlených obyvatel, 13 milionů Syřanů uvnitř Sýrie po-

v uprchlických táborech v oblasti hygieny a zdraví.

třebuje humanitární pomoc. Dalších 5 milionů uprchlo do
okolních zemí, například do Jordánska či Libanonu, kte-

■ Potravinová bezpečnost pro nejzranitelnější
v Mosulu

ré na nápor nových obyvatel nejsou připraveny. Protože
situace v Sýrii stále neumožňuje udržitelnou obnovu ze-

Mosul

mě, soustředili jsme se v roce 2017 na humanitární po-

duben 2017 – prosinec 2017

moc, v Jordánsku a Libanonu jsme usilovali o to, aby nově

4 522 082 Kč (MZV ČR, humanitární sbírka CHČR)

příchozí nebyli pro stát zátěží, a podporovali jsme mírové

Ve spolupráci s partnerskými organizacemi Polska Akcja

soužití.

Humanitarna (PAH) a RNVDO jsme distribuovali potravinovou pomoc pro 3 381 rodin v nouzi; a to formou potravino-

■ JRS klinika v Aleppu

vých balíčků či poukázek. Tím jsme také posilovali místní trh

Aleppo – Sýrie

a domácí výrobce.

leden 2017 – prosinec 2017
5 000 000 Kč (Medevac – MV ČR)

■ Urgentní asistence formou distribuce hotovosti

Nutná zdravotní péče se nedostává ke zhruba 13 milio-

a zvýšení kapacity reagovat na potřeby zranitelných

nům Syřanů. V plném provozu není ani polovina zdravot-

rodin v Mosulu

nických zařízení, v zemi je nedostatek léků i dalšího spo-

Mosul

třebního materiálu a vybavení. Naše partnerská organiza-

říjen 2017 – únor 2018

ce Jesuit Refugee Service zřídila v roce 2013 v Aleppu

2 627 976 Kč (Secours Catholique-Caritas France, huma-

kliniku poskytující základní zdravotní péči. V roce 2017

nitární sbírka CHČR)

jsme pokryli přibližně 14 % nákladů na provoz této klini-

Po monitoringu a vytipování nejzranitelnějších domácnos-

ky, a tím zajistili provedení více než 6 000 zdravotnických

tí proběhla další vlna distribucí – finanční pomoc získalo

úkonů.

291 rodin v nouzi.
■ Pomoc pro nejzranitelnější v Damašku
■ Zdravotní podpora pro konfliktem zasažené lidi
v Mosulu

Damašek – Sýrie
duben 2017 – prosinec 2017

Mosul

4 504 444 Kč (MZV ČR, humanitární sbírka CHČR)

září 2017 – březen 2018

K pokrytí základních potřeb lidí z vnitřně vysídlených ko-

2 402 587 Kč (Medevac – MV ČR)

munit jsme přispěli na distribuci poukázek na potraviny
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1 080 domácnostem, na oblečení a obuv 334 domác-

ní potřeby k životu. Například v Maiduguri, hlavním městě

nostem, 478 rodin dostalo poukázky na základní vybave-

státu Borno, žije téměř polovina všech vnitřně vysídlených

ní domácnosti a 336 domácností obdrželo poukázky na

z oblasti severovýchodní Nigérie.

hygienické potřeby.
■ Komplexní humanitární a rehabilitační podpora
■P
 omoc vysídleným Syřanům a zranitelným
jordánským skupinám obyvatelstva rozvinout jejich

pro navrátilce a vnitřní uprchlíky v severovýchodní
Nigérii

schopnosti zvládat nastalou situaci a posílit jejich

oblasti Askira a Uba, stát Borno

dovednosti

březen 2017 – říjen 2017

Amman, Mafraq, Zarqa, Madaba, Fuhais, Irbid – Jordánsko

3 097 900 Kč (MZV ČR, Tříkrálová sbírka)

březen 2014 – prosinec 2017

K zajištění nejnutnější humanitární pomoci jsme ve státě

2 553 613 Kč (Evropská komise, humanitární sbírka

Borno opravili stávající a vybudovali nové vodní zdroje.

CHČR)

U zdravotnického střediska Askira a škol v Ubě a Askiře

Od roku 2014 do konce roku 2016 jsme pomáhali syrským

jsme postavili latríny a rozdali hygienické balíčky obsahu-

uprchlíkům překonat válečná traumata a usadit se v nové

jící mimo jiné mýdla, zubní pasty, nádoby na vodu, dětské

zemi. Jordánský trh práce nabízel už jen málo příležitostí,

pleny či hygienické vložky. Osvětové kampaně zaměřené

proto jsme pořádali školení a workshopy a tzv. startovacími

na dodržování hygieny cílily především na domácnosti

balíčky podporovali vznik drobných podniků vysídlených

v obou lokalitách tak, aby prohloubily hygienické návyky

Syřanů i sociálně ohrožených Jordánců. V roce 2017 jsme

obyvatel. Projektové aktivity měly dopad na více než 16 ti-

takto dodatečně podpořili 41 drobných domácích pod-

síc osob.

nikatelů.
■ Předporodní péče o ohrožené ženy v Libanonu

NEPÁL

Rayfoun, Bejrút a okolí, Dahr El Ein, Deir El Kamar, Sarba,

25. dubna 2015 otřáslo Nepálem ničivé zemětřesení, které

Tyr, oblast Saida – Libanon

si vyžádalo zhruba 9 tisíc obětí, 22 tisíc zraněných a způ-

duben 2017 – prosinec 2017

sobilo obrovské materiální škody. Charita Česká republika

4 040 211 Kč (MZV ČR, humanitární sbírka CHČR)

se zapojila do pomoci vyhlášením sbírky a ve spolupráci

Každý šestý člověk žijící v Libanonu je syrský uprchlík.

s jinými národními Charitami do poskytování potravin a za-

Přelidnění země přetěžuje infrastrukturu a zhoršuje životní

jištění přístřešků. Poté financovala aktivity spojené s obno-

podmínky Syřanů i domácí populace. V roce 2017 jsme

vou země.

proto ve spolupráci s Charitou Libanon podporovali zdravotnictví. Profesionální gynekologické konzultace, ultra-

■ Obnova škol po zemětřesení

zvuková i laboratorní vyšetření díky nám absolvovalo 590

okres Sindhupalchok

žen v různém stupni těhotenství. 1 100 žen se zúčastnilo

listopad 2015 – prosinec 2018

osvětových setkání. Další tisícovky žen budou mít přístup

149 856 Kč (humanitární sbírka CHČR)

ke kvalitnějšímu vyšetření díky novému ultrazvuku, který

Finančně jsme přispěli na projekt Caritas Switzerland na

jsme pořídili na kliniku v Rayfounu.

rekonstrukci základních a středních škol, většina darované
částky byla čerpána v letech 2015 a 2016. Zároveň jsme

NIGÉRIE

švýcarskou charitu podporovali v dalších aktivitách na ško-

Násilí ze strany Boko Haram a vojenské operace za sebou

vyky a jak se chovat při případné další katastrofě.

lách: šíření povědomí o tom, jak dodržovat hygienické ná-

v severovýchodní Nigérii zanechaly rozsáhlé následky,
které donutily více než 2,2 milionu civilních obyvatel utéct
z jejich domovů. Nigerijské státy, v nichž panuje bezpečnější situace, hostí většinu vnitřně vysídlených lidí, a proto

Poznámka: Uváděné částky se rovnají rozpočtům projektů za rok

se v těchto oblastech nedostává jídlo, pitná voda a základ-

2017.

c h a r ita č esk á r epu b lik a
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ROZVOJOVÁ SPOLU
Vedle humanitární pomoci se Charita Česká republika,
arci/diecézní i některé regionální Charity věnují rozvojové spolupráci. Pod „hlavičkou“ Caritas Czech republic jsme působili ve 12 zemích v oblasti zdravotnictví,
sociální práce a zemědělství, podporovali jsme vzdělávání, živobytí a drobné podnikání i občanskou společnost. Dbáme také na ochranu životního prostředí
a dodržování lidských práv, soustředíme se na strategický a udržitelný rozvoj. Dominantním programem
Charit na arci/diecézní a regionální úrovni je tzv. Adopce na dálku.

Zambie
Navzdory rostoucí ekonomice a bohatým přírodním zdrojům žije stále více než polovina zambijské populace pod
hranicí chudoby. Problémem je neustále se zvyšující rozdíl životní úrovně mezi městským a venkovským obyvatelstvem. Mnoho lidí žije bez elektřiny, vodovodu i dostupné zdravotní péče. Ačkoli míra gramotnosti se zvyšuje, je
v Zambii velmi těžké dosáhnout na kvalitní vzdělání. Zemi
po hospodářské stránce zatěžuje také přítomnost utečenců z okolních afrických zemí.
■ Podpora zdrojů obživy skrze učňovské a podnikatelské vzdělávání a podpora zlepšení zdrojů příjmů
v oblastech přesídlení
Mayukwayukwa a Meheba
červenec 2014 – červen 2017
2 564 413 Kč (UNHCR, ČRA)
V Zambii dlouhodobě zůstává více než 15 000 uprchlíků
z okolních států. Většina z nich se usadila v uprchlických
táborech v oblastech Mayukwayukwa a Meheba. Charita Česká republika zajišťovala těmto uprchlíkům přístup
k učňovskému vzdělávání prostřednictvím sponzorských
programů. Do programu byli zařazeni ve stejném poměru
například uprchlíci z Angoly a komunita jejich zambijských
hostitelů. Jednalo se o stejný počet mužů a žen mezi 13
a 65 roky, kteří se školili v podnikatelských dovednostech,
aby byli schopní se věnovat vlastní výdělečné činnosti.
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OLUPRÁCE
V Zambii se staráme o těhotné ženy, pomáháme miminkům na
svět a věnujeme se také poporodní péči.
Foto: archiv Charity Česká republika
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■ Zlepšení kvality a dostupnosti péče o matku a dítě II

■ Založení knihovny základní školy v Mayukwayukwě

Západní provincie Zambie – okres Mongu

Mayukwayukwa

leden 2015 – prosinec 2018

září 2017 – srpen 2018

6 525 000 Kč (ČRA, Tříkrálová sbírka)

300 000 Kč (Ambasáda USA v Lusace – Julia Taft Refugee

Charita Česká republika navazuje v oblasti Mongu v Zá-

Grant)

padní provincii na předchozí aktivity z let 2013 až 2014.

Projekt se zaměřuje na zdokonalování čtenářských do-

V předporodní, porodní i poporodní péči školíme nové pra-

vedností a zvyšování gramotnosti uprchlické i hostitelské

covníky, zvyšujeme kvalifikaci stávajících, dovybavujeme

komunity. Knihovna spadá pod vedení školy, ale bude ote-

zdravotnická zařízení a šíříme osvětu. V roce 2017 jsme

vřena i pro veřejnost. Přístup sem získá 2 648 žáků základ-

školili zaměstnance venkovských zdravotních středisek

ní školy v Mayukwayukwě spolu s dalšími 1 500 obyvateli

v Západní provincii, zaměstnance Školy porodnictví Lewani-

osady Mayukwayukwa.

ka, 40 studentů oboru Registrovaná sestra, 15 vedoucích
a odborných pracovníků Všeobecné nemocnice Lewanika, 60 zdravotníků z dobrovolné skupiny SMAG, tj. Akční

Etiopie

skupiny pro bezpečné mateřství i 160 studentů středních

Etiopie patří mezi nejchudší země světa s ne plně rozvi-

škol přidružených k venkovským zdravotním střediskům.

nutým vzdělávacím systémem, zdravotnictvím a zemědělstvím. Dlouhodobě čelí problémům spojeným s bezpeč-

■ Program na podporu živobytí městských uprchlíků

ností v regionu i extrémním výkyvům počasí. V červenci

Lusaka

2011 zasáhl země Afrického rohu hladomor. Charita Česká

únor 2017 – prosinec 2019

republika tehdy vyhlásila humanitární sbírku na pomoc

8 837 352 Kč (UNHCR, Refugee Point)

Etiopii (a Somálsku). Posléze jsme se v Etiopii zaměřili na

Program podporuje soběstačnost a živobytí městských

zajišťování udržitelných zdrojů obživy, snižování podvýživy

uprchlíků, migrantů, žadatelů o azyl, vnitřně vysídlených

a obnovu vodních zdrojů. Své šestileté působení v zemi

osob v Lusace prostřednictvím snazšího přístupu ke vzdě-

jsme uzavřeli ve zdravotnické oblasti.

lání, podporou podnikání a zkvalitňováním životních podmínek. Pomoc v roce 2017 doputovala k 361 školákům, do
150 ohrožených domácností, ke 120 účastníkům progra-

■ Zlepšení kvality a dostupnosti zdravotní péče
pro matky s dětmi

mu na podporu zaměstnanosti a podnikání, k 20 účastní-

okres Konso – region SNNPR

kům učňovských kurzů a k dětem a mládeži navštěvující

leden 2016 – srpen 2017

dětské koutky, kroužky a kurzy na podporu gramotnosti

1 538 595 Kč (ČRA, Tříkrálová sbírka)

v komunitním centru.

Etiopie nadále čelí vysoké nemocnosti a úmrtnosti obyvatel. Přestože úmrtnost dětí do pěti let klesla na 68 dětí

■ Pilotní projekt intenzifikace rýže (SRI)

z 1 000, stále se jedná o znepokojující stav. Etiopie na-

Západní provincie Zambie – okres Mongu, oblast Nakato

víc patří mezi země s nejvyšší úmrtností rodiček na světě.

srpen 2017 – květen 2018

Proto jsme zajistili školení v pohotovostní porodnické péči

100 000 Kč (Botanicus)

a péči o novorozence a v prevenci infekcí. Materiálně

Rýže se stává pro Zambii stále důležitější plodinou, ale

a kapacitně jsme podpořili nemocnici Karat ve stejnojmen-

produkovat ji v dostatečném množství pro vlastní potře-

ném městě.

bu brání Zambii řada omezení. Systém intenzifikace rýže
představuje novou mezinárodně uznávanou metodu pěstování rýže, zvláště pro drobné zemědělce, kterou jsme již

Jižní Súdán

ozkoušeli na Filipínách. V Zambii jsme v roce 2017 proško-

Jižní Súdán se dlouhodobě potýká s občanskou válkou,

lili 30 farmářů pěstujících rýži.

přírodními katastrofami, nedostatkem jídla a masivním vysidlováním obyvatel. Jedná se o nejmladší zemi světa, kde
se státní orgány momentálně snaží o vybudování fungující
společnosti, poskytující podporu v oblasti školství, zdravot-
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nictví a sociálních služeb. Přesto je zde situace stále velmi
nestabilní.

