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dy nese charitní dílo, a mějme 

při tom na paměti slova apoš-

tola Pavla: „Víme, že těm, kteří 

milují Boha, všechno napomáhá 

k dobrému.“ (Řím 8,28)

Rád vám všem žehnám!

Mons. Pavel Posád, 

biskup, prezident Charity Česká 

republika

V roce 2019 provozovalo 

301 Charit rozesetých v měs-

tech a obcích celé České 

republiky 1 146 středisek, kde 

poskytly své služby více než 

170 tisícům klientů. Za dobře 

odvedenou práci proto děkuji 

všem zaměstnancům, ale také 

jejich rodinám, často charitním 

dobrovolníkům. Poděkování pat-

ří také dětským koledníkům, díky 

nimž výnos Tříkrálové sbírky už 

potřetí překročil stomilionovou 

hranici. A zvláštní dík patří pra-

covníkům zajišťujícím humanitár-

ní a rozvojovou pomoc ve 20 ze-

mích na čtyřech kontinentech.

Současně děkuji za podporu 

všem příznivcům, partnerům, 

dárcům a sponzorům – včetně 

pracovníků médií, která o naší 

práci informovala.

S úctou

Lukáš Curylo, ředitel 

Charity Česká republika

Vážení příznivci 

charitního díla,

emblém plamenného kříže nosí 

Charita ve svém logu právem. 

Odvažuji se tvrdit, že vyjadřuje 

základní postoj těch, kteří se na její 

práci podílejí, protože bez zápalu 

pro věc se „charita“ dělat nedá.

Pokud má naše doba svoje hrdiny, 

jsou to právě lidé, kteří mají své 

povolání rádi a často i ve ztížených 

podmínkách odvádějí profesionální 

výkon. Práci náročnou, nesnad-

nou, úmornou, s klienty, kteří kvůli 

Milí přátelé, bratři a sestry,

často si říkáme, že právě tam, kde 

se nakupily překážky a těžkosti, je 

místo pro působení Charity. Jsme 

vždy připraveni pomoci tam, kde je 

to nejvíce potřeba. Krizové situace 

jsou naším běžným údělem.

Proto považuji za svou povinnost 

se na vás všechny obrátit a z hlou-

bi srdce vám poděkovat za na-

nemoci nebo nemohoucnosti 

často bývají paličatí, mrzutí, nála-

doví, někdy dokonce i vzteklí.

Posláním Charity je být nablízku 

lidem v obtížné situaci, kterou sami 

nebo s pomocí svých blízkých 

nedovedou zvládnout. Hrozí jim 

společenské vyloučení, chudoba 

a beznaděj. Klienty našich soci-

álních a zdravotních služeb jsou 

senioři, matky a otcové s dětmi 

v tísni, lidé s postižením nebo bez 

domova, nemocní, vězni či cizinci. 

Právě je pracovníci Charity do-

provázejí, ukazují cestu a nabízejí 

praktickou pomoc.

A za práva svých klientů se také 

dovedou ozvat a prosazují změny 

zákonů. V roce 2019 se to týkalo 

sester domácí zdravotní péče, jíž 

hrozil kvůli fi nančním problémům 

celého sektoru způsobeným nedo-

statečnými platbami a regulacemi 

od zdravotních pojišťoven zánik. 

Pod petici nazvanou Doma je 

doma se podepsaly desetitisíce 

lidí a díky trpělivému vysvětlování 

a zdravé neústupnosti se podařilo 

domácí péči zachránit.

sazení, s jakým v každodenních 

těžkých podmínkách konáte svou 

práci. O vaší angažované službě ve 

prospěch potřebných mám zprávy 

z mnoha míst, proto vím, že všech-

na ta práce a námaha není marná 

a že dennodenně přináší velký 

užitek a pomoc spoustě lidí. Chci 

vás ujistit o své duchovní blízkosti 

a každodenní duchovní podpoře.

Při pročítání této výroční zprávy si 

uvědomme, jak hojné a dobré plo-
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a žádaly ho o zastání. Červe-

nou stuhu si sestry jako symbol 

svých požadavků připnuly už 

začátkem dubna: vyjadřovala 

svázání sester s pacienty, ale 

také svázané ruce, které při tom 

mají. Symbolizovala i jakousi 

pomyslnou červenou linii, která 

byla překročena.

Mezitím se do sporu zapojily 

také Asociace domácí péče, 

Česká asociace sester – sekce 

domácí péče a odborná společ-

nost Gratia Futurum 913, tedy 

spolu s Charitou poskytovatelé 

98 % této formy péče. Protože 

však ani další jednání neskončila 

shodou, spustila Charita Česká 

republika začátkem července 

kampaň nazvanou Doma je 

doma a zveřejnila on-line výzvu 

a petici na záchranu domácí 

zdravotní péče. Odezva byla 

obrovská – během 7 týdnů se 

pod peticí sešlo přes 36 tisíc 

Už v srpnu 2018 vstoupily sestry 

domácí zdravotní péče do stávkové 

pohotovosti. Tato forma péče je pře-

depsaná lékařem a ze zákona musí 

být plně hrazena ze zdravotního 

pojištění. Ve skutečnosti stahoval 

nespravedlivě regulovaný systém 

úhrad od pojišťoven mzdu sester 

v domácí zdravotní péči hlubo-

ko pod celostátní průměr platu 

sester a poskytovatelé dostávali 

uhrazeno zhruba 60 % výkonů.

Cílem tedy bylo dostat od zdravot-

ních pojišťoven zaplaceno každý 

měsíc v plné výši za práci, kterou 

sestry skutečně odvedou.

Po sérii neúspěšných jednání 

s ministrem zdravotnictví a zástup-

ci zdravotních pojišťoven se proto 

zástupkyně sester vypravily 1. květ-

na 2019 před budovu ministerstva 

zdravotnictví a ovázaly stromy před 

ním červenými mašlemi; tímto ges-

tem se v den Svátku práce obrátily 

na šéfa resortu Adama Vojtěcha 

Významné akce, projekty a události 

mácí zdravotní péči o 10 tisíc 

korun a doplacení nespraved-

livých regulací za rok 2018 

a 2019. Tento skok by měl zajistit 

záchranu a stabilizaci dlouho-

době podfi nancované, přitom 

velmi efektivní oblasti veřejného 

zdravotnictví. „Jsme dojatí, kolik 

lidí se postavilo za práci zdra-

votních sestřiček, které zajišťují 

nemocným domácí péči. Jsou 

to velké profesionálky, kterých si 

nesmírně vážíme. Děkujeme také 

našim zaměstnancům a sympati-

zantům, kteří sestry v protestech 

podpořili. V zátěžové situaci se 

potvrdilo, že jsme jednou velkou 

charitní rodinou,“ uvedl ředitel 

Charity Česká republika Lukáš 

Curylo v listopadu 2019, kdy 

mohla být stávková pohoto-

vost sester ukončena.

sérii následných velmi náročných 

a napjatých jednání s premiérem za 

účasti ministra zdravotnictví dosáh-

nout změny úhradové vyhlášky 

pro následující rok. Silnou pod-

poru přitom poskytly zástupcům 

domácí péče odbory ve zdravotnictví 

v čele s Dagmar Žitníkovou. Kro-

mě lepšího bodového ohodnocení 

výkonů bylo vyjednáno zvýšení 

superhrubé mzdy sester v do-

podpisů, tedy třikrát víc, než je 

zapotřebí pro předání petičnímu 

výboru Poslanecké sněmovny. 

Podpořila ji i řada významných 

osobností: vedle arcibiskupa 

Jana Graubnera nebo odboro-

vého předáka Josefa Středuly 

například místopředsedkyně 

Senátu Miluše Horská, senátoři 

Šárka Jelínková a Herbert Pavera 

či bývalá ministryně zdravotnictví 

Zuzana Roithová. Připojili se i her-

ci Filip Tomsa, Jiří Mádl, herečky 

Veronika Khek Kubařová, Dana 

Batulková, Vanda Hybnerová, 

Zlata Adamovská – a také Alena 

Mihulová, představitelka hlavní 

postavy ve fi lmu Domácí péče.

Do 30. září petici podepsalo 

70 086 občanů. Díky této vlně 

podpory se zástupcům domácí 

zdravotní péče podařilo na za-

čátku října dosáhnout veřejného 

slyšení před petičním výborem 

Poslanecké sněmovny – a po 

v Charitě Česká republika v roce 2019

Bc. Štěpánka Kecková, 

ředitelka Oblastní charity 

Česká Kamenice

Ing. Danuše Martinková,

ředitelka Charity Nový 

Hrozenkov

Ing. Kristina Stoszková,

bývalá zástupkyně ředitele 

pro oblastní charity Diecéze 

ostravsko-opavské

Mons. František Radkovský,

emeritní biskup plzeňský 

a prezident Diecézní charity Plzeň

Mgr. Eva Hradečná,

metodička sociálních služeb 

Arcidiecézní charity Praha

Pavel Přikryl, údržbář 

v Domově sv. Kříže v Kroměříži

Bc. Oleh Kuzyk, dobrovolník 

Řeckokatolické charity

Ing. Tea Tihounová 

in memoriam, zakladatelka 

a vedoucí mise v Zambii 

(ocenění převzala Jaroslava 

Zabloudilová, Teina matka)

Slavnostní udílení proběhlo 

ve čtvrtek 31. října 2019 

v Obecním domě v Praze před 

benefi čním koncertem Arcidiecé-

zní charity Praha.

Ocenění udělované od roku 

2008 je poděkováním a veřejným 

uznáním pracovníkům, dobrovol-

níkům a podporovatelům Charity 

Česká republika za jejich nelehkou 

a obětavou práci. Jednotlivé kan-

didáty nominují diecézní Charity se 

souhlasem místního biskupa. Cenu 

Charity Česká republika za rok 

2019 obdrželi:

Martin Bohůn, IT pracovník 

Oblastní charity Hodonín

Bc. Olga Medlínová, DiS., 

ředitelka Oblastní charity 

Strakonice

Blanka Kelková, DiS.,

sociální pracovnice Farní charity 

Chrudim

Cena Charity Česká republika 2019: zleva Lukáš Curylo, ředitel Charity Česká republika, Boris Kučera z T-Mobile, Martin Bohůn, 

Olga Medlínová, Blanka Kelková, Štěpánka Kecková, Danuše Martinková, Kristina Stoszková, František Radkovský, Eva Hradečná, 

Pavel Přikryl, Oleh Kuzyk, Jaroslava Zabloudilová.

CENA CHARITY ČESKÁ REPUBLIKA

DOMA JE DOMA: KAMPAŇ ZA ZÁCHRANU DOMÁCÍ ZDRAVOTNÍ PÉČE
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pomezí v sociálních službách, 

Lidé, pro které neexistu-

je vhodná pomoc a Systém 

ochrany dítěte; výstupy diskusí 

obdržely příslušné instituce. Od 

září probíhala stáž 22 pracov-

níků v charitních sociálních 

službách zaměřená na předávání 

dobré praxe; vzniklo také video 

a leták informující o nabídce 

a charakteru sociální práce.

FEAD
øíjen 2016 – záøí 2020

(FEAD, MPSV – OP potravinové 

a materiální pomoci)

Pokračovalo poskytování potravi-

nové a materiální pomoci lidem 

a rodinám v nouzi fi nancované 

z prostředků Fondu evropské po-

moci nejchudším osobám (FEAD) 

a ze státního rozpočtu prostřed-

nictvím operačního programu 

potravinové a materiální pomoci. 

Kromě základních potravin byly 

poskytovány hygienické a domácí 

potřeby, textil, stany, spacáky 

a karimatky a také poradenství 

v tíživých životních situacích 

či aktivizační služby pro rodiny 

s dětmi. Rozdělování pomoci 

PROJEKTY

Ke kvalitě v Charitě II
záøí 2018 – srpen 2020

6 966 107,10 Kè (Evropský 

sociální fond, operaèní 

program Zamìstnanost)

Projekt zaměřený na zvyšová-

ní kvality sociálních služeb 

poskytovaných Charitami 

v jednotlivých arcidiecézích 

a diecézích, na posílení odbor-

nosti zaměstnanců prostřednic-

tvím sítě metodické podpory 

v podobě odborného kolegia 

a na zvýšení prestiže i pově-

domí o nabídce a charakteru 

sociální práce. V roce 2019 

konzultovali metodici standardy 

kvality v 103 sociálních službách 

a ve 35 z nich proběhl audit 

nebo další konzultace s tím 

spojené. Celkem byla poskytnuta 

podpora 324 zaměstnancům 

sociálních služeb v rozsahu 

2 947,75 hodiny. Širší odborné 

veřejnosti byly určeny 3 kulaté 

stoly věnované řešení palči-

vých celospolečenských témat, 

konkrétně Zdravotně-sociální 

zboží. Do jedné z největších 

charitativních akcí se zapojují 

tisíce dobrovolníků, zaměstnanci 

prodejen a neziskové organizace. 

Neziskové organizace využijí dary 

pro seniory, matky samoživitelky, 

pěstounské rodiny, děti z dět-

ských domovů, hendikepované 

či lidi bez domova a v nouzi. 

• Celorepubliková kampaň 

Noc venku na podporu lidí bez 

domova proběhla 21. listopadu

v 15 městech. 

• Koncert Češi pro Srí Lanku

se konal 1. června v pražském 

hotelu Hilton pod záštitou minist-

ra zahraničních věcí Tomáše Pe-

tříčka. Zorganizovala ho Česká 

centra ve spolupráci s Charitou 

Česká republika. Šlo o odpověď 

na teroristické útoky muslim-

ských radikálů na Velikonoční 

neděli na Srí Lance, které si vy-

žádaly na 260 mrtvých a více než 

500 zraněných. Výtěžek koncer-

tu, na němž vystoupila Filharmo-

nie Bohuslava Martinů ze Zlína 

pod vedením indického dirigenta 

Debashisho Chaudhuriho, ve 

výši 347 767 Kč, tedy 15 tisíc 

dolarů, putoval prostřednictvím 

partnerské organizace Caritas Sri 

Lanka rodinám obětí atentátů. 

• Na tradiční prezentaci 

neziskových organizací NGO 

Market 2019 představila 

Charita 10. dubna v Praze své

aktivity doma i v zahraničí. 

• V komiksu dobrých skutků 

se ocitli 4. a 5. července

návštěvníci stanu Charity 

během Dnů dobré vůle na 

Velehradě. Chariťákům v ži-

votní velikosti totiž vycházely 

z úst bubliny se zajímavými 

příběhy popisujícími zážitky ze 

služby i ze setkání s lidmi, kteří 

mají odvahu a sílu pomáhat 

druhým. Prezentaci tradičně 

připravila Arcidiecézní charita 

Olomouc. 

• Papež František ukládá 

ve svém poselství křesťanům, 

aby chudým lidem dodávali 

naději. K výzvě se připojila 

i Charita Česká republika: 

v pořadí už třetí Světový den 

chudých připadl v roce 2019 

na 17. listopadu.

AKCE
Na téma Jsme s lidmi aneb Proč 

mají poradny pořád plno? jsme 

ve spolupráci s Českou biskupskou 

konferencí uspořádali 19. června

díky prostředkům z nadace 

Renovabis snídani pro novináře, 

na níž vystoupili ředitel Charity 

Česká republika Lukáš Curylo, 

generální sekretář ČBK Stanislav 

Přibyl a vedoucí poradny azylového 

Domu sv. Terezie v Praze Radima 

Ivančicová. V 69 charitních po-

radnách každoročně bezplatně 

pomůžeme téměř 35 tisícům 

lidí.

• V jarní části Sbírky potravin se

18. května podařilo vybrat 212 tun 

potravin a 23 tun drogistického 

zboží, podzimní sbírka 23. listo-

padu vynesla rekordních 330 tun 

potravin a 52 tun drogistického 

koordinuje Charita Česká repub-

lika ve spolupráci s diecézními 

Charitami. V roce 2019 přijalo 

opakovaně potravinovou pomoc 

přes 30 000 lidí, materiální po-

moc téměř 20 000 lidí.

VOJENSKÝ FOND 
SOLIDARITY
V rámci veřejné sbírky pro 

Českou republiku spravujeme 

Vojenský fond solidarity urče-

ný na podporu dětí vojáků, 

kteří zahynuli při výkonu 

služby doma nebo v zahraničí. 

Fond rovněž poskytuje pomoc 

vojákům v činné službě,

kteří utrpěli těžké zranění, vážně 

onemocněli nebo je postihlo 

úmrtí v rodině. Charita Česká 

republika spravuje rozsáhlou 

databázi fi remních i indivi-

duálních dárců, kteří do fondu 

přispívají, a s výborem fondu 

úzce spolupracuje při zpra-

cování darovacích smluv 

a poskytování fi nanční pomo-

ci. V roce 2019 jsme adminis-

trovali 14 561 darů v celkové 

výši 5 888 844,82 Kč, formou 

darovacích smluv bylo rozděle-

no 649 589 Kč. Vojenský fond 

solidarity vydává samostatnou 

výroční zprávu, zveřejňovanou 

na www.fondsolidarity.army.cz. 

Děkujeme všem, kteří se spolu 

s námi na poskytování pomoci 

potřebným prostřednictvím toho-

to fondu podílejí.
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DIECÉZE 
ČESKÉ BUDĚJOVICE
Diecézní charita Č. Budějovice 

začala prostřednictvím projektu 

YoungCaritas podporovat v mla-

dých lidech zájem o dobrovolnic-

tví. • Její projekt Adopce na dálku 

v Zimbabwe oslavil 10 let existen-

ce. Nyní mění název na Darovaný 

domov a od adopce konkrétního 

dítěte přechází na podporu celého 

dětského domova. • Charita 

Jindřichův Hradec otevřela nové 

prostory, v nichž sídlí nízkopra-

hové zařízení pro děti a mládež 

Kompas, poradna pro lidi v nouzi 

a sociálně aktivizační služba pro 

rodiny s dětmi. • Charita Písek 

otevřela nové prostory pro domácí 

zdravotní péči, pečovatelskou 

službu a dobrovolnické centrum.

Významné akce, projekty a události  

DIECÉZE 
HRADEC KRÁLOVÉ
Den Charity připomněl sv. Anež-

ku Českou bohoslužbou a pro-

gramem přednášek. Za obětavou 

službu nemocným a potřebným 

bylo oceněno 23 ošetřovate-

lek, pečovatelek, sociálních 

i administrativních pracovníků. 

• Na 7. ročníku festivalu Setkání 

národů představilo 25 zemí své 

národní tance, hudbu, umění 

i kuchyni. • Novou ředitelkou 

Diecézní charity Hradec Králové 

se stala Anna Maclová. • Diecé-

zní Charita spustila vzdělávací 

projekt DekaCert CZ podporující 

identifi kaci charitních pracovníků 

s křesťanskými hodnotami. Pro-

jekt fi nančně podpořila nadace 

Renovabis. 

ARCI DIECÉZE 
OLOMOUC
Charita Vyškov otevřela Komu-

nitní centrum Bohumíra Bunži 

s centrem denních služeb 

a osobní asistence. • Na zahradě 

centra denních služeb Světlanka 

vysázela Charita Svitavy ovocný 

Sad Olgy Havlové a uspořádala 

v něm hudební festival Vzadu 

v sadu. • Na území arcidiecéze 

poskytují Charity už více než 

20 let domácí hospicovou péči. 

V roce 2019 začala Charita 

Olomouc poskytovat mobilní 

hospicovou péči i mimo olo-

moucký okres. • Charita Přerov 

otevřela nízkoprahové denní cen-

trum Lorenc pro lidi bez domova. 

• V Rožnově pod Radhoštěm 

vzniklo nízkoprahové zařízení pro 

děti a mládež Triumf, podporova-

né pracovníky Charity Valašské 

Meziříčí.

DIECÉZE 
OSTRAVSKO-OPAVSKÁ
Charita Jeseník zahájila rekon-

strukci Domova pokojného 

stáří sv. Františka. • Pečovatelky 

Charity Odry získaly k dispozici 

3 nové vozy. • Charita Opava 

uspořádala 11. ročník fotosoutě-

že Můj svět určené zaměstnan-

cům, dobrovolníkům a klientům 

Charit z celé republiky. • Charita 

Studénka dokončila výstavbu 

skladu kompenzačních pomů-

cek.

DIECÉZE PLZEŇ
Nové Komunitní centrum Hor-

šovský Týn poskytuje prostor 

a zázemí kulturním a spole-

čenským akcím, sociální práci 

a komunitnímu setkávání. Zašti-

ťuje doučování dětí a setkávání 

maminek v obtížné životní situaci. 

• Oslavili jsme řadu výročí: 10 let 

Domova pro seniory sv. Pavla, 

denního stacionáře a sociálně 

terapeutických dílen Pohodička 

v Rokycanech, 25 let Charity 

Karlovy Vary, 20 let Domova pro 

matky s dětmi v tísni v Domažli-

cích, 20 let Domova sv. Alžběty 

pro seniory v Plzni.

ARCIDIECÉZE PRAHA
Arcidiecézní charita Praha 

zrekonstruovala zchátralý objekt 

v Třeboradicích a přestavěla ho 

na čtyři malometrážní byty pro so-

ciálně slabé rodiny. • Potravino-

vou pomoc, vybavení domácností 

i nové bydlení získaly indické rodi-

ny postižené srpnovými povod-

němi. Pomoc putovala do státu 

Karnátaka, v němž čeští dárci 

podporují vzdělání dětí v progra-

mu Adopce na dálku®. • Porad-

na Magdala, která se zaměřuje 

na pomoc obětem násilí, oslavila 

20 let svého působení. • Charita 

v pražské arcidiecézi oslavila sté 

výročí založení benefi čním kon-

certem v Obecním domě v Praze. 

• Charita Starý Knín otevřela 

v Dobříši bezbariérový stacionář 

pro děti s poruchami autistického 

spektra. • Charita Slaný vybu-

dovala nové zázemí pro práci 

dobrovolníků i materiální pomoc 

potřebným. • Charita Kralupy nad 

Vltavou zakoupila a zrekonstruo-

vala dům v centru města. Původní 

hernu nahradily sociální služby na 

pomoc sociálně slabým rodinám, 

sociální byty a kavárna. • Pečova-

telská služba Charity Neratovice 

převzala v Senátu Cenu kvality 

v sociální péči v kategorii terénní 

sociální služby pro seniory.

• Další charitní projekt v diecézích 

se týká podpory integrace cizinců 

a osob s udělenou mezinárodní 

ochranou na území kraje do větši-

nové společnosti. • Nově otevřený 

Dům sv. Anežky v Hlinsku poskytl 

zázemí sociálně terapeutickým 

dílnám, pečovatelské službě, osobní 

asistenci a sociálně aktivizační služ-

bě pro rodiny s dětmi. • V Holicích 

u Pardubic začala fungovat palia-

tivní ambulance. • Nové poradny 

hospicové a paliativní péče v Trut-

nově a v Náchodě poskytují pomoc 

a podporu nevyléčitelně nemocným 

i jejich blízkým. • Charita Polička 

má nové kontaktní místo občanské 

poradny v Bystré. • Charita Přelouč 

otevřela nízkoprahové zařízení pro 

děti a mládež Jakub klub 18. •

Charita Jičín otevřela pobočku so-

ciálně aktivizační služby pro rodiny 

s dětmi v Nové Pace. • Sociální 

podnik Charity Jičín Prádelna Vero-

nika vytvořil čtyři pracovní místa pro 

lidi s hendikepem..

