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Na titulní straně výroční

zprávy najdete naše charitní

logo, tedy znak, který chce

vyjádřit zaměření a smysl

naší činnosti. Jeho podstatnou

částí je kříž v plamenech.

Právě kříž ve střední ose

znaku představuje jeho optic-

ký střed a je nadčasovým, nej-

starším a mezinárodně uzná-

vaným symbolem utrpení

a zároveň mezilidské pomoci. Dvanáct plamenů, které

z něho vycházejí, vyjadřují pohotovost pomocných aktivit

v celé jejich šíři a pestrosti. My jako pracovníci Charity je

chápeme jako výzvu k hledání nových cest, jak zmírnit lid-

ské utrpení a přinášet novou naději.

Snažíme se prakticky uskutečňovat, byť i s omezenými

prostředky, Boží lásku ke každému člověku bez výjimky, jak

nás k ní motivuje evangelium.

A proto jsme se snažili i v uplynulém roce vnášet víru ve

smysl lidského života i v těžkých situacích, jak vyplývá

z popisu hlavních projektů, a vnášet naději i do situací, kdy

se člověk - u nás i v zahraničí - ocitl v krajní nouzi, ať

tělesné, hmotné nebo duševní. Do jaké míry se nám podaři-

lo nabídnout životní perspektivu tisícům lidí posoudí nejlé-

pe ti, kteří se s našimi pracovníky kdekoli setkali. 

Za patnáct let působnosti Charity jsme se naučili přijí-

mat trpícího člověka citlivě i tehdy, kdy on sám sebe už při-

jmout nedokáže a když ho případně „odepsali” i ostatní.

Neboť každý člověk bytostně potřebuje aspoň náznak důvě-

ry v život navzdory všemu, co ho tísní.

Na okraj stručného výkazu činnosti za uplynulý rok chci

poznamenat, že vycházíme z Ješíšových slov: člověk není

živ jen samým chlebem. Pro nás to znamená, že kromě

odborné kvalifikace a věcné kompetence si Charita všímá

celého člověka. Včetně jeho existenciálních obav, úzkostí,

plánů a představ, a neomezuje se pouze na materiální

oblast. Chce utišit hlad a ošetřit v nemoci, ale i povzbudit

osvobozujícím slovem, které obsahuje i paprsek naděje.

Velký vojevůdce Scipio Africanus při pohledu na trosky

dobytého Kartága prohlásil: “Usušit jedinou lidskou slzu

má větší cenu než spálit celé město.” Toho jsme si vědomi

při provozování rozsáhlých humanitárních projektů doma

i v zahraničí, při drobné práci našich sester u lůžka nemoc-

ného, v poradnách, v péči o osamělé a nešťastné…

Děkujeme Vám, že nám v naší práci pomáháte modlit-

bou, spoluprací i finanční pomocí.

P. Miloslav Fiala,

prezident Sdružení Česká katolická charita

Úvod

SLOVO PREZIDENTA
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I. SČKCH
zastřešující a reprezentativní orgán sítě Charit

STATUS 
Sdružení Česká katolická charita je součástí (útvarem)
římskokatolické církve; právnickou osobou podle
Kodexu kanonického práva. Jejím zřizovatelem je
Česká biskupská konference. 

SČKCH je největším nestátním poskytovatelem sociál-
ně zdravotních služeb u nás.  Hlavní činností Charity je
pomoc potřebným v na území České republiky, avšak
stále větší měrou se podílí na zahraniční humanitární
pomoci. Tím Charita navazuje na charitativní činnost
církve, která má téměř tisíciletou tradici v našich zemích. 

SEKRETARIÁT SČKCH
● je národní centrálou charitní sítě v České republice

a sídlem statutárních zástupců organizace – ge-
nerálního sekretáře a prezidenta SČKCH.

● poskytuje servis všem Charitám a charitním zaříze-
ním v oblasti sociální pomoci a péče a zdravotnictví

● zajišťuje spolupráci s ministerstvy při oponování
a vytváření návrhů sociálních služeb

● pracovníci sekretariátu se rovněž podílejí na tvorbě
legislativy a práci v komisích ministerstva zdravot-
nictví a ministerstva práce a sociálních věcí 

● SČKCH koordinuje humanitární pomoc do zahrani-
čí a cizincům v nouzi na území České republiky pro-
střednictvím oddělení humanitární pomoci, respekti-
ve koordinátora migrační práce. 

● také v roce 2004 se zabýval přípravou a vyhodnocením
celostátních charitních akcí, především Tříkrálové sbír-
ky a správou centrálního sbírkového konta sv. Anežky

● SČKCH je partnerem národním Charitám v Evropě
a ve světě; spolupracuje s bruselskou centrálou Cari-
tas Europa a s Caritas Internationalis v Římě, která
zastřešuje všechny Charity. 

PRACOVNÍCI SEKRETARIÁTU SČKCH
Generální sekretář: Jindřich Suchánek (od 1. 2. 2004) 
Prezident SČKCH: P. Ing. Miloslav Fiala, OPraem.
Vedoucí sekretriátu: Ing. Helena Žabžová
Zahraniční vztahy: PhDr. Dagmar Koutská
Sociální oblast: Mgr. Drahoslava Horáková 

(do 31. 8. 2004), 
PhDr. Jaroslava Pánková 
(od 14. 6. 2004)

Zdravotnictví: MUDr. Markéta Hofmanová

Humanitární 
pomoc do zahraničí: Vojtěch Rálek (od 1. 9. 2004 )

Mgr. Kateřina Stejskalová, 
Mgr. Martin Váně, Věra Vášová, 
Jindřiška Smolanová,
Pavlína Jandlová, 
Martina Žižková 

Oddělení 
pro migraci Karel Freund (do 31. 1. 2004 ), 

Helena Mourečková 
(1. 11. 2004 – 31. 5. 2005)

Tiskové oddělení: Jan Oulík, Dagmar Volencová 

Pomoc po povodních 
a projekt Magdala: Mgr. Jindřiška Krpálková

(do 31. 1. 2005), 
Ing. Michala Jandejsková 
(do 16. 10. 2004 )

Vzdělávací institut: Mgr. Johana Polášková 
(do 31. 12. 2004), Jiří Šolta

Caritas Evropa: Mgr. Dana Hradcová, 
Monika Jainová (do 31. 12. 2004),
Annamaria Vozáčková 
(do 1. 8. 2004)

Ekonom: Ing. Zuzana Králová 
(do 31. 1. 2005)

Účetní: Gusta Kalíšková, 
Věra Bublanová (do 31. 12. 2004)

Mzdová účetní: Edita Petříková (do 31. 12. 2004)

Konto sv. Anežky: Eva Albrechtová, Tomáš Koubek

Správce sítě, 
webmaster: Jan Svatoš

Asistent: Markéta Řečinská

Stav k 30. 6. 2005
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MEDIÁLNÍ KAMPANĚ V ROCE 2004 
Sdružení SČKCH uspořádalo za podpory generálního
partnera České spořitelny, a. s., v roce 2004 dvě medi-
ální kampaně, jarní a podzimní. Pro každou z nich
byly vybrány čtyři modelová zařízení jako ukázka roz-
sahu konkrétní charitní sociální služby. Každému
z těchto zařízení poskytl generální partner finanční
příspěvek.

VEŘEJNÉ PREZENTACE, AKTIVITY 
SEKRETARIÁTU
Sekretariát SČKCH připravil a představil některé pro-
jekty na veřejnosti:
● Velehrad – dny Dobré vůle, národní pouť – ve dnech

5. a 6. července (panely k tématům povodně 2002,
Tříkrálová sbírka, projekt Magdala, pomoc do zahra-
ničí), výzdoba a doplňky z chráněných dílen Uher-
ské Hradiště a Znojmo.

● Bazaret – 15. a 16. července – SČKCH prezentuje
některé projekty na Václavském náměstí během pro-
gramu občanského sdružení Berkat.

● Koncert ke Dni lidských práv 10. prosince – v Rock
café na Národní třídě v Praze. SČKCH pořádá ve
spolupráci s Domem sv. Vincence, Denním centrem
Pěkná Modrá Blansko, Poradnou pro uprchlíky aj.
komponovaný večer (promítání dokumentárního
filmu, beseda, prodej výrobků chráněných dílen,
vystoupení kapely Újezd, ochutnávka národních
jídel).

PREZENTACE SČKCH
O dění v síti Charit i v sídle sekretariátu informuje tis-
kové oddělení SČKCH prostřednictvím tiskových zpráv,
zasílaných do agentur, v tisku a jiných médiích nebo ve
vlastních tiskovinách a na internetových stránkách:
● Tiskové zprávy – vydávají rovněž pracovníci pověře-

ní stykem s médii v diecézních Charitách. 
● Tiskové konference – pořádá k významným a důleži-

tým událostem. Pracovníci Charity poskytli médiím
řadu rozhovorů.

● Výroční zprávy – zpráva o činnosti SČKCH; humani-
tární oddělení připravuje zprávu o humanitární
pomoci do zahraničí v české a anglické verzi; vlast-
ní výroční zprávy vydávají rovněž diecézní, oblastní
a farní Charity s právní subjektivitou.

● Diecézní zpravodaje a informační bulletiny – vydávají
s různou periodicitou všechna diecézní střediska.

● Publicistické přílohy – v týdeníku Respekt (dvě) vzta-
hující se tématicky k využití Tříkrálové sbírky.

● Caritas – barevný čtvrtletník v rozsahu 16 stran je
distribuován po celém území ČR na základě před-
platného, dostávají jej jednotlivě i poslanci a senáto-
ři Parlamentu ČR. Od roku 2005 je Caritas vydáván
6x do roka jako příloha Katolického týdníku.

● Internet – na webových stránkách www.charita.cz  je
prezentována činnost všech složek Charity. Stránky
jednotlivých diecézních Charit vytvářejí pracovníci
v diecézích (odkazy ze stránky www.charita.cz).
Vlastní internetové stránky mají také některé oblast-
ní a farní Charity.

Václavské náměstí – červenec 2004 – Bazaret  foto: Ondřej Cakl
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VZDĚLÁVÁNÍ V CHARITĚ
Caritas – Vyšší odborná škola sociální
Olomouc
Škola byla založena olomouckým arcibiskupem v roce
1995, o rok později byla zařazena do sítě škol České
republiky. Škola sídlí ve dvou budovách v historické části
města, na Náměstí Republiky a v Křížkovského ulici.

Studijním oborem je charitní a sociální činnost. Ve
spolupráci s Cyrilometodějskou teologickou fakultou
Univerzity Palackého Olomouc umožňuje škola také
vysokoškolské bakalářské studium v oboru charitativ-
ní a sociální práce. Škola je řádným členem Asociace
vzdělanců v sociální práci.

Forma studia je denní i dálková, denní studium je
tříleté, dálkové trvá čtyři roky. Studijní program zahr-
nuje celou šíři sociální a charitativní práce - od vyhle-
dávání potřebných klientů, sociální diagnostiku, pre-
ventivní činnost, poradenství až po poskytování kon-
krétní pomoci tělesné, duševní i duchovní. Studium je
ukončeno absolutoriem, absolventi mají právo užívat
titul diplomovaný specialista (DiS).

Druhým rokem je otevřen obor zaměřený na proble-
matiku práce s menšinami, kvalifikovanou pomoc
migrantům či imigrantům a profesionální působení
v rámci humanitární pomoci. Studium trvá tři roky
a jeho součást jsou i netradiční výukové aktivity (zátě-
žový výcvik, psychosociální výcvik, bloky expertů).
I na tento program navazuje čtyřleté (denní) bakalář-
ské studium shodného názvu Sociální a humanitární
práce. Nedílnou součástí výuky je odborná praxe. Stu-
denti si mohou vybrat z více než dvou stovek míst
v ČR i zahraničí (Rakousko, Irsko, Ukrajina, Litva,
Kosovo, Velká Británie aj.). Praxe probíhají v nestát-
ních neziskových organizacích (například zařízeních
sítě Caritas) i v institucích veřejné správy.

Caritas – VOŠ se podílí na řadě mezinárodních pro-
gramů zaměřených na vzdělávání sociálních pracovní-
ků a zahraničních studentů.

Vzdělávací institut SČKCH
Vznikl v roce 1999 jako projekt podporovaný němec-
kým svazem charit (Deutscher Caritasverband - DCV).
V objektu v Máchově ulici 7 v Praze 2 jsou kromě před-
náškových místností a učeben k dispozici také pokoje,
které slouží k ubytování přespolním frekventantům
kurzů.

Institut nabízí Charitám prostor pro jejich aktivity,
školení a vzdělávání a rovněž pořádá pro charitní
zaměstnance odborné přednášky a semináře. V roce
2004 byl největší zájem o kurz  Změny účetnictví, kte-
rého se v dubnu zúčastnily čtyři desítky pracovníků
z farních, městských, oblastních a diecézních Charit,
v červnu pak o kurz Základy komunikace

Semináře
V brněnském Chráněném bydlení sv. Michaela absol-
vovali zaměstnanci a dobrovolníci sérii odborných

seminářů „Kvalita a metody práce v chráněném byd-
lení” pod lektorským vedením PhDr. Ivo Šelnera. Pro-
střednictvím organizace Servitus a dobrovolnického
centra DCHB se v roce 2004 vystřídali v tomto zaříze-
ní čtyři dobrovolníci z Německa.