■ Podpora rozvoje služeb domácí péče v Moldavsku –
region Jih
Ceadir-Lunga (autonomní územní jednotka Gagauzie);

■P
 osílení potravinové bezpečnosti, zlepšení výživy

Stefan Voda (okres Stefan Voda); 6 přilehlých vesnic (Bes-

a životních podmínek populace ve Východní

ghioz, Joltai, Tomai, Cazaclia, Valea Perjei, Corten)

Equatorii

srpen 2015 – prosinec 2017

Východní Equatorie, Palotaka, Magwi County

4 297 800 Kč (ČRA, Tříkrálová sbírka)

leden 2016 – prosinec 2018

Ve spolupráci s Asociací HomeCare se Charita Česká re-

8 376 275 Kč (ČRA, Charita Lucembursko)

publika dlouhodobě snaží zlepšit podmínky domácí péče,

V jihosúdanské oblasti Magwi, která se potýká s velkým

a to jak na praktické, tak na zákonodárné úrovni. V rámci

množstvím vnitřně vysídlených obyvatel, se zaměřujeme

projektu vznikla dvě centra domácí péče, došlo ke školení

na posílení rostlinné i živočišné produkce, na rozšíření

nových zaměstnanců a zvyšování kvalifikace stávajících.

zdrojů příjmů, zvýšení odolnosti vůči změnám klimatu i na

Školeními prošlo 30 zástupců nevládních neziskových

zlepšení výživy a hygieny místních obyvatel. V roce 2017

organizací z jihu Moldavska, 31 zástupců místní veřejné

prošlo odbornými školeními 100 zemědělců z 10 vesnic,

správy a 11 představitelů měst Ceadir Lunga, Stefan

20 rostlinných výrobců, 150 komunitních dobrovolnic

Voda a přilehlých vesnic. Služby odlehčily 666 pacientům

z 5 vesnic spolu s 60 dobrovolníky sledujícími výživu

a 718 rodinným příslušníkům.

a růst místních dětí. Projekt pracuje s 1 000 domácnostmi
(5 000 až 7 500 jednotlivců, z toho cca 2 000 dětí), a až

■ Partnerstvím k inkluzi

25 000 obyvateli 10 vesnic.

Moldavsko na celostátní úrovni
říjen 2015 – prosinec 2017

Moldavsko

1 082 072 Kč (ČRA, Tříkrálová sbírka)

Moldavsko je nejchudší zemí Evropy, kde téměř polovi-

vzdělávání dětem předškolního věku se zvláštními vzdělá-

na populace žije pod hranicí chudoby. Celou generaci

vacími potřebami prostřednictvím aktivit na institucionální

dětí zde zasáhla pracovní migrace jejich rodičů: lidé v pro-

úrovni i v praxi. Podporovali jsme mezisektorovou spolu-

duktivním věku odcházejí za prací, nejčastěji do Ruska,

práci osob a institucí/organizací, které se problematice

a v zemi zůstávají senioři, o které se nemá kdo starat,

inkluzivního vzdělávání v Moldavsku věnují, prosazovali

a děti bez dozoru a emocionálních vazeb. Kromě nedosta-

téma do médií, vytvořili platný školicí modul a pořádali ško-

čujícího sociálního systému a zdravotní péče představuje

lení o inkluzivním vzdělávání, jimiž prošlo 307 pracovníků

v Moldavsku problém diskriminace osob s postižením.

předškolních vzdělávacích zařízení, představitelé místních

Cílem projektu bylo plošné zajištění přístupu k inkluzívnímu

samospráv, 107 pracovníků okresní psychologicko-pe■P
 odpora tvůrčích dílen pro děti ze sociálně

dagogické podpory. Cílovými skupinami byly děti před-

znevýhodněných rodin ve městě Bendery

školního věku se zvláštními vzdělávacími potřebami, jejich

Bendery, Podněsterská moldavská republika

rodinní příslušníci a učitelé základních a mateřských škol.

2012 – duben 2019
279 961 Kč (Tříkrálová sbírka)
V Benderách podporuje Charita Česká republika provoz

■ Podpora prevence a léčby diabetu v Kišiněvě
a 5 vybraných jižních oblastech Moldavska

denního centra, kde se děti a mládež účastní kreativních

32 okresů, města Balti, Cahul, Orhei, Ungheni a Kišiněv

workshopů. Profesionální pedagogové je učí vhodným

a autonomní teritoriální jednotka Gagauzsko (Comrat, Cea-

životním návykům, pomáhají jim při přípravě domácích

dir-Lunga, Vulcanesti)

úkolů a morálně je podporují. Centrum provozuje také

červen 2016 – srpen 2017

„sociální jídelnu“, kde děti po příchodu ze školy dostávají

2 287 780 Kč (ČRA, Tříkrálová sbírka)

oběd. Celkem takto podporujeme 20 dětí ze znevýhodně-

Zkvalitnění zdravotní péče v oblasti rozvoje služeb dia-

ných rodin.

gnostiky a léčby cukrovky jsme se v Moldavsku věnovali
od roku 2013. V roce 2017 se uskutečnily kurzy a školení,

c h a r ita č esk á r epu b lik a
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které absolvovalo 75 lékařů a 108 sester z okresních in-

na nebo neteče voda. Charitní projekty se často zaměřují

stitucí primární zdravotní péče, 28 učitelů z vyšších od-

na podporu kolabujícího zdravotního a sociálního systému

borných zdravotnických škol, 311 lékařů a 499 sester

v zemi.

z dalších zdravotnických zařízení. Součástí byla i tvorba
a distribuce výukových materiálů a mediální prezentace

■ Zlepšení infrastruktury nemocnice ve Volnovaše

pro širokou veřejnost. Pozitivní dopad pocítili pacienti lé-

Volnovacha – Východní Ukrajina

čení s cukrovkou.

březen–září 2017
2 000 000 Kč (MV ČR)

■ Podpora prevence a léčby diabetu v Kišiněvě

V roce 2017 jsme ve městě Volnovacha dovybavili nemoc-

a 5 vybraných jižních oblastech Moldavska II.

nici a vyškolili nemocniční personál k obsluze nových pří-

32 okresů, města Balti, Cahul, Orhei, Ungheni a Kišiněv

strojů. Lepší péči tak získali pacienti ze spádové oblasti

a autonomní teritoriální jednotka Gagauzsko (Comrat, Cea-

a vnitřně vysídlené osoby z válečných oblastí.

dir-Lunga, Vulcanesti)
září–prosinec 2017
1 315 790 Kč (ČRA, Tříkrálová sbírka)

Kosovo

V rámci navazujícího projektu se v oblasti diabetu a péče

Kosovo se neustále potýká se svým rozporuplným poli-

o diabetické pacienty podařilo proškolit ještě 279 zdravot-

tickým statusem a vnitřními problémy plynoucími z nároč-

ních sester a 763 sociálních pracovníků.

ného osamostatnění a transformace. Kvůli špatné úrovni
průmyslu, obchodu, zemědělství, neefektivní státní správě,

■ Podpora a asistence sociálnímu sektoru v Moldavsku

vysoké nezaměstnanosti a nedodržování lidských práv pa-

Moldavsko na celostátní úrovni

tří Kosovo mezi nejméně rozvinuté země Evropy. V Kosovu

leden 2017 – prosinec 2019

jsme působili v době ozbrojeného konfliktu a později ze-

4 820 982 Kč (ČRA, Tříkrálová sbírka)

jména ve vzdělávací oblasti.

Projekt se zaměřuje na rozvoj decentralizovaného a deinstitucionalizovaného systému poskytování služeb a posí-

■ Péčí o děti k lepší budoucnosti

lení místních poskytovatelů služeb, rozvoj a integraci sys-

Severní Kosovo

témové správy sociálních služeb na okresní a komunální

leden 2016 – prosinec 2017

úrovni prostřednictvím zvyšování kapacit a dialogu zúčast-

2 105 300 Kč (ČRA)

něných stran. Charita Česká republika se snaží docílit no-

Projekt se zaměřoval na děti se speciálními potřebami

vého nastavení financování sociálního sektoru a podporuje

a hendikepem, na sociálně vyloučené nebo ohrožené vy-

také vzdělávání v této oblasti. V roce 2017 projekt zasáhl

loučením a na děti z rodin s nízkým příjmem. Vyškolili jsme

řadu subjektů na různých úrovních: Ministerstvo zdravot-

10 pedagogických asistentů a 46 dobrovolníků, kteří

nictví; Ministerstvo práce, sociální ochrany a rodiny, 7 ne-

pomáhají dětem trávit čas smysluplným způsobem. Důle-

vládních organizací v rámci sociálního sektoru, 12 škol,

žitou součástí byly programy prevence rizikového chování.

zástupce místních veřejných orgánů (10 osob za každý

Vzniklo 12 volnočasových center, která navštěvovalo 578

okres – Edinet, Soroca, Dubasari a Balti); 60 členů porad-

dětí. 53 dětí se speciálními potřebami se zapojilo do inklu-

ního výboru pro sociální začleňování a 398 pacientů.

zivních aktivit a 40 rodičů do rodičovských skupin.

Ukrajina

■ Partnerství pro sociální inkluzi v Kosovu

Charita Česká republika i regionální Charity se zapoju-

listopad 2017 – prosinec 2019

jí do pomoci lidem zasaženým pokračujícím ozbrojeným

1 015 000 Kč (ČRA, Člověk v tísni)

konfliktem na východě Ukrajiny, který zde vypukl v roce

Projekt se soustředí na zvyšování kapacit partnerské or-

2014. Statisíce Ukrajinců během něj přišly o střechu nad

ganizace, s níž v Kosovu spolupracujeme už 7 let. Její za-

hlavou i o práci a staly se závislými na humanitární pomoci.

městnanci projdou řadou školení, díky nimž se udrží aktivní

Na řadě míst je zničená infrastruktura, nefunguje elektři-

v dané oblasti a budou schopní čelit konkurenci. V roce
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Severní Kosovo

2017 proběhla první školení managementu, jichž se zú-

29 psychologů, 10 specialistů na autismus, 45 učitelů

častnilo 6 pracovníků CCU-Lighthouse.

a personálu školek. 45 dětí s podezřením na autismus prošlo diagnostikou a 7 dětí s PAS se zapojilo do inkluzivního

Gruzie

předškolního vzdělávání.

Po rozpadu SSSR zasáhla Gruzii série ozbrojených kon-

■ Vybudování a propagace onkologického

fliktů. Po tom posledním v létě roku 2008 tu začala Charita

screeningového centra v Zugdidi

Česká republika poskytovat humanitární pomoc. Gruzie

Zugdidi, region Samegrelo

prošla řadou reforem, a ačkoli je země hospodářsky na

září 2015 – září 2018

vzestupu, mnohé změny nejsou dodnes účinné. Proto zde

6 000 000 Kč (ČRA)

dlouhodobě podporujeme sektor zdravotnictví, vzdělává-

Navzdory pokroku v posledních letech trpí gruzínské zdra-

ní, sociální péče, zemědělství i tradiční způsoby obživy,

votnictví stále nízkou kvalitou, nedostatkem základního

věnujeme se inkluzi, rozvoji horských oblastí a venkova.

vybavení a špatnou dostupností pro chudší obyvatele.
Řada pacientů na základě chybné diagnózy podstupuje

■P
 odpora tradičního způsobu zemědělské obživy
v Thušsku

nevhodnou léčbu a téměř zde nefunguje systém prevence.
V Zugdidi proto budujeme nové onkologické screeningové

okres Achmeta, kraj Kachetie

centrum, které bude po dostavění moderně vybaveným

duben 2015 – září 2019

pracovištěm s profesionálním personálem a bude sloužit

2 686 585 Kč (ČRA)

obyvatelům Zugdidi a blízkého okolí.

Úrodná půda spolu s bohatou vegetací a vhodnými klimatickými podmínkami dávají zemědělství v Gruzii značný

■ Propagace rozvoje venkova a diverzifikace

potenciál, který se však v současné době plně nevyužívá.

region Khulo

V Thušsku se proto zaměřujeme na podporu tradičních

květen 2017 – únor 2021

způsobů obživy. Jednotlivé aktivity projektu posilují výrobu

2 203 215 Kč (Evropská komise)

ovčí vlny, pěstování a prodej brambor a zeleniny, a to od

Podnikatelé a farmáři v regionu Khulo nemají dostatek zna-

výkupu od farmářů přes dopravu, skladování, zpracování

lostí o plánování a řízení obchodu a marketingu, nejsou

a marketing až ke konečnému spotřebiteli. V roce 2017

schopni ekonomicky výhodně prodat své produkty nebo

jsme finančně podpořili záměry 5 podnikatelů v horské

služby na místním trhu. Volené zemědělské postupy jsou

oblasti, materiální a odbornou pomoc získalo 19 pěstitelů

mnohdy nevhodné pro zdejší půdu a region má nevyužitý

brambor, dále rozvíjíme odbyt vlny, a to podporou podniku

potenciál cestovního ruchu. Charita Česká republika zavá-

na její zpracování v Alvani.

dí udržitelnou strategii rozvoje, která přispěje ke zvýšení
zaměstnanosti a příjmu domácností a ve výsledku k cel-

■R
 ozvoj služeb pro děti a mládež s poruchami
autistického spektra v Gruzii

kovému snížení chudoby regionu a migrace jeho obyvatel.
V roce 2017 jsme v rámci přípravy založení místní akční

Tbilisi, Zugdidi, Batumi

skupiny proškolili v místním rozvoji s plánováním 30 členů

srpen 2015 – listopad 2018

komunity.

2 105 263 Kč (ČRA)
Lidem trpícím poruchami autistického spektra (PAS) není

■ Spuštění systému zlepšení kvality primární

v Gruzii v současnosti přiznáván status „osob s postiže-

zdravotní péče v Gruzii

ním“. V zemi pro osoby s PAS neexistuje ani konkrétní so-

Gruzie na celostátní úrovni

cializační proces, který by dětem pomohl se začleněním

červen 2017 – prosinec 2019

do kolektivu. Proto v Gruzii šíříme povědomí o autismu

1 403 952 Kč (ČRA)

mezi veřejností i na odborné úrovni. Vypracovali jsme akční

Aktuálně v Gruzii existuje velká poptávka po zlepšení kva-

plán pro celoživotní péči o osoby s PAS a metodické po-

lity systému zdravotní péče. Vláda tuto potřebu zahrnula

kyny pro učitele. Podporujeme pilotní integrační třídu pro

do Strategie pro rozvoj zdravotního sektoru pro období

autistické děti ve školce v Tbilisi. V roce 2017 jsme vyškolili

2014–2020. Charita Česká republika se zapojí do pilotní-

c h a r ita č esk á r epu b lik a
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ho projektu v 5 zařízeních v Tbilisi a pomůže nastavit mo-

■ Efektivnější využívání zdrojů a čistší produkce

del, který bude v případě úspěchu zaveden v celé Gruzii.

v mongolském stavebním sektoru pomocí recyklace

V roce 2017 se v rámci projektu zúčastnili 2 zdravotní ex-

stavebního materiálu

perti třídenní odborné stáže v České republice a 5 zaříze-

Ulánbátar

ní primární zdravotní péče v Tbilisi se zapojilo do systé-

březen 2016 – červenec 2020

mu sběru, zpracování a analýzy zdravotních dat.