DIECÉZE LITOMĚŘICE
Charita Litoměřice dokončila projekt 

poradenského centra. • Charita 

Lovosice zrekonstruovala budo-

vu azylového domova pro matky 

s dětmi. • Charita Ústí nad Labem 

otevřela Dům sv. Materny, v němž 

našly zázemí terénní programy, 

nízkoprahové zařízení pro děti 

a mládež a sociálně aktivizační 

služba pro rodiny s dětmi. • Charita 

Česká Lípa v truhlářské dílně reno-

vuje a upravuje darovaný nábytek 

pro další použití. • Charita Most 

poskytuje v nově rekonstruovaném 

Centru sociální pomoci pět sociál-

ních služeb.

v diecézích v roce 2019

DIECÉZE BRNO
Diecézní charita Brno praco-

vala na rozvoji projektu charitní 

záchranné sítě určené lidem 

v nejvyšší nouzi. • Nákladem 

50 milionů Kč zbudovala 

Charita Jihlava z vybydlené-

ho činžovního domu moderní 

Centrum sociálních služeb. 

• Charita Třebíč uspořádala 

konferenci na téma Kde se bere 

recidiva a jak na ni. 

• Charita Brno připravila první 

setkání dobrovolníků nazvané 

DOBROpiknik. • Nový dárcov-

ský projekt Den pro Charitu 

přiblížil veřejnosti příběhy hrdinů 

všedních dní, zaměstnanců 

Diecézní charity Brno.
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Vykoledované peníze slouží lidem 

v nouzi a na okraji – seniorům, do 

jejichž domácností dojíždějí charitní 

pečovatelky a ošetřovatelky, mat-

kám s dětmi v tísni, které hledají 

ztracenou rovnováhu v azylových 

domech, lidem s postižením navště-

vujícím charitní stacionáře, lidem bez 

domova v charitních noclehárnách 

nebo lidem vážně nemocným v péči 

domácí služby a hospicové péče. 

A také rodinám, které se ocitly v mi-

mořádně těžké životní situaci,

například kvůli požáru či povodni. 

Část výtěžku putuje na zahraniční 

projekty na pomoc bližním v nouzi, 

kteří čelí následkům válečných kon-

fl iktů či přírodních katastrof nebo žijí 

ve složitých podmínkách rozvojových 

zemí.

V roce 2019 proběhl už 

19. ročník této největší 

a nejúspěšnější sbírkové 

akce v České republice. 

Na 66 tisíc dobrovolníků, 

dětí i dospělých, vyrazilo 

od 1. do 14. ledna do ulic 

a do úředně zapečetěných 

pokladniček se jim poda-

řilo vybrat 119 184 353 Kč. 

Celkový výtěžek sbírky 

činil po započtení dár-

covských SMS a dalších 

fi nančních darů na sbírko-

vý účet 122 301 607 Kč.

Výtěžek se rozděluje kaž-

dý rok podle stejného klíče 

a předem daných a jasných 

pravidel: 65 % částky se vrací 

Charitám, které ji vykoledovaly, 

15 % využívají na své projekty 

diecézní Charity, 10 % putuje na 

pomoc potřebným do zahraničí 

a do krizového fondu, z něhož se 

čerpá při mimořádných událos-

tech, 5 % se využije na celostátní 

projekty a 5 % pokrývá podle 

zákona režii sbírky.

www.trikralovasbirka.cz

Diecéze
Počet skupinek 

koledníků

Výnos 

koledování

ACH Olomouc 5 660 29 828 905

ACH Praha 1 956 7 794 109

DCH Brno 5 210 28 213 047

DCH České Budějovice 1 710 7 499 909

DCH Hradec Králové 4 114 18 451 768

DCH Litoměřice 972 3 241 910

DCH ostravsko-opavská 3 108 18 681 476

DCH Plzeň 1 222 5 473 229

Celkem 23 952 119 184 353

V době konání sbírky se pořá-

dají nejrůznější akce pro veřej-

nost i pro koledníky – průvody 

Tří králů, žehnání koledníkům, 

koncerty, výstavy, bruslení pro 

děti a podobně. Jejich vrcholem 

bývá Tříkrálový koncert uvá-

děný v přímém přenosu Českou 

televizí: diváci, kteří jej sledovali 

6. ledna 2019, přispěli na sbírko-

vý účet formou DMS částkou 

1 266 495 Kč.

Tříkrálová sbírka
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CHARITNÍ DOBROVOLNÍCI KROMĚ JINÉHO:

• navštěvují klienty v domácnostech, povídají si s nimi, čtou jim, vaří, hrají 

s nimi společenské hry nebo s nimi trénují paměť

• doprovázejí je při jednání na úřadech, ale také třeba při návštěvách jejich 

přátel a známých, jezdí s nimi na výlety

• s lidmi s mentálním postižením malují, muzicírují nebo dělají ruční práce

• klientům všeho věku a různého postižení pomáhají prostřednictvím 

canisterapie nebo hipoterapie

• doučují děti, především ze sociálně slabých rodin a vyloučených lokalit, 

a tráví s nimi smysluplně volný čas

• asistují dětem ve školních družinách, pomáhají při přípravě a vedení 

dětských táborů

• charitním zařízením zajišťují administrativu, odbornou agendu (právní, 

redakční, IT), údržbářské a zahradnické práce, podílejí se na výdeji jídel, 

vypomáhají při pořádání kulturních a sportovních akcí apod.

• podílejí se na organizování sbírek potravin a oblečení

• vypomáhají při odvozu klientů na nedělní bohoslužby

• doučují cizince a pomáhají s překlady a tlumočením

• dopisují si s vězni

• pro osamělé seniory vyrábějí dárky a přání atd.

Na těchto i dalších aktivitách se dlouhodobě podílelo 2 616 dobrovol-

níků a krátkodobě nebo jednorázově 3 903 dobrovolníků. Lidem, 

kteří potřebovali jejich pomoc, věnovali celkem 207 723 hodin svého 

času, což je v přepočtu 8 655 dnů, tedy téměř 24 let! Do tohoto výčtu 

patří také 31 dobrovolníků, kteří Charitě věnovali 896 hodin v rámci 

krizové pomoci.

Bez desetitisíců ochot-

ných lidí, kteří se rozhod-

nou věnovat část svého 

času, energie a schopnos-

tí ve prospěch druhých, 

to vše navíc bezplatně, by 

aktivity a služby Charity 

Česká republika téměř 

nebylo možné vykonávat 

a zajišťovat.

V rámci celé Charity pomáhalo 

v průběhu roku 2019 celkem 

72 646 dobrovolníků, což je 

sice o něco méně než v před-

chozím roce, ale tentokrát na 

každého dobrovolníka průměrně 

připadá větší počet hodin. 

Nezištné práci totiž dohromady 

věnovali 505 343 hodin 

svého času, což odpovídá 

21 056 dnům a téměř 58 rokům!

Tradičně nejvíce dobrovolníků 

spolupracuje s Charitou ve 

dnech, kdy se koná Tříkrálová 

sbírka. V roce 2019 to bylo 

66 096 malých i velkých, kole-

dníků i organizátorů, kteří tak 

sbírce darovali 296 751 hodin 

svého času – tedy 12 365 dní 

nebo více než 34 roků.

• církev a společnost 
doma i ve světě

• zprávy z vašeho regionu
• komentáře a rozhovory

• kultura a TV program
• témata do hloubky
• duchovní povzbuzení
• rodina a vztahy 

Kousek neděle na každý den 

Katolický týdeník

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

Snímek Vojtěch Pospíšil / Člověk a Víra
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Sociální a zdravotní služby 

v České republice pohledem 

Charity. Několik našich zaměst-

nanců rovněž působilo v pra-

covních skupinách organizace 

Caritas Europa zaměřených na 

rozvojovou spolupráci, migraci 

a boj s chudobou a sociálním 

vyloučením.

Velmi nám záleží na dobré 

kvalitě sociálních služeb: k jejich 

zlepšení přispívá dvouletý 

projekt metodické podpory 

služeb Ke kvalitě v Chari-

tě II (více o něm na straně 4). 
V jeho rámci jsme v roce 2019 

konzultovali standardy kvality 

ve 103 charitních službách 

a uspořádali 8 odborných kole-

gií pro metodiky. Také proběhly 

tři kulaté stoly pro odbornou 

veřejnost, jejichž výstupem byly 

odborné zprávy sloužící dále 

jako podklad pro advokač-

ní činnost Charity Česká 

republika.

Pro práci Charit je nezbytné 

sdílení dobré praxe a tříbení 

společného názoru. Napomá-

hají tomu setkání tzv. kolegií na 

diecézních úrovních i na celo-

státní úrovni. Tato kolegia jsou 

odbornou platformou pracovníků 

ze stejných oblastí a představují 

příležitost pro konzultaci a navr-

hování nových kroků. V sociální 

a zdravotní oblasti pracuje na 

celonárodní úrovni devět odbor-

ných kolegií:

• Kolegium azylových domů 

pro matky s dětmi v tísni

• Kolegium migrace

• Kolegium poraden

• Kolegium sociálně aktivizačních 

služeb pro rodiny s dětmi

• Kolegium sociálních pracovní-

ků-metodiků

• Kolegium sociálních projektů

• Kolegium sociálních služeb 

pro osoby bez přístřeší

• Kolegium sociálních služeb 

pro seniory

• Zdravotnické kolegium

a zároveň také potřeby a zájmy 

zaměstnanců Charity, kteří se jim 

snaží pomáhat. Zástupci Charity 

působí v pracovních skupinách 

ministerstev a spolupracují s dalšími 

institucemi a organizacemi jak na 

půdě České republiky, tak v rámci 

Evropy – např. s Evropskou sítí proti 

chudobě a sociálnímu vyloučení 

(EAPN ČR), Platformou 10, Platfor-

mou pro sociální bydlení nebo Unií 

zaměstnavatelských svazů.

V roce 2019 se naše advokační 

činnost zaměřila na dluhovou 

problematiku ve snaze zlepšit 

podmínky pro zaměstnavatele, 

dlužníky i věřitele. Dalším velkým 

tématem byla potřeba komplexní-

ho řešení sociálně-zdravotního 

pomezí a kromě toho jsme začali 

usilovat o prosazení legislativního 

zakotvení tzv. street medicine,

tedy zdravotní péče v terénu.

Ve spolupráci s Caritas Euro-

pa jsme připravili zprávu Caritas 

CARES 2019 o dostupnosti služeb 

Hlavním posláním Charity Česká re-

publika je poskytování služeb sociální 

a zdravotní péče či sociální prevence 

lidem, kteří se ocitli v akutní nouzi 

nebo v tíživé sociální situaci, zdravotně 

postiženým a nevyléčitelně nemocným, 

lidem bez domova, vězňům, uživatelům 

návykových látek, obětem domácího 

násilí i obchodu s lidmi. Ale také všem, 

které postihla mimořádná událost, jako 

jsou povodně nebo požáry.

Typ Počet služeb Počet uživatelů

1  PORADNY 81 44 568

2  SLUŽBY SOCIÁLNÍ PÉČE 359 26 789

3  SLUŽBY SOCIÁLNÍ PREVENCE 376 44 645

4  ZDRAVOTNÍ SLUŽBY 140 49 583

5  HOSPICOVÉ SLUŽBY 78 5 562

6  OSTATNÍ SLUŽBY 412 neeviduje se

Celkem 1 446 171 147

Hájíme zájmy 
znevýhodněných a ohrožených

Sociální a zdravotní služby v roce 2019

CHARITNÍ SLUŽBY

V rámci celostátní „rodiny“ Charit jsme v průběhu roku 2019 posky-

tovali 1 446 služeb. Sociální služby jsou registrovány podle záko-

na 108/2006 Sb., o sociálních službách, jenž je člení na tři typy: 

1. odborné sociální poradny, 2. služby sociální péče, 3. služby 

sociální prevence. Do celkového výčtu dále zahrnujeme: 4. zdra-

votní služby, 5. hospicové služby. Jako šesté v pořadí uvádíme  

služby ostatní, tedy doplňkové a podpůrné, které nelze zařadit do 

uvedených kategorií.

Díky širokému záběru působení a na základě 

svých dlouholetých zkušeností se podílíme 

na úpravách systému sociálních a zdravot-

ních služeb i legislativy týkající se sociální 

oblasti. Vždy se při tom snažíme hájit zájmy 

a prospěch klientů, s nimiž pracujeme, i ostat-

ních znevýhodněných nebo ohrožených lidí –
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Ukázat cestu

ODBORNÉ SOCIÁLNÍ 

PORADNY

Pracovníci poraden pomáhají 

uživatelům při jednání s úřady, 

zprostředkovávají pomoc, věnují 

se pracovně právním vztahům, 

bydlení, rodině, mezilidským 

a majetkoprávním vztahům, 

obraně lidí v nouzi a dalším soci-

álně právním záležitostem.

Charita disponuje 81 odborný-

mi poradnami, které poskytly 

44 568 fyzickým osobám

celkem 174 562 intervencí 

(kontaktů). Objemy kontaktů 

a intervencí různých oblastí pora-

denství ukazuje tabulka.

Dvě třetiny poraden také posky-

tují dluhové poradenství, které 

svým objemem odpovídá třetině 

všech intervencí poskytnutých 

v rámci občanského poradenství. 

Sociální pracovníci klientům po-

mohou s orientací v situaci, spo-

lečně se snaží nastavit splátkové 

kalendáře nebo zažádat o od-

dlužení. S problémy s dluhy se 

na Charitu obrátilo 12 920 osob,

z nichž průměrně každý šestý 

podal návrh na povolení od-

dlužení (celkem podáno 2 248). 

Zhruba desetina klientů (1 261) 

sice byla v úpadkové situaci, ale 

nemohli požádat o oddlužení

kvůli povinné hranici splacení 

30 % pohledávek či příliš nízké 

nezabavitelné částce. Na základě 

těchto zkušeností podporovala 

Charita novelu insolvenčního 

zákona, která tyto překážky 

odstranila a významně rozšířila 

možnosti oddlužení. Novela 

vstoupila v platnost 

1. 6. 2019.

entů. Zejména šlo o terénní 

pečovatelskou službu a osobní 

asistenci, ale také o tísňovou 

péči a podporu samostatného 

bydlení. Lidem, kteří se rozhodli 

pečovat o své blízké, pomáhají 

odlehčovací služby. K dispo-

zici jsou také denní a týdenní 

stacionáře či centra denních 

služeb. Pokud okolnosti uživa-

telům nedovolují setrvat v přiro-

Charitní služby poskytují 

podporu a pomoc lidem, kteří 

se o sebe kvůli zdravotnímu 

omezení nebo hendikepu 

nedokážou postarat a zároveň 

jim nemohou pomoci rodinní 

příslušníci či jiné blízké osoby. 

Tyto formy pomoci spadají pod

služby sociální péče, kterých 

Charita v roce 2019 provozo-

vala 359 a týkaly se 26 789 kli-

Typ Počet služeb

Občanské poradny 70

 − z toho poraden, které se věnují dluhovému poradenství 49

 − z toho pro cizince 7

Poradny pro seniory 1

Poradny pro osoby se zdravotním postižením 2

Poradny pro oběti trestných činů a domácího násilí 1

Hospicové poradny 7

Celkem 81

Služby sociálního poradenství

Počet kontaktů a intervencí (dohromady) ve všech 

registrovaných poradnách 
174 562

Počet uživatelů* ve všech poradnách 44 568

Dluhové poradenství

Počet kontaktů a intervencí dluhového poradenství 71 954

Počet uživatelů dluhového poradenství 12 920

Počet podaných insolvenčních návrhů v roce 2019 2 248*

*Z toho 711 před novelou insolvenčního zákona, 1 537 po jeho novele

Počet uživatelů dluhového poradenství z roku 2019, kterým 

jejich situace neumožňovala požádat o oddlužení (hranice 

splacení 30 % pohledávek, příliš nízká nezabavitelná částka)

1 261*

*Z toho 875 před novelou insolvenčního zákona, 386 po jeho novele

* Počet osob, které v roce 2019 opravdu využily službu a mají uzavřenou platnou smlou-

vu; jedna fyzická osoba se však započítává jen jednou za rok, nikoli při každé návštěvě. 

Nejde o klienty, kteří využili pouze základní poradenství.

Zachovat přirozené domáci prostředí

SLUŽBY SOCIÁLNÍ PÉČE

Služba Počet služeb Počet uživatelů Další údaje

Osobní asistence 48 1886

Pečovatelská služba terénní* 130 18 312
počet pečovatelek: 1 741; 

počet výkonů: 3 858 875

Pečovatelská služba ambulantní* 23 404

Tísňová péče 2 188

Podpora samostatného bydlení 2 70

Odlehčovací služby 30 2 227

Centra denních služeb 14 355

Denní stacionáře 37 908

Týdenní stacionáře 5 64 kapacita: 35

Domovy pro osoby se zdravotním 

postižením
2 103 kapacita: 105

Domovy pro seniory 37 1 496 kapacita: 1 147

Domovy se zvláštním režimem 12 414 kapacita: 337

Chráněné bydlení 17 362 kapacita: 306

Celkem 359 26 789

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

Služby sociální péče

zeném prostředí, nabízí se řada 

pobytových služeb: domovy 

pro seniory, domovy se zvláštním 

režimem či služby chráněného 

bydlení. Rozsahem jsou nejvý-

znamnější pečovatelské te-

rénní služby, které poskytovalo 

1 741 pečovatelek či pečova-

telů 18 312 klientům; v součtu 

šlo o 3 858 875 výkonů.
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Nabídnout
útočiště a podporu

SLUŽBY SOCIÁLNÍ 

PREVENCE 

Patří sem 376 registrovaných 

služeb s celkovým počtem 

44 645 uživatelů – a pomáhají 

překonat krizovou situaci lidem, 

kteří se v ní ocitli kvůli svým návy-

kům, způsobu života nebo soci-

álně znevýhodňujícímu prostředí; 

mimo jiné také brání společnost 

před šířením nežádoucích spole-

čenských jevů.

Jednou z takových skupin jsou

lidé bez domova. Okamžitou 

pomoc, jako je možnost se umýt, 

najíst a odpočinout si, najdou 

potřební v nízkoprahových 

denních centrech – v roce 2019 

evidovala Charita 213 912 ná-

vštěv a 329 983 úkonů, při nichž 

se řešila například ztráta bydlení, 

zaměstnání či dokladů.

Jednorázovou pomoc a místa pro 

přespání poskytují noclehárny, 

které se snaží motivovat klienty 

k využívání navazujících sociál-

ních či veřejných služeb. Azylové 

domy pak pomáhají klientům 

zvládnout jejich celkovou tíživou 

sociální situaci a na nezbytně 

nutnou dobu poskytují i ubytová-

ní. Smlouvu v azylových domech 

Charity uzavřelo v roce 2019 

1 462 osob.

s fi nančními problémy způsobe-

nými nedostatečnými platbami 

a regulacemi od zdravotních 

pojišťoven. Na podfi nancování 

této formy péče jsme opako-

vaně – a neúspěšně – upozor-

ňovali jak zdravotní pojišťovny, 

tak Ministerstvo zdravotnictví ČR. 

Vleklou situaci hrozící kolapsem 

domácí zdravotní péče pomohla 

zvrátit letní petiční akce Doma 

je doma (více o ní na straně 2), 
po níž se podařilo zajistit pro rok 

2019 i rok následující odpovídající 

fi nancování.

Domácí zdravotní péči posky-

tujeme už více než čtvrt století. 

Provozujeme 84 středisek,

ve kterých v roce 2019 pra-

covalo 880 sester, jež ošetřily 

47 160 pacientů. Většina stře-

disek se v roce 2019 potýkala 

Ošetřovat v přirozeném domácím prostředí

ZDRAVOTNÍ SLUŽBY

Jsme největším nestátním poskytovatelem zdravotních služeb u nás. 

Poskytujeme je ve 218 zdravotnických zařízeních (viz graf 1), ve kterých 

pracuje 1 582 sester (viz graf 2); za rok 2019 bylo ošetřeno celkem 

54 972 pacientů (viz graf 3).

Služba
Počet 

služeb

Počet 

uživatelů
Další údaje

Raná péče 4 400

Telefonická krizová pomoc 1 4 290

Tlumočnické služby

Azylové domy: matky či 

otcové s dětmi v tísni
42 3 458

počet rodin: 1 223; 

kapacita: 1507

Azylové domy: muži i ženy 23 1 462 kapacita: 566

Domy na půl cesty 4 51 kapacita: 41

Kontaktní centra 7 1 739

Krizová pomoc 7 1 548

Intervenční centra 3 573
počet kontaktů a inter-

vencí: 4 907

Nízkoprahová denní centra 29 7 660
počet návštěv: 213 912; 

počet úkonů: 329 983

Nízkoprahová zařízení pro 

děti a mládež
68 7 615

Noclehárny 23 3 651 kapacita: 424

Služby následné péče 4 155

Sociálně aktivizační služby 

pro rodiny s dětmi
56 3 301

Sociálně aktivizační služ-

by pro seniory a osoby se 

zdravotním postižením

12 1 315

Sociálně terapeutické dílny 24 686

Terapeutické komunity 1 1

Terénní programy 33 5 005
počet kontaktů a inter-

vencí: 93 539

Sociální rehabilitace 35 1 735

Celkem 376 44 645

Služby sociální prevence

Zaøízení Charity se zdravotní službou
(celkem 218)

Sestry pracující v Charitì 
(celkem 1 582)

Pacienti zdravotní péèe Charity
(celkem 54 972)

DOMÁCÍ ZDRAVOTNÍ PÉČE  

Matkám s dětmi v nouzi posky-

tují útočiště azylové domy pro 

matky, případně otce v tísni. 

V roce 2019 v nich bylo ubyto-

váno 3 458 rodičů a dětí, což 

odpovídá 1 223 rodinám. Pro 

dlouhodobý boj s chudobou 

a sociálním vyloučením jsou 

důležité i terénní programy, 

které vykázaly více než 93 tisíc 

kontaktů a intervencí.

V terénu působí sociálně aktivi-

zační služby pro rodiny s dětmi 

nebo pro seniory a osoby se zdra-

votním postižením. Prostor dětem 

a mládeži ze znevýhodněného 

prostředí nabízejí nízkoprahové 

kluby pro děti a mládež: v roce 

2019 je navštěvovalo 7 615 dětí 

nebo dospívajících. Pro rodiny 

s dětmi, jejichž vývoj je ohrožen, 

jsou oporou služby rané péče. 

Jednotlivé služby a počty přibližuje 

tabulka.
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Zachovat komplexní přístup

OSTATNÍ SLUŽBY 

Charity poskytují také další služby, které nejsou 

zakotveny v zákoně o sociálních službách. Jde 

o tyto typy:

Hospicové služby

Domácí hospicová péče (DHP) 51 středisek

počet ošetřených pacientů DHP 2 329

počet ošetřených pacientů DHP 

hospitalizovaných 
124

počet sester vyčleněných pro DHP 136

přepočtené úvazky sester vyčleněných 

pro DHP
85,78

počet vykonaných návštěv 60 617

celkový počet ošetřovacích dní 21 715

Mobilní hospicová péče 16 týmů 

počet týmů mobilní hospicové péče 16

počet zdravotních sester fyzicky 159

přepočtený počet úvazků 

zdravotních sester
65,59

počet pacientů 1 071

počet hospitalizovaných pacientů 9 (1,63 %)

počet vykonaných návštěv 17 301

platby od zdravotních pojišťoven 19 201 467

dofi nancování z jiných zdrojů 27 002 691

Lůžkové hospice 4

počet pacientů 1 284

kapacita hospicových lůžek 140

kapacita odlehčovacích lůžek 116

počet zdravotních sester fyzicky 82

přepočtené úvazky sester 58,23

Ambulance 7

Ambulance léčby bolesti 1

počet ošetřených pacientů 106

Ambulance paliativní medicíny 3

počet ošetřených pacientů 469

Ambulance fyzioterapie 3

počet ošetřených pacientů 303

Ostatní služby

Typ Počet

Charitní šatníky 81

Mateřská a rodinná centra a kluby – 

pomoc rodinám s dětmi
25

Dobrovolnická centra 35

Sklady použitého nábytku 12

Služby pro pěstouny 10

Vzdělávací centra 6

Kluby seniorů a volnočasové 

aktivity seniorů
14

Pomoc vězňům 7

Mobilní sprchy 2

Půjčovna kompenzačních pomůcek 151

Sociální bydlení – počet bytů 54

Ubytovny 3

Sociální podniky 12

Celkem 412

Domácí zdravotní péče 84 středisek

Počet zdravotních sester fyzicky 880

Přepočtené úvazky sester 590,71

Celkový počet vykonaných návštěv 1 410 976

Počet ošetřených pacientů 47 160

Zdravotní služby

Zdravotní péče v pobytových zařízeních 54 domovů

Domovy pro seniory 42

kapacita domovů pro seniory 1 341

počet klientů 1 807

počet zemřelých klientů 263

počet zdravotních sester fyzicky 247

přepočtené úvazky sester 173

Domovy se zvláštním režimem 12

kapacita domovů se zvláštním režimem 336

počet klientů 406

počet zemřelých klientů 54

počet zdravotních sester fyzicky 78

přepočtené úvazky sester 53,39

Doprovázet 
až do posledních dnů

HOSPICOVÉ SLUŽBY

Domácí hospicová péče a mobilní 

hospicová péče 

Posláním charitních sester je i doprovázení 

umírajících v posledních měsících života. Cha-

rita Česká republika má 51 středisek domácí 

hospicové péče, ve kterých pracuje 136 ses-

ter.  Za rok poskytly svou péči 2 329 lidem. 