PROJEKT MAGDALA: DOMÁCÍ
NÁSILÍ (DN), OBCHOD S LIDMI
Koordinační centrum projektu 
Magdala:
● zajišťuje krizovou a následnou pomoc obětem domá-
cího násilí a obětem obchodování s lidmi na území celé
České republiky 
● zprostředkovává kontakt a koordinuje činnost
s mezinárodními organizacemi, aby mohla být klient-
kám poskytnuta okamžitá a účinná pomoc (cizinky
v ČR, české občanky v zahraničí)
● zastupuje též ČR v projektech Coatnet (katolické
organizace proti obchodování s lidmi) a CAT (křesťan-
ské organizace v boji proti obchodování s lidmi). Pro-
jekt je zaštítěn Evropskou komisí a Caritas Europa. 

Při této činnosti využívá Charita rozsáhlé sítě svých
zařízení a kvalifikovaných pracovníků. Kromě předá-
vání klientek přes hranice a vzájemnou výměnu zkuše-
ností mezi organizacemi zahrnuje projekt Magdala
i otázky prevence (jak by v ní mohly pomoci církve, jaké
změny v legislativě by byly vhodné, jak ovlivňovat
veřejné mínění atd.). 
● spolupracuje na tzv. Modelu Ministerstva vnitra; role
charitních pracovníků v tomto modelu je opět po-
skytování komplexní psychosociální služby ženám
a dívkám, často cizinkám, které byly zadrženy Policií
ČR.

Práce s obětmi domácího násilí a obchodu s lidmi
má stejné zásady a postupy. Vždy jde totiž o násilí,
týrání, omezování osobní svobody; kuplíř (pasák) je
často manžel nebo partner; násilník vykořisťuje ženu
i tím, že jí zabavuje veškeré finanční prostředky
a nechává se od ní živit - stává se, že žena a její vlastní
děti trpí podvýživou.  

Cíle projektu Magdala:
● chránit obecné zdraví (snižování rizik pohlavních
chorob a výskyt viru HIV). 
● obětem obchodování a nucené prostituce poskytnout
podmínky k možné změně dosavadního života 
● poskytnout účinnou podporu obětem a jejich dětem  
● přispívat k odhalování a potrestání viníků (spoluprá-
ce s policií, s odborem prevence kiminality MV) 
● ovlivnit smýšlení ve společnosti  – vytvářet preven-
tivní programy pro školy a dalších instituce, včetně
pobytových a záchytných zařízení pro cizince; vyvíjet
specifické programy a kampaně pro zákazníky-uživa-
tele služeb sexbyznysu. 
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Program zahrnuje:
● street-work, 
● linku pomoci 737 234 078
● podporované ubytování s utajením, provázení až do

plného osamostatnění
● komplexní psychosociální služby.
● poradny (při azylových domech pro matku a dítě)   

V roce 2004 
● Poradenských služeb pro domácí násilí využilo cel-

kem 1590 osob. 
● V různých charitních zařízeních pobývalo dlouho-

době (6 měsíců a více) 385 žen s dětmi - oběti domá-
cího násilí. 

● V různých charitních zařízeních bylo ubytováno 
60 žen, kterým se podařilo uniknout z prostředí sex-
byznysu (často šlo o těhotné či matky s dětmi). 

● V období od června 2004 kontaktovaly terénní so-
ciální pracovnice 83 žen. Některé z nich začínají při-
cházet do poradny Magdala. 

● V rámci preventivního programu od září 2004 vyko-
naly pracovnice 11 přednášek s besedou se studenty
SOU, SOŠ a VŠ na Znojemsku a v Praze, oslovily tak
více než tři stovky studentů. 

Pro zařízení SČKCH, která
pracují s problematikou do-
mácího násilí, byl zpracován
Manuál postupů a principů
služeb.

Během roku byla rozvinuta
terénní pozice streetwork na
Znojemsku.  Sociální terénní
pracovnice oslovují ženy na sil-
nicích trasy Vídeň – Znojmo
a v okolních erotických klu-
bech. Informují je o možnos-
tech pomoci a rozdávají letáč-
ky. Proces  získání důvěry ve
skutečnosti, že pracovníci Cha-
rity opravdu mohou pomoci,
je dlouhodobý; ženy jsou
ochromeny strachem z kuplířů.
V poradně Magdala ve Znojmě
dostanou kromě malého občer-

stvení  zejména právní a sociální podporu; mohou vyu-
žít nabídky zdravotní prohlídky u lékaře, podstoupit
testy na infekční choroby.

Ženám, kterým se podaří uniknout (mnohdy za dra-
matických okolností) z kolotoče sexbyznysu  Charita
zajistí krizovou pomoc – tedy klidné a bezpečné pro-
středí, ošacení, jídlo, zdravotní a psychosociální pod-
poru. V charitních azylových domech nebo sociálních
bytech se s těmito ženami pracuje tak, aby byly
postupně schopné postavit se na vlastní nohy. To zna-
mená, že získají potřebné dokumenty pro sebe a své
děti, učí se hospodařit, hledat si práci, vychovávat
děti, využívat volný čas, eventuelně získají vzdělání
(například počítačové kurzy, šití apod. Někdy žena
natrvalo zakotví v některé farnosti a získá tak podpo-
ru křesťanského společenství pro svůj další život.

Z charitního sbírkového konta Magdala je financo-
vána jednak přímá pomoc klientkám (převozy do uta-
jených ubytování, ošacení, potraviny, ostatní základní
potřeby) a jednak rekonstrukce a vybavení chráněných
bytů. V roce 2004 bylo z konta vydáno na tyto účely
858 643 Kč. Na práci síťového projektu Magdala bylo
z dotací a darů vynaloženo celkem 2 855 045 Kč.
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generální sekretář: Jindřich Suchánek

prezident: P. Ing. Miloslav Fiala, OPraem.

Vladislavova 12

110 00 Praha 1

tel: 296 243 344

fax: 296 243 333

e-mail: sekretariat@charita.cz

Internet: www.charita.cz

ředitel: Ing. Mgr. Oldřich Haičman

prezident: P. Josef Zouhar

duchovní asistent: P. Pavel Koutník

Kapitána Jaroše 9, P.O. BOX  635

661 35 Brno

tel: 545 213 456

fax: 542 213 261

e-mail: dchbrno@caritas.cz

Internet: www.dchbrno.caritas.cz

Oblastní charity: Blansko (Farní charita Blan-
sko, Boskovice, Cetkovice, Jedovnice, Letovi-
ce, Lomnice u Tišnova, Rájec-Jestřebí), Brno
(registrované: FCH Brno-jezuité, Brno-sv.
Augustin, Brno-sv. Jakub, Brno-sv. Michal,
Brno-sv. Tomáš, Brno-Bystrc, Brno-Královo
Pole, Brno-Křenová, Brno-Řečkovice, Brno-
Staré Brno, Brno-Zábrdovice, Brno-Žebětín,
Brno-Židenice, neregistrované: Bílovice nad
Svitavou, Brno-Husovice, Brno-Líšeň, Brno-
Komárov, Brno-Komín, Brno-Obřany, Brno-
Starý Lískovec, Brno-sv. Máří Magdalény,
Brno-Tuřany, Brno-Žabovřesky), Brno-venkov
- pod správou Domu léčby bolesti s hospicem
sv. Josefa - Rajhrad u Brna (FCH Blažovice,
Deblín, Holubice, Mokrá, Ostrovačice, Podolí
u Brna, Pozořice, Rosice u Brna, Říčany, Tišnov,
Veverská Bítýška, Veverské Knínice, Žatčany)
Břeclav (FCH Boleradice, Břeclav, Diváky,
Hustopeče u Brna, Nikolčice, Novosedly, Šit-
bořice, Valtice), Hodonín (FCH Archlebov,
Bučovice, Čejkovice, Dambořice, Dolní Boja-
novice, Hodonín, Hovorany, Lužice, Mikulči-
ce, Milonice, Mutěnice, Ratíškovice, Slavkov
u Brna, Šardice, Uhřice, Ždánice, Želetice
u Kyjova), Jihlava (FCH Dačice, Jihlava, Luka
nad Jihlavou, Telč, Třešť), Třebíč (FCH Beneti-
ce, Březník, Budišov u Třebíče, Heraltice, Jaro-
měřice nad Rokytnou, Jemnice, Kněžice, Lip-
ník, Mohelno, Moravské Budějovice, Myslibo-
řice, Náměšť nad Oslavou, Opatov, Radkovice
u Hrotovic, Rokytnice nad Rokytnou, Vladi-
slav), Znojmo (FCH Blížkovice, Moravský
Krumlov, Pavlice, Petrovice u Moravského
Krumlova, Prosiměřice, Přímětice, Šatov, Trs-
těnice, Višňové, Vranov nad Dyjí, Znojmo-sv.
Kříž, Znojmo-Hradiště sv. Hypolita, Znojmo-
Louka, Žerotice), Žďár nad Sázavou (FCH
Heřmanov u Velké Bíteše, Radešínská Svratka,
Jámy, Velké Meziříčí, Žďár nad Sázavou).

ředitel: Mgr. Michaela Čermáková

prezident: P. Hugo Pitel, OPraem.
Kanovnická 16
370 01 České Budějovice
tel.: 386 353 120
fax: 386 360 284
e-mail: info@charitcb.cz
Internet: www.charitacb.cz

Městská charita: České Budějovice, Veselí
nad Lužnicí,.
Oblastní charita: Horažďovice, Nové Hra-
dy, Strakonice, Sušice, Pelhřimov, Třeboň.
Farní charity: Boršov nad Vltavou, Český
Krumlov, Hartmanice, Husinec, Jindřichův
Hradec, Kájov, Kamenice nad Lipou, Katovi-
ce, Lažiště, Lštění u Vimperka, Malenice,
Milevsko, Netolice, Nová Bystřice, Pacov,
Písek, Počátky, Prachatice, Protivín, Rožmi-
tál pod Třemšínem, Tábor, Týn nad Vltavou,
Velešín, Veselíčko, Vimperk, Vlachovo Březí,
Volary, Vyšší Brod, Železná Ruda.

Organizační struktura
SDRUŽENÍ ČESKÁ
KATOLICKÁ CHARITA –
SEKRETARIÁT

DIECÉZNÍ CHARITA
BRNO

DIECÉZNÍ CHARITA
ČESKÉ BUDĚJOVICE

Ředitel České katolické charity –
– Domovů řeholníků a řeholnic: 
Ing. Jaroslav Dufek

Člen rady SČKCH: 
Dr. Maxmilián Kašparů
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ředitel: RNDr. Jiří Stejskal

prezident: Mons. Josef  Suchár

Velké nám. 37

500 01 Hradec Králové

tel.: 495 063 135

fax: 495 063 134

e-mail: dchhk@hk.caritas.cz

Internet: www.hk.caritas.cz

Oblastní charity: Červený Kostelec, Havlíč-
kův Brod, Hradec Králové, Kutná Hora,
Pardubice, Ústí nad Orlicí.

Farní charity: Dolní Újezd u Litomyšle, Dvůr
Králové nad Labem, Hlinsko v Čechách,
Hostinné, Chrast u Chrudimě, Chrudim,
Jilemnice, Litomyšl, Luže, Náchod, Neratov,
Nové Hrady u Skutče, Polička, Přelouč,
Rychnov nad Kněžnou, Studenec u Horek,
Trutnov, Třebechovice pod Orebem.

ředitel: Růžena Kavková

prezident: Mons. Milan Bezděk

viceprezident: P. Józef Szeliga

Dómské náměstí 10

412 01 Litoměřice 

tel. i fax: 416 731 452, tel: 416 735 606

e-mail: dchltm@dchltm.cz

Internet: www.dchltm.cz

Oblastní charity: Česká Kamenice, Frýd-
lant, Chrastava, Liberec, Most, Mšeno u Měl-
níka, Sobotka, Teplice, Ústí nad Labem,
Varnsdorf, Mělník.

Farní charity: Česká Lípa, Děčín, Chomu-
tov, Jablonec nad Nisou, Jirkov, Libochovi-
ce, Litoměřice, Lovosice, Mladá Boleslav,
Rumburk, Vratislavice, Žatec.

ředitel: Václav Keprt

prezident: Mons. Josef Šich

Křížkovského 6

772 00 Olomouc

tel: 585 229 380, fax: 588 500 839

e-mail:acho@caritas.cz

Internet: www.acho.caritas.cz

Charity s právní subjektivitou: Bystřice
pod Hostýnem, Dub nad Moravou, Holešov,
Hranice, Kojetín, Konice, Kroměříž, Kvasice,
Kyjov, Lipník nad Bečvou, Litovel, Luhačo-
vice, Moravská Třebová, Nový Hrozenkov,
Olomouc, Otrokovice, Prostějov, Přerov,
Rožnov pod Radhoštem, Slavičín, Strážnice,
Svitavy, Šternberk, Šumperk, Uherské Hra-
diště, Uherský Brod, Uničov, Valašská Byst-
řice, Valašské Meziříčí, Veselí nad Moravou,
Vsetín, Vyškov, Zábřeh, Zlín.

Charity bez  právní subjektivity: Bohuňo-
vice, Fryšták, Heřmanice u Polomi, Horní
Lhota, Hulín, Jalubí, Jevíčko, Kostelec
u Kyjova, Koryčany, Krumsín, Trnava
u Zlína, Určice, Valašské Klobouky, Velká
Bystřice, Velké Opatovice, Vizovice, Vnoro-
vy, Všechovice, Všemina.

DIECÉZNÍ KATOLICKÁ
CHARITA 
HRADEC KRÁLOVÉ

DIECÉZNÍ CHARITA 
LITOMĚŘICE

ARCIDIECÉZNÍ 
CHARITA OLOMOUC
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ředitel: Ing. Jiří Hořínek

prezident: P. Pavel Forgač

Kratochvílova 3

702 00 Moravská Ostrava

tel. i fax: 596 127 262-4

e-mail: ludmila@caritas.cz

Internet: www.dchoo.caritas.cz

Charity: Charita sv. Alexandra, Bohumín,
Český Těšín, Frenštát pod Radhoštěm, Frý-
dek-Místek, Hlučín, Hodslavice, Jablunkov,
Javorník, Kopřivnice, Krnov, Odry, Opava,
Ostrava, Studénka, Třinec.