6 765 918 Kč (Evropská komise, ČRA)
V posledních přibližně deseti letech zažívá mongolské

Mongolsko

stavebnictví výrazný boom. Podle některých odhadů tvoří

Mongolsko se potýká s obrovským znečištěním vzduchu,

nakládání s odpady neřeší stát ani stavební firmy. Ve spo-

vody i půdy. Polovina obyvatel této středoasijské země

lupráci s partnerskými organizacemi proto prosazujeme

žije v hlavním městě Ulánbátaru, pátém nejznečištěnějším

účinnější nakládání s odpady v Mongolsku na institucio-

městě na světě. Environmentální problematika se v Mon-

nální úrovni a ve sféře vzdělávání. Pracujeme na vytvoření

golsku podceňuje, chybí účinná legislativa k odpadové-

certifikovaného postupu demolice budov, vývoji v oblasti

mu hospodářství, průmysl táhne těžba a tepelné elek-

recyklace stavebních materiálů a na zvyšování povědomí

trárny. Odpad se vypouští do vody nebo končí volně v pří-

o výhodách recyklovaných stavebních hmot z recyklova-

rodě a na nezabezpečených skládkách. Proto se od roku

ného materiálu.

až třetinu odpadu v Mongolsku odpad stavební. Otázku

2012 v Mongolsku zaměřujeme na ekologické projekty.
Část obyvatel Mongolska se stále živí tradičním způsobem – pastevectvím a zemědělstvím. Živobytí jim kom-

Kambodža

plikují narůstající rozdíly životní úrovně městského a ven-

Kambodža patří mezi nejchudší země jihovýchodní Asie

kovského obyvatelstva, extrémní teplotní rozdíly mezi

a potýká se s neustále hrozícím nebezpečím přírodních

zimou a létem a klimatický jev zvaný dzud. Zemědělství

katastrof. Až 80 % Kambodžanů žije na venkově, třetina

podporovala Charita Česká republika v roce 2017 v pro-

pod hranicí chudoby a většina se živí zemědělstvím. Mno-

vincii Khentii.

zí obývají těžko přístupné odlehlé chudé oblasti se špatnou infrastrukturou, včetně zdravotnické. My se ji snažíme

■ Posilování partnerství občanské společnosti a místní
samosprávy v zemědělském sektoru

zlepšovat prostřednictvím zdravotnických projektů, zároveň se angažujeme ve vzdělávání a sociální oblasti. Za

provincie Khentii

tuto činnost jsme v Kambodži v roce 2017 obdrželi jedno

únor 2016 – leden 2019

z nejvyšších státních vyznamenání.

3 800 000 Kč (Evropská komise, ČRA)
Provincie Khentii prozatím zůstává spíše stranou pozornos-

■ Podpora a rozvoj oftalmologie ve venkovských

ti rozvojových organizací. Jedná se o venkovskou provincii

oblastech

s jednou z nejvyšších úrovní nezaměstnanosti v Mongol-

provincie Takeo

sku, která však na rozdíl od mnoha jiných má předpoklady

leden 2015 – prosinec 2017

pro rostlinnou výrobu. Charita Česká republika tady usiluje

2 391 800 Kč (ČRA, Tříkrálová sbírka)

o zvýšené zapojení organizací občanské společnosti do

Lidé z venkovských oblastí provincie Takeo mají velmi

rozvoje zemědělství. V roce 2017 se do této snahy zapojilo

omezený přístup k péči o zrak, alarmující míru slepoty

27 organizací, místní úřady (správa provincie, místní od-

způsobuje většinou pouze neoperovaný šedý zákal. Mno-

borné úřady, okresní úřady) a další veřejné instituce (školy,

ho obyvatel s poruchami zraku nikdy nedostalo možnost

nemocnice a podobně). Pozitivní dopady pocítilo 80 ze-

nosit brýle. V Takeu jsme se zaměřili na rozvoj oftalmolo-

mědělců.

gie, zejména na zpřístupnění péče o zrak a zvýšení odborného vzdělání zdravotníků Oční nemocnice Takeo.
V roce 2017 jsme uspořádali kurzy péče o zrak pro desítky
kambodžských učitelů, zdravotníků a dobrovolníků, stáž
na oční klinice absolvovalo 23 studentů, bylo vyšetřeno
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■ Podpora uplatnění osob s postižením na trhu práce
provincie Kampot a Siem Reap, hlavní město Phnompenh
červenec 2016 – prosinec 2017
3 229 135 Kč (ČRA, Tříkrálová sbírka)
Děti a mladí lidé s postižením patří spolu se svými rodinami
mezi nejzranitelnější obyvatele Kambodže a čelí diskriminaci v přístupu ke zdravotní péči, vzdělávání i na pracovní
trh. Osobám s postižením jsme ve třech kambodžských
provinciích zajistili kurzy práce v prádelnách, opravnách
telefonů a v grafických a tiskařských službách. V roce 2017
prošlo těmito kurzy 28 osob s hendikepem. 63 absolventů využilo služby kariérního poradenství, 30 absolventů si
našlo práci a 10 absolventů dostalo start-up balíčky pro
založení vlastního podnikání.

Filipíny
Filipíny patří z hlediska přírodních katastrof k nejohroženějším místům na světě. V roce 2013 se tudy přehnal ničivý tajfun Hayan a následně zemi postihla extrémní sucha.
V jedné z nejhůře zasažených provincií Samar se nenachází žádný průmysl, pro zdejší zemědělce bylo proto životně
důležité, aby začali co nejdříve znovu hospodařit. Pomohli
jsme jim prostřednictvím zavádění nového způsobu pěsS Filipínami a farmáři, kterým jsme zde pomáhali obnovit jejich
živobytí po ničivém tajfunu, jsme se rozloučili po čtyřech letech.
Foto: Jakub Žák

tování rýže (SRI) a později se soustředili i na další zdroje
obživy a jejich udržitelnost. Své působení jsme zde po čtyřech letech ukončili.

4 693 pacientů, 4 252 pacientů dostalo brýle, uskutečni-

■ Systém diverzifikovaného organického zemědělství II

lo se 2 419 operací zraku, 21 454 konzultací a 3 212 hos-

provincie Samar, území Marabut a Basey

pitalizací chudých a potřebných. Ošetřování probíhalo také

duben 2016 – březen 2017

během 9 výjezdních vyšetření.

2 483 614 Kč (humanitární sbírka CHČR, Charita Itálie,
Charita Rumunsko)
V tomto projektu navázala Charita Česká republika na své

■Z
 výšení odborných kvalit lékařů a zdravotnického

několikaleté působení na Filipínách. V roce 2017 proběhla

personálu

školení v 7 farmářských komunitách. Byla založena ban-

provincie Takeo

ka osiv a 176 farmářů se stalo členy 7 nově založených

září 2015 – květen 2017

podnikatelských asociací, které praktikují diverzifikovaný

381 549 Kč (Velvyslanectví ČR v Kambodžském království)

systém zemědělství. Dále se vzdělávali v marketingu, fi-

Prostřednictvím zvyšování odborných znalostí lékařů

nančním managementu, plánování a rozvoji agroorganiza-

a personálu ve zdejších nemocnicích jsme pomohli tisícům

ce a učili se předvídat příchod přírodních katastrof a je-

obyvatel z provincie Takeo. V roce 2017 se uskutečnily po-

jich dopadů. 7 zaměstnanců partnerské organizace jsme

slední cesty českých lékařů, kteří v Kambodži školili dokto-

vyškolili v udržitelném managementu malých organizací

ry a zdravotní sestry v radiologii, onkogynekologii, urologii,

a v networkingu, aby pomohli asociacím prosadit se a udr-

gynekologii, kolposkopii, dětské chirurgii, preventivní me-

žet na trhu.

dicíně a nutrici.

c h a r ita č esk á r epu b lik a
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■ Posilování komunitního sociálního podnikání
a komunitní organizace

místní trh práce i dostupnost služeb a zboží. Vytváření pracovních příležitostí a zajištění udržitelné potravinové bez-

provincie Samar, území Marabut, Basey a Ormoc

pečnosti pro uprchlíky i hostitelské komunity patří k nezbyt-

leden–prosinec 2017

ným krokům. Více o informací o dění v Iráku čtěte v kapitole

821 519 Kč (humanitární sbírka CHČR)

Humanitární pomoc.

Cílem tohoto projektu bylo sdružit farmáře do asociací
a asistovat jim v řízení jejich podniků. Došlo k posílení ka-

■ Podpora environmentálně šetrného agro podnikání

pacit 7 farmářských asociací. Jejich členové se vzdělávali

Erbíl, Dohúk, Sulajmáníja, Irácký Kurdistán

v tom, jak sezónně pěstovat, tvořit plány, vést organiza-

leden–prosinec 2017

ci, používat systém intenzifikace pěstování rýže (SRI), jak

4 116 903 Kč (MZE ČR, Tříkrálová sbírka)

reagovat na předpověď počasí a s ním související rizika. To

V Kurdistánu dochází k tlakům na zintenzivnění zeměděl-

vše s důrazem na trvalou udržitelnost.

ské produkce, což je však často prováděno na úkor udržitelnosti s negativními dopady na životní prostředí. Jednou

Palestina

z hlavních priorit projektu Charity proto bylo zajištění větší

Od 90. let procházela palestinská ekonomika v důsledku

Naše aktivity směřovaly k rozvoji drobného zemědělského

nestabilní politické situace výrazným propadem. Hlavní

podnikání. 130 lidí se zúčastnilo konference o ekologic-

sektory palestinské ekonomiky dnes tvoří zemědělství, tu-

kém zemědělství, vypracovali jsme 90 podnikatelských

rismus a stavebnictví, přesto zůstává Palestina závislá na

plánů, proběhla osvětová kampaň v místních televizích;

zahraniční pomoci. Míra nezaměstnanosti je zde stále ex-

40 zemědělců se zúčastnilo workshopů a obdrželi celkem

trémně vysoká, zvlášť mezi mladou palestinskou populací

108 hodin konzultací ve vybraných oblastech, jimiž byly

a ženami.

včelařství, zahradnictví, produkce potravin, zavlažování,

environmentální udržitelnosti zemědělského hospodaření.

rozvoj podnikání a marketingu
■ Podpora zaměstnanosti sociálně znevýhodněných
a absolventů škol na Palestinských autonomních
územích
Palestinská autonomní území – Gaza, Východní Jeruzalém,
Jericho, Ramalláh
květen 2015 – prosinec 2017
4 125 366 Kč (ČRA, Tříkrálová sbírka)
V Palestině jsme se snažili zlepšit situaci žen na pracovním trhu, stejně jako zvýšit profesní připravenost studentů
středních i vysokých škol a podpořit sociálně znevýhodněné v profesním uplatnění. V roce 2017 dokončilo 310 žen
učňovské kurzy a podporované stáže, 26 žen získalo startovací balíček, poradenství jsme poskytli 346 studentům,
školení na míru absolvovalo 347 studentů z 10 škol a 88
vysokoškolským studentům jsme zajistili stáže.

Irák – Kurdistán

Poznámka: Uváděné částky se rovnají rozpočtům projektů za rok
2017.

Kurdistán, autonomní oblast Kurdů, představuje relativně stabilní a bezpečné území v porovnání s rozvráceným

Seznam zkratek: ČRA – Česka rozvojová agentura; MZV ČR – Mini-

zbytkem Iráku a válkou zmítanou sousední Sýrií. Proto zde

sterstvo zahraničních věcí České republiky; MV ČR – Ministerstvo

velké množství uprchlíků a vnitřně vysídlených osob hledá

vnitra České republiky; MZE ČR – Ministerstvo zemědělství České

útočiště. Vytváří se tím obrovský tlak na domácí populaci,

republiky; UNHCR – Úřad vysokého komisaře OSN pro uprchlíky
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Zdroje financování zahraničních projektů Charity Česká republika
(nezahrnuje projekty arci/diecézních charit)
Ostatní 3 %

MZV – Ministerstvo zahraničních věcí ČR 3 %

HS – Humanitární sbírka CHČR 5 %
TKS – Tříkrálová sbírka 5 %
Síť Caritas 5 %
MZE – Ministerstvo
zemědělství 5 %

EC – Evropská komise 6 %

UNHCR – Úřad Vysokého
komisaře OSN
pro uprchlíky 8 %

MV – Ministerstvo vnitra (prostřednictvím CI) 9 %

ČRA – Česká rozvojová agentura 51 %

Přehled působnosti Charity Česká republika a arci/diecézních charit
humanitární
komunitní rozvoj a rozvoj
sociální
				
vzdělávání
zdravotnictví
zemědělství
pomoc
občanské společnosti
péče
							

živobytí
a zdroje
obživy

Bělorusko
■			
■
■				
Bolívie				
■
■
■			
Bulharsko				
■					
Ekvádor					
■				
Etiopie						
■			
Filipíny							
■		
Gruzie				
■		
■
■
■
Haiti			
■		
■
■		
■
Indie			
■		
■
■		
■
Irák
■					
■
■		
Jižní Súdán							
■
■
Jordánsko
■							
Kambodža					
■
■		
Kongo								
■
Kosovo				
■					
Libanon
■							
Moldavsko				
■
■
■			
Mongolsko			
■
■
■
■
Nepál
■							
Nigérie
■
Palestina					
■				
Paraguay					
■				
Peru					
■				
Rumunsko
■			
■
■
■			
Sýrie
■							
Uganda			
■		
■
■			
Ukrajina
■		
■
■
■
■		
■
Zambie			
■
■
■
■
■
■
Zimbabwe				
■
■				
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životní
prostředí

■
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Přehled zahraničních projektů a
Diecézní charita Brno

Rumunsko

Irák – Kurdistán

Podpora vzdělávání (vzdělávání, sociální práce) – příprava obědů pro
nejchudší děti, distribuce léků a oblečení pro lidi v hmotné nouzi