V 16 týmech mobilní specializované pa-

liativní péče pracuje 159 sester. Za rok se 

postaraly o 1 071 pacientů, každý z nich byl 

v průměru ošetřován 26 dní. Pouze 1,63 % 

pacientů bylo nakonec pro závažné komplikace 

hospitalizováno.

Obě tyto formy péče o umírající mají vzrůstající 

trend: v průběhu roku 2019 se zvýšil počet 

sester a zároveň se zdvojnásobil počet ošet-

řených pacientů. Ne všechna nová zařízení 

mobilní specializované paliativní péče však 

mají smlouvu se zdravotními pojišťovnami, 

proto jsou jejich služby stále více než z jedné 

třetiny hrazeny z jiných zdrojů než z veřejného 

zdravotního pojištění.

Lůžkové hospice 

Charita Česká republika provozuje 4 lůž-

kové hospice s kapacitou 140 lůžek, 

v nichž se v roce 2019 postaralo 82 sester 

o 1 284 umírajících. Lůžkové hospice na-

bízejí rovněž 116 odlehčovacích lůžek pro 

pacienty, o něž se během roku stará rodina: 

na přechodnou dobu si tak pacientovi blízcí 

mohou od náročné péče odpočinout. Jde 

o osvědčenou formu pomoci, která má statis-

ticky setrvalý trend.

Další zařízení 2 střediska

následná péče – kapacita lůžek 28

počet pacientů 192

týdenní stacionář – kapacita lůžek 9

počet pacientů 18

Ambulance 

Charita Česká republika provozuje i ambulantní služby. 

V královéhradecké ambulanci léčby bolesti bylo v roce 

2019 ošetřeno 106 pacientů. V Hradci a v Olomouci 

byly nově zřízeny ambulance paliativní medicíny, v nichž 

jsme ošetřili 316 pacientů. V brněnské ambulanci fyzio-

terapie jsme poskytli úlevu 120 pacientům.

ZDRAVOTNÍ PÉČE 
V POBYTOVÝCH ZAŘÍZENÍCH

V 54 pobytových zařízeních – domovech pro seniory 

a domovech se zvláštním režimem – s kapacitou 1 677 lů-

žek pracovalo 325 sester. Loni v těchto zařízeních pobýva-

lo 2 213 klientů, kteří potřebovali téměř 700 tisíc zdra-

votních úkonů. V průběhu roku v nich zemřelo 317 klientů. 

Pobytová zařízení využila nově uzákoněnou možnost – kro-

mě zdravotních sester začala zaměstnávat i sestry praktic-

ké. Přibylo tak 86 sester, proto se pobytové služby zkva-

litnily, o čemž vypovídá i pokles počtu úmrtí (o 148 méně 

než v předchozím roce). Nadále budeme usilovat o to, aby 

se zkvalitnilo doprovázení umírajících klientů poby-

tových zařízení. Naším cílem je, aby mohli zemřít v do-

mově bez nutnosti hospitalizace na konci života. Charitní 

pobytové služby se přitom stále potýkají s regulacemi 

zdravotních pojišťoven v hodnotě 8,8 milionu Kč, což 

je schodek o polovinu vyšší než v předchozím roce.
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Charitní poradny pomáhají 

klientům v sociální a právní 

oblasti, při vyřizování zále-

žitostí ohledně pobytových 

oprávnění, zaměstnání, bydlení 

a zdravotních služeb. Pořádají 

integrační kurzy češtiny, klienty 

doprovázejí na úřady (včetně 

jednání na odboru azylové 

a migrační politiky Ministerstva 

vnitra), do škol nebo k lékaři 

a zajišťují tlumočení či překlady 

dokumentů.

Služby na podporu nově přícho-

zích v nouzi jsou součástí cha-

ritní sítě od roku 1992. Zákla-

dem je poskytování bezplatného 

odborného sociálního a právní-

ho poradenství, na něž navazují 

další aktivity pomáhající s in-

tegrací. Charitní služby v této 

oblasti ulehčují práci státním 

institucím a přispívají k bezpro-

blémovému soužití většinové 

společnosti a nově příchozích.

Integrace cizinců

Pákistán, Rusko, Sýrie, Ukrajina, 

Uzbekistán ad.). Kromě sociál-

ního a právního poradenství 

organizujeme v ubytovnách Správy 

uprchlických zařízení volnočaso-

vé aktivity pro děti i dospělé. 

Doplňkovou službou je nabíd-

ka sociálního šatníku. Osobám 

s udělenou mezinárodní ochranou 

poskytujeme komplexní asis-

tenční služby, např. pomoc při 

hledání zaměstnání, bydlení, lékaře 

nebo školy pro děti.

MULTIKULTURNÍ 
AKTIVITY
Snažíme se, aby soužití migrantů 

a většinové společnosti neprováze-

ly problémy a nedorozumění. Pořá-

dáme proto akce, na nichž se se-

tkávají různé kultury, přednášky 

a besedy pro žáky či studenty.

Mezi další aktivity patří besídky 

pro děti a letní tábory. Všechna 

tato setkání pomáhají bořit stereo-

typy a předsudky mezi většinovou 

společností a menšinami. K nej-

větším multikulturním akcím patřilo 

Setkání národů v Hradci Králo-

vé nebo Letní zahradní slavnost 

v Plzni. Charita také zapůjčovala 

výstavu fotografi í Jindřicha Štreita 

Jsme ze stejné planety, která 

byla postupně k vidění v Českých 

Budějovicích, Českých Velenicích, 

Plzni, Kadani, ve Velké Bystřici a na 

dalších místech.

PRÁCE 
DOBROVOLNÍKŮ
Řeckokatolická charita po-

skytovala v roce 2019 všechny 

své služby na dobrovolnické 

bázi, především v Liberci, Pra-

ze a Českých Budějovicích. Pro 

ukrajinskou komunitu pořádali 

kulturní akce a výlety, ve spo-

lupráci se zastupitelským úřadem 

pomáhali se zajišťováním dokla-

dů. V hradecké a budějovické 

diecézi dobrovolníci doučovali 

děti cizinců a také pro ně pořádali 

letní tábory.

ASISTENČNÍ 
INFOLINKA
Infolinka slouží řadu let 

Mongolům, Vietnam-

cům a Ukrajincům z celé 

České republiky, kteří 

se ocitli v obtížné život-

ní situaci. Pomáhá jim 

s porozuměním na návštěvě 

u lékaře, při jednání ve škole 

nebo na úřadě, s vyplňová-

ním formulářů a překladem 

úředních dokumentů, nabízí 

kontakty na další podpůr-

né služby. Prostřednictvím 

telefonu a internetu posky-

tuje klientům tlumočení, 

informace a psychickou 

podporu, úřadům a insti-

tucím usnadňuje komu-

nikaci s cizinci. V roce 

2019 pomohly operátorky se 

začleněním do společnosti 

celkem 1 313 klientům.

Provoz služby byl v roce 

2019 podpořen z integrač-

ních programů Ministerstva 

vnitra částkou 1 167 200 Kč, 

hlavní město Praha přispělo 

částkou 200 000 Kč.

INTEGRAČNÍ KURZY
Jednotlivé Charity pořádají nízkopraho-

vé kurzy češtiny a sociokulturních do-

vedností zaměřené na integraci cizinců 

do společnosti. Kurzy českého jazyka 

navštívilo 1 390 klientů, integrační 

kurzy sociokulturních dovedností 

248 osob.

ASISTENCE PŘESÍDLENÝM 
KRAJANŮM
Ukrajincům a Venezuelanům s čes-

kými kořeny, jimž nabídla Česká re-

publika trvalý pobyt a pomoc s integra-

cí, poskytujeme komplexní integrační 

služby. Zahrnují pomoc při hledání 

bydlení a zaměstnání, zprostředkování 

kontaktů s lékaři, zápis dětí do škol 

a zajištění jazykových a rekvalifi kačních 

kurzů.

POMOC UPRCHLÍKŮM
Charita má dlouholetou zkušenost 

s pomocí uprchlíkům, tedy žadatelům 

o mezinárodní ochranu a osobám 

s udělenou mezinárodní ochranou. 

V roce 2019 bylo mezi našimi klienty 

206 osob z různých zemí (Afghánis-

tán, Arménie, Ázerbájdžán, Bělorusko, 

Čína, Gruzie, Irák, Kuba, Kyrgyzstán, 

Poradna
Počet 

klientů

Počet 

intervencí
Nejčastější státní příslušnost klientů

Brno 5 226 11 151 Rusko, Ukrajina, Vietnam

České Budějovice 325 924 Rusko, Slovensko, Ukrajina

Hradec Králové 798 1 252 Rusko, Ukrajina, Vietnam

Litoměřice 32 96 Mongolsko, Slovensko, Ukrajina

Plzeň 1 157 2 645 Bělorusko, Bulharsko, Mongolsko, Ukrajina

Praha 8 002 22 521 Rumunsko, Rusko, Slovensko, Ukrajina, Venezuela

Celkem 15 540 38 589

Pomoc migrantům 

a uprchlíkům poskytovala 

tato pracoviště:

• Celsuz – Služby pro cizince 

DCH Brno

• Poradna pro cizince a migranty 

DCH České Budějovice

• Poradna pro cizince a uprchlíky   

a Integrační centrum pro 

cizince DKCH Hradec Králové

• Poradenské centrum 

DCH Litoměřice

• Poradna pro cizince a uprchlíky 

DCH Plzeň

• Středisko Migrace ACH Praha

• Řeckokatolická charita

SLUŽBY ODBORNÉHO SOCIÁLNÍHO A PRÁVNÍHO PORADENSTVÍ

V roce 2019 zaměstnávaly 

charitní poradny zaměřené 

na nově příchozí 121 pra-

covníků s různou odborností 

– sociální pracovníky, pra-

covníky v sociálních služ-

bách, právníky, komunitní 

tlumočníky, interkulturní 

pracovníky, lektory češtiny 

a další. Nejvíce jich měla 

poradna v Praze – celkem 

padesát.
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Kontakt:

Máchova 571/7,120 00  Praha 2 – Vinohrady

telefon: +420 221 592 541

www.marianeum.cz

Po stavební rekonstrukci interiérů, 

jež byla dokončena v předchozím 

roce, prošlo Marianeum roku 2019 

změnami, které se ihned proje-

vily zvýšením zájmu o ubytování 

i pronájem školicích místností. 

Nový personál se zasloužil o to, že 

hotelové služby dosahují profesio-

nální úrovně. Zařízení nyní posky-

tuje hostům snídaně a v rámci 

konferenčních služeb zajišťuje pro 

účastníky několik typů občerstvení. 

Novinkou je služba concierge, tedy 

servis pro klienty zahrnující rezerva-

ci jízdenek, letenek, taxi, průvodců 

apod.

Marianeum rovněž poskytuje 

pronájem prostor dlouhodobým 

partnerům, například organizaci 

Caritas Internationalis nebo Fa-

kultě humanitních studií Univerzity 

Karlovy v Praze. Rovněž je místem 

pravidelných setkávání odborných 

kolegií Charity Česká republika, 

ale i organizace Caritas Europa. 

Pro své akce, tedy přednášky, 

školení, workshopy apod., využívají 

Dům v centru Prahy 

na Vinohradech je vy-

baven sály a učebnami 

pro pořádání konferen-

cí, školení, přednášek, 

workshopů, kulatých 

stolů, setkání s partne-

ry a dalších akcí fi rem, 

neziskových organizací 

i státních institucí. Nabízí 

rovněž doplňkové služby 

jako občerstvení, kli-

entský servis pro hosty 

hotelu apod. V částečně 

bezbariérové budo-

vě (schodolez, výtah, 

uzpůsobený pokoj) jsou 

jednolůžkové až třílůž-

kové pokoje pro 46 osob 

a v létě je k dispozici 

i klidná zahrada.

Hotel a školicí středisko 
MARIANEUM

konferenční sály Marianea 

jak jednotlivá charitní pra-

coviště, tak další vzdělávací 

a společenské instituce 

i neziskové organizace.

Globální rozvojové vzdělávání

V návaznosti na zahraniční 

projekty Charity Česká 

republika usilujeme o glo-

bální odpovědnost i na 

lokální úrovni. Prostřed-

nictvím rozvojového vzdě-

lávání a osvěty iniciujeme 

vytváření světa, v němž 

mají všichni lidé možnost 

žít důstojný život. Vyzývá-

me ke kritickému myšlení, 

otevřenosti a pochopení 

úzkých souvislosti mezi 

rozvojovými a rozvinutý-

mi zeměmi. Různorodými 

aktivitami představujeme 

české společnosti jed-

notlivé Cíle udržitelného 

rozvoje (SDGs) a upozor-

ňujeme na prvky každo-

denního života, díky nimž 

se na jejich naplňování 

můžeme částečně podílet 

všichni.

MIND
øíjen 2017 – záøí 2020

2 432 554 Kè (Evropská komise)

V projektu Migrace – pro-

pojenost – rozvoj (Migration 

– Interconnectedness – Deve-

lopment, MIND) jde o porozu-

mění odlišnostem života lidí 

na různých místech planety 

a rozptýlení stereotypních 

obav a předsudků. Cílem je 

zvýšit povědomí veřejnosti včetně 

politiků nebo novinářů o souná-

ležitostech migrace, udržitelného 

rozvoje a rozvojové pomoci. 

Spolu s 12 evropskými charitními 

organizacemi jsme pod spo-

lečným heslem Co je domov? 

(#whatishome) pořádali diskuse 

s novináři či experty a press trip 

do Iráku; pozornost jsme zaměřili 

také na mládež (série tzv. Živých 

knihoven, kreativní soutěže 

apod.). Aktivně jsme se účast-

nili kulatých stolů, konferencí 

a panelových diskusí. V návaz-

nosti na advokační aktivity jsme 

publikovali studii Cesty k prospe-
ritě: Migrace a rozvoj v České 
republice, která se stala součástí 

celoevropské edice studie Com-
mon Home.

Udržitelná města a obce 
pro rozvoj II
únor – prosinec 2019

1 189 110 Kè (Èeská rozvojová 

agentura)

Ambiciózní cíl zapojit místní 

samosprávy do naplňování Cílů 

udržitelného rozvoje (SDGs) 

nás spojil se Svazem měst a obcí 

České republiky. Do projektu byli 

zapojeni zástupci 10 měst a obcí 

(Rožnov pod Radhoštěm, Mníšek 

pod Brdy, Úštěk, Sázava, Kopřiv-

nice, Bukovec, Havířov, Vejprty, 

Prachatice a Třebíč), kteří absol-

vovali několik školení na téma glo-

bální odpovědnost, tak aby mohli 

sami připravovat osvětové akce 

pro veřejnost na tato témata, 

prohloubili si znalosti projektové-

ho managementu a grantového 

fundraisingu. Díky tomu vznikly 

ve spolupráci s místními obyvateli, 

spolky a fi rmami mnohé globálně 

odpovědné aktivity, události 

či kampaně (Den zdraví, Jídlo 

není odpad atd.) určené obyva-

telům partnerských měst a obcí. 

Celoroční práce zapojených 

municipalit byla představena na 

závěrečné konferenci.

Budova ve funkcionalistic-

kém stylu byla postavena 

těsně před první světovou 

válkou. Od roku 1914 v ní 

sídlil ústav Marianeum, 

který fungoval jako „útulek 

pro stařenky“ a za první 

republiky se stal součástí 

Svazu katolické charity. Po 

roce 1989 se nemovitost 

vrátila zpět Charitě.
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IRÁK

Několik let bojů s Islámským státem na Blíz-

kém východě zapříčinilo, že miliony lidí přežívají 

na zpustošeném území – často bez střechy nad 

hlavou, zdravotní péče nebo zdroje příjmů. V Iráku 

je stále téměř 1,5 milionu vnitřně vysídlených osob 

a humanitární pomoc potřebují více než 4 miliony 

lidí. Pomáhali jsme při opravách zničených domů 

a budování přístřeší, snažili se zlepšit přístup 

k zdravotní péči a podporovat vzdělávání dětí.

Humanitární pomoc 
vypálili a vybavení zničili. Naším cílem tak bylo 

ve spolupráci s iráckou státní správou zno-

vu uvést nemocnici do provozu, aby ji mohli 

využívat lidé, kteří se po válce do provincie 

vracejí. V rámci projektu jsme provedli detailní 

analýzu škod a nakoupili potřebné zdravotnic-

ké vybavení. Kromě toho jsme zorganizovali 

9 školení pro personál nemocnice, aby se 

naučil s novým vybavením pracovat.

Zlepšení životních podmínek 
a zvýšení odolnosti nezranitelnějších 
rodin navrátilců pomocí opravy 
obydlí v distriktu Hamdaníja 
v guvernorátu Ninive
kvìten 2019 – prosinec 2019

9 000 000 Kè (Èeská biskupská konference)

Lidé, kteří uprchli před válkou a násilím Islám-

ského státu z okolí starobylého asyrského 

města Karakoš (arabsky al-Hamdaníja) na 

severozápadě Iráku, se začali vracet. Své 

domovy však najdou často zničené, chybí 

základní infrastruktura a služby. Díky naší po-

moci se nyní mohlo 32 rodin vrátit do bezpeč-

ných a nově opravených obydlí. Projekt tak 

celkem pomohl 192 lidem v těžké socioeko-

nomické situaci.

3D tištěné zdravotnické potřeby pro 
zdravotnická zařízení v guvernorátu Ninive
èerven 2018 – únor 2019

238 016 Kè (MV ÈR – program Medevac)

K tomu, aby se lidé zasažení boji na Blízkém východě mohli 

vrátit domů, je mimo jiné potřeba zajistit v postižených ob-

lastech zdravotní péči. V nemocnicích v guvernorátu Ninive 

to znamenalo nákladné opravy nebo nákup nové zdravot-

nické techniky. Levnější a efektivnější variantu přinesl cha-

ritní projekt, ve kterém se chybějící součástky tiskly pomocí 

3D tiskárny. Nejprve jsme vybavili a proškolili startupovou 

fi rmu Mosul Space a následně úspěšně opravili 11 zařízení, 

například inkubátorů. Součástky a potřebné zdravotnické 

vybavení jsme dodali i dalším místním nemocnicím a zdra-

votním střediskům.

Humanitární pomoc pro vnitřně 
vysídlené rodiny v táboře Berseve I
èervenec 2018 – únor 2019

5 804 764 Kè (Ministerstvo zahranièí Francie, Secours 

Catholique – Caritas France, Tøíkrálová sbírka)

V uprchlickém táboře Berseve 1 na severu Iráku žije i po 

skončení bojů asi 8 700 lidí, převážně jezídů. Náš projekt 

se zaměřil na zlepšení hygienických podmínek obyvatel 

tábora, především výstavbou latrín a zvyšováním povědomí 

lidí o hygienických opatřeních. Ve spolupráci s partnerskou 

francouzskou charitní organizací se v táboře podařilo zřídit 

800 nových latrínových bloků. Do projektu jsme navíc zapo-

jili metodou cash for work obyvatele tábora – při výstavbě 

nebo udržování latrín totiž dostali možnost přivýdělku.

Humanitární pomoc směřovala stejně 

jako v minulých letech především na Blíz-

ký východ, kde lidé stále čelí následkům 

dlouholetých bojů a postrádají to nejzáklad-

nější – bezpečí domova, dostatek jídla 

a vody, lékařskou péči, možnost pracovat 

a vzdělávat se. V Kambodži pomáháme 

lidem zvládat přírodní katastrofy. Dva 

projekty jsou zaměřeny na lepší schopnost 

evropských a asijských charitních organi-

zací reagovat na humanitární krize.
Zlepšení přístupu k zdravotnickým službám 
pro navrátilce a zranitelné komunity v provincii 
Anbár
listopad 2018 – kvìten 2019

9 352 553 Kè (MV ÈR – program Pomoc na místì)

Provincie Anbár na západě Iráku byla boji s Islámským stá-

tem těžce zasažena a uprchla z ní téměř polovina obyvatel. 

Válka zasáhla i nemocnici ve městě Al-Káim: ozbrojenci ji 
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Zlepšení národního vzdělávání a podpora 
udržení školáků ve vzdělávání pomocí 
implementace národního stravovacího 
programu pro školy v guvernorátu Dahúk
záøí 2019 – kvìten 2020

3 504 743 Kè (WFP – Svìtový potravinový program)

Jedním z klíčových úkolů pro normalizaci situace 

v Iráku je zajištění pravidelné školní docházky všech 

dětí. V kurdském Dahúku jsme proto zajistili distribuci 

balíčků se zdravými potravinami školákům. Do pro-

jektu, jehož součástí je i sdílení informací o hygieně, 

je zapojeno 18 000 dětí ve 111 školách. Projekt navíc 

zaměstnává místní obyvatele a podporuje lokální 

dodavatele potravin.

Nouzová obydlí a nepotravinová pomoc 
ke zlepšení životních podmínek 
nejzranitelnějších rodin v Iráku
øíjen 2019 – èervenec 2020

9 728 250 Kè (UN OCHA – Úøad pro koordinaci 

humanitárních záležitostí OSN)

Situace lidí, kteří uprchli před Islámským státem a nyní 

se vracejí zpět domů, zůstává vážná. Náš projekt se 

soustředí na guvernoráty Dahúk, Kirkúk a Saladdín, 

kde pomůže více než 25 tisícům obyvatel – distribucí 

základních hygienických potřeb a tzv. sealing-off kits, 

tedy balíčků obsahujících materiál a nářadí potřebné 

pro opravy nebo budování provizorních obydlí. Část 

místních lidí se navíc na projektu může podílet, takže 

získají smysluplnou práci i zdroj příjmu pro svou rodinu.

Vyjednávání a nenásilné řešení sporů 
o půdu, majetek a nemovitosti a podpo-
ra práv vnitřně vysídlených osob 
v guvernorátu Ninive
èervenec 2019 – únor 2020

2 524 848 Kè (program UN-Habitat, humanitární 

sbírka Charity Èeská republika)

Roky násilí a konfl iktů v Iráku zapříčinily mimo jiné 

mnoho sporů o nemovitosti nebo půdu, které 

se jen těžko řeší kvůli nedostatku dokumentace 

a komplikované ekonomické situaci. Jediným ře-

šením je tak často citlivé vyjednávání. Ve spoluprá-

ci s programem OSN pro lidská sídla UN-Habitat 

jsme proto vyškolili 14 vyjednávačů různého věku, 

etnika či náboženství, kteří pak pomohli nenásilně 

vyřešit 356 sporů ohledně územních nebo majet-

kových nároků.