Dobrovolné charity: Bílovec, Bruntál, Bruš-
perk, Frýdlant nad Ostravicí, Hukvaldy,
Jeseník, Karviná, Orlová,  Slavkov u Opavy,
Šenov u Ostravy. 

ředitel: Ing. Jiří Lodr

prezident: Mons. Vladimír Born

Statutární adresa: Sady 5. května 8, 

301 12 Plzeň

Kontaktní adresa kanceláře ředitele: 

Hlavanova 16,  326 00 Plzeň

tel: 377 221 540, 

tel. i fax: 377 223 861

E-mail: dchp@dchp.cz,

krondlova@dchp.cz

Internet: www.charita.cz/dchplzen

Diecézní charita Plzeň sdružuje 26 Charit
● s právní subjektivitou (12): Aš, Bor u Ta-
chova, Chodov, Karlovy Vary, Klatovy, Kra-
slice, Ostrov, Plzeň, Rokycany, Stráž u Ta-
chova, Teplá, Stříbro)
● bez právní subjektivity (14): Blovice, Dolní
Bělá, Domažlice, Druztová, Cheb, Chlum
Svaté Maří, Jáchymov, Luby, Mariánské
Lázně, Plasy, Přeštice, Sokolov, Staňkov, Zbi-
roh.

Oblastní charity: Bor u Tachova, Klatovy,
Ostrov, Rokycany, Teplá.
Městská charita: Plzeň (Farní charita u sv.
Bartoloměje, u sv. Martina a Prokopa,
u Panny Marie Růžencové, Severní před-
městí).
Farní charity: Aš, Blovice, Dolní Bělá,
Domažlice, Druztová, Cheb, Chlum Svaté
Maří, Chodov, Jáchymov (činnost pozasta-
vena), Karlovy Vary, Kraslice, Luby, Marián-
ské Lázně, Plasy, Přeštice, Sokolov, Staňkov,
Stráž u Tachova, Stříbro, Zbiroh.

ředitel: Ing. Jaroslav Němec

prezident: P. Mgr. Stanislav Přibyl, CSsR

Londýnská 44

120 00 Praha 2

tel.: 224 246 519, 224 246 573

fax: 222 522 352

e-mail: praha@charita-adopce.cz

Internet: www.charita-adopce.cz

Farní charity: Benešov, Beroun, Brandýs nad
Labem, Čelákovice, Český Brod, Dobřicho-
vice, Dobříš, Kladno, Kralupy nad Vltavou,
Lysá nad Labem, Neratovice (střediska Čer-
nošice, Praha-Kbely, Praha 9-Klánovice,
Kostelec nad Labem, Libiš, Obříství), Praha
1-Nové Město, P. Maria Sněžná, Praha 2-
Nové Město, Sv. Ignác, Praha 2-Vinohrady,
Praha 3-Žižkov, Praha 4-Braník, Praha 4-
Chodov, Praha 4-Lhotka, Praha 4-Modřany,
Praha 5-Smíchov, Praha 5-Stodůlky, Praha 6-
Břevnov, Praha 6-Řepy, Praha 7-Holešovice,
Praha 8-Karlín, Praha 10-Strašnice, Praha 10-
Vršovice, Příbram, Rakovník, Roudnice nad
Labem, Říčany, Sedlčany, Starý Knín, Vla-
šim.

DIECÉZNÍ CHARITA
OSTRAVSKO-OPAVSKÁ

DIECÉZNÍ CHARITA
PLZEŇ

ARCIDIECÉZNÍ 
CHARITA PRAHA
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A. SLUŽBY SOCIÁLNÍ 
(ZDRAVOTNÍ) PÉČE

● domácí péče – pečovatelská (ošetřovatelská) 
služba

● hospice 
● osobní asistence
● centra denních služeb
● raná péče
● stacionáře denní a týdenní
● domovy pro osoby se zdravotním postižením
● domovy pro seniory
● chráněné bydlení
● podporované bydlení
● zvláštní sociální služby

B. SOCIÁLNÍ PREVENCE
● azylové domy
● noclehárny
● nízkoprahová denní centra
● domy na půl cesty
● kontaktní centra
● krizová pomoc
● nízkoprahová zařízení pro děti a mládež
● terapeutické komunity
● terénní programy
● sociální poradenství

OSTATNÍ
● chráněné dílny
● humanitární sklady 
● šatníky
● multikulturní centra

V roce 2004 provozovala  Česká katolická charita
přes 500 zařízení a získala dotaci ze státního rozpočtu
na provoz 463 projektů (konkrétních zařízení).

A. Služby sociální péče – poskytují se osobám, které
pro ztrátu soběstačnosti z důvodu věku, nepříznivého
zdravotního stavu nebo z jiných závažných důvodů
nejsou schopny dostatečně zabezpečovat a uspokojo-
vat své životní potřeby bez pomoci jiné osoby. Cílem je
v nejvyšší možné míře podporovat jejich sociální
začlenění a zapojit je do běžného života společnosti
a v případech, kdy to vylučuje jejich skutečný stav,
zajistit jim důstojné prostředí a zacházení. 

B. Služby sociální prevence – jsou poskytovány oso-
bám, jejichž způsob života může vést ke konfliktu se
společností nebo sociálnímu vyloučení v krizové soci-
ální situaci, osobám ze sociálně znevýhodňujícího pro-
středí, i těm, jejichž práva a zájmy jsou ohroženy trest-
nou činností jiné osoby. 

Služby sociální prevence slouží také k ochraně spo-
lečnosti před vznikem a šíření jevů, které způsobují
sociální vyloučení osob. 

A. 1. Domácí péče
Komplexní činnost středisek charitní ošetřovatelské
a pečovatelské služby (CHOPS) lze rozdělit do dvou
oblastí: 

Zdravotní péče – ošetřovatelská služba (CHOS) – je
poskytována zdravotními sestrami s požadovaným
vzděláním a praxí. Služba je indikována ošetřujícím
lékařem a hrazena z veřejného zdravotního pojištění. 

Sociální službu – pečovatelskou (CHPS) – poskytují
pečovatelky s akreditovaným kurzem ve spolupráci se
sociálními pracovníky. Zajišťují klientovi hygienu, stra-
vování, pomoc v domácnosti, kontakt se společenským
prostředím, poradenství, pomoc při prosazování práv
a zájmů, výchovně vzdělávací a aktivizační služby. 

Počet středisek 
CHOPS:  73  
CHOS: 6
CHPS: 39

Zdravotní péče 
počet zdravotních sester: 693
celkový počet ošetřených klientů: 29 862
celkový počet vykonaných návštěv: 1 154 059

Pečovatelská služba 
počet pečovatelek: 586
celkový počet klientů: 24 286
celkový počet návštěv: 1 248 068

A. 2. Hospice
Specializované zařízení, poskytující tzv. paliativní
péči, tedy péči zaměřenou na úlevu od bolesti, kterou
postupující nemoc přináší, na rozdíl od standardní
lékařské péče zaměřené na léčbu nemoci. Hospic je
určen pro terminálně nemocné; po té, co byly vyčerpá-
ny možnosti léčby. Myšlenka hospice vychází z úcty
k člověku jako jedinečné a neopakovatelné bytosti,
a z jeho potřeb biologických, psychologických, sociál-

II. Sociální a zdravotní
služby
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ních a duchovních. Proto jsou standardně v hospicích
navíc přítomní sociální pracovník, psycholog, teolog.
V Čechách jsou zakladateli hospiců zejména církve
nebo duchovní řády. Do hospiců jsou přijímání všich-
ni nemocní bez ohledu na vyznání. Podobně je to
i s personálem. 

Běžně se hospicová péče rozděluje do tří forem:
Domácí hospicová péče
Stacionáře – denní pobyty
Lůžková hospicová péče – je aktuální zejména pokud
předchozí dvě formy nestačí, nebo nejsou vůbec k dis-
pozici. 

Charita provozuje nebo se podílí na provozu 5 hos-
piců na území České republiky. 

Při Charitě Ostrava pracuje Mobilní hospicová jed-
notka.

A. 3. Osobní asistence
Tato služba je poskytována v přirozeném prostředí
osobám se zdravotním postižením (dětem i dospělým)
a seniorům, jejichž situace vyžaduje pomoc jiné osoby,
a to v předem dohodnutém rozsahu a čase. Na celém
území ČR pracuje 36 charitních středisek osobní péče
pro různé sociální skupiny (Romové, mentálně posti-
žení, tělesně postižení – děti i dospělí, senioři). Z toho-
to počtu bylo 8 středisek otevřeno právě v roce 2004 .

A. 4. Centra denních služeb – kluby
Ambulantní sociální služba je poskytovaná k posílení
soběstačnosti osob se zdravotním postižením a senio-
rům v nepříznivé sociální situaci, kteří nemohou vy-
užívat běžné zdroje a služby. Charity provozuji 
22 klubů, z nichž většina je určená seniorům. V roce
2004 přibyl klub v Chropyni; v Chrudimi byl otevřen
nový klub pro lidi psychicky nemocné.

A. 5. Ranná péče
Terénní sociální služba zaměřená na celou rodinu dítěte
ranného věku (maximálně do 7. roku) se zdravotním

postižením či ohroženého ve vývoji v důsledku nepříz-
nivého sociálního prostředí. Služba je zaměřena na pod-
poru vývoje dítěte s ohledem na jeho specifické potřeby.

Charity provozují 14 středisek, v Hradci Králové
bylo v roce 2004 nově otevřeno jedno z nich.

A. 6. Stacionáře denní a týdenní
Ambulantní sociální služba je určena seniorům, oso-
bám se zdravotním postižením nebo osobám ohrože-
ným užíváním návykových látek, jejichž situace vyža-
duje pomoc jiné osoby. Klienty jsou opět různé sociál-
ní skupiny. Mentálně a tělesně postižení dospělí a děti,
senioři, zdravotně postižení, děti s kombinovanými
vadami aj.

Charity zřídily či spravují 49 stacionářů, 3 byly otev-
řeny v roce 2004.

A. 7. Domovy pro osoby 
se zdravotním postižením
Dlouhodobá nebo střednědobá sociální služba určená
osobám se zdravotním postižením, jejichž situace
vyžaduje pomoc jiné osoby. V roce 2004 byly
v provozu 4 střediska.

A. 8. Chráněné dílny 
a chráněná pracoviště
Občanům, kteří mají ztíženou možnost – případně se
vůbec nemohou – uplatnit na trhu práce, poskytují
chráněné dílny pracovní a společenské uplatnění for-
mou pracovní činnosti. Kromě pracovně-rehabilitač-
ních služeb poskytují poradenství, terapeutické,
výchovné, vzdělávací, aktivační služby.

V tomto roce Charity provozovaly 24 dílen, 2 vznik-
ly v roce 2004.

A. 9. Domovy pro seniory
Poskytují komplex rezidenčních služeb osobám, které
nemohou dlouhodobě ze zdravotních či jiných dů-
vodů zajišťovat své životní potřeby ve vlastním pro-
středí. Domov vytváří podmínky pro důstojný životUherský Brod – chráněná dílna foto: Jan Oulík

Rumburk – klub pro volný čas foto: Jan Oulík
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klienta. Kromě ubytování je zajištěno stravování, ošet-
řovatelská péče včetně hygieny, výchovné, vzdělávací
a aktivizační aktivity, poradenství a pomoc při prosa-
zování práv a zájmů. 

Charita poskytuje sociální služby ve 53 zařízeních
(7 domovů bylo uvedeno do provozu v roce 2004). 

Chráněné bydlení
Střednědobá až dlouhodobá sociální (residenční) služba
poskytovaná osobám se zdravotním postižením nebo
duševním onemocněním, jejichž situace vyžaduje pomoc
jiné osoby. Klienti žijí v bytě buď samostatně nebo ve
skupinách a mají k dispozici osobního asistenta. Kromě
ubytování a pomoci při zajištění chodu domácnosti zajiš-
ťuje tato služba obecné poradenství a pomoc při prosa-
zování práv a zájmů. Dosud spravuje Charita 5 zařízení.
Zvláštním typem chráněného bydlení je Vesnička soužití
v Ostravě-Muglínově s kapacitou 30 bytových jednotek.

B. SOCIÁLNÍ PREVENCE

B. 1. Azylové domy
Azylový dům poskytuje komplex služeb  (individální,
důstojná, nepřetržitá, koncepční služba) lidem, kteří
z různých důvodů ztratili nebo opustili svůj domov,
byt, ubytování a neumějí situaci řešit. Plní funkci rein-
tegračního zařízení, nejedná se o běžnou ubytovnu, ani
o noclehárnu; azylový dům rovněž nesupluje funkci
jiných ústavů (záchytná stanice, psychiatrická léčebna,
dětský domov, domov důchodců, zdravotnické zaříze-
ní apod.) 

Charita je zřizovatelem či provozovatelem 14 azylo-
vých domů, v roce 2004 byl otevřen dům pro ženy bez
domova v Olomouci.

B. 2. Pro ženy s dětmi v tísni
Ženám s dětmi v obtížných rodinných situacích a mla-
dým dívkám, které si musejí poradit s nechtěným
těhotenstvím poskytují dočasné ubytování (zpravidla
na půl roku s možností prodloužení) s možností pří-
pravy stravy a hygienu. Dále zajišťují poradenství,
výchovné, vzdělávací a aktivační služby a nabízí po-
moc v prosazování práv a zájmů a psycho-sociální
terapii. Při Charitách působí 34 domů pro matky
s dětmi v tísni.