Clinic Sherfanin/Shinga (zdravotnictví) – podpora lékařské kliniky
v hermeticky uzavřené oblasti (pediatrie a praktická ordinace pro dospělé)

Diecézní charita Brno
– Oblastní charita Hodonín
Rumunsko
Humanitární pomoc v českých vesnicích v Rumunsku (humanitární
pomoc, zdravotnictví, sociální péče) – zajištění provozu zubní ambulance, podpora pečovatelské služby, materiální a potravinová pomoc
pro chudé seniory a sirotky

Diecézní charita Brno
– Oblastní charita Znojmo
Ukrajina
Pomoc chudým rodinám (humanitární pomoc) – poskytování materiální pomoci chudým rodinám s dětmi
Léčba dětí i dospělých (zdravotnictví) – úhrada léčebných nákladů
Vzdělávání dětí a mládeže (vzdělávání, sociální práce) – podpora
vzdělávání dětí a mládeže z chudých rodin – nákup školních pomůcek,
zaplacení školného, internátu, stravy atd.
Pomoc vnitřně přesídleným osobám (humanitární pomoc, sociální práce) – sociální a materiální pomoc vnitřně přesídleným osobám
v Zakarpatí a Zoločivu
Dům na půli cesty (sociální práce) – zajištění přechodného bydlení
dospívajícím dětem, které odcházejí z dětských domovů, státních internátních škol nebo ze sociálně slabých rodin
Stáž v České republice (vzdělávání) – seznámení sociálních pracovníků s financováním, provozem a celkovým fungováním sociálních
a zdravotních služeb v našich podmínkách a načerpání inspirace pro
práci na Ukrajině
Tábory pro děti a mládež (vzdělávání, sociální práce) – ozdravné tábory pro děti z rodin v krizových situacích
Krizové centrum „Děti ulice“ (humanitární pomoc) – zajištění stravy
dětem v krizovém centru
Dobrovolnické centrum Lvov (sociální péče) – podpora a rozvoj týmu
dobrovolníků, kteří budou mít přímou účast na sociálních projektech
Charity Lvov

Celková částka: 1 524 057 Kč

Diecézní charita České Budějovice
Bělorusko
Pomoc při dočasném ubytování pro sociálně slabé rodiny s dětmi
s rakovinou (humanitární pomoc, sociální práce) – poskytnutí potravin, hygienických potřeb, uhrazení nákladů na dopravu do onkologického centra
Děti ulice (sociálně aktivizační služby) – zajištění volnočasových aktivit pro děti ze sociálně slabých rodin
Adopce na dálku (sociální práce) – finanční podpora dětí ze sociálně
slabých poměrů z Brestské oblasti

Bulharsko
Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež (sociálně aktivizační služby) – podpora volnočasových a výchovných aktivit pro děti ze sociálně
nejslabších rodin k prevenci sociálního vyloučení
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Kongo
Kapka vody pro Kongo (zdroje obživy) – zajištění přístupu k pitné
vodě a snížení dětské úmrtnosti v diecézi Kilwa-Kasenga

Zimbabwe
Adopce na dálku (vzdělávání, sociálně aktivizační služby) – podpora
dětí z dětského domova

Celková částka: 850 729 Kč

Diecézní charita Litoměřice
Mongolsko
Dali – Křídlo (vzdělávání, sociální práce) – vytváření příležitostí pro
rozvoj a budoucí uplatnění mladých lidí v Mongolsku

Celková částka: 383 504 Kč

Diecézní charita Hradec Králové
Indie
Adopce na dálku (vzdělávání) – finanční podpora vzdělávání chudých
dětí
Domky pro chudé (živobytí) – projekt zaměřený na výstavbu nových
domků
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
Univerzita (vzdělávání) – podpora vysokoškolských studentů z nemajetných rodin

Celková částka: 11 550 992 Kč

Diecézní charita ostravsko-opavská
Ukrajina
Adopce na dálku (sociální péče) – zajištění vzdělání dětem ze sociálně slabých rodin a zlepšení hmotné a duševní úrovně jejich rodin
Důstojný život (sociální péče) – podpora komunity a důstojného života potřebných či nemocných seniorů a tělesně postižených
Podpora Domova pokojného stáří Usť Čorna (sociální péče) – podpora Domova
Pomoc obětem konfliktu (sociální péče) – pomoc lidem zasaženým
konfliktem
Potravinové balíčky pro východní Ukrajinu (humanitární pomoc) –
pomoc formou potravinovo-hygienických balíčků
Centrum občanských iniciativ „Otevřený prostor“ v Kaluši (občanská iniciativa) – vznik Centra občanských iniciativ
Prakticko-teoretický seminář psychologických metod (psychologické poradenství) – uskutečnění dvou modulů školení pro psychology
Podpora aktivit na Zakarpatí z nadace VIA (sociální péče, vzdělávání) – podpora studentů při studiu, podpora letních táborů a centra pro
mládež v Novoselycii
Mikulášská nadílka dětem v bojových zónách (sociální péče) – jednorázové obdarovávání dětí v období sv. Mikuláše
Podpora aktivit na Zakarpatí z TKS (sociální péče) – podpora Domova pokojného stáří, Naděje, podpora dokončení rekonstrukce centra

r ci/diecézních Charit v roce 2017
pro mládež v Novoselyci, podpora výstavby katolické školky v Tyachivu, anglický tábor pro děti v Novoselyci

Moldavsko
Zdravotně sociální Centrum Grigorauca (sociální péče) – podpora
centra domácí péče
Důstojný život (sociální péče) – podpora komunity a důstojného života potřebných či nemocných seniorů a tělesně postižených

Celková částka: 5 238 496 Kč

Arcidiecézní charita Praha
Zambie
Zvýšení vzdělanosti dospělých prostřednictvím základních alfabetizačních kurzů (vzdělávání) – kurzy pro rodiče dětí z programu
Adopce na dálku®
Zvýšení IT vzdělanosti dospělých a studentů po střední škole prostřednictvím PC kurzu (vzdělávání) – kurzy pro dospělé s ukončenou
střední školou nebo se základními vzdělávacími kurzy
Mwineshi, komunitní pekárna s obchůdkem na místním tržišti (komunitní rozvoj) – posílení komunity, adekvátní péče o sirotky a ohrožené děti a jejich vzdělání skrze zisk z prodeje pečiva
Zlepšení ekonomické situace rodin dětí zapojených do Adopce na
dálku® (komunitní rozvoj) – podpora drobného podnikání prostřednictvím malých finančních půjček
Adopce na dálku® (vzdělávání) – příspěvek žákům a studentům v rozvojových zemích na jejich vzdělávání, podpora komunit

Bělorusko
Adopce na dálku® (vzdělávání) – materiální, sociální a duchovní podpora sociálně slabým rodinám
Letní pobyt běloruských dětí v ČR (vzdělávání, sociální práce) –
poskytnutí hodnotného prázdninového pobytu dětem z nemajetných
rodin

Indie
Komplexní rozvoj žen a jejich rodin v oblasti Chikmagalur (komunitní rozvoj) – šíření informací o dostupných vládních programech pro
chudé, zvyšování angažovanosti chudých ve věcech veřejných, podpora rozvoje drobného podnikání
Mikro projekt v oblasti Mangalore (komunitní rozvoj) – využití zůstatku z rozpočtu programu Adopce na dálku® na podporu dalších aktivit
organizace
Podpora neformálního technického vzdělání školy RUSEMP (vzdělávání) – poskytování vyučení v praktických oborech mladým nezaměstnaným lidem
Stavba komunitního centra (komunitní rozvoj) – stavba víceúčelového komunitního sálu Mavinakere
Zdravotní program (zdravotnictví) – prevence a vzdělávání studentů
20 škol a dospělých z 5 vesnic v otázkách základní zdravotní péče

Česká nemocnice sv. Karla Lwangy (zdravotnictví) – zprostředkování přístupnější zdravotní péče, provozování mobilní ordinace, šíření
zdravotní osvěty, poskytování základní zdravotní preventivní péče

Celková částka: 9 650 154 Kč

Arcidiecézní charita Olomouc
Haiti
Adopce na dálku, Podpora komunit, Obnova přístřeší a škol po
hurikánu Matthew (vzdělání, zdravotnictví, živobytí, shelter, strukturální podpora) – poskytování základního vzdělávání nejchudším dětem,
podpora studia středoškoláků, zdravotnický kemp pro děti a dospělé,
oprava 38 obydlí a rekonstrukce školy, materiální pomoc

Ukrajina
Dětské bezdomovectví na Ukrajině, materiální pomoc a podpora
místních partnerů (sociální péče, zdravotnictví, živobytí, strukturální
podpora) – podpora dětského domova komunity Miles Jezu pro chlapce v Bortnikach, podpora živobytí skrze farmu v Kolomyi, sociální jídelna pro děti ze sociálně slabých rodin, podpora rozvoje partnerských
organizací

Zambie
Podpora školství v Zambii (vzdělání) – finanční příspěvek na výstavbu jednoho křídla školy

Celková částka: 3 160 000 Kč

Diecézní charita Plzeň
Bolívie
Adopce na dálku (vzdělávání) – finanční podpora konkrétního dítěte
konkrétním dárcem
Středisko rozvojové spolupráce (sociální péče, zdravotnictví) – pomoc fyzicky a mentálně postiženým v Trinidadu
Středisko rozvojové spolupráce (vzdělávaní, duchovní podpora) –
finanční podpora účasti na táboře a duchovních cvičení pro 10 dětí
a mladých z chudých rodin
Středisko rozvojové spolupráce (sociální podnik) – prádelna a továrna na led, výdělečná zařízení pro hrazení nákladů na fungování naší
partnerské organizace, instituce Pastoral Social Caritas Beni

Paraguay
Adopce na dálku (vzdělávání) – finanční podpora konkrétního dítěte
konkrétním dárcem
Středisko rozvojová spolupráce (vzdělávání) – stavba přístřešku základní školy Las Mercedes v Asuncionu

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

Uganda
Komunitní rozvojový program (komunitní rozvoj) – školení pro zemědělce, podpora drobných zemědělských producentů
Technický institut sv. Karla Lwangy v Malongwe (vzdělávání) – poskytování učňovského vzdělání
Základní škola sv. Jana Nepomuckého (vzdělávání) – poskytování
kvalitního základního vzdělání, rozšíření ZŠ o mateřskou školu, rozvoj
farmy

Ekvádor
Adopce na dálku (vzdělávání ) – finanční podpora konkrétního dítěte
konkrétním dárcem

Celková částka: 4 044 424 Kč
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Komentář k výsledkům
hospodaření za rok 2017
NÁKLADY

Sbírky

Celkový objem nákladů za rok 2017 činil 148 039 tisíc Kč.

Charita Česká republika v roce 2017 spravovala na základě

Spotřebované nákupy byly v roce 2017 vykázány ve výši

povolení Magistrátu hlavního města Prahy tyto sbírky:

112 613 tisíc Kč, což představuje oproti minulému období po-

Tříkrálová sbírka

kles o 47 189 tisíc Kč. Ten byl způsoben především nižšími vý-

Osvědčení MHMP: S-MHMP/1327710/2012 a 1340351/2012

daji za projektový materiál na zahraničních misích a za drobný

ze dne 15. 10. 2012.

majetek na těchto misích.

Zahraniční humanitární sbírka

Spotřeba energií oproti roku 2016 klesla o 49 %, tj. na

Osvědčení MHMP/1483969/2012 a 1485728/2012 ze dne

395 tisíc Kč, což bylo zapříčiněno výběrem nového doda-

16. 11. 2012.

vatele.

Sbírka pro Českou republiku

Spotřeba plynu se zvýšila na 271 tisíc Kč.

Osvědčení MHMP/819810/2012 a 846629/2012 ze dne 20. 8.

Spotřeba pohonných hmot je oproti roku 2016 nižší. Celko-

2013.

vá spotřeba činila 328 tisíc Kč. Celkový úbytek byl ovlivněn

Uvedené sbírky jsou povoleny na základě žádosti Charity Čes-

jak snížením spotřeby na jednotlivých zahraničních misích, tak

ká republika na dobu neurčitou. Tzv. průběžné vyúčtování sbí-

především poklesem cen pohonných hmot.

rek je přiloženo v příloze k účetní závěrce.

Položku služby vykazuje Charita Česká republika za rok

Humanitární a rozvojové projekty

2017 ve výši 94 524 tisíc Kč, pokles oproti předchozímu roku

Bankovní účet v Jižním Súdánu je v nezměněném stavu oproti

činí 10 130 tisíc Kč. Nejvyšší položku představují náklady part-

loňskému roku z důvodu nedostupnosti výpisů. Zdůvodnění

nerů v projektech a služby v jednotlivých projektech.

podepsané vedoucím HPRS a finančním manažerem je přilo-

Osobní náklady zaměstnanců pracujících v organizaci

ženo k závěrce.

představují částku 29 416 tisíc Kč. U této položky došlo v me-

Peníze na cestě a zálohy zaměstnanců na misích

ziročním srovnání k poklesu o 15,6 %. Pokles souvisí s pře-

Prohlašujeme, že peníze na cestě jsou:

chodným snížením počtu zaměstnanců oproti roku 2016.

■

pro rok 2017 činily 658 tisíc Kč.
Odpisy hmotného majetku v roce 2017 vykazujeme ve výši
1 433 tisíc Kč.

převod z pokladny Marianeum do hlavní pokladny, kde jsou
zúčtovány 2. 1. 2018;

Členské příspěvky Caritas Europa a Caritas Internationalis,
■

převod humanitární pomoci do USA zúčtovaný v lednu 2018;

■

převod peněz v Zambii na přelomu roku zúčtovaný v lednu
2018.

VÝNOSY

Auditor

Celkový objem výnosů za rok 2017 činil 148 059 tisíc Kč.

Auditor svým výrokem potvrdil, že účetnictví Charity Česká

Tržby z prodeje služeb činily 7 345 tisíc Kč, z toho tržby

republika bylo vedeno a účetní závěrka byla sestavena v sou-

z pronájmu nebytových prostor byly celkem 2 367 tisíc Kč, tržby

ladu se zněním zákona 563/91 Sb. O účetnictví a vyhláškou

z ubytování 1 716 tisíc Kč.

č. 504/2002 Sb. (v platném znění), která je prováděcí vyhláš-

Zúčtování fondů ve vztahu k jednotlivým projektům a sbír-

kou ke zmíněnému zákonu pro účetní jednotky účtující v sou-

kám dosáhlo celkové výše 55 060 tisíc Kč.

stavě podvojného účetnictví, u nichž hlavním předmětem čin-

Celkový výsledek hospodaření za rok 2017 je zisk 20 tisíc

nosti není podnikání.