Zlepšení životních podmínek vnitřně 
vysídlených osob v táboře Kabarto 1 
prostřednictvím kvalitní podpory 
primárního zdravotnického centra
èervenec 2019 – únor 2020

4 261 886 Kè (Secours Catholique – Caritas 

France, humanitární sbírka Charity Èeská repub-

lika)

V táboře Kabarto 1 v iráckém guvernorátu Dahúk 

žije v provizorních stanech na 13 500 lidí, převáž-

ně jezídů. Jediné zdravotní středisko pro celý tábor 

muselo zavřít kvůli nedostatku peněz. Ve spoluprá-

ci s partnerskou francouzskou charitní organizací 

jsme proto činnost střediska obnovili a zajistili také 

nákup nezbytných zdravotnic  základní zdravot-

ní péči, péči o těhotné ženy a novorozence a je 

v něm i zubař.

EVROPA, ASIE

Na našem kontinentě i v zemích globálního jihu se 

stále častěji ukazuje potřeba zkvalitnit, zefektivnit 

a koordinovat práci humanitárních pracovníků 

i dobrovolníků. Promyšlená spolupráce pomáhá 

při katastrofách snižovat škody i ztráty na životech.

TEACH – Technická podpora pro síť 
evropských Charit v oblasti humanitární 
pomoci
únor 2018 – leden 2020

1 854 681 Kè (Evropská komise)

Projekt je zaměřen na zlepšování práce evropských 

charitních organizací poskytujících humanitární 

pomoc. Díky němu jsme mohli sdílet zkušenosti 

s kolegy z Belgie, Rakouska, Rumunska, Irska či 

Velké Británie a navázat s nimi v oblasti humanitár-

ní pomoci spolupráci. V České republice jsme se 

na workshopech a kampaních soustředili na šíření 

informací o humanitární pomoci a o zahraničních 

misích Charity Česká republika, kromě toho jsme 

upozornili na mezinárodní dobrovolnický program 

pro mládež i pro dospělé EU Aid Volunteers.

PEACH II – Evropsko-asijské partnerství 
pro zlepšování schopností reagovat 
na humanitární krize
duben 2018 – bøezen 2020

524 492 Kè (Evropská komise)

Ve spolupráci s Caritas Austria a Caritas Romania 

usilujeme o zkvalitnění přípravy a organizačních 

dovedností asijských charitních organizací (Nepál, 

Indie, Myanmar, Bangladéš, Indonésie, Filipíny, 

Pákistán, Mongolsko a Caritas Asia) v souvislosti 

s humanitárními katastrofami, jako jsou zemětřesení 

nebo záplavy. V rámci zefektivnění práce s dob-

rovolníky se Charita Česká republika ujala tvorby 

dobrovolnické databáze, která napomůže všem 

zapojeným organizacím.

KAMBODŽA

Kambodžu pravidelně postihují záplavy i dlouhotr-

vající sucho. Časté záplavy v monzunových obdo-

bích ničí budovy škol i obydlí a mají vliv na živobytí 

stovek tisíc obyvatel, obzvlášť těch na venkově, 

kteří jsou závislí na vlastní zemědělské produkci. 

V období sucha zase lidé trpí nedostatkem čisté 

vody, což s sebou nese zdravotní rizika, a ohrože-

na je samozřejmě i úroda.

Posilování odolnosti komunit vůči 
přírodním katastrofám v provincii 
Kampong Chhnang
duben 2019 – prosinec 2019

2 395 691 Kè (ÈRA, implementaèní partner Cari-

tas Cambodia)

Vybraným školám a vesnicím v provincii Kampong 

Chhnang jsme pomáhali zlepšit schopnost reagovat 

na přírodní pohromy a jiné život ohrožující situace. 

Pro žáky, učitele, ředitele škol a také pro zástupce 

místních vesnických výborů jsme připravili worksho-

py, na nichž získali informace o rizicích a poté mohli 

nacvičovat reakce v konkrétních modelových situa-

cích. Práce vyústila vypracováním pohotovostních 

plánů popisujících postupy v případě živelní pohro-

my, které zohledňovaly situaci a možnosti příslušné 

školy či vesnice. Součástí projektu byla i pomoc při 

získávání pitné vody pro místní školy zakoupením 

čerpadel, fi ltrů, nádrží apod. Na nově vybudovaných 

školních zahradách se navíc děti učí pěstovat orga-

nickou zeleninu.
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Rozvojová spolupráce 

Pod označením Caritas 

Czech Republic jsme 

v roce 2019 působili 

na různých kontinen-

tech zejména v oblasti 

zdravotnictví, sociální 

práce a zemědělství, 

podporovali jsme ale 

také vzdělávání, rozvoj drobného 

podnikání nebo občanské společnosti. Dbáme 

na ochranu životního prostředí a dodržování 

lidských práv, soustředíme se na strategický 

a udržitelný rozvoj.

Zavedení služeb dětské dlouhodobé 
a paliativní péče v Gruzii
listopad 2017 – prosinec 2019

1 331 450 Kè (ÈRA, Tøíkrálová sbírka)

Ve spolupráci s gruzínským ministerstvem zdravotnictví jsme 

vyvinuli standardy služeb pro děti vyžadující dlouhodobou nebo 

paliativní péči. Vytvořili jsme vzdělávací materiály pro zdravotnic-

ký personál a s jejich pomocí jsme vyškolili na 200 zaměstnanců 

státních i soukromých klinik v regionech. Vyškolili jsme rovněž 

personál nově vzniklého centra pro dětskou dlouhodobou a pa-

liativní péči pediatrické nemocnice Zhvania v Tbilisi; v dětském 

hospicu kromě toho vznikla terapeutická místnost Snoezelen 

a personál byl proškolen i v léčbě touto metodou multisenzoric-

ké stimulace.

Udržitelný systém správy odpadů v chráněné 
oblasti Pšav-Chevsureti a okolí
prosinec 2018 – listopad 2019

810 588 Kè (Rozvojový program OSN, Tøíkrálová sbírka)

Na základě návrhu českých expertů i jiných zahraničních zkuše-

ností vzniklo inovativní řešení udržitelného a efektivního nakládání 

s odpadem v národním parku Pšav-Chevsureti v oblasti Dušeti. 

Plán schválený Agenturou pro chráněná území navíc do svého 

systému nakládání s odpadem zapracovala i obec Dušeti.

Dodávka zdravotnických přístrojů pro vybraná 
oddělení pediatrické nemocnice Zhvania
leden 2019 – kvìten 2019

3 905 029 (veøejná zakázka ÈRA)

Součástí veřejné zakázky bylo zakoupení lékařského vybavení 

a také zaškolení personálu příslušných oddělení. Současně 

se zvýšilo povědomí o zahraniční rozvojové spolupráci České 

republiky i humanitární pomoci obecně.

GRUZIE

Náš tým v Gruzii se věnuje zejména 

zdravotní a sociální péči, dalšími vel-

kými tématy jsou zemědělství a rozvoj 

venkova včetně řízení přírodních zdrojů, 

podpora komunitního života a budování 

silnější občanské společnosti. V sou-

časnosti má Charita Česká republika 

kancelář v Tbilisi a regionální pobočku 

v oblasti Chulo v Adžárii.

Propagace rozvoje venkova 
a diverzifi kace v municipalitě 
Chulo
kvìten 2017 – únor 2021

10 952 858 Kè (Evropská komise – 

ENPARD, ÈRA)

Projekt zaměřený na rozvoj místní eko-

nomiky a zlepšení životních podmínek 

pozitivně ovlivnil život téměř 24 tisíc lidí 

z chudého horského regionu na západě 

země. Místní akční skupina vyvíjí strate-

gii pro udržitelný rozvoj oblasti, systém 

grantů pro drobné podnikatele a výrob-

ce zase podporuje lokální ekonomiku; 

farmáři i podnikatelé se kromě toho učí na 

školeních využívat zdroje a plánovat svůj 

byznys tak, aby jejich produkty uspěly na 

trhu.

Systém zlepšení kvality 
zdravotní péče v Gruzii
èerven 2017 – prosinec 2019

4 681 084 Kè (ÈRA, Tøíkrálová sbírka)

Na projektu zaměřeném na primární 

zdravotní péči, léčbu dětské leukemie 

a lepší prognózu u pacientů s nepřenos-

nými chorobami jsme úzce spolupracovali 

s příslušným gruzínským ministerstvem, 

kde vzniklo oddělení zabývající se 

zvyšováním kvality péče; dva odborníci 

měli možnost seznámit se s nastavením 

primární péče v České republice. V pěti 

zdravotnických zařízeních v Tbilisi jsme 

vyškolili zaměstnance, kteří vyzkoušeli 

efektivní systém sběru dat. Zavedení 

nového modelu plateb přispělo k tomu, 

že se rodinní lékaři aktivně zapojili do 

preventivní péče a pro pojištěné začali 

zajišťovat širší nabídku služeb.
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byl přijat jako plán pro další reformu. Vznikl i program 

stáží a materiál týkající se posílení spolupráce mezi 

státními a nestátními institucemi v oblasti řízení sociálních 

služeb na úrovni místní samosprávy. Zástupci místních 

úřadů, nevládních organizací, sociálních organizací apod. 

rovněž absolvovali studijní cesty do České republiky.

Podpora kreativního workshopu 
ve městě Bendery
leden 2018 – duben 2019

532 708 Kè (Tøíkrálová sbírka)

Projekt se zaměřil na děti – na zajištění vhodného 

prostředí pro rozvíjení jejich dovedností a také na jejich 

sociální začlenění. Denní centrum tak mohlo 20 dětem 

poskytnout stravu, pořádat workshop nazvaný Artful 

Hands, v němž mohly rozvíjet svou kreativitu, ale také 

aktivity zaměřené na spiritualitu a křesťanská témata. 

Letní program vedený učiteli a dobrovolníky dětem 

nabídl plavání, výlety a kulturní akce.

Zajištění kvality a dostupnosti zdravotně 
sociálních služeb v Moldavsku
kvìten 2019 – prosinec 2022

7 370 000 Kè (ÈRA, Tøíkrálová sbírka)

Projekt zaměřený na zvýšení kvality a dostupnosti 

služeb domácí péče podporuje rozvoj kapacity místních 

neziskových organizací; kromě toho je cílem i úprava 

legislativy. Na základě analýzy, jež proběhla v přípravné 

fázi projektu, budou příslušným ministerstvům před-

ložena doporučení k legislativním změnám. Členským 

organizacím lokální partnerské asociace Homecare 

pomůže projekt zvýšit kapacitu při poskytování kvalit-

ních a dostupných služeb. V roce 2019 byla otevřena 

2 nová centra a 8 dosavadních středisek získalo nové 

vybavení.

MOLDAVSKO

V Moldavsku se věnujeme zejména domácí 

péči, zdravotnictví, rozvoji občanské společ-

nosti, zemědělství, podpoře obživy a sociální 

inkluzi. Naše projekty jsou zaměřeny na rozvoj 

dostupných a kvalitních sociálních služeb, na 

provozní a fi nanční udržitelnost sektoru domá-

cích služeb, zapojování dobrovolníků a stážis-

tů, zvyšování kapacit odborníků a na koordi-

naci služeb primární zdravotní péče na obou 

březích řeky Dněstru.

Podpora a asistence sociálnímu 
sektoru v Moldavsku
leden 2017 – prosinec 2020

6 943 055 Kè (ÈRA, Tøíkrálová sbírka)

Projekt přispívá k decentralizaci a deinstituciona-

lizaci sociálního sektoru a usiluje o zvýšení kvality 

a udržitelnosti sociálních služeb. Výstupem byl 

návrh nových tarifů za služby domácí zdravotní 

péče a také koncept legislativních změn, které 

by zajistily úhradu sociálních služeb ze státního 

rozpočtu. Návrh předložený příslušnému resortu 

KAMBODŽA

Kambodža stále patří mezi nejchudší 

země jihovýchodní Asie. Velká část oby-

vatel, zejména na venkově, žije na hranici 

chudoby a mají omezený přístup k veřejné 

infrastruktuře. Naše projekty se proto kro-

mě jiného zaměřují na zvýšení dostupnosti 

kvalitní zdravotnické péče, především 

neonatologie a pediatrie.

Zlepšení kvality poskytované 
zdravotní péče o matku a dítě 
ve třech nemocnicích v provincii 
Kampong Chhnang
duben 2019 – prosinec 2019

7 243 000 Kè (ÈRA, implementaèní part-

ner Caritas Cambodia)

Kvůli nedostatečné zdravotní péči a nízké 

úrovni hygieny zemře ročně v Kambodži 

až šest tisíc novorozenců. Projekt Chari-

ty Česká republika se proto zaměřuje na 

zvýšení kvality porodnické, neonatologické 

a pediatrické lékařské péče školením lékařů 

a porodních asistentek v provincii Kampong 

Chhnang.

Dlouhodobá dostupnost služeb národních 
screeningových programů v regionu 
Samegrelo
leden 2019 – prosinec 2021

4 445 649 Kè (ÈRA, Tøíkrálová sbírka)

Tímto projektem pokračuje naše práce v Zugdidi: po do-

končení stavby nového screeningového centra je nyní tře-

ba dodat zbývající vybavení, pracoviště zprovoznit a pro-

pagovat jeho screeningové služby. Vytvoření mechanismů 

fi nanční a kvalitativní kontroly zajistí, aby poskytované 

služby odpovídaly lékařským standardům. Centrum bylo 

začleněno do národního onkologického registru a spustilo 

několik pilotních screeningových programů. Díky projektu 

může každoročně 1000 žen absolvovat vyšetření na rako-

vinu prsu, 1000 žen vyšetření na rakovinu děložního čípku 

a 800 mužů či žen na rakovinu tlustého střeva.

Zlepšení a rozšíření služeb pro osoby 
s poruchou autistického spektra v Gruzii
èerven 2019 – èerven 2021

3 158 000 Kè (ÈRA, Tøíkrálová sbírka)

Projekt navazuje na naši předchozí práci pro lidi s poru-

chou autistického spektra v Gruzii: tentokrát jde o pro-

fesní růst odborníků, kteří dokáží poruchu diagnostikovat 

a s klienty poté pracovat. Vyškolili jsme přes 250 odbor-

níků, jimž pomohou nové diagnostické nástroje a metody 

vyšetřit větší počet klientů a poskytnout jim potřebné 

služby; 15 terapeutů navíc absolvovalo nově vyvinutý 

certifi kovaný vzdělávací program v aplikované behaviorál-

ní analýze (ABA). Služby pro děti s autismem budou díky 

tomu nyní dostupné i v regionech Samcche-Džavachetie 

a Guria. S ministerstvem zdravotnictví spolupracujeme na 

tom, aby byly národní standardy služeb pro lidi s po-

ruchou autistického spektra zavedeny v 6 gruzínských 

regionech.
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Agrobyznys pro život – 
živobytí, inovace, výživa 
& empowerment
èervenec 2018 – èervenec 2021

7 847 257 Kè (ÈRA, Tøíkrálová 

sbírka)

Projekt se zaměřuje na družstva 

a střední farmáře v oblastech Mongu, 

Limulunga, Kaoma a Nkeyema 

v Západní provincii a v okrese 

Mumbwa v Centrální provincii. Jde 

o to, aby své podnikání provozovali 

produktivně a ziskově; kromě toho 

projekt podporuje ženy-farmářky. 

Více než 10 000 zemědělců zís-

ká volný přístup k mobilní aplikaci 

Lima Links poskytující informace 

o tržních cenách a odběratelích. Na 

diagnostických a monitorovacích 

systémech pracují odborníci z České 

zemědělské univerzity v Praze, 

informace o počasí získají družstva 

prostřednictvím mobilní aplikace 

české společnosti Big Terra Alpha. 

V roce 2019 jsme vyškolili 125 far-

mářů z 22 družstev na téma veřejná 

správa, družstevní nařízení, pravidla 

a předpisy; další školení se věnovala 

hodnotovým řetězcům se zaměřením 

na maniok, rýži či luštěniny a také 

technologii zpracování potravin nebo 

diverzifi kaci zemědělské produkce.

Posilování partnerství občanské společ-
nosti a místní samosprávy v zemědělském 
sektoru v provincii Khentii
únor 2016 – bøezen 2019

3 612 215 Kè (Evropská komise)

Venkovské oblasti Mongolska stojí často stranou 

ekonomického i společenského dění, hlavně kvůli 

obrovským vzdálenostem mezi jednotlivými oblastmi 

a špatné infrastruktuře. Proto jsme se zaměřili na 

provincii Khentii, kde jsme úspěšně završili projekt 

podporující lokální zemědělskou produkci. Podpořili 

jsme vybrané farmáře a jejich podnikání přímými 

granty, vystavěli dvě tréninkové farmy a také několik 

skleníků. Kromě toho se ve spolupráci s místními 

úřady podařilo dokončit dlouhodobější strategii roz-

voje zemědělství, takže jeho rozvoj bude pokračovat 

i po skončení charitního projektu.

ZAMBIE

Navzdory rozvíjející se ekonomice a bohatým pří-

rodním zdrojům živoří více než polovina zambijské 

populace pod hranicí chudoby, z toho většina na 

venkově. Mnozí žijí bez elektřiny, vodovodu a do-

stupné zdravotní péče. Zambie je také častým cí-

lem uprchlíků, především z Demokratické republiky 

Kongo. Asi pětina jich přichází do hlavního města 

Lusaka, kde sice mohou zůstat, ale nemají žádné 

sociální zabezpečení a legislativa jim neumožňu-

je získat zaměstnání. V uprchlických osadách je 

hlavním zdrojem obživy pěstování plodin, chov 

hospodářských zvířat a drobný obchod, ovšem 

vybudovat prosperující živnost je kvůli nedostateč-

nému kapitálu a dalším překážkám těžké.

MONGOLSKO

Ačkoli značná část obyvatel se pořád věnuje 

tradičnímu pastevectví, v posledních letech se 

daří posilovat ekonomiku, hlavně díky rozvoji 

těžebního průmyslu. S rychlým průmyslovým 

rozvojem však souvisí znečištění a nedosta-

tečná ochrana přírody a přírodních zdrojů. 

Naše projekty se proto nadále zaměřují na 

recyklaci a na udržitelné zacházení s odpady. 

Nezapomínáme ani na venkovské oblasti, 

které za městy v rozvoji zaostávají, a podporu-

jeme tamější zemědělce a drobné podnikatele.

Efektivnější využívání zdrojů 
a čistší produkce v mongolském 
stavebním sektoru pomocí recyklace 
stavebního materiálu
únor 2016 – èervenec 2020

8 146 040 Kè (Evropská komise)

Mongolské stavebnictví se v posledních letech 

překotně rozvíjí, ale zacházení se stavebním 

odpadem dosud představuje problém z hlediska 

ekologie i efektivního využívání materiálů. Náš 

tým proto vyvinul prototyp stavebního materiálu, 

který využívá i recyklovaný stavební odpad, a ve 

spolupráci s univerzitou v Mongolsku a v Ni-

zozemsku podporujeme jeho další výzkum. 

V rámci projektu také školíme mongolské sta-

vební fi rmy k šetrnějšímu zacházení s odpadem 

a pracujeme na zlepšení tamější legislativy.

Budování kapacit farmářů se zaměřením 
na tvorbu hodnotových řetězců
listopad 2018 – listopad 2019

1 400 000 Kè (ÈRA – veøejná zakázka)

Projekt pro zemědělce, kteří se chtějí od samozásobení posunout 

k podnikání: jde o fi nanční gramotnost, manažerské a marketingové 

dovednosti a o vytvoření vlastních podnikatelských plánů, po jejichž 

vyhodnocení následuje dopracování, analýza trhu a zpracování 

marketingové strategie. Po školeních věnovaných hodnotovým ře-

tězcům místních zemědělských komodit a seznámení s technologi-

emi a inovacemi vytvořili farmáři 35 vlastních podnikatelských plánů. 

Zástupci českých i zambijských úřadů, organizací a akademických 

institucí včetně Charity Česká republika z nich poté vybrali pět 

nejlepších a pro každý z nich pak byla vypracována tržní analýza 

s doporučenými marketingovými a obchodními strategiemi a tech-

nickými a investičními řešeními.

Posilování vzdělání a soběstačnosti uprchlíků 
i jejich hostitelských komunit v Lusace, 
Mantapale, Mehebě a Mayukwayukwě
leden 2019 – prosinec 2019

18 020 508 Kè (UNHCR), dále 2 895 422 Kè (ÈRA)

Pro zhruba polovinu uprchlíků v Zambii je hlavním zdrojem obživy 

zemědělská produkce, ale v táborech jsou i drobní obchodníci, 

řemeslníci, zdravotníci či učitelé. Projekt je zaměřen na zlepšení jejich 

soběstačnosti, usnadnění přístupu k zemědělské produkci, rybolo-

vu, drobnému podnikání i vzdělávání. Jeho součástí byl program na 

podporu živobytí uprchlíků v Lusace, fi nancovaný Českou rozvojovou 

agenturou a částečně navazující na dosavadní práci UNHCR v uprch-

lické komunitě. Rodinám zajistil základní sociální služby, přístup 

k odbornému vzdělávání a podpořil je v podnikání; kromě toho zajistil 

provoz komunitních center s dětskými koutky či vzdělávacími kurzy 

na podporu gramotnosti a nabídl sociálně slabým fi nanční podporu 

nebo příspěvky na školné pro děti.
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Stipendijní program DAFI 
pro terciární vzdělávání uprchlíků
duben 2019 – prosinec 2019

3 176 660 Kè (UNHCR)

Uprchlíci teoreticky mohou v Zambii získat povolení ke studiu na 

místních univerzitách, jenže nemají přístup k vládním stipendiím ani 

studentským půjčkám. Odborné a vysokoškolské vzdělávání je velmi 

nákladné, proto jsme ve spolupráci s německou ambasádou v Lusa-

ce podpořili přístup 48 mladých talentovaných uprchlíků k terciárnímu 

vzdělávání prostřednictvím stipendia DAFI (Deutsche Akademische 

Flüchtlingsinitiative Albert Einstein). Šlo o úhradu školného, příspěvek 

na cestování, na knihy, na bydlení a také o kariérní a psychosociální 

poradenství poskytované zkušenými konzultanty.

Uprchlíci a hostitelská komunita v Zambii: zlepšení 
přístupu k zboží a službám rozvojem tržního prostoru 
a budováním kapacit tržního výboru v Mantapale
leden 2019 – listopad 2019

940 208 Kè (Good Neighbors)

V uprchlickém táboře Mantapala je třeba dobudovat infrastrukturu, 

včetně tržiště zajišťujícího místním prodávat a nakupovat zeleninu 

i další produkty nebo nepotravinářské zboží a zajišťovat drobné služ-

by, jako jsou opravy, tesařství, krejčovství atd. V rámci projektu jsme 

v centru Mantapaly dokončili budování tzv. Hlavního tržiště a podpořili 

vznik tržního výboru. 

Finanční inkluze 
prostřednictvím tradičního 
vedení
leden 2019 – prosinec 2019

1 723 539 Kè (FSD Zambia, 

Tøíkrálová sbírka)

V provincii Luapula živoří 80 % 

obyvatel pod hranicí chudoby. Na 

venkově, daleko od okresních center, 

stále hrají významnou roli tradiční 

správní struktury a vůdci. Komerční 

fi nanční sektor vesničanům s nízkými 

příjmy služby nenabízí, mezeru proto 

projekt zaplňuje podporou neformál-

ních saving groups sdružujících lidi, 

kteří si spoří. Pro místní obyvatele 

jsou jejich služby přístupné, levné 

a důvěryhodné. Zapojením tradič-

ních vůdců a vesnických struktur tak 

podporujeme fi nanční gramotnost 

v pěti okresech provincie Luapula 

prostřednictvím lektorů schopných 

školit a iniciovat vznik saving groups. 