B. 3. Noclehárny
Nízkoprahové zařízení pro osoby bez přístřeší, které
mají zájem o využití hygienického zařízení a přeno-
cování.

Bezdomovcům (většinou mužům) a lidem, vracejí-
cím se z výkonu trestu poskytují dočasné ubytování
(zpravidla přenocování nebo ubytování na několik
dnů), výdej stravy, popřípadě možnost její přípravy,
hygienu, poradenství a výchovné, vzdělávací a akti-
vační služby a pomoc v prosazování práv a zájmů.  

Charita provozuje 14 azylových domů a nocleháren

pro téměř 800 osob. Tuto službu poskytují charity
v celkem 8 zařízeních.

B. 4. Nízkoprahová denní centra
Ambulantní sociální služba pro osoby bez přístřeší,
v průběhu roku 2004 jich bylo v provozu 10 center.

B. 5. Domy na půl cesty
Střednědobá pobytová sociální služba pro osoby do 
26 let, které opouštějí školská zařízení pro výkon
ústavní nebo ochranné výchovy po dosažení zletilosti,
popř. pro osoby z jiných institucionálních zařízení.
Charity spravují  9 zařízení. 

B. 5. a – Dětské domovy
Charita provozuje Dětský domov Nová Ves a Dětský
domov Řepiště (církevní domovy).

B. 6. Kontaktní centra
Nízkoprahová zařízení sloužící k navázání kontaktu
s osobami ohroženými závislostí na návykových lát-
kách. Cílem služby je minimalizovat sociální a zdra-
votní rizika spojená se zneužíváním návykových
látek. Charity ji poskytují ve svých 11 zařízeních.

B. 7. Krizová pomoc
Krátkodobá ambulantní i pobytová sociální služba
poskytovaná osobám, které se nacházejí v situaci ohro-
žení zdraví nebo života a které přechodně nemohou
řešit svoji nepříznivou situaci vlastními silami. Zahr-
nuje celkem 26 středisek, která nabízejí služby pro
různé sociální skupiny: propuštěné vězně, oběti ocho-
du s ženami, pro bezdomovce – vývařovny, šatníky,
nouzové ubytování, poradenství aj.

B. 8. Nízkoprahová zařízení 
pro děti a mládež
Ambulantní sociální služba je určena dětem a mládeži
ohrožené sociálním vyloučením; nabízí možnost trá-
vení volného času v zařízení a je zpravidla kombino-

V romském klubu Foto: Petr Šilhánek
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vána s terénní prací v přirozeném prostředí. V roce
2004 bylo v provozu celkem 32 center krizové pomo-
ci, z nich 3 vznikla nově. 

B. 9. Terapeutické komunity
Režimová, střednědobá pobytová služba pro osoby
závislé na návykových látkách nebo osoby s chronic-
kou psychickou poruchou, které mají zájem o začleně-
ní do běžného života.

Charita má 2 zařízení tohoto typu: v Suchých Laz-
cích na Ostravsku a středisko Koňákov – resocializač-
ní zařízení pro ženy, dívky a matky s dětmi. 

B. 10. Sociální poradenství
Ambulantní a terénní služba poskytuje:
● základní sociální poradenství, které je součástí všech

druhů sociálních služeb 
● odborné sociální (sociálně-právní) poradenství
Se 6 poradnami otevřenými v roce 2004 bylo v provo-
zu celkem 64 poraden (v tom i 2 linky důvěry).   

B. 11. Dobrovolnická činnost
Dobrovolné Charity pracují jako kontaktní místa pro
lidi hledající pomoc, poskytují základní sociální pora-
denství, drobnou pečovatelskou službu nemocným
a postiženým, navštěvují osamělé a nemocné, provo-
zují šatníky, sběr a odesílání šatstva do humanitárních
skladů, pořádají sbírkové akce finanční i materiální
pomoci, organizují místní Tříkrálové sbírky, pořádají
benefiční akce, přednášky, kulturní a společenské
akce, pomáhají nejen při mimořádných událostech
jako byly povodně, ale také  poskytují jednorázovou
hmotnou pomoc. Mj. například pomáhají se zajištěním
pohřbu osamělým. 

NEJDŮLEŽITĚJŠÍ NOVÉ PROJEKTY
Z ROKU 2004
● Domov pokojného stáří Naší paní pro 27 seniorů

v objektu bývalého kláštera v Klatovech. 
Obyvateli jedno a dvoulůžkových pokojů se před-
nostně stali lidé postižení povodněmi v roce 2002. 

● Středisko humanitární pomoci ve Staré Roli u Kar-
lových Varů pro lidi v sociální nouzi; v případě
živelné pohromy může být skladem nezbytných
potřeb. 

● Krizové zařízení pro ženy v Rokycanech. Ženám
a matkám s dětmi v tísni jsou k dispozici dva poko-
je a společenská místnost. 

● Domov pokojného stáří ve Žďáru nad Sázavou
● Domov pokojného stáří sv. Alžběty v Nové Říši  – 

11 jedno a dvoupokojových bytů v rekonstruované
budově kláštera. 

● Dům s pečovatelskou službou v Bystřici nad Pern-
štejnem. 

● Dům klidného stáří sv. Anny v Sousedovicích
s kapacitou 29 míst. Z části byl obsazen lidmi, kteří
při záplavách v roce 2002 přišli o své domovy.  

● Středisko CHPS v Bystřici nad Pernštejnem a poboč-
ka CHOS pro oblast Brno-venkov v Tišnově.

● Denní stacionář ve Velkém Meziříčí pro lidi se zdra-
votním postižením, “Klub v 9” ve Žďáru nad Sáza-
vou rozšířil provoz o asistenční služby a chráněného
bydlení. 

● Rozšířena nabídka poradny OCH Brno o bezplatné
služby právničky. 

● Denní centrum a noclehárna pro muže i ženy bez
domova v Hodoníně (pro ženy pět lůžek, pro muže 
šestnáct.) Azylového krátkodobého ubytování (čtr-
náct lůžek) při Denním centru v Brně. Městské azy-
lové zařízení v Břeclavi přešlo do působnosti
Oblastní charity Břeclav.

● Klubíčko – nízkoprahové zařízení pro rómské před-
školáky v Jihlavě, při Romském centru.  

● Rozšířená kapacita Domova sv. Agáty v Břeclavi (ze
čtyř lůžek na čtrnáct). V Domově pro matky v tísni
ve Znojmě přibyl byt, krizová jednotka a herna pro
děti přebudovaná z půdy. Nová keramická pec pro
potřeby pracovní terapie v Hodoníně. 

● Internetový klub Prokopa Diviše pro seniory ve
Znojmě-Příměticích. Senioři se vzdělávají v kurzech. 
Certifikáty o zaučení v oboru získalo deset účastní-
ků projektu Malá řemesla v Jihlavě. Absolvovali
kurzy v oborech malíř-natěrač, truhlář, pět z nich si
do konce září našlo zaměstnání. 

● Církevní dětský domov Emanuel ve Staré Vsi u Pře-
rova zřízen jako samostatný právní subjekt. 

● Jídelna pro sociálně slabé občany, kuchyň pro 
ohřívání jídla a sociální byt vznikly přestavbou
bývalých garáží na dvoře Azylového domu sv. Tere-
zie v Praze 8-Karlíně.

● Azylový dům pro matky s dětmi v tísni sv. Gerarda
v Brandýse nad Labem (čtyři pokoje).

DPS Luka nad Jihlavou foto: Vojtěch Vlk
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● Dům na půli cesty v Kralupech nad Vltavou-Mini-
cích pro mládež z dětských domovů. Zatím však
obývají lidé postiženi povodněmi. 

● Nové oddělení pro krátkodobý pobyt a rehabilitační
centrum v Domově sv. Josefa ve Dvoře Králové-
-Žirči.

● Dům pokojného stáří v Novém Hrozenkově na
Valašsku.

● Azylový dům pro ženy v Olomouci, pět dvoulůžko-
vých pokojů.

● Osobní asistence (OA Pelhřimov, Most, Třeboň,
Veselí nad Moravou, Hranice, Nové Hrady u Skut-
če, Senior Akcent Sušicko)

● Klub pro psychicky nemocné v Chrudimi
● Centrum seniorů v Chropyni
● Středisko ranné péče v Hradci Králové

● Denní stacionář pro seniory v Novém Hrozenkově,
Kroměříži, Domovinka ve Slavičíně

● Chráněné dílny v České Lípě a v Ostravě-Kunčič-
kách

● Domy pro seniory v Sousedovicích, Oseku, Chaba-
řovicích, Novém Hrozenkově, Mistříně u Kyjova,
Vlčnově, Hnojníku.

● Chráněné bydlení Betany v Boskovicích, Brně
(autismus a ment. postžení), Korytná

● Azylový dům pro ženy v Olomouci
● Centrum krizové pomoci ve Valašském Meziříčí
● Denní centrum pro lidi bez přístšeší v Olomouci
● Ubytovna s poradnou pro sociálně nepřizpůsobivé

v Uherském Hradišti
● Centrum pro děti a mládež Staré Město pod Land-

štejnem, nízkoprahový klub pro děti v České Lípě,

(Kč)

0100 Hospic 15 145 200

0200 DPS 50 503 900

0300 CHOPS 36 902 100

0400 Domy na půl cesty 2 991 500

05 AD

0501 AD pro bezdomovce 15 594 600

0502 pro matky s dětmi v tísni 23 646 500

0503 chráněné bydlení 3 309 700

0504 pomoc obětem dom. násilí a obch. se ženami 920 000

0505 vesnička soužití Ostrava 2 940 900

06 Denní centra

0601 DC, stacionáře pro seniory 15 451 700

0602 pro tělesně, smyslově postižení, děti s komb. v. 6 786 100

0603 pro občany s mentálním postižením 7 765 800

0604 pro romské spoluobčany 1 233 500

0700 Asistenční služba 7 423 100

08 Poradny

0801 občanské 5 259 000

0802 pro matky, ženy a dívky 393 800

0803 pro rodinu 786 100

0804 pro migranty a uprchlíky 1 635 400

0900 Nízkoprahová, komunitní centra 2 368 000

0901 pro děti a mládež 5 570 100

0902 ranná péče 823 700

0903 pro Romy 3 211 800

1000 K-centra 4 848 000

1001 resocializační zařízení pro ženy a dívky 821 200

1002 resocializační zařízení pro děti a mládež 993 500

1100 Podporované zaměstnání, chráněné dílny 13 779 000

1200 Pomoc v nouzi, humanit. pomoc 3 251 700

1300 Dobrovolnická centra 0

1400 Vzdělávací a metodologické programy 1 464 700

Celkem 235 820 600

Podíl jednotlivých kategorií, typů našich zařízení na celkové dotaci:
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klubovna pro děti ze sociálně slabých rodin v Lovo-
sicích

● Poradny a konzultační centra v Kralupech nad Vlta-
vou, Českých Budějovicích, Dvoře Králové, Leto-
hradě, Ledči nad sázavou a Světlé nad Sázavou.

PODÍL CHARITY NA UTVÁŘENÍ
OBCE, OBČANSKÉ SPOLEČNOSTI
PRÁCE S VEŘEJNOSTÍ, PREZENTACE

Koncem února 2004 se v litoměřickém Domě kultury
konal již pátý ročník Jarmarku nevládních nezisko-
vých organizací. Mezi dvěma desítkami organizací
byla Česká katolická charita zastoupena hned třikrát:
Diecézní charitou Litoměřice, Farní charitou Roudnice
nad Labem a Farní charitou Litoměřice. 

V nově otevřeném edukačním centru Háčko v Čer-
veném Kostelci proběhl od května vzdělávací česko-
polský projekt podpořený z EU Phare. Jeho autory
jsou Hospic Anežky České v Červeném Kostelci a Sto-
warzyszenie Auxilium v polské Nysie. Semináře byly
určeny českým a polským poskytovatelům sociálních
a zdravotních služeb v euroregionu Glacensis a Pra-
děd a regionálním institucím podílejícím se na kon-
cepci a rozvoji této sociální oblasti

U příležitosti vstupu ČR do EU připravila přelouč-
ská Charita za finanční podpory Města Přelouč něko-
lik akcí. Po celý duben soutěžily děti zdejších základ-
ních škol na téma Evropská unie v kategorii výtvarné,
literární a dramatické. Současně probíhal na školách
cyklus přednášek, jejichž hosty byli: David Stulík,
nominovaný českou vládou na člena Evropského hos-
podářského sociálního výboru. O svých zkušenostech
ze zemí EU a s celoživotní prací v Rádiu Svobodná
Evropa hovořila redaktorka Olga Kopecká-Valeská.
Z pozice kandidáta do Evropského parlamentu 
se přednášky ujal i písničkář Pavel Dobeš. Na téma
Křesťanské kořeny sjednocené Evropy hovořila pra-
covnice Ekumenické rady církví. Oslavy vstupu do
EU vyvrcholily v neděli 16. 5., kdy si obyvatelé města
Přelouče připomněli 300. výročí vztyčení morového
sloupu se sochou Jana Nepomuckého na Masarykově
náměstí. 