Kč.

OSTATNÍ KOMENTOVANÉ SKUTEČNOSTI
Cenné papíry
Charita Česká republika vlastní cenné papíry, které nabyla
dědictvím. Soupis cenných papírů je uveden v příloze k účetní závěrce. Cenné papíry byly přeceněny na základě kurzu
k poslednímu dni roku.
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Ing. Ondřej Rošický vedoucí ekonomického
a správního oddělení,
Charita Česká republika

Ing. František Meierl - auditor č. oprávnění 1160

_________________________________________________________________________________________________________________

v kontextu významnosti (materiality), tj. zda případné nedodržení uvedených požadavků by bylo
způsobilé ovlivnit úsudek činěný na základě ostatních informací.
Na základě provedených postupů, do míry, jež dokážeme posoudit, uvádíme, že
•
ostatní informace, které popisují skutečnosti, jež jsou též předmětem zobrazení v účetní
závěrce, jsou ve všech významných (materiálních) ohledech v souladu s účetní závěrkou
a
•
ostatní informace byly vypracovány v souladu s právními předpisy.
Dále jsme povinni uvést, zda na základě poznatků a povědomí o Církevní právnické osobě, k nimž
jsme dospěli při provádění auditu, ostatní informace neobsahují významné (materiální) věcné
nesprávnosti. V rámci uvedených postupů jsme v obdržených ostatních informacích žádné
významné (materiální) věcné nesprávnosti nezjistili.

ZPRÁVA

NEZÁVISLÉHO

AUDITORA
o ověření účetní závěrky

Při sestavování účetní závěrky je statutární orgán Církevní právnické osoby povinen posoudit,
zda je Církevní právnická osoba schopna nepřetržitě trvat, a pokud je to relevantní, popsat v
příloze účetní závěrky záležitosti týkající se jejího nepřetržitého trvání a použití předpokladu
nepřetržitého trvání při sestavení účetní závěrky, s výjimkou případů, kdy představenstvo plánuje
zrušení Církevní právnické osoby nebo ukončení její činnosti, resp. kdy nemá jinou reálnou
možnost, než tak učinit.

církevní právnické osoby

Charita Česká republika

Odpovědnost auditora za audit účetní závěrky

se sídlem Praha 1, Vladislavova 12, PSČ 110 00
za účetní období od 01.01.2017 - 31.12.2017.
Přílohy: Rozvaha
Výkaz zisku a ztrát
Příloha k účetní závěrce
Praha 5 Zličín dne 28.6.2018

Lačnovská 377/8
155 21 Praha 5 – Zličín
Fax : 257 952 310

Mobil: 602 360 426
Tel. : 257 950 609
Účet KB č.ú. 195800410297/0100

Odpovědnost statutárního orgánu Církevní právnické osoby za účetní závěrku
Statutární orgán Církevní právnické osoby odpovídá za sestavení účetní závěrky podávající věrný
a poctivý obraz v souladu s českými účetními předpisy a za takový vnitřní kontrolní systém, který
považuje za nezbytný pro sestavení účetní závěrky tak, aby neobsahovala významné (materiální)
nesprávnosti způsobené podvodem nebo chybou.

IČO: 44350325
DIČ: CZ6404192366
Email: meierl@meierl.cz

Naším cílem je získat přiměřenou jistotu, že účetní závěrka jako celek neobsahuje významnou
(materiální) nesprávnost způsobenou podvodem nebo chybou a vydat zprávu auditora obsahující
náš výrok. Přiměřená míra jistoty je velká míra jistoty, nicméně není zárukou, že audit provedený
v souladu s výše uvedenými předpisy ve všech případech v účetní závěrce odhalí případnou
existující významnou (materiální) nesprávnost. Nesprávnosti mohou vznikat v důsledku podvodů
nebo chyb a považují se za významné (materiální), pokud lze reálně předpokládat, že by
jednotlivě nebo v souhrnu mohly ovlivnit ekonomická rozhodnutí, která uživatelé účetní závěrky
na jejím základě přijmou.
Při provádění auditu v souladu s výše uvedenými předpisy je naší povinností uplatňovat během
celého auditu odborný úsudek a zachovávat profesní skepticismus. Dále je naší povinností:
•
Identifikovat a vyhodnotit rizika významné (materiální) nesprávnosti účetní závěrky
způsobené podvodem nebo chybou, navrhnout a provést auditorské postupy reagující na
tato rizika a získat dostatečné a vhodné důkazní informace, abychom na jejich základě
mohli vyjádřit výrok. Riziko, že neodhalíme významnou (materiální) nesprávnost, k níž
došlo v důsledku podvodu, je větší než riziko neodhalení významné (materiální)
nesprávnosti způsobené chybou, protože součástí podvodu mohou být tajné dohody,
falšování, úmyslná opomenutí, nepravdivá prohlášení nebo obcházení vnitřních kontrol
statutárním orgánem.
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1

ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA

•

Příjemce: zakladatel církevní právnické osoby Charita Česká republika, se sídlem Praha 1,
Vladislavova 12, PSČ 110 00

•

Výrok auditora

•

Provedli jsme audit přiložené účetní závěrky církevní právnické osoby Charita Česká republika
(„Církevní právnická osoba ") sestavené na základě českých účetních předpisů, která se skládá
z rozvahy k 31.12.2017, výkazu zisku a ztráty, a přílohy této účetní závěrky, která obsahuje popis
použitých podstatných účetních metod a další vysvětlující informace. Údaje o Církevní právnické
osobě jsou uvedeny v příloze této účetní závěrky.
Podle našeho názoru účetní závěrka s uvedením skutečností v základu pro výrok podává věrný
a poctivý obraz aktiv a pasiv Církevní právnické osoby k 31.12.2017 a nákladů a výnosů a
výsledku jejího hospodaření a peněžních toků za rok končící 31.12.2017 v souladu s českými
účetními předpisy.
Základ pro výrok

•

Seznámit se s vnitřním kontrolním systémem Církevní právnické osoby relevantním pro
audit v takovém rozsahu, abychom mohli navrhnout auditorské postupy vhodné s ohledem
na dané okolnosti, nikoli abychom mohli vyjádřit názor na účinnost vnitřního kontrolního
systému.
Posoudit vhodnost použitých účetních pravidel, přiměřenost provedených účetních
odhadů a informace, které v této souvislosti statutární orgán Církevní právnické osoby
uvedl v příloze účetní závěrky.
Posoudit vhodnost použití předpokladu nepřetržitého trvání při sestavení účetní závěrky
statutárním orgánem a to, zda s ohledem na shromážděné důkazní informace existuje
významná (materiální) nejistota vyplývající z událostí nebo podmínek, které mohou
významně zpochybnit schopnost Církevní právnické osoby trvat nepřetržitě. Jestliže
dojdeme k závěru, že taková významná (materiální) nejistota existuje, je naší povinností
upozornit v naší zprávě na informace uvedené v této souvislosti v příloze účetní závěrky,
a pokud tyto informace nejsou dostatečné, vyjádřit modifikovaný výrok. Naše závěry
týkající se schopnosti Církevní právnické osoby trvat nepřetržitě vycházejí z důkazních
informací, které jsme získali do data naší zprávy. Nicméně budoucí události nebo
podmínky mohou vést k tomu, že Církevní právnická osoba ztratí schopnost trvat
nepřetržitě.
Vyhodnotit celkovou prezentaci, členění a obsah účetní závěrky, včetně přílohy, a dále to,
zda účetní závěrka zobrazuje podkladové transakce a události způsobem, který vede k
věrnému zobrazení.

Při ověření účetní závěrky účetní jednotky byly zjištěny následující skutečnosti:
- není doložen zůstatek bankovního účtu v Jižním Súdánu k 31.12.2017 bankovním výpisem,
- u ostatních bankovních účtů nebyly předloženy konfirmace z bank.

Naší povinností je informovat statutárním orgán mimo jiné o plánovaném rozsahu a načasování
auditu a o významných zjištěních, která jsme v jeho průběhu učinili, včetně zjištěných
významných nedostatků ve vnitřním kontrolním systému.

Audit jsme provedli v souladu se zákonem o auditorech a standardy Komory auditorů České
republiky (KA ČR) pro audit, kterými jsou mezinárodní standardy pro audit (ISA) případně
doplněné a upravené souvisejícími aplikačními doložkami. Naše odpovědnost stanovená těmito
předpisy je podrobněji popsána v oddílu Odpovědnost auditora za audit účetní závěrky. V
souladu se zákonem o auditorech a Etickým kodexem přijatým Komorou auditorů České
republiky jsme na Církevní právnické osobě nezávislí a splnili jsme i další etické povinnosti
vyplývající z uvedených předpisů. Domníváme se, že důkazní informace, které jsme shromáždili,
poskytují dostatečný a vhodný základ pro vyjádření našeho výroku.

Praha 5 Zličín dne 28.6.2018
Ověření provedl auditor Ing. František MEIERL, Lačnovská 377/8, 155 21 Praha 5 Zličín,
zapsaný v seznamu auditorů vedeném Komorou auditorů ČR pod poř. č. 1160.

Ostatní informace uvedené ve výroční zprávě
Ostatními informacemi jsou v souladu s § 2 písm. b) zákona o auditorech informace uvedené ve
výroční zprávě mimo účetní závěrku a naši zprávu auditora. Za ostatní informace odpovídá
statutární orgán Církevní právnické osoby.

Ing. František MEIERL
auditor ev. č. 1160

Náš výrok k účetní závěrce se k ostatním informacím nevztahuje. Přesto je však součástí našich
povinností souvisejících s ověřením účetní závěrky seznámení se s ostatními informacemi a
posouzení, zda ostatní informace nejsou ve významném (materiálním) nesouladu s účetní
závěrkou či s našimi znalostmi o účetní jednotce získanými během ověřování účetní závěrky nebo
zda se jinak tyto informace nejeví jako významně (materiálně) nesprávné. Také posuzujeme, zda
ostatní informace byly ve všech významných (materiálních) ohledech vypracovány v souladu s
příslušnými právními předpisy. Tímto posouzením se rozumí, zda ostatní informace splňují
požadavky právních předpisů na formální náležitosti a postup vypracování ostatních informací
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Výčet položek
podle vyhlášky č. 504/2002 Sb.

Rozvaha NNO

Název, sídlo, právní forma
a předmět činnosti účetní jednotky

plný rozsah

Charita Česká republika
Vladislavova 12
110 00 Praha 1
Česká republika

ke dni 31.12. 2017
(v celých tisících)

IČO 70100969
A KT IV A
Číslo
řádku

Stav k prvnímu
dni účet. období

Stav k poslednímu
dni účet. období

A.

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

1

75 220

A.I.

Dlouhodobý nehmotný majetek (ř. 03 až 09)

2

1 377

73 921
1 438

A.I.1

Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje

4

0

1 300
138

A.I.2.

Software

5

138

A.I.6.

Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek

8

1 239

0

A.II.

Dlouhodobý hmotný majetek celkem

10

104 775

104 849

A.II.1.

Pozemky

11

19 676

19 676

A.II.3.

Stavby

13

82 318

82 318
2 612

A.II.4.

Hmotné movité věci a jejich soubory

14

2 560

A.II.5.

Pěstitelské celky trvalých porostů

15

6

6

A.II.9.

Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek

19

215

237

A.III.

Dlouhodobý finanční majetek (ř. 22 až 27)

21

200

200

A.III.1.

Podíly – ovládaná nebo ovládající osoba

22

200

200
32 566

A.IV.

Oprávky k dlouhodobému majetku celkem

28

31 132

A.IV.2.

Oprávky k softwaru

30

0

379

A.IV.5.

Oprávky k ostatnímu dlouhodobému nehmotnému majetku

33

138

138

A.IV. 6.

Oprávky ke stavbám

34

28 448

29 454

A.IV. 7.

Oprávky k samostatným hmotným movitým věcem
a souborům hmotných movitých věcí

35

2 546

2 595
109 282

B.

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

40

116 980

B.I.

Zásoby celkem (ř. 42 až 50)

41

0

0

B.I.7.

Zboží na skladě a v prodejnách

48

0

0

B.II.

Pohledávky celkem (ř. 52 až 70)

51

21 403

8 308

B.II.1.

Odběratelé

52

1 756

1 085

B.II.4.

Poskytnuté provozní zálohy

55

6 995

3 237

B.II.6.

Pohledávky za zaměstnanci

57

115

-22

B.II.7.

Pohledávky za institucemi sociálního zabezpečení
a veřejného zdravotního pojištění

58

0

0

B.II.9.

Ostatní přímé daně

60

6

7

B.II.10.

Daň z přidané hodnoty

61

0

0

B.II.11.

Ostatní daně a poplatky

62

0

0

B.II.17.

Jiné pohledávky

68

5 988

3 805
196

B.II.18.

Dohadné účty aktivní

69

6 622

B.II.19.

Opravná položka k pohledávkám

70

-79

0

B.III.

Krátkodobý finanční majetek celkem (ř. 72 až 79)

71

88 912

93 930
145

B.III.1.

Peněžní prostředky v pokladně

72

364

B.III.2.

Ceniny

73

22

53

B.III.3.

Peněžní prostředky na účtech

74

88 372

92 460

B.III.4.

Majetkové cenné papíry k obchodování

75

157

157

B.III.8.

Peníze na cestě

79

-3

1 115

B.IV.

Jiná aktiva celkem (ř. 81+ 82)

80

6 665

7 044

B.IV.1.

Náklady příštích období

81

3 594

4 094

B.IV.2.

34

Příjmy příštích období

82

3 071

2 950

Aktiva celkem (ř. 1 + 40)

83

192 200

183 203

vý ročn í z p r áva 2 0 1 7

p a s iv a
Číslo
řádku

Stav k prvnímu
dni účet. období

Stav k poslednímu
dni účet. období

A. 	Vlastní zdroje celkem (ř. 85 + 89)

84

171 062

167 688

A.I.

Jmění celkem (ř. 86 až 88)

85

175 894

172 598

A.I.1.

Vlastní jmění

86

74 112

74 452

A.I.2.

Fondy

87

101 901

98 265

A.I.3.

Oceňovací rozdíly z přecenění finančního majetku a závazků

88

-119

-119

A.II.

Výsledek hospodaření celkem (ř. 90 až 92)

89

-4 832

-4 910

A.II.1.

Účet výsledku hospodaření

90

A.II.2.

Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení

91

A.II.3.

Nerozdělený zisk, neuhrazená ztráta minulých let

92

0

-4 930

B.

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

93

21 138

15 465

20
-4 832

B.I.

Rezervy celkem

94

0

0

B.II.

Dlouhodobé závazky celkem

96

0

0

B.III.