V průběhu projektu jsme vyškolili 

15 lektorů a vzniklo 118 skupin pro 

společné spoření s 2491 členy.

Česká rozvojová agentura
52 143 541 Kč

Evropská komise
20 118 484 KčUNHCR

19 740 211 Kč
UN-Habitat
1 742 284 Kč

Ostatní
12 709 056 Kč

Ministerstvo vnitra
11 926 949 Kč

Humanitární sbírky
8 872 189 Kč

Tříkrálová sbírka
3 903 244 Kč

ZDROJE FINANCOVÁNÍ ZAHRANIČNÍCH PROJEKTŮ 
CHARITY ČESKÁ REPUBLIKA

(nezahrnuje projekty arcidiecézních a diecézních Charit)

Drobní zemědělci produkují asi 80 % všech potravin, 

ale více než 30 % z toho se znehodnotí špatným 

skladováním nebo manipulací při sklizni a přepravě. 

Děti v Zambii přitom stále umírají hlavně na podvý-

živu. Cílem projektu proto bylo zlepšit zabezpečení 

potravin a výživu těhotných a kojících žen, dospíva-

jících dívek, školáků a farmářů v okresech Mongu, 

Kaoma (Západní provincie) a Mumbwa (Střední 

provincie) podpořením diverzifi kovaného zeměděl-

ství, zvýšením produkce, řízením po sklizni a lepším 

přístupem na zemědělské trhy. Projekt podpořil na 

6514 zemědělců, 9478 školáků, 2110 těhotných 

a kojících žen a 1327 dospívajících dívek.

Podpora výroby a spotřeby výživných potravin prostřednictvím integrovaného 
multisektorového přístupu v okresech Mongu, Kaoma a Mumbwa
kvìten 2019 – prosinec 2019

3 373 417 Kè (WFP – Svìtový potravinový program)

Ministerstvo zahraničních věcí
2 000 000 Kč

WFP – Světový potravinový program
5 325 816 Kč

UN OCHA – Úřad pro koordinaci 
humanitárních záležitostí OSN 

2 200 210 Kč

UNDP – Rozvojový program OSN
640 000 Kč

Česká biskupská konference
7 572 513 Kč
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DIECÉZNÍ CHARITA BRNO

Moldavsko
Podpora denního centra a domácí péče 

v obci Dorotskaja (sociální a zdravotní 

péče) – poskytování sociálních a zdravotních 

služeb starým a nemocným lidem v chudém 

Podněstří

Severní Irák – Kurdistán
Základní lékařská péče a pekárna pro Šer-

fadin a Sindžár (zdravotnictví, sociální péče) 

– zajištění základní lékařské péče v obou 

městech a navazující péče na poliklinice 

v Šefardinu; výstavba pekárny v Sindžáru 

zajišťující pracovní příležitost pro ženy vykou-

pené ze zajetí Islámským státem

DIECÉZNÍ CHARITA BRNO – 
OBLASTNÍ CHARITA 
HODONÍN
Rumunsko
Zajištění zubní péče a pečovatelské služby 

v Banátu (sociální a zdravotní péče, materi-

ální pomoc) – péče o seniory (zřízení pečo-

vatelské služby a zubní ambulance), zajištění 

stravy, hygienických potřeb a oblečení pro 

chudé děti a seniory

Přehled zahraničních projektů                        
  arcidiecézních a diecézních Charit v roce 2019

DIECÉZNÍ CHARITA BRNO – 
OBLASTNÍ CHARITA TŘEBÍČ
Ukrajina
Terénní služba v Melitopolu a okolí (sociální a zdravotní péče) 

– pomoc vnitřně vysídleným osobám, raněným i pozůstalým, 

péče o osamělé či nemocné seniory a sociálně slabé

Podpora pro lidi v regionu Velykyj Bereznyj (sociální 

a zdravotní péče) – péče o lidi bez domova, o chudé, staré, 

nemocné i jinak sociálně potřebné v Zakarpatské oblasti

DIECÉZNÍ CHARITA BRNO – 
OBLASTNÍ CHARITA ZNOJMO
Ukrajina

Pomoc chudým rodinám (materiální pomoc, sociální péče) – 

materiální pomoc chudým rodinám s dětmi

Léčba dětí i dospělých (zdravotnictví) – úhrada léčebných 

nákladů

Podpora farních Charit a dobrovolnického centra ve Lvově

(vzdělávání) – školení dobrovolníků z farních Charit pro sociál-

ní práci

Pomoc vnitřně přesídleným osobám v Zoločivu a Severo-

doněcku (materiální pomoc, sociální péče) – sociální a mate-

riální pomoc vnitřně přesídleným

Centrum Mary Ward (úhrada provozních nákladů) – podpora 

provozu Domu na půli cesty

Krizové centrum Děti ulice (materiální pomoc, sociál-

ní péče) – zajištění stravy pro děti v krizovém centru

Centrum katechismu a rehabilitace (sociální péče) 

– podpora rozvoje dětí se speciálními potřebami 

(učitelé, psycholog, rehabilitační pracovník)

Vzdělávání dětí a mládeže (vzdělávání, sociální péče) 

– podpora vzdělávání dětí a mládeže z chudých rodin: 

nákup pomůcek, úhrada školného, internátu, stravy ad.

Celková částka: 7 057 530 Kč

DIECÉZNÍ CHARITA ČESKÉ 
BUDĚJOVICE
Bělorusko
Adopce na dálku (sociální péče) – fi nanční podpora 

dětí z neúplných a sociálně slabých rodin zaměřená 

na zlepšení zdravotní a sociální situace

Pomoc rodinám s onkologicky nemocnými dětmi 

(sociální péče) – fi nanční podpora projektu Charity 

Minsk umožňujícího dočasné ubytování rodinám 

s onkologicky nemocnými dětmi v průběhu léčení; 

podpora odlehčovací služby Tabita pečující o seniory 

a dospělé i děti s těžkým zdravotním postižením

Děti ulice (sociální péče) – materiální, potravinová 

a další pomoc potřebným dětem v oblasti působení 

Charity Pinsk

Bulharsko
Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež Stará Za-

gora (sociální péče) – podpora aktivit dětí a mládeže 

z romské komunity

Zimbabwe
Adopce na dálku: přejmenováno na Darovaný 

domov v Zimbabwe (sociální péče) – podpora dětí 

z Dětského domova Mary Ward v Kwekwe (úhrada 

školného, duševní rozvoj, stravování)

Celková částka: 991 632 Kč

DIECÉZNÍ CHARITA 
HRADEC KRÁLOVÉ
Indie
Adopce na dálku (vzdělávání) – fi nanční podpora 

vzdělávání chudých dětí

Kvalifi kační kurzy (vzdělávání) – kurzy pro mladé lidi 

bez vyučení (krejčová nebo řidič z povolání)

Večerní vzdělávání dětí (vzdělávání) – doučování 

a pomoc při úkolech

Podpora zdraví (zdravotní péče) – hrazení výdajů 

spojených s operací nebo dlouhodobou nemocí dětí 

zapojených do projektu Adopce na dálku

Univerzita (vzdělávání) – podpora vysokoškolských 

studentů z nemajetných rodin

Domky pro chudé (bydlení) – výstavba domků 

pro chudé rodiny a oprava starých stavení

Celková částka: 10 805 000 Kč

DIECÉZNÍ CHARITA LITOMĚŘICE
Mongolsko
Podpora vzdělávání dětí a mládeže, základní 

podpora chudých dětí (vzdělávání, sociální péče) 

– zmírnění dopadů chudoby podporou vzdělávání, 

výživa a ubytování pro sirotky a nejchudší děti

Celková částka: 463 041 Kč

ARCIDIECÉZNÍ CHARITA 
OLOMOUC

Haiti
Adopce na dálku, podpora komunit, vybavení 

do škol, podpora živobytí (vzdělání, zdravotnictví, 

živobytí, strukturální podpora) – základní vzdělává-

ní pro nejchudší děti v Baie de Henne, Gonaïves, 

Roche a Bateau, podpora učitelů, důraz na kvalitní 

a důstojný život (obydlí, hygiena, zdraví, výživa, 

kultura, víra)

Ukrajina
Dětské bezdomovectví na Ukrajině, materiální 

pomoc a podpora místních partnerů (sociální péče, 

zdravotnictví, živobytí, strukturální podpora) – podpo-

ra dětského domova pro chlapce v Bortnikách, pod-

pora sociálně slabých rodin prostřednictvím jídelny 

v Kolomyji, jídelna pro děti ze sociálně slabých rodin 

v Lopatyni, podpora rozvoje partnerských organizací, 

humanitární pomoc nemocnicím na východě země

Zambie
Podpora školství a živobytí (vzdělání, zemědělství, 

živobytí) – vybavení školy, šicí dílny a zajištění far-

mářských potřeb, fi nance na provoz školy a diecé-

zního semináře

Celková částka: 2 133 343 Kč

DIECÉZNÍ CHARITA 
OSTRAVSKO-OPAVSKÁ

Ukrajina
Adopce na dálku (sociální péče) – zajištění vzdělání 

dětem ze sociálně slabých rodin a zlepšení životní 

úrovně jejich rodin

Důstojný život (sociální péče) – podpora potřeb-

ných či nemocných seniorů na principu adopce

Dětský domov Městečko Milosrdenství 

sv. Mikuláše (sociální péče) – podpora domova 

v Ivano-Frankivsku
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Podpora Domova pokojného stáří Usť Čorna (soci-

ální péče) – podpora domova pro nemohoucí seniory

Pomoc obětem konfl iktu (sociální péče) – 

pomoc lidem zasaženým boji na Ukrajině

Potravinové balíčky pro východní Ukrajinu 

(humanitární pomoc) – pomoc formou potravinových 

a hygienických balíčků lidem zasaženým konfl iktem 

na východě země

Tábor Vzdělávání – klíč k úspěchu (občanská inici-

ativa) – vzdělávací program pro žáky internátní školy 

pro neslyšící a chudé děti v Kaluši

Seminář psychologické pomoci v případě trauma-

tu (psychologické poradenství) – vyškolení specialis-

tů na poskytování pomoci lidem postiženým válkou 

na východě země ve Vinnycji

Podpora aktivit na Zakarpatí (sociální péče, vzdělá-

vání) – podpora tří vysokoškoláků, Domova pokoj-

ného stáří Naděje a také léčby i rehabilitace těžce 

nemocných a seniorů

Mikulášská nadílka dětem v bojových zónách (so-

ciální péče) – jednorázové obdarovávání dětí z míst 

bojů na východě země

Nečekané žádosti o pomoc a podpora nadílky 

z Tříkrálové sbírky (sociální péče) – podpora dětem 

ze sociálně slabých rodin a dětem v nemocnicích

Centrum pro mládež v Novoselycji (sociální péče) – 

podpora centra a anglického tábora pro děti

Pomoc při léčbě spánkové apnoe (zdravotní péče) 

– jednorázová pomoc člověku s léčbou následků 

války

Cesta adoptivních rodičů (osvěta) – pětidenní 

návštěva dárců programů Adopce a Důstojný život 

u podporovaných

Kapacity pro rozvoj I (budování kapacit) – posilování 

akceschopnosti dvou nových partnerských orga-

nizací na Ukrajině a v Moldavsku, studijní návštěva 

u Caritas Ukraine

Ukrajinský festival v ČR (osvěta a vzdělávání) – jed-

nodenní akce pro veřejnost v rámci Festivalu v ulicích

Podpora zprostředkování pracovníků z Ukrajiny do 

Moravskoslezského kraje (zdravotní péče) – týkalo 

se zdravotních sester a lékařů

Moldavsko
Zdravotně sociální Centrum Grigorauca (sociální 

péče) – podpora centra domácí péče pro seniory

Důstojný život (sociální péče) – podpora potřebných 

či nemocných seniorů na principu adopce

Celková částka: 6 408 840 Kč

DIECÉZNÍ CHARITA PLZEŇ
Bolívie
Adopce na dálku (sociální péče) – podpora vzdělá-

vání dětí z nejchudších rodin

Pomoc rodinám postižených dětí (sociální péče) – 

pomoc fyzicky a mentálně postiženým dětem a jejich 

rodinám

Prevence rakoviny děložního čípku (zdravotnictví) – 

podpora screeningu u nejchudších žen

Paraguay
Adopce na dálku (sociální péče) – podpora 

vzdělávání dětí z nejchudších rodin

Peru
Adopce na dálku (sociální péče) – podpora 

vzdělávání dětí z nejchudších rodin

Ekvádor
Adopce na dálku (sociální péče) – podpora 

vzdělávání dětí z nejchudších rodin

Celková částka: 1 833 669 Kč

ARCIDIECÉZNÍ CHARITA PRAHA
Zambie
Adopce na dálku® (vzdělávání) – příspěvek žákům 

a studentům na vzdělávání, podpora komunit

Zvýšení vzdělanosti dospělých prostřednictvím 

základních alfabetizačních kurzů (vzdělávání) – kur-

zy pro rodiče dětí převážně z programu Adopce na 

dálku®, hlavně žen

Zvýšení IT vzdělaností studentů středních škol 

(vzdělávání) – kurzy pro studenty a absolventy v nové 

solární učebně sester boromejek

Zlepšení ekonomické situace rodin dětí zapo-

jených do Adopce na dálku® (komunitní rozvoj) 

– podpora drobného podnikání prostřednictvím 

malých 

fi nančních půjček

Bělorusko
Adopce na dálku® (vzdělávání) – materiální, sociální 

a duchovní podpora sociálně slabých rodin ve spolu-

práci s Charitami ve Vitebsku a Grodnu

Letní pobyt běloruských dětí v ČR (vzdělávání, so-

ciální péče) – prázdninový pobyt pro děti z chudých 

rodin

Domov seniorů v Kričevě (sociální péče) – podpo-

ra domova pro dlouhodobě nemocné, postižené 

a staré lidi

PŘEHLED PŮSOBNOSTI CHARITY ČESKÁ REPUBLIKA 
A ARCIDIECÉZNÍCH A DIECÉZNÍCH CHARIT

Humanitární 
pomoc

Komunitní rozvoj a rozvoj 
občanské společnosti

Sociální 
péče

Vzdělávání Zdravotnictví Zemědělství
Živobytí 

a zdroje obživy
Životní 

prostředí

Bělorusko • •
Bolívie • • •
Bulharsko •
Ekvádor • •
Gruzie • • • • •
Haiti • • • •
Indie • • • •
Irák • • •
Kambodža • • •
Kongo • •
Moldavsko • • •
Mongolsko • • • • •
Paraguay • •
Peru • •
Rumunsko • •
Thajsko •
Uganda • • •
Ukrajina • • • • •
Zambie • • • • • •
Zimbabwe • •

Uganda
Komunitní rozvojový program (komunitní rozvoj) 

– budování studen, vyškolení dívek a žen ve 

výrobě menstruačních pomůcek, kurzy základní 

gramotnosti a vyškolení dospělých ve výrobě bot, 

šamponů, mýdla a tělového mléka; projekt Share 

the cow pro rodiny

Technický institut sv. Karla Lwangy v Malongwe 

(vzdělávání) – poskytování učňovského vzdělání 

v oborech catering a hotelový management

Základní škola sv. Jana Nepomuckého (vzdělá-

vání) – poskytování kvalitního základního vzdě-

lání, mateřská škola, rozvoj školní farmy sloužící 

k edukaci i ke stravování dětí

Česká nemocnice sv. Karla Lwangy (zdravotnic-

tví) – zprostředkování zdravotní péče lidem v kraji 

Buikwe, provozování mobilní ordinace, šíření 

zdravotní osvěty, poskytování preventivní péče

Adopce na dálku® (vzdělávání) – příspěvek 

žákům a studentům na vzdělávání, podpora 

komunit

Indie
Adopce na dálku® (vzdělávání) – příspěvek žákům 

a studentům na vzdělávání, podpora komunit

Pomoc obětem povodně v Honavaru (humanitární 

pomoc) – okamžitá potravinová a materiální pomoc 

postiženým lidem

Pomoc rodinám dětí z programu Adopce na dálku po 

povodni (humanitární pomoc) – opravy domů a výstav-

na nového domu pro postižené rodiny

Konžská demokratická republika
Adopce na dálku® (vzdělávání) – příspěvek 

na vzdělávání dětí v diecézích Kinshasa a Kikwit

Pomoc dětem ulice (komunitní projekt) – podpora cent-

ra pro děti Ndako Ya Biso v Kinshase

Thajsko
Adopce na dálku® (vzdělávání) – příspěvek 

na vzdělávání dětí v arcidiecézi Bangkok

Celková částka: 31 900 427 Kč

ZAHRANIČNÍ PROJEKTY DIECÉZNÍCH CHARIT CELKEM: 61 593 482 Kč
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Sedmnáct hlavních Cílů 

udržitelného rozvoje (Sustai-

nable Development Goals, 

SDGs) představuje program 

členských zemí OSN na léta 

2015–2030 navazující na 

úspěšnou agendu osmi Roz-

vojových cílů tisíciletí (Mille-

nnium Development Goals, 

MDGs) z roku 2000. Jejich 

jednotícím tématem je boj 

proti chudobě a zlepšování 

kvality života lidí na Zemi. 

Charita Česká republika se 

jak doma, tak v zahraničí 

veškerými svými aktivitami 

a projekty k programu SDGs 

hlásí a naplňováním kon-

krétních cílů se k vizi lepší 

budoucnosti pro všechny 

připojuje.

Cíl 1
KONEC CHUDOBY: Vymýtit chudobu 

ve všech jejích formách všude na světě

Cíl 2

KONEC HLADU: Vymýtit hlad, dosáhnout 

potravinové bezpečnosti a zlepšení výživy, 

prosazovat udržitelné zemědělství

Cíl 3

ZDRAVÍ A KVALITNÍ ŽIVOT: Zajistit 

zdravý život a zvyšovat jeho kvalitu 

pro všechny v jakémkoli věku

Cíl 4

KVALITNÍ VZDĚLÁNÍ: Zajistit rovný 

přístup k inkluzivnímu a kvalitnímu vzdělání 

a podporovat celoživotní vzdělávání 

pro všechny

Cíl 5

ROVNOST MUŽŮ A ŽEN: Dosáhnout 

genderové rovnosti a posílit postavení 

všech žen a dívek

Cíl 6

PITNÁ VODA, KANALIZACE 

A HYGIENA: Zajistit všem dostupnost 

vody a sanitačních zařízení a udržitelné 

hospodaření s nimi

Cíl 7

DOSTUPNÉ A ČISTÉ ENERGIE:

Zajistit všem přístup k cenově 

dostupným, spolehlivým, udržitelným 

a moderním zdrojům energie

Cíl 8

DŮSTOJNÁ PRÁCE A EKONOMICKÝ 

RŮST: Podporovat trvalý, inkluzivní 

a udržitelný hospodářský růst, 

plnou a produktivní zaměstnanost 

a důstojnou práci pro všechny

Cíl 9

PRŮMYSL, INOVACE A INFRASTRUK-

TURA: Vybudovat odolnou infrastrukturu, 

podporovat inkluzivní a udržitelnou 

industrializaci a inovace

Cíl 10
MÉNĚ NEROVNOSTÍ: Snížit nerovnost 

uvnitř zemí i mezi nimi

Cíl 11

UDRŽITELNÁ MĚSTA A OBCE: Vytvořit 

inkluzivní, bezpečná, 

odolná a udržitelná města a obce

Cíl 12
ODPOVĚDNÁ VÝROBA A SPOTŘEBA: 

Zajistit udržitelnou spotřebu a výrobu

Cíl 13

KLIMATICKÁ OPATŘENÍ: Přijmout 

bezodkladná opatření na boj se změnou 

klimatu a zvládání jejích dopadů

Cíl 14

ŽIVOT VE VODĚ: Chránit a udržitelně 

využívat oceány, moře a mořské zdroje pro 

zajištění udržitelného rozvoje

Cíl 15

ŽIVOT NA SOUŠI: Chránit, obnovovat 

a podporovat udržitelné využívání 

suchozemských ekosystémů, udržitelně 

hospodařit s lesy, potírat rozšiřování pouští, 

zastavit a následně zvrátit degradaci půdy 

a zastavit úbytek biodiverzity

Cíl 16

MÍR, SPRAVEDLNOST A SILNÉ 

INSTITUCE: Podporovat mírové a inkluziv-

ní společnosti pro udržitelný rozvoj, zajistit 

všem přístup ke spravedlnosti a vytvořit 

efektivní, odpovědné a inkluzivní instituce 

na všech úrovních

Cíl 17

PARTNERSTVÍ KE SPLNĚNÍ CÍLŮ: Oživit 

globální partnerství pro udržitelný rozvoj 

a posílit prostředky pro jeho uplatňování

SDGs A CHARITNÍ 
ČINNOST V ČESKÉ REPUBLICE

Cíl 1

Cíl 2

Cíl 3

Cíl 4

Cíl 5

Cíl 8

Cíl 10

Cíl 16

Cíl 11Charita Česká republika 
a udržitelný
rozvoj

SDGs A CHARITNÍ 
ČINNOST V ZAHRANIČÍ

Cíl 1

Cíl 2

Cíl 3

Cíl 4

Cíl 5

Cíl 8

Cíl 10

Cíl 11

Cíl 16

Cíl 12

Cíl 6
Cíl 7

Cíl 9

Cíl 13

Cíl 15 Cíl 17



13 % služby ―  hlavní a vedlejší 
činnost, správa a rozvoj

44 % služby ― projekty a mise

2 % cestovné 
v rámci projektů

18 % osobní 
náklady

16 % spotřebované 
nákupy 

2 % propagace 
a publicita

5 % ostatní náklady

72 % dotace a zaúčtování
fondů projektů

15 % veřejné sbírky
6 % vlastní zdroje

7 % ostatní zdroje
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Auditor

Auditor svým výrokem potvrdil, že účet-

nictví Charity Česká republika bylo vedeno 

a účetní závěrka byla sestavena v souladu 

se zněním zákona 563/1991 Sb. o účetnic-

tví a vyhláškou č. 504/2002 Sb. (v plat-

ném znění), která je prováděcí vyhláškou 

k zmíněnému zákonu pro účetní jednotky 

účtující v soustavě podvojného účetnictví, 

u nichž není hlavním předmětem činnosti 

podnikání.

Renata Kozáková, hlavní účetní

Charita Česká republika

Ing. Jitka Jandáková, 

vedoucí ekonomicko-správního oddělení

Charita Česká republika

Finanční část 
KOMENTÁŘ K VÝSLEDKŮM 
HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2019
Účetní jednotka rozlišuje údaje ve výkazu zisku 

a ztráty podle hlavní a hospodářské činnosti. 

Hlavní činnost představuje charitní činnost v rámci 

projektů realizovaných v České republice a v za-

hraničí, koordinaci a metodickou podporu agend 

zastřešující sociální a zdravotní služby, osvětovou 

činnost a propagaci charitního díla. Jednotlivé 

činnosti jsou dále členěny podle útvarů a zaká-

zek, čímž je zajištěna oddělená účetní evidence 

vztahující se k jednotlivým projektům. Vedlejší 

hospodářskou činností spočívající v provozu 

hotelu a školicího střediska Marianeum podporuje 

fi nancování hlavní činnosti.

Hospodaření v roce 2019 ovlivnila řada faktorů. 

Jedním z nejvýznamnějších je vyšší počet reali-

zovaných projektů oddělení humanitární pomoci 

a rozvojové spolupráce oproti roku 2018, s čímž 

úzce souvisí růst nákladů v souvislosti s realiza-

cí projektů jak v oblasti osobních nákladů, tak 

služeb. Druhým významným faktorem je výrazné 

oživení vedlejší hospodářské činnosti a s tím sou-

visející růst jak nákladů provozních, tak i rozvojo-

vých a investičních.