V průběhu roku pořádaly diecéze i jednotlivé Chari-
ty akce, jejichž cílem většinou bylo získat prostředky
na provoz zařízení či na nové projekty. Probíhaly na
nejrůznějších úrovních; od prostých Dnů otevřených
dveří Domovů, stacionářů a klubů, přes prodejní
výstavy chráněných dílem v obcích či účast na obec-
ních, městských, slavnostech, na mezinárodním vele-
trhu Rehaprotex a MEFA a podobně, až po kompono-
vané, organizačně velmi náročné akce:
● benefiční koncert na podporu Domu léčby bolesti
s hospicem sv. Josefa (provedení Mesiáše G. F. Hände-
la) – týden kulturních akcí Přijďte a pochopíte (za spo-
luúčasti jihlavského charitní Centra u Větrníku)
● Romská pouť na Svatý kopeček. (Bohoslužbu celeb-
roval za doprovodu romských zpěvů arcibiskup
Graubner, následoval kulturní program v zahradě
baziliky).
● Dny o bezdomovectví – 3 letní a 1 podzimní akce: fot-
balový turnaj družstev bezdomovců a zápolení v mini-
golfu, výlet na hrad Helfštýn (červen) a třídenní konfe-
rence (říjen) na půdě Cyrilometodějské teologické
fakultě Univerzity Palackého v Olomouci, za účasti cír-
kevních osobností – pedagogů, profesionálních pracov-
níků (ředitelů azylových domů) zástupců nevládních
organizací (Emauzké domy, Armáda spásy) i MPSV.

Charity jsou členy různých místních i regionálních
uskupení; na příklad Diecézní charita Brno je členem
Regionální konference NNO Jihomoravského kraje
(REKO), což je platforma neziskových organizací, které
kooperují s Jihomoravským krajem. Pořádají kulaté
stoly na různá témata, výstavy a podobně.

Prevence drogových závislostí – 
certifikace a řízení kvality v roce 2004

Dobrovolným auditem žďárského preventivního
zařízení Ponorka skončila příprava všech projektů
Odborného kolegia na proces certifikací ze strany
vlády a jednotlivých resortů. Audit zhodnotil službyDům v Kralupech-Minicích foto: jou
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podle certifikačních standardů Ministerstva práce
a sociálních věci ČR a Rady vlády pro koordinaci pro-
tidrogové politiky (audit byl proveden týmem tří
vedoucích služeb projektů DCHB, vedoucí auditor je
v seznamu certifikátorů RVKPP). 

Vedoucí Centra prevence – Klubu Vrakbar v Jihlavě,
Michal Novotný, byl začátkem května zvolen do
výkonného výboru České asociace streetwork (celo-
republiková profesní asociace zastřešuje nízkoprahová
zařízení pro děti a mládež a terénní programy). 
Vrakbar je kromě toho již několik let členem Výboru
sekce primární prevence při Asociaci nestátních orga-
nizací ČR.

V srpnu se Diecézní charita Brno spolu se Sdruže-
ním Podané ruce a organizací SANANIM (tři největší
neziskové organizace, které v ČR poskytují služby
v oblasti protidrogové prevence) podepsalo výzvu
apelující na nesystémové financování těchto služeb ze
strany státu.   

Shrnutí výše dotací, porovnání výše dotací pro
různé typy projektů  za ČKCH celkem a  v rámci jed-
notlivých diecézí  

V roce 2004 jsme na projekty ČKCH získali ze státní-
ho rozpočtu MPSV dotaci ve výši 235 820 600 Kč.

Velehrad – Dny dobré vůle, červenec 2004 foto: Jan Oulík
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OSOBNÍ ASISTENČNÍ SLUŽBA
(OA, OAS)
Agentura asistenční služby Praha, Osobní asistence
pro děti s mentálním postižením Praha, Osobní asi-
stence Centrum denních služeb Pacov, Středisko OA
Pelhřimov, Středisko sociálních služeb v Týně n.Vlta-
vou, AS pro romské rodiny s dětmi Tábor, Osobní
školní asistence Tábor, Osobní asistence Strakonice;
Plzeň, Osobní asistence pro rodiny s dětmi Děčín,
Centrum osobní asistence Havlíčkův Brod; Ústí nad
Orlicí; Trutnov; Chrudim; Znojmo, Dětská asistence
Pardubice, Centrum OA Valašské Meziříčí, Osobní
asistenční služba Vsetín; Bystřice pod Hostýnem;
Kroměříž, Nový Hrozenkov, OAS pro tělesně postiže-
né děti Vsetín; Šternberk; Šumperk, OAS pro tělesně
postižené dítě Kyjov, Středisko osobní asistence
Zábřeh.

V roce 2004 přibyla střediska: 
OA Pelhřimov, Senior akcent Sušicko, OA seniorů na
venkově Třeboň, OA v sociálně slabých rodinách
s dětmi Most, OA pro rodiny s dětmi s handicapem
Rumburk, Centrum osobní asistence Nové Hrady
u Skutče, Osobní asistence Veselí nad Moravou, Osob-
ní asistenční služba Hranice.

CENTRA DENNÍCH SLUŽEB
Jedno společenství Praha, Centrum denních služeb
pro lidi s duševním onemocněním, Denní centrum
Břeclav, Kontaktní centrum Hodonín, Internetový
klub pro seniory Znojmo, Klub seniorů Přerov, Cent-
rum seniorů Uherský Brod, Charitní klub seniorů
Zlín, Centrum Oáza Zábřeh, Denní centrum Slavičín,
Denní pobyt Šternberk, Centrum pro zdravotně han-
dicapované Šternberk, Charitní dům Ostrava, Charit-
ní centrum Hrabyně, Centrum pro seniory Český
Těšín – Svibice, Centrum denních služeb Frenštát
pod Radhoštěm, Charitní klub seniorů Frýdek-Mís-
tek, Denní centrum pro psychicky nemocné Frýdek-
Místek, Denní centrum pro seniory Ostrava – Bělský
Les

Vloni přibyla další centra:
Klub pro psychicky nemocné Chrudim, Centrum seni-
orů Chropyně. 

III. Střediska služeb 
(projekty) v roce 2004

RANNÁ PÉČE

Středisko ranné péče Havlíčkův Brod; Kutná Hora;
Hradec Králové, Klub maminek a dětí Světlá nad
Sázavou, Mateřské centrum Havlíčkův Brod; Jilemni-
ce, Centrum pro matku a dítě Blansko, Mateřské cent-
rum Kopretina, Centrum pro znevýhodněné romské
matky a děti Vsetín, Klub romských dětí a žen Koje-
tín, Etopedická poradna Frenštát pod Radhoštěm,
Centrum denních služeb Frenštát pod Radhoštěm,
Mateřské centrum Kolečko.

Nová střediska:
Středisko ranné péče Hradec Králové.

STACIONÁŘE DENNÍ A TÝDENNÍ (DS)

Centrum pro tělesně postižené – Dům Fatima Praha,
Stacionář a klub pro romské děti Roudnice n. L.,
Gerontologický stacionář Vimperk; Strakonice, DS
pro seniory a zdravotně postižené občany Plzeň; Kar-
lovy Vary; Stříbro; Ostrov, Denní stacionář pro senio-
ry a zdravotně postižené děti i dospělé Rokycany,
Denní stacionář pro mentálně postiženou mládež Kar-
lovy Vary, Denní stacionář Litoměřice, Denní a týden-
ní stacionář Kerhartice, Denní stacionář pro seniory,
klub Astra Humpolec, Stacionář pro děti a mládež
s kombinovanými vadami Ledeč nad Sázavou, Denní
stacionář pro mládež a dospělé s kombinovanými
vadami Polička, CHD pro mentálně postižené děti
a mládež Rychnov n. Kněžnou. Středisko Vozíčkář
Pardubice, DS pro zdravotně postižené děti Boskovi-
ce, Effeta – DS pro lidi s mentálním postižením a autis-
mem Brno, Domovinka Šardice; Dačice, DS pro psy-
chotiky Třebíč, DS pro osoby s kombinovaným posti-
žením Třebíč, DS pro seniory a zdrav. postižené Tře-
bíč, DS pro osoby s ment. a kombinovaným postiže-
ním Valašské Meziříčí, DS pro seniory Brumov-Byl-
nice, Denní stacionář Chvalčov, Denní stacionář pro
seniory a zdravotně postižené Prostějov, DS pro seni-
ory Kojetín; Holešov; Vsetín; Opava, Domovinka
Uherský Brod, Stacionář Uherské Hradiště, Zařízení
pro denní pobyt dětí s kombinovaným postižením
Veselí n. Moravou, Charitní stacionář pro romské děti
Olomouc, Charitní domovinka Zábřeh, DS pro zdra-
votně postižené Jablunkov, DS pro osoby s kombino-
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vanými vadami Jeseník, DS pro děti s kombinovaný-
mi vadami Opava, Domovinka pro seniory Český
Těšín, DS pro seniory Frýdek Místek 7.

Nové:
DS pro seniory Nový Hrozenkov, Denní stacionář pro
seniory Kroměříž, Domovinka Slavičín, Domovy pro
osoby se zdravotním postižením – Centrum denních
služeb Svitavy, Charitní dům Olomouc, Dům pro zra-
kově postižené Opava-Vlaštovičky, ÚSP pro psychic-
ky nemocné Frýdek Místek. 

CHRÁNĚNÉ DÍLNY A CHRÁNĚNÁ
PRACOVIŠTĚ

Projekt pracovní rehabilitace na farmě Neratov, Dílny
a pracovní terapie pro ZP děti a mládež – podporova-
né zaměstnání Jihlava, Chráněné dílny Znojmo, Pra-
covně terapeutické centrum Znojmo, Chráněná dílna
Veselí nad Moravou; Uherské Hradiště; Palonín;
Uherský Brod, Chráněné pracoviště Zlín; Olomouc;
Charitní chráněné dílny Holešov, Hlučín; Vidnava;
Opava; Ostrava-Kunčičky; Valašské Meziříčí, Re-
habilitační dílny pro psychicky nemocné a mentálně
postižené Opava, Chráněná technická dílna Velké
Hoštice, Prodejna výrobků chráněných dílen Opava.

V roce 2004 otevřely Charity:
Chráněnou dílnu v České Lípě, Chráněné pracoviště
a dílnu ve Strážnici.

DOMOVY PRO SENIORY 
(CHD, DPS)
Domov pro seniory Roudnice n. Labem, Dům klid-
ného stáří Pravětín, DPS Plzeň; Hroznětín, Domov
pro seniory a občany s postižením Bor, Domov
důchodců Plzeň-Doubravka, Penzion Libošovice;
Hostinné, Dům pro seniory Litoměřice, Domov Lito-
měřice, Domy s pečovatelskou službou Litoměřice,
Charitní domov pokojného stáří Bučovice; Ratíško-
vice; Luka nad Jihlavou; Kamenice u Jihlavy; Koste-
lec u Jihlavy; Otrokovice, Telč; Kněžice; Nížkov;
Vidnava; Javorník; Chrastava; Kerhartice; Blansko;
Brno - Kamenná, Mutěnice, Domov pro seniory
a zdravotně postižené Hrotovice, Dům s pečovatel-
skou službou Strání; Horní Němčí; Pohořelice;
Valašská Bystřice, Charitní dům Nivnice; Slavkov,
Domov pro seniory Ludgeřovice, Charitní dům
pokojného stáří Mořkov, Krnov; Studénka; Bohusla-
vice; Čeložnice, Starý Bohumín; Český Těšín; Frý-
dek-Místek; Ostrava – Heřmanice, Charitní dům
Karviná město.

Luka nad Jihlavou foto: Vojtěch Vlk
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Nová střediska:
Dům klidného stáří Sousedovice, Dům s pečova-
telskou službou Osek, DPS Chabařovice, Dům s pe-
čovatelskou službou Mistřín, Kyjov, Dům pokoj-
ného stáří Vlčnov, Dům s pečovatelskou službou
Hnojník.

CHRÁNĚNÉ BYDLENÍ

Modelové bydlení Betany, Boskovice, Chráněné byd-
lení pro lidi s mentálním postižením a autismem Brno,
Dům chráněného bydlení Korytná, Chráněné bydlení
pro duševně nemocné, Vesnička soužití

AZYLOVÉ DOMY (AD)

AD pro muže Roudnice n. L., AD pro lidi bez domova
Praha; Beroun; České Budějovice; Litoměřice, AD
pro muže a ženy Ústí nad Labem; Osek, AD pro muže
Hradec Králové; Třebíč; Olomouc; Otrokovice, Cha-
ritní dům pro muže bez domova Vítkovice.

Nové:
Pomoc ženám bez domova Olomouc.

AZYLOVÉ DOMY PRO ŽENY 
S DĚTMI V TÍSNI

AD pro matky s dětmi Roudnice n. L.; Brandýs nad L.,
Krupka; Česká Lípa, Domov pro matku a dítě Veselíč-
ko; Boskovice, Charitní domov Prachatice, Domov pro
matky s dětmi v tísni Plzeň; Karlovy Vary; Aš;  Domaž-
lice; Klatovy; Liberec; Brno; Hodonín; Třebíč; Znojmo;
Otrokovice, Charitní domov pro matky s dětmi Havlíč-
kův Brod, Domov pro matky s dětmi Náchod; Hradec
Králové; Břeclav, Azylový dům Uherský Brod; Valaš-
ské Meziříčí; Zlín, Charitní dům pro matky v tísni
Ostrava; Studénka; Český Těšín, Azylový dům pro
matky a děti Frenštát pod Radhoštěm.

Nové:
Centrum krizové pomoci Valašské Meziříčí.

NOCLEHÁRNY

Noclehárna AD Karlín; České Budějovice, Noclehár-
na pro muže Rokycany; Cheb, Noclehárna Česká
Kamenice; Hodonín; Ostrava-Vítkovice. Denní a pře-
chodný pobyt Brno.