Krátkodobé závazky celkem

104

19 760

14 941

B.III.1.

Dodavatelé

105

246

9 846

B.III.3.

Přijaté zálohy

107

9

434

B.III. 4.

Ostatní závazky

109

152

0

B.III. 5.

Zaměstnanci

110

1 289

1 323

B.III. 7.

Závazky k institucím sociálního zabezpečení
a veřejného zdravotního pojištění

112

687

749

B.III. 9.

Ostatní přímé daně

113

176

225

B.III. 10.

Daň z přidané hodnoty

114

299

236

B.III. 11.

Ostatní daně a poplatky

115

0

0

B.III. 12.

Závazky ze vztahu k státnímu rozpočtu

116

5 988

1 048

B.III. 17.

Jiné závazky

121

4 613

692

B.III. 22.

Dohadné účty pasivní

126

6 301

438

B.IV.

Jiná pasiva celkem (ř.129 + 130)

128

1 378

524

B.IV.1.

Výdaje příštích období

129

1 378

711

B.IV.2.

Výnosy příštích období

130 		

-187

	Pasiva celkem

131

192 200

183 203

c h a r ita č esk á r epu b lik a
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Výkaz zisku a ztráty NNO
plný rozsah

Výčet položek
podle vyhlášky č. 504/2002 Sb.

ke dni 31.12. 2017

Název, sídlo, právní forma
a předmět činnosti účetní jednotky

Charita Česká republika
Vladislavova 12
110 00 Praha 1
Česká republika

(v celých tisících)

IČO 70100969

Činnosti
hlavní

hospodářská

celkem

A.

Náklady

144 321

3 935

148 256

A.I.

Spotřebované nákupy a nakupované služby celkem

111 149

1 465

112 614

A.I.1.

Spotřeba materiálu, energie a ostatních neskladovaných dodávek

11 371

813

12 184

A.I.2.

Prodané zboží

62

0

62

A.I.3.

Opravy a udržování

244

64

308

A.I.4.

Náklady na cestovné

5 113

0

5 113

A.I.5.

Náklady na reprezentaci

423

0

423

A.I.6.

Ostatní služby

93 936

588

94 524

A.II.

Změna stavu zásob vlastní činnosti a aktivace materiálu, zboží,
vnitroorganizačních služeb a dlouhodobého majetku

0

0

0

A.III.

Osobní náklady celkem

27 991

1 970

29 961

A.III.10.

Mzdové náklady

20 690

1 449

22 139

A.III.11.

Zákonné sociální pojištění

6 809

468

7 277

A.III.13.

Zákonné sociální náklady

492

53

545

A.IV.

Daně a poplatky celkem

243

70

313

A.IV.15.

Daně a poplatky

243

70

313

A.V.

Ostatní náklady celkem

3 198

77

3 275

A.V.16.

Smluvní pokuty, úroky z prodlení, ostatní pokuty a penále

0

0

0

A.V. 18.

Nákladové úroky

0

1

1

A.V. 19.

Kursové ztráty

1 874

0

1 874

A.V. 20.

Dary

157

0

157

A.V. 21.

Manka a škody

300

0

300

A.V. 22.

Jiné ostatní náklady

867

76

943

A.VI.

Odpisy, prodaný majetek, tvorba a použití rezerv a opravných položek celkem

1 080

353

1 433

A.VI.23.

Odpisy dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku

1 080

353

1 433

A.VII.

Poskytnuté příspěvky celkem

658

0

658

A.VII.28.

Poskytnuté členské příspěvky a příspěvky zúčtované
mezi organizačními složkami

658

0

658

A.VIII.

Daň z příjmů celkem

2

0

0

A.VIII.29.

Daň z příjmů

2

0

0

Náklady celkem

144 321

3 935

148 256

B.

Výnosy

144 002

4 057

148 274

B.I.

Provozní dotace

84 696

0

84 696

B.I.1.

Provozní dotace

84 696

0

84 696

B.II

Přijaté příspěvky celkem

40

0

40

B.II.4.

Přijaté členské příspěvky

40

0

40

B.III.

Tržby za vlastní výkony a za zboží celkem

3 289

4 056

7 345

B.IV.

Ostatní výnosy celkem

55 969

216

56 185

B.IV.7.

Výnosové úroky

17

0

17

B.IV.8.

Kurzové zisky

845

0

845

B.IV.9.

Zúčtování fondů

55 027

0

55 027

B.IV.10.

Jiné ostatní výnosy

80

216

296

B.V.

Tržby z prodeje majetku

8

0

8

B.V.11.

Tržby z prodeje dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku

8

0

8

144 002

4 272

148 274

C.

Výnosy celkem
Výsledek hospodaření před zdaněním

-317

337

20

D.

Výsledek hospodaření po zdanění

-317

337

20

36

vý ročn í z p r áva 2 0 1 7

c h a r ita č esk á r epu b lik a

37

z 521
z 521
524.525

Mzdové náklady bez OON

OON-DPČ a DPP

Soc. a zdr. pojištění

551.552

z 602
z 691
z 691
z 691
z 691
z 691

Tržby od zdravotních pojišťoven

Dotace z MPSV

Dotace ostatní ministerstva a Úřad vlády

Dotace kraje

Dotace obce, města

Ostatní dotace (dotace od Úřadu práce),
včetně dotací od EU
6 925

212 574

6 132

1 090

617

4 759

7 040

1 959

16 808

15 606

2 319

73 661

17 778

16 557

48 248

213 091

6 291

12 721

37 114

6 554

108 183

18 030

3 612

20 586

257 211

3 171

619

0

8 432

7 179

13 093

30 725

80 431

799

763

23 349

10 712

77 938

258 145

9 991

-166

44 484

5 604

128 924

16 921

7 523

44 864

282 251

575

482

0

8 824

3 004

22 590

10 699

37 023

3 549

84 961

29 030

1 655

79 859

286 455

3 712

25 697

50 611

4 347

129 889

20 710

4 597

46 892

České
Plzeň
Litoměřice
Budějovice			

545 180

9 968

835

0

20 356

32 052

18 089

31 704

39 027

3 390

133 052

139 256

45 753

71 698

542 707

23 309

24 670

92 327

20 145

267 039

45 662

12 556

56 999

594 580

14 371

595

0

14 842

27 753

31 657

53 533

45 052

4 035

165 975

105 328

36 457

94 979

592 351

23 039

14 919

108 159

19 932

306 429

47 650

8 476

63 748

788 169

1 495

10 781

4 431

16 250

26 861

25 558

38 393

42 967

4 173

279 498

90 686

32 919

214 157

790 200

29 465

23 492

143 817

17 984

414 648

46 474

12 460

101 860

Hradec
Brno
Olomouc
Králové			

557 213

8 798

1 289

0

12 850

26 788

28 561

51 007

24 978

15 532

130 782

46 892

2 107

207 629

560 512

25 885

20 529

86 967

13 161

268 730

38 989

12 061

94 190

Ostrava-Opava

144 143

0

0

0

634

793

515

0

0

0

64 129

8 247

0

69 825

147 200

4 008

4 412

24 371

4 646

69 276

5 443

6 134

28 910

CHDŘ

48

0

0

0

48

0

0

0

0

0

0

0

0

0

77

0

2

0

28

0

40

0

7

ŘKCH

148 059

20 270

0

0

34 790

958

0

0

0

83 300

1 396

0

0

7 345

148 039

1 433

10 174

7 277

803

21 336

94 524

308

12 184

CHČR

-1 029

-517

-934

-4 204

2 473

2 229

-2 031

-3 299

-3 057

-29

20

z 042

z 042, 031

z 901

0

2 048

2 048

1 572		

23 479

2 474

21 005

1 599

2 024

3 637

2 038

2 544

6 877

3,039

3,838

2 341

42 070

7 654

34 416

42 550

55 861

12 420

43 441

16 344

33 110

14 353

18 757

15 366

30 270

8 707

21 563

0

10 199

1 920

8 279

0

0

0

0

0

230

0

230

průměrný přepočtený za celý rok – bez OON		

fyzický – prac. poměr k 31. 12. – bez OON		

503

671

439

508

326

365

595

685

907

1 164

1 083

1 140

1 615

1 785

1 142

1 269

268

297

0

0

57

86

Počet zaměstnanců													

													

Dotace na investice

Celkem investiční výdaje		

Pořízení zařízení, strojů

Pořízení investice stavební, včetně pozemků

													

Hospodářský výsledek		

													

323 261

z 682, z 648		

Výnosy celkem		

Sbírky veřejné

655

368

29 142

z 682, z 648

z 682

z 682, z 648

20 480

12 282

59 650

2 563

52 560

51 544

13 522

73 570

324 290

7 668

36 364

51 021

12 247

146 082

34 525

3 561

32 822

Sbírky církevní, včetně Postní almužny

Dary obce, města

Dary

621,622,624,644,645

z 602

Tržby za služby v rámci IP

Ostatní výnosy

601, z 602, 604

Tržby za vl. výkony a služby

Náklady celkem		

Odpisy

512,527,528, sk53+54+58

518

Náklady na služby

Ostatní náklady

511

501,502,503,504

Opravy a udržování

Spotřeba mat., zbož. a ener.

Ukazatel
účtové skupiny/účty
Praha
			

6 935

7 970

82 741

207 781

54 653

153 128

-10 378

3 852 689

64 780

16 346

5 416

150 927

139 353

162 502

245 151

344 734

119 660

986 777

512 110

159 682

945 248

3 863 067

134 801

172 814

646 148

105 450

1 860 536

368 968

71 288

503 062

Celkem

NÁKLADY A VÝNOSY ZA VŠECHNY CHARITY V RÁMCI ČR ZA ROK 2017 [v tisících Kč]

Příloha tvořící součást závěrky dle vyhlášky č. 504/2002 Sb.
Účetní období od 1. 1. 2017 do 31. 12. 2017
I. Obecné údaje
1. Údaje o účetní jednotce
Název účetní jednotky

Charita Česká republika

Sídlo Vladislavova 1460/12, 110 00 Praha 1				
IČ		

701 00 969				

Právní forma

Církevní právnická osoba

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

humanitární a sociální pomoc

Statutární orgány

Mgr. et Mgr. Lukáš Curylo

Organizační složky s vlastní právní subjektivitou

nejsou

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

31. 12. 2017

Datum vzniku

27. 12. 1999

Zakladatel, zřizovatel
		

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

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

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

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

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

Změny v obchodním rejstříku provedené v účetním období

nebyly				

Organizační struktura účetní jednotky

viz příloha č. 1				

Zásadní změny organizační struktury

nebyly

2. Zaměstnanci a jejich osobní náklady					
		

2015

2016

2017

Průměrný přepočtený počet zaměstnanců během účetního odbobí

50

59

58

osob

*z toho členění dle kategorií

1

1

1

osob

ostatní

49

58

57

Osobní náklady zaměstnanců v členění dle výkazu zisků a ztrát
(uvedeno pouze zaměstnanců v ČR)

17 332

19 739

22 683

v tis. Kč

…mzdové náklady

16 887

16 230

22 139

v tis. Kč

…ostatní sociální pojištění

0

0

0

v tis. Kč

…zákonné sociální náklady

444

510

544

v tis. Kč

…ostatní sociální náklady

0

0

0

v tis. Kč

Počet a postavení zaměstnanců, kteří jsou zároveň členy statut.,
kontrolních či jiných orgánů (dle kategorií)

1

1

1

osob

Odměny členům řídících orgánů určených statutem, stanovami,
zřizovací listinou, z titulu jejich funkce

97

97

97

v tis. Kč

Odměny členům kontrolních a jiných orgánů určených statutem,
stanovami, zřizovací listinou, z titulu jejich funkce

0

0

0

v tis. Kč

Výše vzniklých či sjednaných dluhů ohledně požitků bývalých členů
těchto orgánů dle kategorií

0

0

0

v tis. Kč

Účast členů řídících, kontrolních či jiných orgánů a jejich rodinných
příslušníků v osobách, s nimiž účetní jednotka uzavřela za období
obchodní nebo smluvní vztahy

nebyly uzavřeny

nebyly uzavřeny

nebyly uzavřeny

3. Zálohy, závdavky, dluhy (s uvedením výše, úrokové sazby a hlavních podmínek), poskytnutá zajištění a ostatní plnění v peněžní i nepeněžní
formě (bezplatné předání k užívání osobních automobilů nebo jiných movitých či nemovitých věcí, využití služeb, penzijní připojištění, záruky
atd.)					
Plnění řídících orgánů (vč. bývalých členů)

0

v tis. Kč

Plnění kontrolních orgánů (vč. bývalých členů)

0

v tis. Kč

Plnění jiných orgánů (vč. bývalých členů)

0

v tis. Kč
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II. Aplikace obecných účetních zásad, použité účetní metody, způsoby oceňování
a odpisování s ohledem na významnost
1. Způsob ocenění významných složek majetku a závazků
a) zásob nakupovaných a vytvořených vlastní činností

pořizovací cenou včetně vedlejších pořizovacích nákladů

b) dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku vytvořeného vlastní činností

nebylo				

c) pohledávky

ocenění jmenovitou hodnotou

d) cenných papírů a podílů, derivátů

Cenné papíry byly přeceněny k 31. 12. 2017.

e) závazků

ocenění jmenovitou hodnotou

f) ostatních významných složek majetku

pořizovací cenou včetně vedlejších pořizovacích nákladů

2. Stanovení úprav hodnot majetku – opravné položky					
* způsob stanovení

nebyly				

* zdroj informací pro stanovení výše

nebyly				

3. Složky pořizovacích cen a vlastních nákladů s ohledem na významnost uvedení této skutečnosti
Druhy vedl. pořiz. nákladů, které se obvykle zahrnují do pořizovacích cen nakupovaných zásob

n/a				

Složky nákladů zahrnované do cen zásob stanovených na úrovni vlastních nákladů

n/a				

4. Významné změny metod a odchylky od metod včetně uvedení důvodů a vyčíslení vlivu na majetek a závazky, na finanční situace a VH
* způsobu oceňování

nejsou				

* způsobu odpisování

nejsou				

* postupu účtování					
* uspořádání položek účetní závěrky a jejich obsahového vymezení

nejsou				

5. Významné opravné položky k majetku 					
* druh					
* způsob stanovení

nebyly				

* zdroj informací pro stanovení výše

nebyly				

6. Stanovení odpisů majetku s ohledem na významnost					
* způsob stanovení

účetní oprávky dle stanoveného odpisového plánu

* zdroj informací pro stanovení výše
		

každý předmět má stanovený odpisový plán
dle posouzení životnosti

7. Způsob přepočtu údajů v cizích měnách na českou měnu s ohledem na významnost					
* použitý kurz (běžný/pevný)

pevný k prvnímu dni v měsíci dle platného kurzu CNB

* periodicita změn pevných kurzů

měsíčně				

8. Způsob stanovení reálné hodnoty u majetku a závazků podle zákona					
* druh majetku/závazku

není				

* popis použitého oceňovacího modelu při ocenění cenných papírů a derivátů

není				

* změny reálné hodnoty včetně změn v ocenění podílů ekvivalencí
dle druhů finančního majetku a způsob zaúčtování

není

* údaje o rozsahu a podstatě, vč. Hlavních podmínek a okolností, které mohou ovlivnit výši,
časový průběh a určitost peněžních toků

není

* změny reálných hodnot během účetního období na příslušném účtu 92

není				

* důvody a výše opravné položky, pokud nebyly majetek a závazky oceněny reálnou
hodnotou nebo ekvivalencí

není

			