Celkový růst nákladů oproti předchozímu roku 

o zhruba 25 % je však vyvážen 13% nárůstem 

státních dotačních prostředků, 12% růstem 

tržeb vedlejší hospodářské činnosti a zvýšeným 

podílem zúčtovaných fondů zahraničních dotací, 

individuálního a fi remního fundraisingu.

Celkový objem nákladů za rok 2019 činil 

197 144 tis. Kč.

Nákup služeb a zúčtování subgrantů v rámci 

realizace projektů na zahraničních misích ve výši 

87 589 tis. Kč tvoří největší podíl na celkových 

nákladech organizace (44 %). 

Osobní náklady tvořící s výší 36 034 tis. Kč zhru-

ba 18 % celkových nákladů představují druhou 

nejvýznamnější nákladovou položku organizace. 

Náklady na služby, opravy a udržování v hlavní 

a vedlejší činnosti týkajících se správních a rozvo-

jových činností v celkové výši 25 244 tis. Kč činily 

13 % celkových nákladů. Nejvyšší objem přitom 

činily náklady na odborné služby, provoz kance-

láře a provozní náklady v rámci vedlejší hospo-

dářské činnosti. Zvýšené nároky na elektronizaci, 

průběžné zkvalitňování on-line komunikace, 

včetně rozvoje a modernizace informačních systé-

mů, s sebou nesly i zvýšení nákladů na IT služby 

a licence.

Spotřebované nákupy ve výši 31 828 tis. Kč 

činily v roce 2019 16 % celkových nákladů organiza-

ce. K zvýšení došlo zejména u spotřeby materiálu jak 

v souvislosti s realizací projektů, tak s rozvojovými ak-

tivitami vedlejší hospodářské činnosti. Rovněž vzrostla 

spotřeba energií související se zvýšeným provozem 

hotelu a školicího střediska Marianeum.

Ostatní náklady, zahrnující mimo jiné i výraznou částku 

kurzových ztrát, odpisy a náklady na reprezentaci v cel-

kové výši 8 950 tis. Kč, tvoří 5 % z celkových nákladů 

organizace.

Na propagaci a publicitu bylo v roce 2019 použito 

celkem 3 189 tis. Kč, což jsou 2 % celkových nákladů. 

Stejný podíl tvoří náklady na cestovné (zhruba 2 % 

celkových nákladů) a jejich výše refl ektuje projektové 

aktivity na zahraničních misích, kterých se týká zhruba 

85 % z celkových 4 309 tis. Kč. V rámci České repub-

liky byla uskutečněna řada služebních cest odborného 

personálu v oblasti metodické podpory sociálních 

služeb projektu Ke kvalitě v Charitě II.

Celkový objem výnosů za rok 2019 činil 

192 058 tis. Kč.

V rámci hlavní činnosti realizuje účetní jednotka výnosy 

zejména prostřednictvím dotací v celkovém objemu 

72 %, veřejných sbírek a ostatních darů na rozvoj orga-

nizace a její činnosti. Zdroje z veřejných sbírek zahrnují 

individuální i fi remní dárce a v roce 2019 představovaly 

15 % celkových výnosů. Ostatní zdroje na krytí nákladů 

představuje příspěvek zřizovatele, dary na podporu 

provozu a rozvoje organizace a vlastní zdroje plynoucí 

z hospodářské činnosti, které v roce 2019 tvořily 13 %.

Tržby z prodeje služeb činily 9 448 tis. Kč, z toho tržby 

z vedlejší hospodářské činnosti tvořily 6 999 tis. Kč, což 

je oproti roku 2018 nárůst o 61 %. Zúčtování veřejných 

sbírek ve vztahu k jednotlivým realizovaným projektům 

a poskytování cílené pomoci potřebným dosáhlo celko-

vé výše 27 814 tis. Kč.

Celkový výsledek hospodaření před zdaněním za rok 

2019 je - 5 084 tis. Kč ztráta. Hospodářský výsledek 

je ovlivněn zejména velkými kurzovými ztrátami, které 

měly příčinu ve výrazné nestabilitě místních měn v ze-

mích realizace zahraničních projektů.

OSTATNÍ KOMENTOVANÉ 
SKUTEČNOSTI

Cenné papíry

Charita Česká republika vlastní cenné papíry, které 

nabyla dědictvím. Během roku 2019 nedošlo k prodeji 

ani nákupu cenných papírů. Cenné papíry byly přece-

něny na základě kurzu k 31. 12. 2019. Jejich hodnota 

oproti roku 2018 poklesla o 125 tis. Kč. Soupis cenných 

papírů je uveden v příloze k účetní závěrce.

Sbírky

Charita Česká republika v roce 2019 spravovala na základě 

povolení Magistrátu hl. m. Prahy uděleného na dobu neur-

čitou 3 veřejné sbírky. Průběžné vyúčtování sbírek, které je 

pravidelně předkládáno Magistrátu hl. m. Prahy, je v příloze 

k účetní závěrce.

Tříkrálová sbírka

Osvědčení MHMP: S-MHMP/1327710/2012 

a 1340351/2012 ze dne 15. 10. 2012.

Zahraniční humanitární sbírka

Osvědčení MHMP/1483969/2012 a 1485728/2012 

ze dne 16. 11. 2012.

Sbírka pro Českou republiku

Osvědčení MHMP/819810/2012 a 846629/2012 

ze dne 20. 8. 2013.

Peníze na cestě a zálohy zaměstnanců na misích

Prohlašujeme, že peníze na cestě jsou:

– převod humanitární pomoci na projektech v Iráku 

a Zambii byl zúčtován v lednu 2020;

– převod hotovostních darů z pokladny na dárcovský účet 

byl zúčtován v lednu 2020.

STRUKTURA NÁKLADŮ 2019

STRUKTURA VÝNOSŮ 2019
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ROZVAHA (NNO) ke dni 31. 12. 2019
v celých tisících Kč

Číslo 

řádku

Stav k prvnímu 

dni účetního 

období

Stav 

k poslednímu 

dni účetního 

období

A. Dlouhodobý majetek celkem (ř. 02 + 10 + 21 až 28) 1 76 850 75 967

A.I. Dlouhodobý nehmotný majetek (ř. 03 až 09) 2 1 387 1 387

A.I.1. Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje (012) 3 0 0

A.I.2. Software (013) 4 1 387 1 387

A.I.3. Ocenitelná práva (014) 5 0 0

A.I.4. Drobný dlouhodobý nehmotný majetek (018) 6 0 0

A.I.5. Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek (019) 7 0 0

A.I.6. Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek (041) 8 0 0

A.I.7. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek (051) 9 0 0

A.II. Dlouhodobý hmotný majetek celkem (ř. 11 až 20) 10 108 736 109 682

A.II.1. Pozemky (031) 11 19 676 19 502

A.II.2. Umělecká díla, předměty a sbírky (032) 12 0 0

A.II.3. Stavby (021) 13 82 318 86 200

A.II.4. Hmotné movité věci a jejich soubory (022) 14 2 753 3 810

A.II.5. Pěstitelské celky trvalých porostů (025) 15 6 0

A.II.6. Dospělá zvířata a jejich skupiny (026) 16 0 0

A.II.7. Drobný dlouhodobý hmotný majetek (028) 17 0 0

A.II.8. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek (029) 18 0 0

A.II.9. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek (042) 19 3 983 170

A.II.10. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek (052) 20 0 0

A.III. Dlouhodobý fi nanční majetek (ř. 22 až 27) 21 200 200

A.III.1. Podíly – ovládaná nebo ovládající osoba (061) 22 200 200

A.III.2. Podíly – podstatný vliv (062) 23 0 0

A.III.3. Dluhové cenné papíry držené do splatnosti (063) 24 0 0

A.III.4. Zápůjčky organizačním složkám (066) 25 0 0

A.III.5. Ostatní dlouhodobé zápůjčky (067) 26 0 0

A.III.6. Ostatní dlouhodobý fi nanční majetek  (069) 27 0 0

A.IV. Oprávky k dlouhodobému majetku celkem (ř. 29 až 39) 28 -33 473 -35 302

A.IV.1. Oprávky k nehmotným výsledkům výzkumu a vývoje (072) 29 0 0

A.IV.2. Oprávky k softwaru (073) 30 -836 -1 203

A.IV.3. Oprávky k ocenitelným právům (074) 31 0 0

A.IV.4. Oprávky k drobnému dlouhodobému nehmotnému majetku (078) 32 0 0

A.IV.5. Oprávky k ostatnímu dlouhodobému nehmotnému majetku (079) 33 0 0

A.IV.6. Oprávky k stavbám (081) 34 -30 464 -31 482

A.IV.7.
Oprávky k samostatným hmotným movitým věcem a souborům hmotných 

movitých věcí
(082) 35 -2 173 -2 617

A.IV.8. Oprávky k pěstitelským celkům trvalých porostů (085) 36 0 0

A.IV.9. Oprávky k základnímu stádu a tažným zvířatům (086) 37 0 0

A.IV.10. Oprávky k drobnému dlouhodobému hmotnému majetku (088) 38 0 0

A.IV.11. Oprávky k ostatnímu dlouhodobému hmotnému majetku (089) 39 0 0

B. Krátkodobý majetek celkem (ř. 41 + 51 + 71 + 80) 40 126 876 164 635

B.I. Zásoby celkem (ř. 42 až 50) 41 0 0

B.I.1. Materiál na skladě (112) 42 0 0

B.I.2. Materiál na cestě (119) 43 0 0

B.I.3. Nedokončená výroba (121) 44 0 0

B.I.4. Polotovary vlastní výroby (122) 45 0 0

B.I.5. Výrobky (123) 46 0 0

B.I.6. Mladá zvířata a jejich skupiny (124) 47 0 0

B.I.7. Zboží na skladě a v prodejnách (132) 48 0 0

B.I.8. Zboží na cestě (139) 49 0 0

B.I.9. Poskytnuté zálohy na zásoby ( 314) 50 0 0

B.II. Pohledávky celkem (ř. 52 až 70) 51 17 570 27 728

B.II.1. Odběratelé (311) 52 1 612 1 025

B.II.2. Směnky k inkasu (312) 53 0 0

B.II.3. Pohledávky za eskontované cenné papíry (313) 54 0 0

B.II.4. Poskytnuté provozní zálohy (314-ř.50) 55 4 105 6 312

B.II.5. Ostatní pohledávky (315) 56 0 0

B.II.6. Pohledávky za zaměstnanci (335) 57 162 114

B.II.7. Pohledávky za institucemi sociálního zabezpeč. a veř. zdravotního pojištění (336) 58 0 0

AKTIVA

B.II.8. Daň z příjmů (341) 59 0 0

B.II.9. Ostatní přímé daně (342) 60 0 0

B.II.10. Daň z přidané hodnoty (343) 61 0 0

B.II.11. Ostatní daně a poplatky (345) 62 0 0

B.II.12. Nároky na dotace a ostatní zúčtování se státním rozpočtem (346) 63 0 0

B.II.13.
Nároky na dotace a ostatní zúčtování s rozpočtem orgánů územních samo-

statných celků
(348) 64 0 0

B.II.14. Pohledávky za společníky sdruženými ve společnosti (358) 65 0 0

B.II.15. Pohledávky z pevných termínových operací a opcí (373) 66 0 0

B.II.16. Pohledávky z vydaných dluhopisů (375) 67 0 0

B.II.17. Jiné pohledávky (378) 68 11 541 20 186

B.II.18. Dohadné účty aktivní (388) 69 150 91

B.II.19. Opravná položka k pohledávkám (391) 70 0 0

B.III. Krátkodobý fi nanční majetek celkem (ř. 72 až 79) 71 106 235 128 161

B.III.1. Peněžní prostředky v pokladně (211) 72 382 640

B.III.2. Ceniny (213) 73 0 0

B.III.3. Peněžní prostředky na účtech (221) 74 106 568 124 997

B.III.4. Majetkové cenné papíry k obchodování (251) 75 177 52

B.III.5. Dluhové cenné papíry k obchodování (253) 76 0 0

B.III.6. Ostatní cenné papíry (256) 77 0 0

B.III.7. Pořizovaný krátkodobý fi nanční majetek (259) 78 0 0

B.III.8. Peníze na cestě (+/-261) 79 -892 2 472

B.IV. Jiná aktiva celkem (ř. 81 + 82) 80 3 071 8 746

B.IV.1. Náklady příštích období (381) 81 814 542

B.IV.2. Příjmy příštích období (385) 82 2 257 8 204

AKTIVA CELKEM (ř. 1 + 40) 83 203 726 240 602

Číslo 

řádku

Stav k prvnímu 

dni účetního 

období

Stav 

k poslednímu 

dni účetního 

období

A. Vlastní zdroje celkem (ř. 85 + 89) 84 163 685 202 902

A.I. Jmění celkem (ř. 86 až 88) 85 159 042 206 177

A.I.1. Vlastní jmění (901) 86 76 204 77 232

A.I.2. Fondy (911) 87 82 937 129 169

A.I.3. Oceňovací rozdíly z přecenění fi nančního majetku a závazků (921) 88 -99 -224

A.II. Výsledek hospodaření celkem (ř. 90 až 92) 89 4 643 -3 275

A.II.1. Účet výsledku hospodaření (+/-963) 90 X -5 084

A.II.2. Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení (+/-931) 91 X

A.II.3. Nerozdělený zisk, neuhrazená ztráta min. let (+/-932) 92 4 643 1 809

B. Cizí zdroje celkem (ř. 94 + 96 + 104 + 128) 93 40 041 37 700

B.I. Rezervy celkem (ř. 95) 94 0 0

B.I.1. Rezervy (941) 95 0 0

B.II. Dlouhodobé závazky celkem (ř. 97 až 103) 96 0 0

B.II.1. Dlouhodobé úvěry (953) 97 0 0

B.II.2. Vydané dluhopisy (953) 98 0 0

B.II.3. Závazky z pronájmu (954) 99 0 0

B.II.4. Přijaté dlouhodobé zálohy (955) 100 0 0

B.II.5. Dlouhodobé směnky k úhradě (958) 101 0 0

B.II.6. Dohadné účty pasivní (389) 102 0 0

B.II.7. Ostatní dlouhodobé závazky (959) 103 0 0

B.III. Krátkodobé závazky celkem (ř. 105 až 127) 104 39 143 33 807

B.III.1. Dodavatelé (321) 105 7 342 5 902

B.III.2. Směnky k úhradě (322) 106 0 0

B.III.3. Přijaté zálohy (324) 107 44 135

B.III.4. Ostatní závazky (325) 108 0 0

B.III.5. Zaměstnanci (331) 109 1 663 1 648

B.III.6. Ostatní závazky vůči zaměstnancům (333) 110 0 0

B.III.7. Závazky k institucím sociálního zabezpeč. a veř. zdravotního pojištění (336) 111 934 945

B.III.8. Daň z příjmů (341) 112 0 0

B.III.9. Ostatní přímé daně (342) 113 290 288

B.III.10. Daň z přidané hodnoty (343) 114 457 399

B.III.11. Ostatní daně a poplatky (345) 115 4 2

B.III.12. Závazky ze vztahu ke státnímu rozpočtu (346) 116 12 107 18 813

PASIVA
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VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY ke dni 31. 12. 2019
v celých tisících Kč

B.III.13. Závazky ze vztahu k rozpočtu územních samosprávných celků (348) 117 0 0

B.III.14. Závazky z upsaných nesplacených cenných papírů a podílů (367) 118 0 0

B.III.15. Závazky ke společníkům sdružených ve společnosti (368) 119 0 0

B.III.16. Závazky z pevných termínových operací a opcí (373) 120 0 0

B.III.17. Jiné závazky (379) 121 16 117 5 584

B.III.18. Krátkodobé bankovní úvěry (231) 122 0 0

B.III.19. Eskontní úvěry (232) 123 0 0

B.III.20. Vydané kratkodobé dluhopisy (241) 124 0 0

B.III.21. Vlastní dluhopisy (255) 125 0 0

B.III.22. Dohadné účty pasivní (389) 126 185 91

B.III.23. Ostatní krátkodobé fi nanční výpomoci (379) 127 0 0

B.IV. Jiná pasiva celkem (ř. 129 + 130) 128 898 3 893

B.IV.1. Výdaje příštích období (383) 129 902 709

B.IV.2. Výnosy příštích období (384) 130 -4 3 184

PASIVA CELKEM (ř. 84 + 93) 131 203 726 240 602

Číslo 

řádku

 Činnost 

hlavní

Činnost 

hospodářská
Celkem

A. Náklady  (ř. 39) 1 188 889 8 255 197 144

A.I. Spotřebované nákupy a nakupované služby celkem (ř. 3 až 8) 2 146 202 5 173 151 375

A.I.1 Spotřeba materiálu, energie a ostatních neskladovaných dodávek (501-3) 3 30 154 1 674 31 828

A.I.2 Prodané zboží (504) 4 0 0 0

A.I.3 Opravy a udržování (511) 5 832 719 1 551

A.I.4 Náklady na cestovné (512) 6 4 308 1 4 309

A.I.5 Náklady na reprezentaci (513) 7 1 166 18 1 184

A.I.6 Ostatní služby (518) 8 109 742 2 761 112 503

A.II.
Změna stavu zásob vlastní činnosti a aktivace materiálu, zboží, 

vnitroorganizačních služeb a dlouhodobého majetku (ř. 10 až 12)
9 0 0 0

A.II.7 Změna stavu zásob vlastní činnosti (56x) 10 0 0 0

A.II.8 Aktivace materiálu, zboží a vnitrorganizačních služeb (57x) 11 0 0 0

A.II.9 Aktivace dlouhodobého majetku (57x) 12 0 0 0

A.III. Osobní náklady celkem  (ř. 14 až 18) 13 33 588 2 341 35 929

A.III.10 Mzdové náklady (521) 14 24 856 1 715 26 571

A.III.11 Zákonné sociální pojištění (524) 15 8 050 539 8 589

A.III.12 Ostatní sociální pojištění (525) 16 0 0 0

A.III.13 Zákonné sociální náklady (527) 17 682 87 769

A.III.14 Ostatní sociální náklady (528) 18 0 0 0

A.IV. Daně a poplatky celkem  (ř. 20) 19 341 98 439

A.IV.15 Daně a poplatky (53x) 20 341 98 439

A.V. Ostatní náklady celkem  (ř. 22 až 28) 21 6 582 69 6 651

A.V.16 Smluvní pokuty, úroky z prodlení a ostatní pokuty a penále (541) 22 2 0 2

A.V.17 Odpis nedobytné pohledávky (543) 23 0 0 0

A.V.18 Nákladové úroky (544) 24 0 0 0

A.V.19 Kurzové ztráty (545) 25 4 061 4 4 065

A.V.20 Dary (546) 26 1 379 0 1 379

A.V.21 Manka a škody (548) 27 22 0 22

A.V.22 Jiné ostatní náklady (549) 28 1 118 65 1 183

A.VI.
Odpisy, prodaný majetek, tvorba a použití rezerv a opravných položek 

celkem (ř. 30 až 34)
29 1 579 574 2 153

A.VI.23 Odpisy dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku (551) 30 1 274 574 1 848

A.VI.24 Prodaný dlouhodobý majetek (552) 31 305 0 305

A.VI.25 Prodané cenné papíry a podíly (553) 32 0 0 0

A.VI.26 Prodaný materiál (554) 33 0 0 0

A.VI.27 Tvorba a použití rezerv a opravných položek (556-9) 34 0 0 0

A.VII. Poskytnuté příspěvky celkem (ř. 36) 35 595 0 595

A.VII.28
Poskytnuté členské příspěvky a příspěvky zúčtované mezi organizačními 

složkami
(58x) 36 595 0 595

A.VIII. Daň z příjmů celkem (ř. 48) 37 2 0 2

A.VIII.29 Daň z příjmů (59x) 38 2 0 2

NÁKLADY CELKEM 39 188 889 8 255 197 144

Číslo 

řádku

 Činnost 

hlavní

Činnost 

hospodářská
Celkem

B. Výnosy (ř. 67) 40 184 240 7 818 192 058

B.I. Provozní dotace (ř. 42) 41 71 759 0 71 759

B.I.1 Provozní dotace (691) 42 71 759 0 71 759

B.II. Přijaté příspěvky celkem  (ř. 44 až 46) 43 0 0 0

B.II.2 Přijaté příspěvky zúčtované mezi organizačními složkami (681) 44 0 0 0

B.II.3 Přijaté příspěvky (dary) (682) 45 0 0 0

B.II.4 Přijaté členské příspěvky (684) 46 0 0 0

B.III. Tržby za vlastní výkony a za zboží celkem (ř. 48 až 50) 47 2 269 7 180 9 449

B.III.1 Tržby za vlastní výrobky (601) 48 0 0 0

B.III.2 Tržby z prodeje služeb (602) 49 2 269 7 180 9 449

B.III.3 Tržby za prodané zboží (604) 50 0 0 0

B.IV. Ostatní výnosy celkem (ř. 52 až 57) 51 110 212 308 110 520

B.IV.5 Smluvní pokuty, úroky z prodlení a ostatní pokuty a penále (641-2) 52 0 0 0

B.IV.6 Platby za odepsané pohledávky (643) 53 0 0 0

B.IV.7 Výnosové úroky (644) 54 44 0 44

B.IV.8 Kurzovné zisky (645) 55 1 085 0 1 085

B.IV.9 Zúčtování fondů (648) 56 108 988 95 109 083

B.IV.10 Jiné ostatní výnosy (649) 57 94 213 307

B.V. Tržby z prodeje majetku celkem (ř. 59 až 63) 58 0 330 330

B.V.11 Tržby z prodeje dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku (652) 59 0 330 330

B.V.12 Tržby z prodeje cenných papírů a podílů (653) 60 0 0 0

B.V.13 Tržby z prodeje materiálu (654) 61 0 0 0

B.V.14 Výnosy z krátkodobého fi nančního majetku (655) 62 0 0 0

B.V.15 Výnosy z dlouhodobého fi nančního majetku (657) 63 0 0 0

VÝNOSY CELKEM 64 184 240 7 818 192 058

C. VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ PŘED ZDANĚNÍM 65 -4 647 -437 -5 084

A.VIII.29 Daň z příjmů (591) 66 2 0 2

D. VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ PO ZDANĚNÍ (ř. 65 a 66) 67 -4 649 -437 -5 086
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5 PŘÍLOHA TVOŘÍCÍ SOUČÁST ZÁVĚRKY podle vyhlášky č. 504/2002 Sb.

Účetní období od 1. 1. 2019 do 31. 12. 2019

I. ZÁKLADNÍ ÚDAJE
Účetní období: 1. 1. 2019 – 31. 12. 2019

Název: Charita Česká republika

Sídlo organizace: Vladislavova 1460/12, 

110 00 Praha 1

Právní forma: církevní právnická osoba

Statutární orgán: Mgr. et Mgr. Lukáš Curylo

Datum vzniku: 27. 12. 1999, zapsána v rejstříku 

evidovaných právnických osob Ministerstva kultu-

ry ČR, číslo evidence: 8/1-00-702/1999.

Účel (poslání): Služba milosrdné lásky Církve li-

dem v tísni, ohrožení a nouzi, bez ohledu na jejich 

rasu, národnost, náboženství nebo státní a politic-

kou příslušnost.

Hlavní činnost: Poskytování a provozování charita-

tivních, sociálních a zdravotních služeb a zařízení, 

realizace humanitární pomoci a rozvojové spo-

lupráce přímo nebo prostřednictvím jednotlivých 

arcidiecézí a diecézí v ČR a zahraničních misí 

mimo území ČR. Koordinace a realizace okamžité 

a následné pomoci při katastrofách a živelních 

pohromách. Pořádání odborných kursů, školení, 

lektorské činnosti a osvětových aktivit. Advokač-

ní činnost, tvorba stanovisek a připomínkování 

právních norem ČR. Spolupráce s ostatními 

křesťanskými církvemi a organizacemi obdobného 

poslání působícími v oblastech charitativní, huma-

nitární, sociální, zdravotní a vzdělávací. Vedlejší 

(hospodářská) činnost: hospodářská činnost za 

účelem získání prostředků na realizaci hlavních 

činností.