NÍZKOPRAHOVÁ 
DENNÍ CENTRA (DC)

Pomoc v nouzi AD Praha-Karlín, Denní centrum při
AD Plzeň; Litoměřice, DC při Noclehárně Česká
Kamenice; Hodonín, DC pro lidi bez domova Kutná
Hora, Centrum denních služeb Letohrad, DC pro lidi
bez domova Brno; Uherský Brod. 

Nové:
DC služby pro lidi bez přístřeší Olomouc.

DOMY NA PŮL CESTY

Kralupy nad Vltavou; Plzeň; Česká Kamenice; Ná-
chod; Karlovy Vary; Česká Lípa; Litoměřice; Plzeň,
Dům na půl cesty při AD České Budějovice;  AD
Domažlice; Krupka, Dům na půl cesty 17.

KONTAKTNÍ CENTRA

K - centrum Příbram, Centrum pro lidi ohrožené dro-
gou Tábor, Kontaktní a poradenské centrum Třeboň,
Centrum prevence drogových závislostí Hodonín,
Kontaktní centrum Jihlava, Kontaktní centrum a te-
rénní program Břeclav, Centrum prevence drogových
závislostí Třebíč, Kontaktní centrum Kyjov; Kromě-
říž, Kontaktní a poradenské místo pro drogově závis-
lé Uničov, Centrum prevence Havířov. 

KRIZOVÁ POMOC

Péče o propuštěné vězně, Program pro oběti obchodu
se ženami, Krizové centrum pro bezdomovce a sociál-
ně slabé Roudnice n. L., Diecézní sklad humanitární
pomoci Ročov, Charitní poradna a azylové bydlení
Sušice, Resocializační program pro osoby odsouze-
né.k podmíněnému trestu, Soc., pobytové a vzděláva-
cí Centrum Vochov, Středisko humanitární pomoci
Plzeň, Krizová humanitární pomoc Hradec Králové,
Humanitární sklad Hradec Králové, Charitní dům
soc. intervence Blansko, Nájemní byty pro nouzové
ubytování Kroměříž, Charitní centrum sociální pomo-
ci Zlín, Charitní vývařovna Vidnava, Výdejna polévek
Krnov, Kontaktní místo pro osoby v nouzi při AD
Ostrava Vítkovice, Jídelna pro seniory Český Těšín,
Humanitární sklad Hlučín, Humanitární šatník
a pomoc Hodslavice, Humanitární sklad Krnov, Stře-
disko vzájemné pomoci Opava Jaktař, Charitní šatník
Bohumín, Humanitární pomoc Frenštát pod Radhoš-
těm, Humanitární pomoc Třinec.

Nové:
Ubytovna s poradnou pro soc. nepřizpůsobivé Uher-
ské Hradiště.

NÍZKOPRAHOVÁ ZAŘÍZENÍ 
PRO DĚTI A MLÁDEŽ

Nízkoprahové centrum pro děti Praha, Komunitní
centrum Most; Ústí nad Labem; Pacov, Nízkoprahové
centrum Přelouč, Centrum pro děti a mládež Leto-
hrad, Středisko pro děti a mládež Červený Kostelec,
Volnočasový klub Hradec Králové, Program volnoča-
sových aktivit Kutná Hora, Klubovna pro romské děti
a mládež Jihlava, Romské centrum, klub dětí a mláde-
že Třebíč, Centrum prevence Jihlava; Žďár nad Sáza-
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vou; Bystřice nad Pernštejnem, Nízkoprahové pre-
ventivní centrum Blansko, Centrum prevence Kyjov,
Centrum pro děti a mládež Uherské Hradiště, Cent-
rum pro děti z romských a sociálněslabých rodin
Šternberk, Klub romských dětí Valašské Meziříčí,
Romské komunitní centrum Kroměříž; Přerov, Stře-
disko dětí a mládeže Hodslavice, Klub pro mimoškol-
ní činnost romských dětí Krnov, Volnočasové aktivity
pro děti z romských a soc.slabých rodin Opava, Kni-
hovna Křesťanské literatura Opava, Středisko dětí
a mládeže Ostrava-Dubina, Středisko pro děti a mlá-
dež Karviná-Mizerov, Nízkoprahové zařízení pro děti
a mládež Frýdek-Místek, Volnočasové aktivity pro
děti a mládež Třinec.

Nově:
Centrum pro děti a mládež Staré Město pod Land-
štejnem, Nízkoprahový klub pro děti Česká Lípa,
Klubovna pro děti ze sociálně slabých rodin Lovosice.

SOCIÁLNÍ PORADENSTVÍ 

Občanská poradna (OP) Praha-Holešovice, Pomoc
migrantům a uprchlíkům Praha, Resocializační pro-
gram pro oběti obchodu se ženami Praha 9, OP České
Budějovice; Jindřichův Hradec; Děčín; Rumburk;
Teplice; Třeboň; Pelhřimov; Havlíčkův Brod; Ústí
nad Orlicí; Chrudim; Veselí nad Moravou; Zábřeh;
Opava; Bohumín; Kopřivnice, Charitní poradna
Písek, Poradna pro ženy a dívky v nouzi České Budě-
jovice, Multikulturní centrum České Budějovice,
Poradna pro uprchlíky a migranty České Budějovice;
Plzeň, Poradna Farní charity Karlovy Vary, Poradna
pro uprchlíky a migranty Litoměřice, Poradna pro

uprchlíky a migranty Česká
Lípa, Poradna pro ohroženou
mládež Rumburk, Občanské
poradenské centrum Polička,
Poradna pro lidi v tísni Hradec
Králové, Poradna pro ženy
a dívky Havlíčkův Brod, Sociální
poradna Kutná Hora, Křesťanská
psychoterapeutická poradna
Nové Město nad Metují, Porad-
na pro cizince a uprchlíky Hra-
dec Králové, Volnočasové aktivi-
ty pro žadatele o azyl Kostelec
nad Orlicí, Sociálně právní
poradna pro žadatele o azyl Kos-
telec nad Orlicí, Sociálně právní
poradna OCH Brno, Poradenství
a informační činnost pro cizince
Brno, Linka důvěry Blansko,
Charitní poradna Bučovice,

Poradna pro zdravotně postižené Znojmo, Pomoc
cizincům a uprchlíkům v nouzi Brno, Poradenská
a informační činnost Blansko; Břeclav; Hodonín,
Klub pro podporu duševního zdraví Žďár nad Sáza-
vou, Denní centrum pro podporu duševního zdraví
Blansko, Sociální poradenství Znojmo, Poradenství
pro ženy a dívky Znojmo, Charitní poradenské cent-
rum Olomouc, Charitní středisko pro pomoc cizin-
cům, Rodinné středisko Kroměříž, Sociálně psycholo-
gická poradna Šternberk, Poradna Valašské Meziříčí, 
Prezentační a informační centrum pro ZP Ostrava,
Linka důvěry Opava, Charitní sociálně právní porad-
na a poradna pro ženy a dívky Ostrava, Psychosociál-
ní poradna Ostrava, Poradenské centrum Český
Těšín, Koordinační a informační centrum Ostrava-
Vítkovice. 

Poradny otevřené v roce 2004:
Poradenské a konzultační centrum pro ženy Kralupy
n. Vltavou, Poradenské a informační centrum České
Budějovice, Občanská poradna Dvůr Králové; Leto-
hrad; Ledeč n. Sázavou; Světlá n. Sázavou.

DOBROVOLNICKÁ ČINNOST

Dobrovolnické centrum Tábor; Kutná Hora, Břeclav,
Regionální dobrovolnické centrum Letohrad, Kruh
dobrovolníků Hradec Králové, Rozvoj a podpora kva-
lity služeb poskytovaných dobrovolníky Brno.

Nová střediska:
Centrum dobrovolnické služby Praha, Dobrovolníci
DCH České Budějovice, Dobrovolnické centrum Pře-
louč.

Ze stacionáře foto: Luboš Kotek
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Jednotlivé skupinky koledníků se vydávají na cesty ve
dnech kolem svátku Tří králů (6. ledna) s požehnáním
svých biskupů a kněží. Zhruba týden vybírají kolední-
ci přestrojení za tři krále do standardizovaných
a zapečetěných pokladniček peníze na ulicích měst
a obcí, ve vesnicích chodí dům od domu. Lidé mohou
na konto Tříkrálové sbírky přispět rovněž prostřednic-
tvím speciálních složenek. 

Na začátku roku 2004 se charitní Tříkrálová sbírka
uskutečnila na území celé republiky již počtvrté
(v roce 2000 proběhla sbírka pouze na území olo-
moucké arcidiecéze). Od roku 2001, kdy se sbírka koná
celostátně, bývá událostí nejen pro koledníky, farnosti
a diecéze, ale i pro města a obce; stává se i společen-
skou prestižní záležitostí. Koledování bývá doprová-

IV. Tříkrálová
sbírka

Srovnání počtu kolednických skupin 
Počty kolednických skupin po diecézích 2000-2004

Diecéze 2000 *) 2001 2002 2003 2004

Brno 0 1 040 1 544 1 853 2 145

České Budějovice 0 176 250 323 350

Hradec Králové 0 850 1 355 1 428 1 560

Litoměřice 0 100 127 171 170

Olomouc 1 079 1 948 2 384 2 922 3 419

ostravsko-opavská 0 910 1 228 1500 1 621

Plzeň 0 298 498 600 657

Praha 0 250 411 413 500

Celkem 1 079 5 572 7 797 9 210 10 422

*) v roce 2000 proběhla sbírka jen v olomoucké arcidiecézi

Praha 6. ledna 2005 foto: František Vlček
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zeno kulturním programem, na nichž se
podílejí spolky, zájmové organizace i rad-
nice. 

Výtěžek sbírky, to znamená obsah každé
jednotlivé pokladničky, peníze poslané
složenkami či převodem z bankovního
konta dárce se i v tomto roce shromažďo-
valy na centrálním sbírkovém účtu,
a následně dělily podle předem schválené-
ho klíče: 65 % se vrací zpět do místa, kde
byly peníze vykoledovány, 15 % obdržely
diecézní charity, 10 % humanitární fond
pro pomoc do zahraničí a 10 % připadlo ne
režii sbírky.

Celkový výnos Tříkrálové sbírky 2004
činil 44 684 188 Kč, koledovalo při ní 
10 422 „královských” skupinek.

Srovnání výnosů celkem Výnosy koledování po diecézích

Výnosy sbírky 2000 – 2004 po diecézích celkem
jedná se o součty výnosů z koledování + ostatní dary, tj. složenky, převody, přímé dary apod.

Diecéze 2000 *) 2001 2002 2003 2004

Brno 5 814 181 7 191 445 9 527 967 9 926 883

České Budějovice 1 428 219 1 587 962 1 477 406 1 612 718

Hradec Králové 3 959 556 4 844 639 5 888 629 6 105 978

Litoměřice 854 064 873 122 888 402 798 823

Olomouc 8 414 699 10 249 081 11 021 720 13 023 396 13 613 361

Ostrava-Opava 5 534 726 6 696 881 7 948 867 8 284 413

Plzeň 1 646 103 2 093 007 2 333 830 2 241 003

Praha 2 439 387 2 740 395 1 705 421 2 101 009

Celkem 8 414 699 31 925 317 37 049 171 42 793 918 44 684 188

*) v roce 2000 proběhla sbírka jen v olomoucké arcidiecézi 

Srovnání počtu kolednických skupin v letech 2000 – 2004 
po diecézích



Školka Berkat v Grozném foto: archiv Charity
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V. Humanitární 
pomoc

Povodně

Pomoc cizincům 
v nouzi na území ČR

Humanitární pomoc 
do zahraničí
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I v roce 2004 pokračovala pomoc Charity obětem
povodní, které zasáhly Českou republiku v letních
měsících roku 2002. Během roku 2004 byly zkolaudo-
vány a uvedeny do provozu další objekty náhradního
bydlení:

Dům na půli cesty v Kralupech nad
Vltavou-Minicích
Zařízení je určené mladým lidem z dětských domovů,
kteří se zde  budou učit samostatně žít. Zatím však
převážně slouží lidem postiženým povodněmi; jsou
ubytování v patnácti bytech, zatímco zbylé čtyři byty
pomohou městu řešit naléhavé sociální případy. 

Dům pro seniory v Libiši u Neratovic
Novostavba přízemního objektu s patnácti garsoniéra-
mi s kompletním příslušenstvím - ty jsou určeny pro
jednu až dvě osoby. Dva z bytů mají parametry umož-
ňující ubytování vozíčkářů. 

Dům klidného stáří sv. Anny 
v Sousedovicích
Kapacita zařízení maximálně 29 míst. Devět lůžek je
určeno pro obyvatele obce a dlouhodobým klientům
strakonické Charity.

Bytový dům v Terezíně-Počaplech

V přízemí se nacházejí dva byty 2+1, v patře jeden byt
3+1 a krizový byt 1+1.

Domov pokojného stáří Naší Paní
v Klatovech 
Rekonstrukcí bývalého kláštera vzniklo jedenáct
dvoulůžkových a pět jednolůžkových pokojů, také
kaple. Součástí areálu v centru města je velká zahrada.
Část kapacity domu je vyčleněna seniorům postiže-
ným povodněmi v roce 2002.

Povodně

Kralupy-Minice, otevírání domu pro postižené povodní foto: jou
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Do této skupiny patří lidé na cestách – migranti
a uprchlíci, které z jejich původní vlasti vyhnaly válečný
konflikt, pronásledování nebo chudoba a oni se ocitli na
našem území v tíživé situaci. Pomoc cizincům by neby-
la možná bez přispění úřadů, dárců, sponzorů a dobro-
volníků, kteří poskytli finanční prostředky, materiální
pomoc a vlastní síly na provoz a služby poskytované
pracovníky Charity. 