9. Způsob a místo úschovy účetních záznamů					
Způsob a místo úschovy účetních záznamů
		

místo sídla organizace: Charita Česká republika,
Vladislavova 12, Praha 1; Máchova 7, Praha 2

III. Doplňující údaje k rozvaze a výkazu zisku a ztráty
1. Významné položky či skupiny položek z účetních výkazů, jejichž uvedení je podstatné pro analýzu a pro hodnocení finanční
a majetkové situace a výsledku hospodaření, pokud informace nevyplývají z výkazů
Významné položky, které nevyplývají z přímo z výkazů

nejsou				

Významné položky aktiv, pokud informace nevyplývají přímo z rozvahy – rozpis

nejsou				

Vyznamné položky kompenzované ve výkazech s jinými položkami

nejsou				

* přijaté dotace na investiční a provozní účely					
- rozpis s uvededním výše dotací a jejich zdrojů					
* rozpis dlouhodobých bank. úvěrů včetně úrokových sazeb a popisu zajištění úvěru

nejsou				

* jiné					
* výše splatných dluhů pojistného na sociálním zabezpečení a příspěvku na státní politiku
zamětnanosti – výše, datum vzniku, splatnost

nejsou

* výše splatných dluhů veřejného zdravotního pojištění – výše, datum vzniku, splatnost

nejsou				

* výše evidovaných daňových nedoplatků v místně příslušných finančních orgánů
– výše, datum vzniku, splatnost

nejsou

* významné události od rozvahového dne do okamžiku sestavení závěrky

nejsou				

c h a r ita č esk á r epu b lik a
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2. Dlouhodobý majetek
Významné položky účtu 021 a 081

k 1. 1. 2017 [tis. Kč]

budovy

82 178

Významné položky účtu 022 a 082

k 1. 1. 2017 [tis. Kč]

* stroje, přístroje a zařízení

975,68

* dopravní prostředky
* jiné 222,90
Významné položky účtu 022 a 082

k 31. 12. 2017 [tis. Kč]
975,68

1 362

1 362

1 362

195,20

222,90

230,051

k 31. 12. 2017 [tis. Kč]

0		

k 1. 1. 2017 [tis. Kč]
k 1. 1. 2017 [tis. Kč]

přírůstek/úbytek

0

k 31. 12. 2017 [tis. Kč]

0		

* opravné položky		

přírůstek/úbytek

975,68

1 362

* ostatní dlouhobý majetek		

přírůstek/úbytek

28 443

222,90

k 1. 1. 2017 [tis. Kč]

Významné opravné položky

82 178

975,68

* drobný dlouhodobý majetek		
Významné položky účtu 022 a 082

k 31. 12. 2017 [tis. Kč]

27 439

přírůstek/úbytek

0

k 31. 12. 2017 [tis. Kč]		

0		

Výše úroků, pokud účetní jednotka rozhodla, že jsou součástí majetku

0

nejsou				

3. Cenné papíry v držení s udáním počtu a rozsahu práv					
Počet a jmenovitá hodnota nabytých akcií
za každý druh zvlášť, jejich ocenění

ISIN

		

Název CP

Nominální hodnota

Cukrárna Karlín
Lázně Poděbrady
Michelské Pekárny
Tesla Karlín
ČEZ

Počet ks

1000
1000
500
680
100

Jedn. cena

		
		
		
		

CS0008438560
CS0008425153
CS0008420857
CS0005021351
CS000511230

9
6
32
19
235

1,00
4 100,00		
680,00
501,10
428,60

Počet a hodnota podílů

Základní jmění v dceřinné společnosti Vzdělávací institut s.r.o. Praha 2 ve výši 200 000 Kč

Počet a hodnota vyměnitelných a prioritních dluhopisů

nejsou				

Podobné cenné papíry nebo práva – počet a rozsah práv, která zakládají

nejsou				

4. Soubor majetku a věcí oceněného podle §25 odst. 1 písm. k) zákona					
Kulturní památky, sbírky muzejní povahy, předměty kulturní hodnoty a církevní stavby,
pokud není známa jejich pořizovací cena – počet věcí a souborů, odkaz na účetní záznam
o skut. stavu, popř. přiložit seznam

nejsou

5. Lesní pozemky					
Výměra lesních pozemků s lesním porostem

nejsou				

výše ocenění lesních porostů ) po 57 Kč za m2)

není				

Rozpis dlouhodobého nehmot. majetku (popř. cena, oprávky) – významné položky

licence programu Prosper 125 tis. Kč,
program Anežka 12,7 tis. Kč

Majetek ve finančním pronájmu

není				

Majetek neuvedený v rozvaze

není				

* drobný hmotný majetek

není

tis. Kč

* drobný nehmotný majetek

není

tis. Kč

* další není		

tis. Kč

Rozpis majetku zatíženého zástavním právem nebo věc. břemenem

není				

Převedené nebo poskytnuté zajištění

není				

Pronájem majetku

není				

Cizí majetek uvedený v rozvaze, např. majetek v rámci pronajatého podniku nebo jeho části

není				

Majetek s tržním oceněním výrazně vyšším nebo nižším než v účetnictví, s uvedením rozdílu

není				

6. Pohledávky

2016

2017

* po lhůtě splatnosti

0

0

v tis. Kč

* s dobou splatnosti nad pět let od rozvahového dne

0

0

v tis. Kč

* zatížené zástavním právem

0

0

v tis. Kč

7. Dary – přijaté a poskytnuté 					
* přijaté (rozpis významných darů včetně uvedení dárců):					
Nadace České spořitelny

3 000

v tis. Kč

T-mobile

1 550

v tis. Kč

* veřejné sbírky s uvedením účelu a vybraných částek

viz příloha seznam veřejných sbírek s jejich výtěžkem

* poskytnuté (rozpis významných darů včetně uvedení příjemců):			
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v tis. Kč

8. Dluhy					
		

2016

2017		

* po lhůtě splatnosti

0		

0		

v tis. Kč

* kryté zárukou (s uvedením povahy a formy)

0		

0		

v tis. Kč

* s dobou splatnosti nad pět let od rozvahového dne

0		

0		

v tis. Kč

* nevykázané v rozvaze

0		

0		

v tis. Kč

9. Úprava informací ve výkazech za minulé období v případě nesrovnalosti 					
Rozvaha

nejsou				

Výkaz zisků a ztrát

nejsou				

10. Výsledek hospodaření					
* hlavní činnost					
* hospodářská činnost					
* v členění pro účely daně z příjmů 					
11. Způsob zjištění základu daně z příjmů, informace o použitých daňových úlevách a způsobech užití prostředků v běžném účetním období,
získaných z daňových úlev v předcházejících daňových obdobích, v členění za jednotlivá zdaňovací období podle požadavku zvláštních
právních předpisů
Rok zjištění základu daně z příjmů

2014

2015

2016

2017

* zjištěný základ daně v Kč

0

0

0

0

* použitá daňová úleva v Kč

0

0

0

0

* výše uspořených prostředků použitelná v následujících zdaňovacích obdobích v Kč

0

0

0

0

Užití daňových prostředků získaných v předcházejících obdobích					
* rok použití daňové úlevy

2014

2015

2016

2017

* daňová úleva z roku

0

0

0

0

* výše daňové úlevy v Kč

0

0

0

0

* poznámka

0

0

0

0

12. Způsob vypořádání výsledku hospodaření z předcházejicích účetních období, zejména rozdělení zisku
Rok		
* výše hospodářského výsledku

2016

2017

0

20		

* rozdělení hospodářského výsledku					
13. Celkové odměny auditorovi 					
Odměna auditorovi za audit úč. závěrky

55 660 Kč včetně DPH

Odměna auditorovi za jiné ověř. služby

0				

Odměna daňovému poradci za daňové poradenství

25 410 Kč včetně DPH

Odměna daňovému poradci za jiné neauditorské služby

0				

14. Individuální kvóta, individuální limit prémiových práv a jiných obdobných kvót a limitů, o kterých účetní jednotka neúčtovala na rozvahových
ani výsledkových účtech, protože náklady na získání informace o jejich reprodukční ceně převýšily její významnost			
15. Výše a povaha jednotlivých složek výnosů a nákladů mimořádných svým objemem a původem
* náklady

nejsou				

* výnosy

nejsou

c h a r ita č esk á r epu b lik a
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Příloha č.1 – Finanční leasing						
Předmět						
Datum zahájení

0

0

0

0

0

0

Trvání		

0

0

0

0

0

0

Datum ukončení

0

0

0

0

0

0

Součet splátek (bez DPH)

0

0

0

0

0

0

Dosud zaplaceno

0

0

0

0

0

0

Splatno do 1 roku

0

0

0

0

0

0

Splatno po 1 roce

0
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Poznámky
						

Okamžik sestavení účetní závěrky: 6/22/17
				
Sestavil: Ing. Ondřej Rošický

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

Podpis:		
				
		
				
		

Tříkrálová sbírka

Sbírka pro Českou republiku

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

Charita Česká republika – čj. S-MHMP/ 819810/2012, 846629/2012
ze dne 20. 8. 2013

Vyúčtování Tříkrálová sbírka rok 2017

Vyúčtování Sbírka pro Českou republiku rok 2017
za období 10/2016 – 09/2017

za období 12/2016 – 11/2017
vlastní vklad Kč

Kč

0.00

hrubý výtěžek
náklady x %
%		
čistý výtěžek
nevyužitý výtěžek z minulého období
čistý výtěžek celkem
použití čistého výtěžku
zbývá k dalšímu použití

102 743 158,82
6 494 269,46
6,32 %
96 248 889,36
18 141 471,93
114 390 361,29
96 473 038,27
17 917 323,02

vlastní vklad Kč

Kč

hrubý výtěžek
náklady x %
%		
čistý výtěžek
nevyužitý výtěžek z minulého období
čistý výtěžek celkem
použití čistého výtěžku
zbývá k dalšímu použití

0.00
4 994 026,96
248 814,69
4,98 %
4 745 212,27
6 147 628,54
10 892 840,81
831 595,62
10 061 245,19

Zahraniční humanitární sbírka
Charita Česká republika – čj. S-MHMP/ 1483969/2012,1485728/2012
ze dne 16. 11. 2012
Vyúčtování Zahraniční humanitární
sbírka rok 2017
vlastní vklad Kč

za období 12/2016 – 11/2017

Kč

hrubý výtěžek
náklady x %
%		
čistý výtěžek
nevyužitý výtěžek z minulého období
čistý výtěžek celkem
použití čistého výtěžku
zbývá k dalšímu použití
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0.00
4 174 325,75
5 918,40
0,14 %
4 168 407,35
19 316 761,54
23 485 168,89
5 949 720,05
17 535 448,84

Stanovení ročního odpisu budovy Máchova

		
zůstatková cena Máchova
zařazen 1. 11. 2001
odepisování roků
životnost
zbývá odepisovat
roční odpis

27 701 207,38
11/1/01
15
100
85
337 767,00
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IT, BeeInside
ext.

veterinární specialista
pro Jižní Súdán
Nakaale Marian Lotieng,
ext.

projektová koordinátorka
pro Zambii
Lucie Hrabcová, 1.0

projektový manažer
Milan Vašek, 0.7

koordinátorka
pro sociální oblast
Iva Kuchyňková, 1.0

sociální analytička
Martina Veverková, 1.0

koor. zdravotnických
aktivit
Ludmila Kučerová, 1.0

odborná asistentka
infolinky
Eva Obrátilová, 0.5

migrační koordinátorka
Martina Tomanová, 0.3

vedoucí oddělení
odborných agend
Martina Tomanová,
0.7

office manažerka
Pavla Müllerová, 1.0

vedoucí projektů pro Zambii
Martina Havlíková, 1.0

vedoucí mise v Zambii
Tea Tihounová, 1.0

programová manažerka
pro Zambii, Jižní Súdán
a Nigerii
Barbora Kotrčová, 1.0

technický správce
Ján Turza, 1.0

recepční
Pavel Kolaja, 0.9

finanční asistentka
Jana Plitzová, 1.0

mzdová účetní, VGD
ext.

recepční
Petra Bodnárová, 0.9

recepční
Dagmar Pelešková, 0.9

recepční
Aleš Paik, 0.9

vedoucí
ŠS Marianeum
Jiří Šolta, 1.0

účetní
Dana Kolářová, 1.0

účetní
Jiří Hájek, 1.0

hlavní účetní
Renata Kozáková, 1.0

vedoucí
ekonomického oddělení
Ondřej Rošický, 1.0

pomocná asistentka
Markéta Řečinská, 0.5

asistentka
Martina Křečková, 1.0

regionální manažer
pro Afriku, Blízký
východ, JV Asii
neobsazená pozice

vedoucí mise
v Kambodži
Barbora Vlasová, 0.5

programová manažerka
pro Kambodžu, Filipíny
Veronika Nožinová,
1.0

finanční manažer
Petr Šíma, ext.

projektová manažerka
Šárka Schmucková, ext.

projektová koordinátorka
Alžběta Karolyiová, 1.0

generální
sekretář CHČR
Jakub Líčka, 1.0

ředitel CHČR
Lukáš Curylo, 0.5

vedoucí mise v Iráku
Marina El Ghoul, 1.0

programová manažerka
pro Irák, Libanon,
Palestinu, Sýrii
a Jordánsko
Lenka Aldorf, 1.0

grafička
Viola Urbanová, ext.

hl. webový admin.
Jan Svatoš, ext.

specialistka komunikace
Tereza Hýsková, 1.0

projektová manažerka
a koordinátorka TKS
Gabriela Víšová, 1.0

tiskový mluvčí
Jan Oulík, 1.0

vedoucí oddělení
komunikace a FR
Simona Juračková, 1.0

HR generalistka
Veronika Bejdáková, 0.5

fundraiserka
Zdeňka Bradáčová, 1.0

vedoucí mise
v Moldavsku
Anastasia Para, ext.