Kategorie účetní jednotky: střední účetní jednotka

Zakladatel (zřizovatel): Česká biskupská konferen-

ce, Thákurova 676/3, Praha 6 – Dejvice, 

IČO 005 40 838

II. OBECNÉ ÚČETNÍ ZÁSADY
II.1. Dlouhodobý majetek

Organizace eviduje v dlouhodobém majetku 

všechny stavby a jejich technické zhodnocení bez 

ohledu na výši pořizovací ceny.

Organizace eviduje v dlouhodobém hmotném 

majetku hmotný majetek s dobou použitelnosti 

vyšší než 1 rok a s pořizovací cenou vyšší než 

40 000 Kč, účtuje o něm na účtech dlouhodobé-

ho majetku a vykazuje ho v rozvaze.

Hmotný majetek v pořizovací ceně nižší než 

40 000 Kč účtuje organizace do nákladů. Hmotný 

majetek v pořizovací ceně vyšší než 10 000 Kč, 

ale nižší než 40 000 Kč s dobou použitelnosti 

delší než 1 rok eviduje organizace v operativní 

evidenci. 

Organizace eviduje v dlouhodobém nehmotném majetku 

nehmotný majetek s dobou použitelnosti vyšší než 1 rok 

a s pořizovací cenou vyšší než 60 000 Kč.

Nehmotný majetek v pořizovací ceně nižší než 60 000 Kč 

účtuje organizace do nákladů. Nehmotný majetek v poři-

zovací ceně vyšší než 10 000 Kč, ale nižší než 60 000 Kč 

s dobou použitelnosti delší než 1 rok eviduje organizace 

v operativní evidenci.

Úroky nejsou součástí pořizovací ceny dlouhodobého 

majetku.

Stavby organizace odepisuje 70 let.

Automobily organizace odepisuje 5 let.

Ostatní samostatné hmotné movité věci organizace ode-

pisuje po dobu 5 let.

II.2. Cenné papíry a podíly

ISIN Nnázev CP
Jmenovitá 

hodnota

Počet 

ks
Celkem

CS0008438560 Cukrárna Karlín 1000,00 9 9 000,00

CS0008425153 Lázně Poděbrady 1000,00 6 6 000,00

CS0008420857 Michelské pekárny 19,00 32 608,00

CS0005021351 Tesla Karlín 680,00 19 12 920,00

CS0005112300 ČEZ 100,00 235 23 500,00

Splatno po 1 roce 0 0 0 0

II.3. Zásoby

Organizace účtuje o zásobách nakupovaných a vytvoře-

ných vlastní činností pořizovací cenou včetně vedlejších 

pořizovacích nákladů.

II.4. Pohledávky

Pohledávky se oceňují při svém vzniku jmenovitou hod-

notou. Organizace běžně v souladu s vyhláškou netvoří 

opravné položky. O případné tvorbě opravné položky 

může rozhodnout ředitel organizace.

Organizace účtuje o dohadných položkách aktivních v 

případě písemně přislíbených dotací na již proběhlé čin-

nosti (promítnuté v nákladech), které však budou fi nančně 

přijaty až v dalším období.

II.5. Cizoměnové transakce

K přepočtu údajů v cizích měnách na českou měnu, včet-

ně majetku a závazků, se používá pevný kurz k prvnímu 

dni v měsíci podle platného kurzu ČNB. Periodicita změn 

pevných kurzů je jeden měsíc.

II.6. Časové rozlišení

Organizace účtuje o nákladech příštích období. Prostřed-

nictvím nákladů příštích období časově rozlišuje náklady, 

které souvisí s dalšími či dalšími obdobími.

II.7. Bezúplatně nabytý dlouhodobý majetek

Ve vlastním jmění na účtu skupiny 901 – Vlastní jmění or-

ganizace účtuje o zdrojích pořízení bezúplatně nabytého 

dlouhodobého majetku. Tato částka je pak rozpouštěna 

současně s účtováním odpisů.
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III.9. Náklady a výnosy mimořádné svým obje-

mem nebo původem

V roce 2019 vykazuje organizace oproti předchozímu 

roku vyšší náklady způsobené kurzovými ztrátami z dů-

vodu nestabilních místních měn v Zambii a Gruzii.

III.10. Zástavy a ručení

Majetek organizace není zatížen žádným zástavním prá-

vem. Organizace neposkytla ani nepřijala žádná ručení.

III.11. Přijaté dotace

V roce 2019 byly přijaty následující dotace:

Všechny výše uvedené dotace byly plně vyčerpány.

Uvedené dotace jsou účtovány na fondech a postupně 

čerpány dle skutečných nákladů do výnosů. Jde o dota-

ce na víceleté projekty.

III.12. Přijaté dary

V roce 2019 byly přijaty následující dary (jednotlivě uve-

deny významné dary, tj. dary v částce nad 10 000 Kč, 

ostatní jsou uvedeny souhrnně):

Z výše uvedených darů organizace v roce 2019 využila 

dary ve výši 13 873 105 Kč.

III.13. Poskytnuté dary

Organizace poskytla v účetním období dary ně-

kolika fyzickým osobám na podporu v souladu 

s posláním Vojenského fondu solidarity, který 

je součástí veřejné sbírky pro Českou republi-

ku. Vojenský fond solidarity vydává informace 

v samostatné výroční zprávě. Ostatní poskyt-

nuté dary souvisejí s účelem čerpání veřejných 

sbírek.

III.14. Veřejná sbírka

Organizace měla v roce 2019 povolení pořádat 

tyto veřejné sbírky:

Tříkrálová sbírka

Číslo jednací a datum rozhodnutí: S-MHMP/ 

1327710/2012, 1340351/2012 ze dne 15. 10. 

2012

Číslo sbírkového účtu: 66008822/0800

Osoba oprávněná jednat ve věci sbírky: 

Mgr. Jakub Líčka

Datum zahájení sbírky: 1. 12. 2012; datum 

ukončení sbírky: neurčito

Účel sbírky

Poskytování charitní péče v České republice 

v sociální a zdravotní oblasti, podpora trva-

le udržitelného rozvoje a rozvoje občanské 

společnosti, podpora výstavby, modernizace 

a provozu středisek charitní ošetřovatelské 

a pečovatelské péče, krizová humanitární po-

moc v České republice a v zahraničí, koordi-

nace, metodická podpora v rámci charitní sítě, 

osvětová činnost a propagace charitního díla.

Výnos sbírky v roce 2019

Hrubý výtěžek sbírky: 123 520 764,75

Čistý výtěžek sbírky: 117 345 407,35

Čistý výtěžek k použití včetně čistého výtěžku 

z minulých let: 132 641 536,16

V roce 2019 využito: 114 886 182,05; k další-

mu použití: 17 680 718,11

Částka k dalšímu použití je uložena na sbírko-

vém účtu a evidována ve zvláštním fondu ve 

vlastních zdrojích organizace.

Zahraniční humanitární sbírka

Číslo jednací a datum rozhodnutí: S-MHMP/ 

1483969/2012,1485728/2012 ze dne 16. 11. 

2012

Číslo sbírkového účtu: 55660022/0800

Osoba oprávněná jednat ve věci sbírky: 

Mgr. Jakub Líčka

Datum zahájení sbírky: 1. 12. 2012; datum 

ukončení sbírky: neurčito

II.8. Veřejná sbírka

Ve fondech na účtu 911xxx – Fondy veřejných 

sbírek (analytické rozlišení dle jednotlivých sbírek) 

organizace účtuje o zdrojích získaných z veřej-

ných sbírek. Průběžně organizace účtuje o použití 

výtěžku podvojným zápisem na vrub fondu veřejné 

sbírky ve prospěch účtu 6484xx – Zúčtování veřej-

ných sbírek. Vykazovaný stav fondu veřejné sbírky 

odpovídá nevyužité částce z veřejné sbírky určené 

pro další použití, tj. stavu sbírkového bankovního 

účtu k rozvahovému dni.

II.9. Přijaté dary

Přijaté individuální dary účtuje organizace ke 

dni přijetí ve prospěch fondu 911 – Fond darů 

na hlavní činnost a na vrub účtu 211 – Poklad-

na nebo 221 – Bankovní účet. Průběžně, popř. 

nejpozději k rozvahovému dni organizace účtuje 

o použití darů z fondu podvojným zápisem na 

vrub fondu a ve prospěch účtu 648 – Ostatní 

provozní výnosy (fi nanční, nefi nanční). Vykazova-

ný stav fondu individuálních darů odpovídá výši 

doposud nevyužitých darů.

II.10. Přijaté dotace

Přijaté dotace jsou prostředky poskytnuté z veřej-

ných zdrojů, tedy zejména ze zdrojů státního roz-

počtu, z rozpočtů územně samosprávných celků, 

ze zdrojů státních rozpočtů cizích států apod.

O prostředcích z veřejných zdrojů v rámci ČR 

účtuje organizace při přijetí rozhodnutí na zá-

vazkových účtech skupiny 34 a ve výnosech na 

účtu 691 – Dotace. V případě, že není celá přijatá 

částka dotace do konce roku utracena, je zbylá 

částka vykázána jako závazek na účtu skupiny 

34 – Závazky vůči státnímu rozpočtu. V případě, 

že je utraceno v rámci dotovaného projektu více, 

než bylo zatím v rámci dotace přijato, účtuje 

organizace o dohadné položce na vrub účtu 

388 – Dohadné položky ve prospěch účtu 691 – 

Dotace, tak aby výsledek hospodaření z dotace 

byl vždy nulový.

O prostředcích z veřejných zdrojů zahraničních 

účtuje organizace při přijetí rozhodnutí na účtech 

fondů 911 a do výnosů jsou účtovány proti 

nákladům ve prospěch 648 – Ostatní výnosy. 

V případě, že jsou náklady vyšší než fond, účtuje 

organizace pohledávku za zahraničním donorem 

na 378 – Ostatní pohledávky.

II.11. Vlastní jmění

Zůstatková hodnota dlouhodobého majetku: 

budova Vladislavova 12, Máchova 7, pozemky 

Tuněchody.

II.12. Daň z příjmů

Organizace je veřejně prospěšným poplatní-

kem v souladu s §17a zákona č. 586/1992 Sb., 

o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen 

ZDP).

Organizace uplatňuje osvobození darů podle §19b odst. 

2 b) ZDP vždy, když je to možné.

III. DOPLŇUJÍCÍ ÚDAJE K VÝKAZŮM

III.1. Dlouhodobý majetek

Přehled dlouhodobého majetku je součástí podkladů 

pro statutární audit organizace.

III.2. Podíly, podílové listy, dluhopisy, akcie

Organizace není společníkem v žádných subjektech.

III.3. Dluhy po splatnosti z titulu daní, sociálního 

či zdravotního pojištění

Organizace žádné takové dluhy neeviduje.

III.4. Dlouhodobé závazky

Organizace neeviduje žádné dlouhodobé závazky se 

splatností delší než 5 let od rozvahového dne.

III.5. Majetek neuvedený v rozvaze

Kromě drobného majetku v zanedbatelné hodnotě neevi-

duje organizace žádný majetek neuvedený v rozvaze.

III.6. Závazky nevykázané v rozvaze

Organizace neeviduje žádné závazky, které by k rozvaho-

vému dni nebyly vykázány v rozvaze.

III.7. Osobní náklady

Průměrný počet zaměstnanců:

Průměrný počet zaměstnanců 

v roce 2019

Průměrný počet zaměstnanců 

v roce 2018

70 57

Osobní náklady na zaměstnance (v tis. Kč) 

2019 2018

Mzdové náklady 26 571 23 476

Zákonné sociální pojištění 8 589 7 675

Ostatní sociální pojištění 0 0

Zákonné sociální náklady 769 571

Ostatní sociální náklady 0 0

Z toho členů řídících orgánů:

Průměrný počet řídících 

pracovníků v roce 2019

Průměrný počet řídících 

pracovníků v roce 2018

6 6

Členům řídících orgánů v roce 2019 nebyly poskytnuty 

žádné odměny ani funkční požitky, nebyly jim poskytnuty 

ani žádné půjčky, úvěry, záruky či jiná plnění. Členové or-

gánů nemají žádnou účast v osobách, s nimiž organizace 

v roce 2019 uzavřela smluvní vztahy.

III.8. Odměna přijatá statutárním auditorem

Odměna auditorovi za audit účetní závěrky: 56 475,20 Kč 

(včetně DPH).

Poskytovatel (ČR) Částka

Česká rozvojová agentura (ČRA) 52 143 540,71

Ministerstvo vnitra ČR 10 813 075,03

Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR 6 619 317,62

Ministerstvo zahraničních věcí ČR 2 000 000,00

Hlavní město Praha 200 000,00

Celkem 71 775 933,36

Poskytovatel (zahraničí) Částka

FSDZ 1 723 777,62 Kč

UNHCR 19 740 211,11 Kč

UN OCHA 2 200 210,45 Kč

EC 20 030 947,23 Kč

SCCF 8 349 353,93 Kč

CAU 4 821 383,05 Kč

Good Neighbours GN 708 595,72 Kč

Caritas Europa 959 844,43 Kč

World Food Programme 3 311 288,97 Kč

Celkem 61 845 612,51 Kč

Hlavní město Praha 200 000,00

Celkem 71 775 933,36

Poskytovatel Částka Komentář

Česká biskupská konference 9 000 000 Kč
fi nancování zahra-

ničního projektu

Česká biskupská konference 1 600 000 Kč

T-Mobile Czech Republic, a. s. 1 550 000 Kč
z toho 750 000  pod-

pora ACH/DCH TKS

Nadace České spořitelny 1 161 326 Kč

Simona Valentová 246 000 Kč

Unita, s. r. o. 100 000 Kč

Blanka Hankeová 60 000 Kč nepeněžní dar

Siemens 50 000 Kč

Zdeněk Kaufman 45 000 Kč

BISON INVEST, a. s. 30 000 Kč

Jan Vyhnánek 30 000 Kč

Tomáš Kučera 30 000 Kč

ABEL-Computer, s. r. o. 20 000 Kč

Neruda 15 000 Kč

Katolický týdeník, s. r. o. 28 165 Kč nepeněžní dar

Celkem 13 965 491 Kè
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V Praze dne 1. 6. 2020 

Sestavila: Ing. Jitka Jandáková   

Statutární orgán: Mgr. et Mgr. Lukáš Curylo 

Podpisový záznam statutárního orgánu:  

    

Účel sbírky

Příprava, rozvoj a realizace projektů v oblasti 

sociální péče, zdravotnictví, školství a vzdělávání 

v zahraničí, rozvojová spolupráci na podporu 

obnovitelných zdrojů obživy a podnikání, zajiště-

ní emergentní humanitární pomoci v oblastech 

postižených přírodními katastrofami, válečnými 

konfl ikty, zajištění provozu stálých zahraničních 

misí v postižených oblastech.

Výnos sbírky v roce 2019

Hrubý výtěžek sbírky: 4 063 680,94 Kč

Čistý výtěžek sbírky: 3 922 105,12 Kč

Čistý výtěžek k použití včetně čistého výtěžku 

z minulých let: 21 113 520,37 Kč

V roce 2019 využito: 6 615 074,81 Kč; k dalšímu 

použití: 14 498 445,56 Kč

Částka k dalšímu použití je uložena na sbírkovém 

účtu a evidována ve zvláštním fondu ve vlastních 

zdrojích organizace.

Sbírka pro Českou republiku

Číslo jednací a datum rozhodnutí: S-MHMP/ 

819810/2012, 846629/2012 ze dne 20. 8. 2013

Číslo sbírkového účtu: 44665522/0800

Osoba oprávněná jednat ve věci sbírky: 

Mgr. Jakub Líčka

Datum zahájení sbírky: 1. 10. 2012; datum ukon-

čení sbírky: neurčito

Účel sbírky

Zajištění pomoci lidem v nouzi, tíživých životních 

situacích, těžce nemocným, lidem bez domova 

a bez přístřeší, opuštěným lidem, dětem a mat-

kám s dětmi, starým lidem, cílových skupinám na 

území České republiky, které se ocitly v tísni ať už 

vlivem zdravotních, sociálních příčin nebo dopa-

dem životních katastrof. Součástí veřejné sbírky 

je Vojenský fond solidarity, zřízený na podporu 

vojáků z povolání, jejich rodin nebo pozůstalých, 

kteří se ocitli v tísni.

Výnos sbírky v roce 2019

Hrubý výtěžek sbírky: 10 840 805,23 Kč

Čistý výtěžek sbírky: 9 523 703,46 Kč

Čistý výtěžek k použití včetně čistého výtěžku z minulých 

let: 24 064 564,34 Kč

V roce 2019 využito: 7 686 539,96 Kč; k dalšímu použití: 

16 378 024,38 Kč

Částka k dalšímu použití je uložena na sbírkovém účtu 

a evidována ve zvláštním fondu ve vlastních zdrojích 

organizace.

III.15. Výsledek hospodaření a daň z příjmu

Výsledek hospodaření za rok 2018 byl převeden do ne-

rozděleného zisku minulých let.

Za rok 2019 organizace vykazuje ztrátu ve výši 5 086 tis. 

Kč. Základ daně z příjmu před snížením základu daně dle 

§20 odst. 7 ZDP byl zjištěn následovně:

V roce 2019 byly v hlavní činnosti zdaněny útvary Nepál, 

Jordánsko, Sýrie a dále byla zdaněna hospodářská 

činnost. Celkově vyšel základ daně 84 955 Kč a daň 

15 960 Kč před slevou. Byla využita sleva na pracovníky 

se změněnou pracovní schopností a konečná daň vyšla 

0 Kč.

Daňová povinnost za zdaňovací období roku 2018 

na dani z příjmů právnických osob je ve výši 0 Kč. Účetní 

jednotka nevyužila možnosti osvobození dle § 20 odst. 

7 zákona o daních z příjmů č. 586/1992 Sb. Proto nebylo 

nutné daňovou úsporu v roce 2019 použít. 

III.16. Významné události mezi rozvahovým dnem 

a okamžikem sestavení účetní závěrky

Mezi rozvahovým dnem a okamžikem sestavení účetní 

závěrky nenastaly žádné významné události.
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Dárci a partneři
Své služby bychom nemohli poskytovat bez příspěvků malých i velkých dárců, institucí a fi rem. Naše 

velké poděkování za nezištnou pomoc a podporu patří nejen donorům, ale také stovkám dobrovolní-

ků doma i v zahraničí. Bez darů a obětavé práce lidí bychom nemohli být nablízku těm, kteří pomoc 

nejvíce potřebují. FIRMY

ABEL-Computer, s. r. o.

Alfa Holiday, s. r. o.

Autocont, a. s.

Botanicus, s. r. o.

Coca-Cola HBC Česko

Eversheds Sutherland, s. r. o.

Bison Invest, a. s.

Fórum dárců – Dárcovská SMS

Fórum dárců – Globus Lepší svět

Siemens, s. r. o.

… a mnoho dalších

Vojenskému fondu solidarity přispěly:

Česká zbrojovka, a. s.

HC Sparta Praha, a. s.

Jagello 2000, z. s.

LOM Praha Trade, s. r. o.

Special Service International, s. r. o.

Vojenské lesy a statky, s. p.

WTF Communication, s. r. o.

… a mnoho dalších

PARTNEŘI

INSTITUCE

PARTNER 

TŘÍKRÁLOVÉ SBÍRKY

HLAVNÍ PARTNER 

CHARITY ČESKÁ REPUBLIKA

MEDIÁLNÍ PARTNEŘI

Evropská unie
Evropský sociální fond

HLAVNÍ MEDIÁLNÍ PARTNER

TŘÍKRÁLOVÉ SBÍRKY

HLAVNÍ MEDIÁLNÍ PARTNER

TŘÍKRÁLOVÉ SBÍRKY

DÁRCI

CÍRKEVNÍ INSTITUCE

Konvent sester alžbětinek, Jablunkov

Konvent sester voršilek

INDIVIDUÁLNÍ DÁRCI

Karel Adámek

Radovan Antoň

Jiří Babka

Anna Bělohoubková

Jiří Beneš

Jiří Bína

Michal Blažek

Jan Božovský

Pavla Bukovská

David Buršík

Jitka Ceeová

Anežka Čunderlová

Renata Dočekalová

Drahomíra Dostálová

Miroslav Dvořák

Filip Eisenreich

Marie Fišerová

Mirka Francová

Miroslav Grobelný

Josef Halámek

Jaroslav Haman

Ivo Hanák

Karel Havlíček

Marie Havranová

Oldřich Hofírek

Stanislava Holešinská

Jaroslav Hrabovský

Michaela Hrbáčková

Petra Husáková

Ludmila Chlubnová

Anna Chrenová

Tomáš Jankura

Petr Jiříček

Libor Kadlcek

Milan Kasík

Zdeněk Kaufman

Alena Košťáková

Petr Krupička

František Krutský

Alexandra Kubartová

Tomáš Kučera

Božena Marková

Pavel Micka

Václav Michálek

Pavel Molek

Michaela Moravcová

Radek Opleštil

Michal Panský

Eliška Pechová

Ladislav Plička

Jana Poulová

Josef Prusek

Pavel Rejl

Pavla Rybová

Vojtěch Rýznar

Francisco Sanchez Temez

Helena Skřičková

Iva Slavcevova

Jiří Slavík

Stanislav Strbík

Bedřich Svoboda

Bohuslav Symerský

Petr Sysel

Lenka Šnajdrová

Pavel Štěpánek

Jiří Šuba

Prokop Tošovský

Zdeněk Tulis

Jan Urbánek

Josef Urbánek

Jaroslava Váchová

Petr Válek

Simona Valentová

Dana Vyhlídalová

Jan Vyhnánek

Lucie Zicháčková

Ludmila Zmeškalová

… a dlouhá řada dalších
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Organizační struktura 

DIECÉZNÍ CHARITA 
BRNO
øeditel: Ing. Mgr. Oldřich Haičman, MBA

prezident: Mons. Mgr. Josef Zouhar

třída Kpt. Jaroše 1928/9, 602 00 Brno

T: +420 538 700 950, +420 545 426 610

E: reditelstvi@brno.charita.cz

www.dchb.charita.cz 

www.facebook.com/Charita.Brno

Oblastní Charity: Blansko, Služby Brno 

(FCH: Bílovice nad Svitavou, Brno-Bys-

trc, Brno-Kohoutovice, Brno – Královo 

Pole, Brno-Křenová, Brno-Líšeň, Brno-

-Lesná, Brno-Řečkovice, Brno – Staré 

Brno, Brno – Starý Lískovec, Brno – 

Sv. Augustin, Brno – Sv. Jakub, Brno – 

Sv. Tomáš, Brno-Zábrdovice, Brno-Ža-

bovřesky, Brno-Žebětín), Břeclav (FCH: 

Břeclav – Charvátská Nová Ves, Dolní 

Blížkovice, Moravský Krumlov, Pavlice, 

Petrovice u Moravského Krumlova, Pro-

siměřice, Přímětice, Šatov, Trstěnice, Viš-

ňové, 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
øeditel: Mag. theol. Jiří Kohout

prezident: R. D. JCLic. Mag. theol. Stani-

slav Brožka

Kanovnická 18, 

370 01 České Budějovice

T:. +420 386 353 120

E: sekretariat@dchcb.charita.cz

www.dchcb.cz

Profesionální Charity: MCH České Budě-

jovice, OCH Horažďovice, FCH Jindřichův 

Hradec, FCH Kamenice nad Lipou, CH 

Kaplice, CH Malenice, FCH Milevsko, 

FCH Pacov, OCH Pelhřimov, OCH Písek, 

FCH Prachatice, OCH Strakonice, OCH 

Sušice, FCH Tábor, OCH Třeboň, FCH 

Týn nad Vltavou, FCH Veselíčko, OCH 

Vimperk, CH Zliv.