Charita nabízí tyto služby: 
a) poradny
b) aktivity pro volný čas 
c) ubytovna 
d) humanitární sklady 
e) šatníky
f) multikulturní centra
g) práce s veřejností
h) prevence migrace

PORADNY PRO MIGRANTY 
A UPRCHLÍKY, PRÁVNÍ A SOCIÁLNÍ
PORADENSTVÍ 

Poradny v azylových zařízeních
Pracovníci Charit v diecézích pravidelně dojíždějí do
azylových zařízení Kostelec nad Orlicí a Seč (DCH
Hradec Králové), Domašov nad Bystřicí (ADCH Olo-
mouc), Bělá pod Bezdězem, Stráž pod Ralskem a Čer-
vený Újezd (FCH Lovosice a FCH Česká Lípa v rámci
DCH Litoměřice) a poskytují klientům informace
o povinnostech účastníka azylového řízení, o našich
právních předpisech týkající se uprchlictví a o systému
státní správy v této oblasti; zejména se jedná o asisten-
ci při sepisování podání souvisejících s řízením o udě-
lení azylu (např. rozklad proti zamítnutí žádosti o udě-
lení azylu). 

Poradenství v Přijímacím středisku
Praha-Ruzyně
Přijímací středisko SUZ MV ČR pro žadatele o azyl
s kapacitou 16 lůžek bylo otevřeno v únoru roku 2002. 

Ve spolupráci a za podpory UNHCR vznikl již v roce
2000 projekt Letiště. Cílem tohoto projektu je monitoro-
vání migrační situace na pražském letišti a poskytování
právního, sociálního a speciálního poradenství žadate-
lům o azyl v Přijímacím středisku Praha-Ruzyně. Hlav-

ním partnerem tohoto projektu je ADCH Praha a do
listopadu 2004 byla jedinou organizací, jejíž pracovníci
docházeli do střediska. Vzhledem ke zvyšujícímu se
počtu žadatelů o azyl z arabských zemí v tomto zaříze-
ní, byl na projekt Letiště přijat právník hovořící arabsky.
Na podzim roku 2004 byla v rámci tohoto projektu
navázána spolupráce s Arcibiskupstvím pražským,
Komunitou Chemin Neuf a Českou muslimskou obcí. 

Ostatní poradny
Poskytují cizincům bezplatné základní sociální a právní
poradenství, asistenci a doprovázení při jednání (na
úřadech, ambasádách, policii), tlumočnické a překlada-
telské služby, pomoc při hledání ubytování a zaměstná-
ní, v odůvodněných případech drobnou materiální
nebo finanční pomoc. Tyto služby poskytuje celkem
osm poraden v diecézích, v průběhu roku 2004 využilo
jejich pomoci na dva tisíce cizinců, mnozí i opakovaně.  

AZYLOVÁ ZAŘÍZENÍ

Charitní migrační pracovníci s dobrovolníky pomáha-
jí vyplnit čas žadatelům o azyl v zařízeních, kde pře-
míra volného času bývá zdrojem napětí. Pořádají
a podporují zejména sportovní a kulturní aktivity
dospělých a dětí; dále výstavy, vánoční besídky; orga-
nizují výlety a prázdninové tábory pro děti. 

V Pobytovém středisku v Kostelci nad Orlicí provo-
zuje DCH Hradec Králové řezbářskou dílnu a dílnu
ručních prací pro ženy. DCH Hradec Králové přispívá
finančními prostředky na pořádání kulturních akcí pro
děti ve středisku. Ve spolupráci s občanským sdruže-
ním JOB podpořila např. “Malý Kostelecký happe-
ning,” “Drakiádu,” výlety dětí z PoS do okolí. Též čás-
tečně finančně podporuje talentované děti, které nav-
štěvují různé zájmové mimoškolní aktivity nebo dojíž-
dějí do střední školy.

DCH Brno organizovala ve spolupráci s dobrovolní-
ky v pobytových střediscích Zastávka u Brna a Zbýšov
sportovní odpoledne pro děti a mládež, výlety do
ZOO, do přírody a další příležitostné akce (malování
velikonočních kraslic nebo mikulášskou besídku spo-
jenou s divadelním představením). V provozu byly
dílny ručních prací pro ženy v Pos Zastávka u Brna. 

FCH Lovosice a FCH Česká Lípa (Litoměřická die-
céze) organizovaly akce pro žadatele o azyl v AZ Bělá
pod Bezdězem, Stráž pod Ralskem a Červený Újezd. 

ACH Praha zajišťovala ve spolupráci s dobrovolníky
(studenty VŠ) aktivity pro cizince v PřS Praha-Ruzyně.

Pomoc cizincům
v nouzi na území ČR
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Charita sv. Alexandra provozovala v roce 2004 v AZ
Vyšní Lhoty řezbářskou dílnu a šicí dílnu.

Zařízení pro zajištění cizinců
Charita pokračovala v činnosti v záchytných zaříze-
ních pro cizince Velké Přílepy (ACH Praha), Bálková
(DCH Plzeň) a Frýdek Místek (DCH ostravsko-opav-
ská). Cílem bylo monitorovat dodržování lidských
práv, poskytovat materiální pomoc, sociální a právní
poradenství¨a také zajišťovat kulturní, sportovní a jiné
aktivity v zařízeních.

Bálková
V tomto detenčním zařízení poskytovali pracovníci
DCH Plzeň v roce 2004 sociální a právní poradenství,
asistenci při soudních podáních, materiální pomoc, ve
spolupráci s dobrovolníky též tlumočení (čínština,
vietnamština) a zprostředkovali duchovenskou péči.
Pracovnice plzeňské poradny pro cizince a uprchlíky
je ustanovena opatrovnicí zadržených mladistvých
cizinců bez doprovodu pro účely azylového řízení.
V roce 2004 se podařilo ve spolupráci s Úřadem práce
Plzeň-sever vytvořit společensky účelné pracovní
místo (tj. pracovnice pro práci s cizinci byla převedena
mezi tabulkové zaměstnance zařízení). 

Velké Přílepy
V zařízení pro zajištění cizinců poskytovaly Charity
sociální a právní poradenství, dle potřeby i duchoven-
skou péči; zajišťovaly materiální pomoc a organizova-

ly program pro volný čas. Ve zdejší kulturní místnosti
se uskutečnil 24. 6. koncert k mezinárodnímu dni
uprchlíků. Pracovnice ADCH Praha poskytovaly spe-
ciální poradenství ženám (prevence obchodu se žena-
mi), matkám s dětmi, tělesně postiženým a seniorům.
V průběhu roku byly uspořádány tři besedy pro čín-
sky, vietnamsky a rusky hovořící ženy na téma pre-
vence a podpora obětí obchodu se ženami. Součástí
činnosti ADCH Praha ve Velkých Přílepech byla též
distribuce informačních materiálů, manuálů, adresářů
a brožur k cílovým skupinám s kontakty na organiza-
ce i státní orgány.  

Frýdek Místek
Hlavními aktivitami Charity sv. Alexandra (DCH
ostravsko-opavská) v detenčním zařízení Frýdek Mís-
tek bylo v roce 2004 poskytování právního a sociální-
ho poradenství a materiální a sociální pomoc.

UBYTOVNA PRO CIZINCE 
SE STATUSEM STRPĚNÍ
Diecézní charita Litoměřice provozuje na základě
smlouvy se Správou uprchlických zařízení MV ČR
ubytovnu pro cizince s vízem za účelem strpění poby-
tu. Klienti mají zajištěno ubytování, stravování, kaž-
dodenní sociální asistenci – pomoc i při řešení a před-
cházení sociální tenze mezi ubytovanými cizinci
a mezi ubytovanými cizinci a místním obyvatelstvem;
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při jednání a komunikaci s orgány státní správy, mate-
riální pomoc, podpora dětí s přípravou do školy, akti-
vity ve volném čase. 

Ubytovna, jejíž kapacita je 30 osob poskytla v loň-
ském roce ubytování 61 klientům. 

HUMANITÁRNÍ SKLADY 
V charitních skladech je shromažďován materiál,
který pomůže lidem v případě nouze (přikrývky,
hygienické potřeby, nářadí, ošacení, trvanlivé potravi-
ny, nábytek).

a) na státní hranici (se Slovenskem, Spolkovou
republikou Německo, Rakouskem a Polskem). Nabíze-
jí běžencům, které zadrží pohraniční policie nebo těm,
jež jsou navraceni do ČR v rámci readmisních dohod
prvotní pomoc (trvanlivé potraviny, hygienické potře-
by či oblečení).

b) při jednotlivých Charitách – humanitární sklady
provozují různé typy Charit: ACH Olomouc, ACH
Praha, DCH Plzeň (FCH Aš, FCH Cheb), DCH Hradec
Králové, DCH České Budějovice (České Budějovice,
Strážný, Dolní Dvořiště, České Velenice), OCH Veselí
nad Moravou (Nová Lhota, Javorník, Radějov, Sudo-
měřice), OCH Uherský Brod (Starý Hrozenkov a Strá-
ní), OCH Vsetín (Nedašova Lhota a Střelná), FCH
Nový Hrozenkov (Halenkov). 

ŠATNÍKY 
V případech, kdy migranti požádají o udělení statusu
uprchlíka podle Ženevské konvence (udělení azylu),
jsou ubytováni v azylových zařízeních Ministerstva
vnitra ČR nebo mohou bydlet v soukromí. Charita
těmto lidem poskytuje oblečení prostřednictvím celo-
republiké sítě humanitárních šatníků v azylových zaří-
zeních. V roce 2004 provozovala Charita humanitární
šatníky v těchto zařízeních: PoS Zastávka u Brna (pro-
vozuje DCH Brno), PoS Kostelec nad Orlicí, PoS Seč
(DCH Hradec Králové), PoS Bělá-Jezová, Stráž pod
Ralskem (DCH Litoměřice, FCH Česká Lípa), PoS Čer-
vený Újezd (DCH Litoměřice, OCH Teplice), PřS Vyšní
Lhoty, Havířov (DCH Ostravsko-Opavská).

INTEGRACE CIZINCŮ DO ČESKÉ
SPOLEČNOSTI

Multikulturní centra (MC)
Poskytují prostor k setkávání, vzdělávání a navazová-
ní sociálních vazeb legálně dlouhodobě usazených
cizinců a azylantů. Zároveň slouží k zachování jejich
národní identity, poznávání sebe navzájem a odbourá-
vání možné nedůvěry a předsudků ze strany většino-
vé společnosti. 

MC Plzeň
V průběhu roku 2004 připravilo centrum pro azylanty
čtrnáct multikulturních večerů (přednášky, besedy,
ochutnávky národních specialit, prezentace jednotli-
vých kulturních tradic, setkávání s psychologem),
jichž se zúčastnilo 308 osob. V říjnu 2004 uspořádalo
odborný seminář pro veřejnost zaměřený na nový
zákon o zaměstnanosti. Akce multikulturního centra
se konají v Plzni a dalších městech regionu (Rokycany,
Cheb, Karlovy Vary). 

MC České Budějovice
Od května roku 2004, kdy centrum zahájilo činnost,
proběhlo několik akcí: výstavy umělců – cizinců, pre-
zentace knihy autora – cizince žijícího v ČR, osvětové
přednášky právníka a novináře, sportovní odpoledne,
výlety po historických památkách v okolí, neformální
setkání s ukázkami jídel národních kuchyní, různé
aktivity pro děti. Byla založena cizojazyčná knihovna,
návštěvníci mají možnost využívat internet a k dispo-
zici je i televize a video. Klienti multikulturního centra
mohou využít i právního a sociálně právního pora-
denství.   

Podpora integrace cizinců – 
Síťový projekt Diecézní charity Brno 
V diecézní charitě Brno vznikl síťový projekt sociální-
ho a právního poradenství zaměřený na podporu inte-
grace cizinců s trvalým a dlouhodobým pobytem. Sou-
částí práce zaměstnanců charity je sociálně-psycholo-
gická intervence, zprostředkování kontaktu a osobní
asistence při jednání se zaměstnavateli, úřady a další
pomoc odvíjející se od konkrétních potřeb a požadav-
ků jednotlivých klientů. Na projektu se podílí OCH
Blansko, OCH Břeclav a OCH Hodonín.

Spolupráce s médii
Nedílnou součástí práce s veřejností je i spolupráce
s médii (televize, rozhlas, tisk).

Pracovníci DCH Hradec Králové, DCH Litoměřice,
DCH Plzeň, DCH České Budějovice, ADCH Praha
informovali o své činnosti i cizinecké problematice
v článcích publikovaných v regionálním i celostátním
tisku, v příspěvcích a rozhovorech v regionálních
i celostátních rozhlasových a televizních stanicích. 

Práce s veřejností
Snahou pracovníků Charity je přiblížit české veřejnos-
ti cizineckou problematiku a přispět tak k předcháze-
ní tenze, k odstraňování xenofobních postojů a k cel-
kovému rozvoji vztahů cizinců a jejich komunit s obča-
ny ČR (např. formou multikulturních akcí, výstav
fotografií s cizineckou tématikou apod.).

Besedy, přednášky
DCH Plzeň pokračovala v roce 2004 v pořádání besed
odborných lektorů se žáky plzeňských základních
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a středních škol v rámci prevence rasismu
a xenofobie. 