vedoucí mise v Mongolsku
Bruno G. M. Neto, 1.0

programový manažer
pro Gruzii
Tomáš Ďuraňa, 1.0

programová manažerka
pro Moldavsko, Mongolsko
a Ukrajinu
Zuzana Hricovová, 1.0

regionální manažer
pro Mongolsko,
Moldavsko, Gruzii,
a Balkán
Evžen Diviš, 1.0

asistentka odd.,
koordinátorka stážistů
a dobrovolníků
Renata Chlastáková, 1.0

koordinátorka
humanitárních projektů
Helena Kotková, 1.0

finanční koordinátorka
pro JV Asii
Zuzana Šplíchalová 0.5

finanční koordinátorka pro
Mongolsko
Pavlína Trojanová, 1.0

finanční koordinátorka
pro Gruzii
Petra Kožichová, 1.0

finanční koordinátorka
pro Moldavsko a Kosovo,
programová manažerka
pro Kosovo
Ana Kremenić, 1.0

finanční koordinátorka
pro Blízký východ
Lenka Junová, 1.0

finanční koordinátorka
pro Afriku
Zuzana Hejhalová, 1.0

finanční manažer
Tomáš Přikryl, 1.0

finanční koordinátorka
a projektová asistentka
Michaela Horáková, 1.0

koordinátorka projektů GRV
Jana Harušťáková, 1.0

koordinátorka projektů GRV
Šárka Zápotocká, 1.0

programová
manažerka GRV
Tereza Jarolímová, 1.0

vedoucí oddělení
HPRS
Jiří Škvor, 1.0

prezident CHČR
Mons. Pavel Posád
(světící biskup DČB)

Organizační struktura Sekretariátu CHČR k 31. 12. 2017 (Vladislavova a Máchova)

Organizační struktura
Charity Česká republika
Caritas Internationalis (165 organizací po celém světě)
Caritas Europa (49 členů)
Charita Česká republika
statutární orgán: ředitel Charity Česká republika
nejvyšší orgán: Rada ředitelů

zřizovatel: Česká biskupská konference
právní forma: církevní právnická osoba

Sekretariát Charity Česká republika zajišťuje koordinaci na celostátní úrovni. Dále má samostatné
oddělení humanitární pomoci a rozvojové spolupráce, provozuje Školicí středisko Marianeum.

Česká katolická charita

Celkem 311 oblastních, městských a farních Charit tvoří základ sítě Charity Česká republika, hlavní náplní jejich práce je poskytování sociálních
a zdravotních služeb.

Řeckokatolická charita

ACH Praha

DCH Plzeň

DCH ostravsko-opavská

ACH Olomouc

DCH Litoměřice

DKCH Hradec Králové

DCH České Budějovice

DCH Brno

Diecézní charity koordinují činnost Charit na území daného biskupství (diecéze), případně některé služby
samy přímo provozují. Většina DCH se věnuje také integraci cizinců a pomoci v zahraničí. ACH, DCH,
Česká katolická charita a Řeckokatolická charita mají po jednom zástupci v Radě ředitelů.

3 oblastní
Charity

10 středisek

Zkratky:
ACH = Arcidiecézní charita

DKCH = Diecézní katolická charita

MCH = Městská charita

DCH = Diecézní charita

OCH = Oblastní charita

FCH = Farní charita

Členové Charity Česká republika
členové Charity Česká republika

DIECÉZNÍ CHARITA BRNO

ředitel: Ing. Mgr. Oldřich Haičman
prezident: Mons. Josef Zouhar
třída Kapitána Jaroše 1928/9, 602 00 Brno
☎ 538 700 950, 545 426 610
✉ reditelstvi@brno.charita.cz
www.dchb.charita.cz | www.facebook.com/Charita.Brno
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Oblastní charity: Blansko, Služby Brno (Farní charity: Bílovice nad Svitavou,
Brno-Bystrc, Brno-Husovice, Brno-Komárov, Brno-Komín, Brno – Královo Pole,
Brno-Křenová, Brno – Starý Lískovec, Brno-Líšeň, Brno-Lesná, Brno-Obřany,
Brno-Řečkovice, Brno – Staré Brno, Brno – sv. Augustin, Brno – sv. Jakub, Brno
– sv. Tomáš, Brno-Tuřany, Brno-Zábrdovice, Brno-Žabovřesky, Vranov u Brna),
Břeclav (FCH: Břeclav – Charvátská Nová Ves, Dolní Dunajovice, Dolní Věstonice, Hlohovec, Křepice, Ladná, Moravská Nová Ves, Nikolčice, Novosedly,

Šitbořice), Jihlava (FCH: Dačice, Telč, Třešť), Hodonín (FCH: Archlebov, Bohdalice, Čejkovice, Dambořice, Dolní Bojanovice, Hovorany, Lužice, Milonice-Nesovice, Mutěnice, Prušánky, Ratíškovice, Slavkov u Brna, Uhřice, Ždánice,
Želetice u Kyjova), Rajhrad (FCH: Blažovice, Holubice, Oslavany, Ostrovačice,
Podolí u Brna, Pozořice, Rosice u Brna, Veverské Knínice, Žatčany), Tišnov
(FCH: Veverská Bítýška), Třebíč (FCH: Benetice, Březník, Budišov u Třebíče, Heraltice, Jaroměřice nad Rokytnou, Jemnice, Kněžice, Lipník, Mohelno,
Moravské Budějovice, Myslibořice, Náměšť nad Oslavou, Opatov, Pyšel, Radkovice u Hrotovic, Rokytnice nad Rokytnou, Rouchovany, Rudíkov, Šebkovice,
Trnava, Vladislav, Výčapy), Znojmo (FCH: Běhařovice, Blížkovice, Moravský
Krumlov, Pavlice, Petrovice u Moravského Krumlova, Prosiměřice, Přímětice,
Šatov, Trstěnice, Višňové, Vranov nad Dyjí, Znojmo – sv. Kříž, Znojmo – Hradiště sv. Hypolita, Znojmo-Louka, Žerotice), Žďár nad Sázavou (FCH: Heřmanov
u Velké Bíteše, Nové Město na Moravě, Radešínská Svratka – Jámy – Olešná,
Velké Meziříčí)

DIECÉZNÍ CHARITA ČESKÉ BUDĚJOVICE
ředitel: Mag. theol. Jiří Kohout
prezident: R. D. JCLic. Mag. theol. Stanislav Brožka
Kanovnická 18, 370 01 České Budějovice
☎ 386 353 120
✉ sekretariat@dchcb.charita.cz
www.dchcb.cz | www.facebook.com/diecezni.charitacb
Profesionální charity: České Budějovice, Horažďovice, Jindřichův Hradec,
Kamenice nad Lipou, Kaplice, Malenice, Milevsko, Pacov, Pelhřimov, Písek,
Prachatice, Strakonice, Sušice, Tábor, Třeboň, Vimperk, Týn nad Vltavou, Veselíčko, Zliv
Dobrovolné charity: Bílá Hůrka, Boršov nad Vltavou, Český Krumlov, Husinec, Kájov, Katovice, Netolice, Nové Hrady, Počátky, Protivín, Rožmitál pod
Třemšínem, Velešín, Vlachovo Březí, Vyšší Brod, Železná Ruda

DIECÉZNÍ KATOLICKÁ CHARITA HRADEC KRÁLOVÉ
ředitel: RNDr. Jiří Stejskal
prezident: Mons. Josef Suchár
Velké náměstí 37, 500 01 Hradec Králové
☎ 495 063 135
✉ dchhk@hk.caritas.cz
www.hk.caritas.cz | www.facebook.com/hk.caritas.cz
Oblastní charity: Červený Kostelec, Havlíčkův Brod, Hradec Králové, Jičín,
Jilemnice, Kutná Hora, Nové Hrady u Skutče, Pardubice, Polička, Trutnov, Ústí
nad Orlicí
Farní charity: Dobruška, Dolní Újezd u Litomyšle, Dvůr Králové nad Labem,
Chrudim, Litomyšl, Náchod, Přelouč, Rychnov nad Kněžnou, Studenec u Horek

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

ARCIDIECÉZNÍ CHARITA OLOMOUC
ředitel: Václav Keprt
prezident: Mons. Bohumír Vitásek
Křížkovského 6, 779 00 Olomouc
☎ 585 229 380, 581 115 211, 739 526 262
✉ info@acho.charita.cz
www.acho.charita.cz | www.facebook.com/Arcidiecezni.Charita.Olomouc
Charity s právní subjektivitou: 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

Charity bez právní subjektivity (dobrovolné): Bohuňovice, Fryšták, Heřmanice u Polomi, Horní Lhota, Hulín, Chropyně, Jalubí, Koryčany, Kvasice, Trnava
u Zlína, Velké Opatovice, Všechovice

DIECÉZNÍ CHARITA OSTRAVSKO-OPAVSKÁ
ředitel: Mgr. et Mgr. Lukáš Curylo
prezident: P. Jan Larisch, Th. D.
Kratochvílova 3, 702 00 Ostrava
☎ 599 525 941
✉ info@dchoo.charita.cz
www.dchoo.charita.cz | www.facebook.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

DIECÉZNÍ CHARITA PLZEŇ
ředitel: Ing. Jiří Lodr
prezident: Mons. František Radkovský
viceprezident a spirituál: Bc. Ladislav Lego
Hlavanova 16 , 326 00 Plzeň
☎ 377 221 540, 377 223 861
✉ info@dchp.charita.cz, dchp@dchp.cz
www.dchp.cz | www.facebook.com/dchp.charita.cz
Oblastní charity: Bor u Tachova, Klatovy, Ostrov, Rokycany
Městská charita: Plzeň (Farní charity: 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, Chlum Svaté
Maří, Chodov, Karlovy Vary, Kraslice, Mariánské Lázně, Plasy, Přeštice, Sokolov, Staňkov, Stráž u Tachova, Stříbro, Zbiroh

ARCIDIECÉZNÍ CHARITA PRAHA
ředitel: Ing. Bc. Jaroslav Němec
prezident: P. Stanislaw Góra
Londýnská 44, 120 00 Praha 2
☎ 224 246 519, 224 246 573
✉ praha@praha.charita.cz
www.praha.charita.cz | www.facebook.com/praha.charita
Farní charity registrované na Ministerstvu kultury ČR: Benešov, Beroun,
Brandýs nad Labem – Stará Boleslav, Čelákovice, Dobříš, Holešovice, Kolín,
Kralupy nad Vltavou, Lysá nad Labem, Mníšek pod Brdy, Neratovice, Nymburk,
Praha 1 – Malá Strana, Praha 1 – Nové Město, Praha 3 – Vinohrady, Praha
3 – Žižkov, Praha 4 – Chodov, Praha 4 – Modřany, Praha 4 – Lhotka, Praha
5 – Smíchov, Praha 6 – Břevnov, Praha 6 – Řepy, Praha 8 – Kobylisy, Praha
10 – Strašnice, Praha 10 – Vršovice, Praha 14, Praha-Barrandov, Příbram, Rakovník, Roudnice nad Labem, Řevnice, Říčany, Starý Knín, Stodůlky, Strahov,
Vlašim
Farní charity neregistrované: Český Brod, Kladno, Praha 2 – Nové Město (sv.
Ignác), Praha 4 – Braník, Praha 5 – Košíře, Praha 6 – Liboc, Praha 8 – Karlín,
Praha 8 – Bohnice

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

ŘECKOKATOLICKÁ CHARITA
ředitelka: Mgr. Natálie Slivocká
prezident: O. Mgr. Ján Kočerha
Mexická 641/4, 101 00 Praha 10
✉ charita@exarchat.cz
www.charita.reckokat.cz
Oblastní řeckokatolické charity: České Budějovice, Liberec, Olomouc
Adresář aktualizován ke dni k 31. 5. 2018.
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Dárci a partneři
Své služby by Charita Česká republika ani celá charitní síť nemohla poskytovat bez podpory malých i velkých
dárců, institucí či firem. Velké poděkování za nezištnou podporu patří také stovkám dobrovolníků.

Generální partner 					

Partneři

Instituce
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Hlavní partner

Mediální partneři

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

Instituce a firmy:
Advokátní kancelář Dvořák Hager and Partners, s. r. o., Aramark, Bomar, s. r. o., Botanicus, Camaieu, Čepro, a. s., Empesort,
HC Sparta Praha, MPH service, s. r. o., WTF Communication, Queen, s. r. o., Repatro Zábřeh, Česká zbrojovka, a. s.

Církevní instituce:
Konvent sester Alžbětinek, Česká biskupská konference

Individuální dárci:
Jaroslav Adler, Jiří Babka, Ing. Václav Baňka, Ludmila Bartůšková, Katarína Belvončíková, Ivana Bezděková, Ing. Jiří Bína,
Ing. Ladislav Blažek, Zdeněk Bláha, David Buršík, Andrzej Gasienica, Filip Eisenreich, Jaroslav Chrástecký, MUDr. Petr Gorun,
Jaroslav Jiruše, Martin Koníček, Tomáš Kučera, Alois Měchura, Miloš Merta, Josef Halamánek, Jaroslav Haman, Tomáš Hejda,
Ing. Pavel Hejkal, František Janíček, Ing. Vít Janoš, Milan Kasík, Zdeněk Kaufman, Petr Kolman, Martin Koníček, Václav Komínek, Klára a Michal Liptákovi, Jana Linhartová, Eva Mádrová, Pavel Mičunda, Michl Panský, Mgr. Miroslav Orság, Lubomír Pojer,
MUDr. Hana Pospíšilová, Jana Poulová, RNDr. Karel Ritter, Martin Sodomka, Ludmila Spoustová, Ing. Karel a Anna Stolejdovi,
Bedřich Svoboda, Josef Stanislav, Petr Sysel, Tomáš Šimůnek, Adam Štemberk, Vladimír Uhde, Jan Urbánek, Marie Vavrušková,
Petr Válek, Luboslav Vašíček, Petr Zeman, MUDr. Josef Zvoníček a dlouhá řada dalších.

Zvláštní poděkování patří panu Antonínu Švehlovi, jeho manželce Janě Helen Švehlové a sestře Anně Švehlové.
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Začtěte se
Snímek Dominik Novák / Člověk a Víra

Katolický týdeník

každý týden přináší zprávy a komentáře z křesťanského světa,
kulturu, zamyšlení i články o psychologii.
O tři vydání ZDARMA
si můžete napsat s uvedením jména a adresy na podhorska@lkatyd.cz
www.katyd.cz
JSME TAKÉ NA FACEBOOKU
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