DIECÉZNÍ KATOLICKÁ 
CHARITA HRADEC 
KRÁLOVÉ
øeditel: Ing. Anna Maclová

prezident: Mons. Mgr. Pavel Rousek

Velké náměstí 37, 500 01 Hradec 

Králové

T:. +420 495 063 135

E: dchhk@hk.caritas.cz

www.hk.caritas.cz

www.facebook.com/hk.caritas.cz

Oblastní Charity: Červený Kostelec, 

Havlíčkův Brod, Hradec Králové, Jičín, 

Jilemnice, Kutná Hora, Náchod, Nové 

Hrady u Skutče, Pardubice, Polička, 

Trutnov, Ústí nad Orlicí. 

Farní Charity: Dobruška, Dolní Újezd 

u Litomyšle, Dvůr Králové nad Labem, 

Chrudim, Litomyšl, Přelouč, Rychnov 

nad Kněžnou, Studenec u Horek.

DIECÉZNÍ CHARITA 
LITOMĚŘICE
øeditelka: Růžena Kavková

prezident: R. D. ICLic. Józef Szeliga

Kosmonautů 2022, 

412 01 Litoměřice

T:. +420 416 731 452, 

+420 416 735 606

E: info@ltm.charita.cz

www.dchltm.cz

Profesionální oblastní Charity: Česká 

Kamenice, Liberec, Most, Rumburk, So-

botka, Šluknov, Teplice, Ústí nad Labem. 

Profesionální farní Charity: Česká Lípa, 

Litoměřice, Lovosice.

Dobrovolné Charity: Chomutov, Jirkov, 

Kadaň, Mladá Boleslav, Žatec.

ARCIDIECÉZNÍ CHARITA 
OLOMOUC
øeditel: Václav Keprt

prezident: Mons. Bohumír Vitásek

Křížkovského 6, 779 00 Olomouc

T:. +420 585 229 380, 

+420 581 115 211, +420 739 526 262

E: info@acho.charita.cz

www.acho.charita.cz

Charity: Bystřice pod Hostýnem, 

Holešov, Hranice, Kojetín, Konice, 

Kroměříž, Kyjov, Luhačovice, Moravská 

Třebová, Nový Hrozenkov, Olomouc, 

Otrokovice, Prostějov, Přerov, Slavičín, 

Strážnice, Hospic na Svatém Kopečku, 

Svitavy, Šternberk, Šumperk, Uher-

ské Hradiště, Uherský Brod, Valašské 

Klobouky, Valašské Meziříčí, Veselí nad 

Moravou, Vsetín, Vyškov, Zábřeh, Zlín.

DIECÉZNÍ CHARITA 
OSTRAVSKO-OPAVSKÁ
øeditel: Mgr. et Mgr. Lukáš Curylo

prezident: P. Jan Larisch, Th.D.

Kratochvílova 3, 702 00 Ostrava

T:. +420 599 525 941

E: info@dchoo.charita.cz

www.dchoo.charita.cz

Facebook: @dchoo.charita.cz

Instagram: @dchoo.charita.cz

Charity: Bohumín, Český Těšín, Frenštát 

pod Radhoštěm, Frýdek-Místek, Hlučín, 

Hrabyně, Jablunkov, Jeseník, Kopřiv-

nice, Krnov, Charita sv. Martina v Malé 

Morávce, Nový Jičín, Odry, Opava, Os-

trava, Charita sv. Alexandra v Ostravě, 

Studénka, Třinec.

DIECÉZNÍ CHARITA 
PLZEŇ
øeditel: Ing. Jiří Lodr

prezident: Mons. František Radkovský

viceprezident a spirituál: Bc. Ladislav 

Lego

Hlavanova 16, 326 00 Plzeň

T:. +420 377 221 540, 

+420 377 222 445, ID: 4xqtw67

E: info@dchp.charita.cz, 

jiri.lodr@dchp.charita.cz

www.dchp.cz

Oblastní Charity: Bor u Tachova, 

Klatovy, Ostrov, Rokycany.

Mìstská Charita: Plzeň (FCH: u ka-

tedrály sv. Bartoloměje, Plzeň-Bory, 

Plzeň-Litice, Plzeň-Lobzy, Plzeň – 

Severní předměstí, Plzeň-Slovany, 

Plzeň-Západ). 

Farní Charity: Aš, Blovice, Dolní Bělá, 

Horšovský Týn, Cheb, Chodov, Karlovy 

Vary, Kraslice, Mariánské Lázně, Plasy, 

Přeštice, Sokolov, Staňkov, Stříbro, 

Zbiroh.

ČLENOVÉ CHARITY ČESKÁ REPUBLIKA
Dunajovice, Dolní Věstonice, Hlohovec, 

Hustopeče, Křepice, Ladná, Moravská 

Nová Ves, Nikolčice, Novosedly, Staro-

vice, Šitbořice), Hodonín (FCH: Archle-

bov, Bohdalice, Čejkovice, Dambořice, 

Dolní Bojanovice, Hovorany, Lužice, 

Milonice-Nesovice, Mutěnice, Prušánky, 

Ratíškovice, Slavkov u Brna, Uhřice, 

Šardice, Ždánice, Želetice u Kyjova), Jih-

lava (FCH: Dačice, Telč, Třešť), Rajhrad 

(FCH: Pozořice), Tišnov (FCH: Veverská 

Bítýška), Třebíč (FCH: Benetice, Březník, 

Budišov u Třebíče, Heraltice, Jaroměřice 

nad Rokytnou, Jemnice, Kněžice, Lipník, 

Mohelno, Moravské Budějovice, Mysli-

bořice, Náměšť nad Oslavou, Opatov, 

Pyšel, Radkovice u Hrotovic, Rokytnice 

nad Rokytnou, Rouchovany, Rudíkov, 

Šebkovice, Trnava, Vladislav, Vlčatín, 

Výčapy), Znojmo (FCH: Běhařovice, 

ARCIDIECÉZNÍ CHARITA 
PRAHA
øeditel: Ing. Bc. Jaroslav Němec

prezident: ThDr. Jan Balík, Ph.D.

Londýnská 44, 120 00 Praha 2

T:. +420 224 246 519, +420 224 246 573

fax: +420 222 522 352

E: praha@praha.charita.cz

www.praha.charita.cz

Farní Charity registrované na MK ÈR: 

Benešov, Beroun, Brandýs nad Labem 

– Stará Boleslav, Čelákovice, Dobříš, 

Holešovice, Kladno, Kolín, Kralupy nad 

Vltavou, Lysá nad Labem, Mnichovice, 

Mníšek pod Brdy, Neratovice, Nové 

Strašecí, Nymburk, Praha 1 – Malá Stra-

na, 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, Pra-

ha 10 – Vršovice, Praha 14, Praha-Ba-

rrandov, Příbram, Radotín, Rakovník, 

Roudnice nad Labem, Řevnice, Říčany, 

Slaný, Starý Knín, Stodůlky, Strahov, 

Vlašim. 

Farní Charity neregistrované: Český 

Brod, Praha 2 – Nové Město (Sv. Ignác), 

Praha 4 – Braník, Praha 5 – Košíře, Praha 

6 – Liboc, Praha 8 – Karlín, Praha 8 – 

Bohnice.

ČESKÁ KATOLICKÁ 
CHARITA
øeditel: Ing. Jaroslav Dufek

Vladislavova 12, 110 00 Praha 1

T:. +420 296 243 334, +420 296 243 336

E: domovy@charita.cz

www.ckch.cz

Domovy pro řeholnice a kněze: Charitní 

domov Praha-Břevnov, Domov sv. Kříže 

Kroměříž, CHD Mendryka Litomyšl, 

CHD Město Albrechtice, CHD Moravec, 

CHD Opava, CHD Rokole, CHD Střeli-

ce, CHD pro řeholnice Velehrad.

ŘECKOKATOLICKÁ 
CHARITA
øeditelka: Mgr. Natálie Slivocká

prezident: O. Mgr. Ján Kočerha

Mexická 641/4, 101 00 Praha 10

E: charita@exarchat.cz

www.charita.reckokat.cz

Oblastní řeckokatolické Charity: 

České Budějovice, Liberec, Olomouc.

Aktualizováno k 31. 5. 2020

CARITAS INTERNATIONALIS (více než 160 organizací po celém světě)

CARITAS EUROPA (49 organizací v 46 evropských zemích)

CHARITA ČESKÁ REPUBLIKA
Zřizovatel: Česká biskupská konference  Právní forma: církevní právnická osoba

Statutární orgán: ředitel Charity Česká republika  Nejvyšší orgán: rada ředitelů

SEKRETARIÁT CHARITY ČESKÁ REPUBLIKA 
Koordinuje práci Charit na celostátní úrovni, má samostatné oddělení humanitární pomoci a rozvojové spolupráce 

a provozuje hotel a školicí středisko Marianeum v Praze.
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DIECÉZNÍ CHARITY 
Koordinují činnost Charit na území daného biskupství (diecéze), případně některé služby samy provozují; většina 

z nich se také věnuje pomoci v zahraničí a integraci cizinců. Diecézní Charity mají po 1 zástupci v radě ředitelů.

D
C

H
 Č

E
SK

É
 B

U
D
Ě

JO
V

IC
E

D
K

C
H

 H
R

A
D

E
C

 K
R

Á
L

O
V

É

D
C

H
 L

IT
O

M
Ě
Ř

IC
E

A
C

H
 O

L
O

M
O

U
C

D
C

H
 O

ST
R

A
V

SK
O

-O
PA

V
SK

Á

D
C

H
 P

L
Z

E
Ň

A
C

H
 P

R
A

H
A

Č
E

SK
Á

 K
A

T
O

L
IC

K
Á

 
C

H
A

R
IT

A

Ř
E

C
K

O
K

A
T

O
L

IC
K

Á
 

C
H

A
R

IT
A

CELKEM 278 OBLASTNÍCH, MĚSTSKÝCH A FARNÍCH CHARIT
tvoří základ sítě Charity Česká republika; hlavní náplní jejich práce je 

poskytování sociálních a zdravotních služeb.

9 
STŘEDISEK

3 OBLASTNÍ 
CHARITY

ACH = arcidiecézní Charita, DCH = diecézní Charita, DKCH = diecézní katolická Charita, OCH = oblastní Charita, 
MCH = městská Charita, FCH = farní Charita
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ŘEDITEL CHČR
Lukáš Curylo, 0.5

GENERÁLNÍ SEKRETÁŘ
CHČR, 

VEDOUCÍ TÝMU GS
Jakub Líčka, 1.0

ASISTENTKA GS/PROJEKTOVÁ 
MANAŽERKA

Tereza Dubenská, 1.0

OFFICE MANAŽERKA
Michaela Moravcová, 1.0

HR GANERALIST
Barbora 

Pakostová, 0.8

HR GENERALIST
Jana 

Šmídová, 0.8

ASISTENTKA 
SEKRETARIÁTU

Barbora Hudečková, 1.0

POMOCNÁ 
ASISTENTKA

Markéta Řečinská, 0.5

IT, BEEINSIDE
EXT.

EXT. MZDOVÁ 
ÚČETNÍ

Ivana Vlasáková

CIMS PROGRAM ASSISTANT
Monika Major, 0.75

Caritas Internationalis Secondment

CIMS PROGRAM MANAGER
Annamária Vrzáčková, 1.0

Caritas Internationalis Secondment

PREZIDENT
Mons. Pavel Posád (světící biskup DČB)

VEDOUCÍ 
EKONOMICKO-

-SPRÁVNÍHO 
ODDĚLENÍ

Jitka Jandáková, 1.0

PROVOZNÍ MANAŽER
MARIANEUM HOTEL 

A ŠS
Martin Cvrček, 1.0

VEDOUCÍ ODDĚLENÍ 
ODBORNÝCH AGEND

neobsazená pozice

VEDOUCÍ ODDĚLENÍ 
KOMUNIKACE A FR
Simona Juračková, 1.0

CHARITA ČESKÁ REPUBLIKA, VLADISLAVOVA 12

VEDOUCÍ ODDĚLENÍ HPRS
Jiří Škvor, 1.0

HLAVNÍ ÚČETNÍ
Renata Kozáková, 1.0

ÚČETNÍ
Romana Mentlíková, 1.0

Jiří Hájek, 1.0

Soňa Dvořáková, 1.0

FINANČNÍ 
ASISTENTKA

Daniela 

Lávičková, 1.0

ZÁSTUPCE 
PROVOZNÍHO 

MANAŽERA 
A VEDOUCÍHO 

RECEPCE
neobsazená pozice

RECEPČNÍ
Kristýna Němečková, 1.0

Jozef Bašista, 1.0

Lucie Frýdlová, 1.0

Džulijetta Ambarcumjan, 

1.0

TECHNICKÝ SPRÁVCE
David Kupšina, 1.0

ÚKLID
Eden Kahsay 

Bariagabr, 1.0

Stanislava Martonová, 1.0

KOORDINÁTOR 
PRO OBLAST MIGRACE

Klára Boumová, 1.0

PROJEKTOVÁ MANA-
ŽERKA PROJEKTU KE 
KVALITĚ V CHARITĚ
Šárka Schmucková, 0.3

KOORDINÁTORKA 
ZDRAVOTNICKÝCH 

AKTIVIT
Ludmila Kučerová, 1.0

KOORDINÁTORKA PRO 
SOCIÁLNÍ 
OBLAST

Iva Kuchyňková, 1.0

PROJEKTOVÝ 
MANAŽER

Milan Vašek, 0.5

KOORDINÁTORKA 
PROJEKTU

Alžběta Karolyiová, 1.0

KOORDINÁTORKA 
INFOLINKY

Eliška Haumerová, 0.5

FINANČNÍ MANAŽER
Petr Šíma, ext.

ASISTENTKA OKF
Kristína Kačaniová, 1.0

PROJEKTOVÁ 
MANAŽERKA 

A KOORDINÁTORKA 
TKS

Gabriela Víšová, 1.0

TISKOVÝ MLUVČÍ
Jan Oulík, 1.0

REDAKTOR WEBU
Lucie Pemlová 

Straková, 0.8

FUNDRAISER
Milan Vlasák, 0.8

VÝKONNÁ 
FUNDRAISERKA
Alice Šikošová, 0.5

HL. WEBOVÝ ADMIN.
Jan Svatoš, ext.

FINANČNÍ 
MANAŽER

Petr Herman, 1.0

PROJEKTOVÁ 
KOORDINÁTORKA

Petra Špiková, 1.0

PROJEKTOVÝ 
KOORDINÁTOR

Lenka Reiterová, 1.0

FINANČNÍ 
KOORDINÁTORKA 

A PROJEKTOVÁ 
ASISTENTKA

Kristýna 
Odehnalová, 1.0

PROJEKTOVÁ 
ASISTENTKA

Kristýna 
Roubalová, 0.5

PROGRAMOVÁ 
MANAŽERKA GRV
Šárka Zápotocká, 1.0

REGIONÁLNÍ 
MANAŽER PRO 
MONGOLSKO, 
MOLDAVSKO, 

GRUZII A BALKÁN
Evžen Diviš, 1.0

FINANČNÍ 
KOORDINÁTOŘI:

ZAMBIE
Karolína Halířová, 0.7

IRÁK
Lucie Žáčková, 1.0

Lenka Junová, 1.0

BALKÁN 
A MOLDAVSKO + 
DESK OFFICER
Ana Kremenić, 1.0

GRUZIE
Michaela 

Čermáková, 1.0

MONGOLSKO, 
KAMBODŽA

Tatiana Sazhneva, 0.5

REGIONÁLNÍ 
MANAŽER

PRO AFRIKU, BLÍZKÝ 
VÝCHOD, JV ASII
neobsazená pozice

BLÍZKÝ VÝCHOD 
VEDOUCÍ MISE 

V IRÁKU
Muhammad 

Hammady, 1.0

DESK OFFICER 
ZAMBIE

Noemi Seregi, 1.0

DESK OFFICER 
KAMBODŽA

Zdeněk Bělonožník, 0.5

DESK OFFICER 
IRÁK

Stanislav Butorin,1.0

ODBORNÁ GARANTKA,
EVALUÁTORKA
Jana Klusáková, 

Seďová, 1.0

ASISTENTKA
Terezie Kobylková, 0.5

SOCIÁLNÍ ANALYTIK
Jiří Vraspír, 1.0

REDAKTORKA
Milena Tučná, 0.5

HUMANITARIAN 
CAPACITY 

DEVELOPMENT 
MANAGER

Ginés Casanova, 1.0

DEVELOPMENT 
MANAGER

Anna Susarenco, 1.0

VÝKONNÁ 
ASISTENTKA 
ODDĚLENÍ

Tereza Režnarová, 1.0

MANAŽERKA 
KOMUNIKACE 

HPRS
Kateřina Hamr, 1.0

DESK OFFICER 
MONGOLSKO 

A GRUZIE
Kateřina Velíšková, 1.0

VEDOUCÍ MISE 
V MONGOLSKU
Jana Žilková, 1.0

VEDOUCÍ MISE 
V MOLDAVSKU 

Anastasia Para, 1.0

VEDOUCÍ MISE 
V GRUZII

Jan Blinka, 1.0

PROJEKTOVÝ 
MANAŽER

Ekaterine 
Meskhrikadze, 1.0

JV ASIE
VEDOUCÍ MISE 

V KAMBODŽI

Robbie Macmillian, 1.0

AFRIKA
VEDOUCÍ MISE 

V ZAMBII
Stefania Lagonigra, 1.0

OPERAČNÍ 
MANAŽER V IRÁKU
Vishnu Parakash, 1.0

VEDOUCÍ PROJEKTŮ 
PRO ZAMBII

Dominik Derlicki, 1.0

PROJEKTOVÁ 
KOORDINÁTORKA 

PRO ZAMBII
Lucie Hrabcová, 1.0

KONZULTANT
Martina Havlíková, DPP
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Poslání 
a cíle
Základním cílem charitních služeb je 

ochrana člověka v jeho důstojnosti 

od početí až po přirozenou smrt.

Charitní služba je založena na respek-

tování, ochraně a rozvíjení přirozených 

práv každého člověka a na křesťan-

ském pojetí etických hodnot, zakotve-

ných 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, se-

xuální orientaci, sociální a ekonomickou 

situaci a postavení, jejich příslušnost 

k etnické nebo národnostní menšině, 

víře, náboženství a kultuře.

Charitní služba v zahraničí je vykonává-

na s respektem vůči domácím kulturám 

a náboženským vyznáním.

Z Kodexu Charity Česká republika 

(2009)
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Královo Pole

Kohoutovice

Starý Lískovec

Staré Brno
Sv. Jakub

Sv. Tomáš
Líšeň

Sv. Augustin

Křenová

Zábrdovice

ŽabovřeskyŽabětín

Bystrc

Řečkovice

Lesná

Bor u Tachova
Stříbro

Staňkov Přeštice

Blovice

Klatovy

Plasy

Rokycany

PLZEŇ

Mariánské Lázně

Aš

Kraslice

Chodov

Sokolov

Cheb

Ostrov

Karlovy Vary

Jirkov

Chomutov

Most

Žatec

Teplice

Lovosice

Ústí nad Labem

Rumburk

Česká Kamenice

Česká Lípa

Mladá Boleslav

Liberec

Roudnice n. Labem

Kladno

Neratovice

Čelákovice

Beroun

Říčany u Prahy

PRAHA

Mníšek p. B.

Starý Knín

Příbram

Benešov

Vlašim

Horažďovice

Sušice

Písek

Strakonice

Malenice
Vimperk

Veselíčko

Týn n. Vltavou

Pelhřimov

Kamenice n. Lipou

Prachatice

Třeboň

ČESKÉ
BUDĚJOVICE

Jindřichův Hradec

Jičín

Trutnov

Náchod

Dvůr Králové
n. Labem

Červený
Kostelec

Chrudim

HRADEC KRÁLOVÉ

Ústí n. Orlicí

Nové Hrady
u Skutče

Litomyšl

Dolní Újezd

Polička

Havlíčkův Brod

Jeseník

Krnov

Opava

Odry

Hlučín

Studénka

OSTRAVA
Bohumín

Český Těšín

Třinec

Jablunkov

Frýdek-
-Místek

Šumperk

Svitavy

Moravská Třebová

Konice

Prostějov

OLOMOUC

Vyškov
Kojetín

Hranice

Kroměříž

Otrokovice

Holešov

Zlín

Vsetín

Valašské 
Meziříčí

Bystřice p. Hostýnem Nový
Hrozenkov

Slavičín

Veselí n. M.

Kyjov

Strážnice

Hodonín

Valašské
Klobouky

Heřmanov

Nové Město
na M.

Jihlava

Telč

Jemnice

Velké Meziříčí
Kněžice

Třebíč

Benetice

Budišov
Pyšel

Lipník

Heraltice

Opatov
Rokytnice

n. R. 

Jaroměřice
n. R.

Vladislav

Ždánice
Slavkov

Pozořice

Archlebov

Hovorany

Čejkovice

Lužice

Břeclav

Novosedly

Rajhrad

Šitbořice

Nikolčice

Dolní
Bojanovice

Prosiměřice

Trstěnice

Petrovice

Březník

Mohelno
Radkovice

Rouchovany

Žerotice

Znojmo

Šatov

Pavlice

– Hradiště
– Sv. Kříž
– Louka

Veverská
Bítýška

Náměšť 
n. O.

Moravské 
Budějovice

Moravský
Krumlov

BRNO

Dobříš

Luhačovice

Jámy

Radešínská Svratka

Dambořice

Kaplice

Hrabyně

Olešná

Kopřivnice

Jilemnice

Studenec

Dolní Bělá

Zbiroh

Rakovník

Rychnov
n. Kněžnou

Pardubice
Přelouč

Kutná Hora

Šternberk

Uhřice

Milonice-Nesovice

Blansko

Želetice 
u Kyjova

Mutěnice

Ratíškovice

Přímětice
Běhařovice

Višňové

Tišnov

Šebkovice

Horšovský Týn

Řevnice

Nymburk

Křepice

Dolní
Dunajovice

Dolní Věstonice

Charvátská
Nová Ves

Moravská
Nová Ves

Prušánky

Zliv

Žďár n. Sázavou

Rudíkov
Trnava

Hlohovec

Dobruška

Ladná

Hospic Sv. Kopeček

Šluknov

Nový Jičín

Bohdalice

Kolín

Český Brod

Malá Morávka

Frenštát 
p. Radhoštěm

Milevsko
Tábor

Pacov

Sobotka

Dačice

Blížkovice

Kadaň

Hustopeče

Slaný

Nové Strašecí

Uherské Hradiště

Přerov

Kralupy n. Vltavou

Brandýs n. L. –
St. Boleslav

Mnichovice

Vlčatín

Vranov
n. Dyjí

Myslibořice

Třešť

Výčapy

Lysá nad 
Labem

Šardice

Starovice

Bílovice n. S.

LITOMĚŘICE

Zábřeh

Uherský Brod

arcidiecézní Charita / diecézní Charita
oblastní/městská Charita
farní Charita
řeckokatolická Charita

hranice diecézí 
hranice krajů

FARNÍ A OBLASTNÍ CHARITY V ČECHÁCH, 
NA MORAVĚ A VE SLEZSKU

Plzeň Praha
Brno

Lobzy

Plzeň západ

Sv. Bartoloměj

Slovany
Bory
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Modřany

Radotín

Lhotka
Chodov

Braník
Vršovice

Strašnice

Praha 14

Barrandov

Stodůlky

Řepy Košíře

Liboc
Strahov

Bohnice

Kobylisy

Smíchov

Břevnov

Sv. Ignác

Žižkov

Karlín

Nové
Město

Malá
Strana

Holešovice

Vinohrady