Pracovnice poradny pro migranty
a uprchlíky DCH České Budějovice se
podílely na přednáškové činnosti pro Teo-
logické a Zdravotně-sociální fakulty Jiho-
české univerzity, gymnázií, SZŠ a jiných
středních škol. Činnost poradny byla před-
stavena v roce 2004 na festivalu Jeden svět
pořádaného o.p.s. Člověk v tísni při ČT.
Přednášky a diskuse se týkaly postavení
uprchlíků ve světě. Ve spolupráci s občan-
ským sdružením Soužití 21 byly uspořádá-
ny přednášky v rámci festivalu Svět pod
jednou střechou.

Besedy a semináře probíhají též v multi-
kulturních centrech (DCH Plzeň, DCH
České Budějovice). Kromě cizinců je nav-
štěvuje i česká veřejnost.

Výstavy, koncerty aj.
Charity pořádaly výstavy v rámci akcí multikultur-
ních center (DCH České Budějovice, DCH Plzeň) i při
jiných příležitostech.

DCH Hradec Králové připravila výstavu výrobků
v rámci Dne otevřených dveří v PoS Kostelec nad Orli-
cí, na Městském úřadě v Kostelcie nad Orlicí. DCH
Brno zorganizovala multikulturní akce spojené
s výstavami s psychosociální tématikou.

Sdružení Česká katolická charita uspořádala dne
12.prosince 2004 pod záštitou biskupa Václava Malého
koncert ke Dni lidských práv v pražském Rock Café.
Součástí akce bylo vystoupení hudební skupiny Újezd
(uprchlíci z AZ Červený Újezd), výstava fotografií
(Jindřich Štreit, Iva Zímová), ochutnávka tradiční
kuchyně a prodejní výstava chráněných dílen.

ADCH Olomouc se v roce 2004 účastnila projektu
“Rodina od vedle” pořádaného občanským sdružením
Slovo 21, v průběhu kterého probíhala celorepubliko-
vá mediální kampaň.

Koordinace práce s migranty 
a uprchlíky v rámci SČKCH
Národní migrační koordinátor ve Sdružení Česká kato-
lická charita metodicky koordinuje činnost migračních
pracovníků v jednotlivých diecézích, poskytuje infor-
mační servis a odborné poradenství a řídí odborné
kolegium pro otázky migrace a uprchlictví v rámci
SČKCH. Koordidátor je současně členem Mezirezortní
komise pro tvorbu nové koncepce integrace azylantů
a pro přidělování integračních bytů oprávněným oso-
bám. Je rovněž  členem Komise ministra vnitra pro pří-
pravu a realizaci koncepce vlády integrace cizinců,
dlouhodobě žijících na území ČR.

Prevence migrace v zemích původu
Poslední roky se ČR stává cílovou zemí pro stále větší

počet ekonomických imigrantů. Proto Charita rozvíjí
přímou pomoc v zemích, odkud tito migranti přichá-
zejí. Humanitární oddělení ve spolupráci s migračním
oddělením při Sdružení Česká katolická provozuje
takto zaměřené projekty na Ukrajině a v Moldávii.

Diecézní charita Litoměřice pracuje třetím rokem
v romské osadě Kojatice v okrese Prešov na východ-
ním Slovensku. Cílem aktivit je zlepšit sociální situaci
obyvatel osady prostřednictvím sportovních a vzdělá-
vacích programů pro děti a mládež z romské osady.  

(viz kapitola Humanitární pomoc do zahraničí)

Spolupráce
● se státními orgány: Zastupitelské úřady ČR v zahra-

ničí, zastupitelské úřady v ČR, Cizinecká policie,
Odbor azylové a migrační politiky MVČR, Správa
uprchlických zařízení MVČR, Ministerstvo práce
a sociálních věcí, Ministerstvo zdravotnictví ČR,
azylová zařízení, krajské, městské a obecní úřady,
úřady práce, finanční úřady, 

● s nevládními organizacemi (NGOs): Poradna pro
uprchlíky, UNHCR Praha, Poradna pro integraci
Praha, Organizace pro pomoc uprchlíkům Praha,
SOZE Brno, La Strada ČR o.p.s., IOM Praha, Multi-
kulturní centrum Praha, YWCA v České republice,
Centrum pro otázky migrace, Český helsinský
výbor, Český červený kříž, Slovo 21, Poradna pro
ženy a dívky v nouzi Eva a dalšími

● se školami a školskými zařízeními 
● se zdravotnickými zařízeními
● síť oblastních a farních Charit, spolupráce s migrač-

ními koordinátory z ACH Praha, ACH Olomouc,
DCH Plzeň, DCH Litoměřice, DCH Brno, DCH Hra-
dec Králové, DCH ostravsko-opavské v rámci Sdru-
žení Česká katolická charita.
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Pomoc do zahraničí se stala nedílnou součástí práce
České katolické charity, která si během posledních let
vydobyla místo jedné z nejvýznamnějších humanitár-
ních organizací v České republice. I v roce 2004 pokra-
čovala v poskytování humanitární a rozvojové pomo-
ci formou projektů a to jak na úrovni Sdružení Česká
katolická charita (SČKCH), tak na úrovni jednotlivých
(arci)diecézních charit. Zvyšující se objem pomoci do
zahraničí potvrzuje význam této činnosti jak pro Cha-
ritu samotnou, tak pro dárce, kteří jsou ochotni přispí-
vat nejen na projekty v ČR, ale i v zahraničí. 

Důležitým předpokladem poskytování smysluplné
pomoci do zahraničí je spolupráce s ostatními partne-
ry především v celosvětové a evropské "charitní rodi-
ně", ale také s dalšími organizacemi a institucemi na
vládní i nevládní úrovni. SČKCH je členem světového
charitního společenství Caritas Internationalis a záro-
veň jejího regionálního celku Caritas Europa, ve kte-
rém jsou sdruženi zástupci 48 organizací ze 44 evrop-
ských zemích. V souvislosti se vstupem ČR do Evrop-
ské unie v roce 2004 stojí za zmínku partnerství
s Humanitární kanceláří Evropské komise (ECHO)

a spolupráce s agenturami OSN. V České republice
jsou partnery ČKCH např. resortní ministerstva
a ostatní neziskové nevládní organizace.

Humanitární a rozvojová pomoc ČKCH se v roce
2004 soustředila do několika hlavních regionů. Pokra-
čovalo úspěšné působení ČKCH v pozici tzv. styčné
agentury (liaison agency) Caritas Internationalis na
severním Kavkaze. Velmi blízkým regionem v práci
SČKCH a jednotlivých diecézních charit je Ukrajina
(zde má Charita řadu řadu rozmanitých projektů),
stranou nezůstává Moldávie a země Balkánu. Již tra-
dičně jsou programy pomoci směřovány do Indie
a Ugandy. Kromě těchto pokračujících projektů nesmí-
me zapomínat na rozsahem sice menší, ale o nic méně
důležité projekty v Arménii, Bolívii, Bělorusku, Litvě,
Slovensku a v dalších zemích. V souvislosti s přehle-
dem projektů roku 2004 je nutné také vyzdvihnout
pomoc ČKCH v íránském Bamu po zničujícím
zemětřesení na sklonku roku 2003.

PŘEHLED PROJEKTŮ 
HUMANITÁRNÍ A ROZVOJOVÉ
POMOCI ČKCH V ROCE 2004

Severní Kavkaz – Čečensko a Ingušsko
Situace na severním Kavkaze se v roce 2004 oproti
předchozím letům nijak výrazně nezlepšila. Kompli-
kovaná bezpečnostní situace, problematický stav
uprchlíků a nedostatečné snahy čečenských vládních

Humanitární pomoc
do zahraničí

Přehled dětských center k 31. 12. 2004

INGUŠSKO

Centra Počet Věk Počet Provozní 
dětí dětí skupin hodiny

Solnyshko 100 3 – 6 let 4 9 – 17
Raduga 200 3 – 6 let 8 9 – 17
Svietliachok 130 3 – 6 let 6 9 – 18
Kolosok 160 3 – 6 let 6 9 – 18
Celkem 590 24

ČEČENSKO

Centra Počet Věk Počet Provozní 
dětí dětí skupin hodiny

Romashka 150 3 – 6 let 4 9 – 17
Skazka 50 3 – 6 let 2 9 – 17
Berkat 50 3 – 6 let 2 9 – 17
Malysh 131 3 – 6 let 6 9 – 17
Sieda 177 3 – 6 let 6 9 – 17
Tsvietok 100 3 – 6 let 4 9 – 17
Celkem 658 24

Školka v Nazrani, Ingušsko foto: archiv Charity
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institucí řešit tyto problémy vedly k rozhodnutí
mnoha humanitárních organizací dále pokračovat ve
svých aktivitách v regionu.

SČKCH řídí svoje programy z kanceláře v ingušské
Nazrani, kde má tři české zaměstnance. V první polo-
vině roku 2004 v Nazrani pracovali Kateřina Peruno-
vá, Milan Zbořil a Martin Zamazal. V polovině roku
Milana Zbořila vystřídal Josef Ostřanský, který se do
Ingušska vrátil po roční pauze.

Dětská centra v Čečensku a Ingušsku
ČKCH již dlouhodobě provozuje v Čečensku a Ingušsku
dětská centra, která nahrazují obdobná zařízení známá
u nás jako mateřské školy. V roce 2004 došlo k přesunům
uprchlíků v Ingušsku a k předání dětských center
v Grozném místnímu ministerstvu školství. Díky tomu
některá z center změnila během roku svojí lokalitu. 

Ve všech centrech provozovaných Charitou je vý-
chovný proces založen na denním programu před-
školní výchovy, která umožňuje rozvoj dětem postiže-
ným traumatickými zážitky z války a komplikovaný-
mi životními podmínkami. Kromě výchovného pro-
gramu jsou dětem poskytovány potraviny podporující
jejich zdravý vývoj. Každé centrum rovněž disponuje
zdravotnickým specialistou, který dbá na zdravotní
stav dětí. 

Denní program dětí obohacují i různé výjimečné
události, jako jsou např. oslavy Nového roku a Dne
dětí, divadelní představení, výlety, apod.

Krizové a konzultační  centrum
Krizové a konzultační centrum v Grozném poskytuje
bezplatné poradenství obyvatelům města v mnoha
různých oblastech od vyhledávání informací a konzul-
tace přes konkrétní pomoc a osobní asistenci. V někte-
rých případech je poskytována i omezená finanční
výpomoc. Poradenství je využíváno zejména uprchlí-
ky navracejícími se do Grozného a sociálně slabými
skupinami obyvatelstva obecně. Během roku 2004
navštívilo centrum více než 3000 zájemců, kteří potře-
bovali poradit v téměř 5000 různých případech.

Budova pro Krizové a konzultační centrum byla
opravena z prostředků Tříkrálové sbírky a provoz
samotného centra, který je financován díky podpoře
nizozemské charity Cordaid, byl zahájen 1. ledna 2004.

Jídelna
Součástí projektu Krizového a konzultačního centra je
provozování jídelny pro sociálně potřebné obyvatele
Grozného, jako jsou např. penzisté, osamělé matky,
zdravotně postižení a rodiny bez příjmu. Jídelna

Výlet do Isfahánu. Írán, Bam – březen 2004 foto: Petr Kolínský
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poskytuje denně na 1500 teplých jídel, která mohou
příjemci buď sníst na místě nebo si je odnést do svých
domovů. 

Podpora zrakově postižených dětí
V roce 2004 byl v Grozném zahájen projekt podpory
zrakově postižených dětí. Je zaměřen na organizaci
využití volného času pro děti, které by jinak kvůli
svému postižení neměly možnost zapojit se do podob-
ných aktivit. Hlavním cílem projektu je integrace zra-
kově postižených dětí do společnosti jejich vrstevníků.
Spočívá v provozování centra, kde se mohou děti
scházet a věnovat se rozvoji určitých dovedností, jako
je např. práce s počítačem, výtvarné práce apod.

Gruzie
Na humanitární pomoc po zemětřesení v roce 2003
navázala SČKCH dlouhodobějším projektem, který
vznikal v průběhu roku 2004. V lednu 2004 navštívili
Gruzii dva pracovníci SČKCH – Kateřina Stejskalová
a Martin Váně a ve spolupráci s gruzínskou Charitou
pracovali na přípravě tříletého rozvojového projektu
prevence migrace. Projekt nazvaný Stabilizace situace
obyvatel Gruzie a prevence migrace je  zaměřen na
podporu potenciálních migrantů, mladých lidí a mla-
dých rodin. Cílem projektu je napomoci ke stabilizaci
obyvatelstva ve vybraných oblastech a to prostřednic-
tvím podpory vzniku pracovních příležitostí. 

Ukrajina
Pomoc, kterou poskytuje ČKCH na Ukrajině, je mno-
hotvárná a podílí se na ní svými programy jak SČKCH
tak diecézní charity. SČKCH ve spolupráci s Minister-
stvem vnitra uskutečnilo v roce 2004 na Ukrajině něko-
lik projektů, které byly zaměřeny na stabilizaci ekono-
mické situace a zlepšování životních podmínek zvláš-
tě sociálně ohrožených skupin obyvatelstva. Mezi
konkrétními cíli těchto projektů bylo mimo jiné zlep-
šení informovanosti o migrační realitě v ČR, posílení
technické a personální kapacity místních organizací ve
Lvově, Kyjevě a Charkově, se kterými ČKCH spolu-
pracuje, a organizace rekvalifikačních kurzů a resocia-
lizačních a volnočasových aktivit pro mládež.

Moldávie
Situace v Moldávii je v mnohém podobná sousední
Ukrajině. I zde se ČKCH snaží svými projekty přispět
ke zlepšení problematické ekonomické reality a pod-
pořit zvyšování životní úrovně. Konkrétní aktivity
jsou zaměřeny na podporu mladých lidí a mladých
rodin, především vytvářením nových pracovních pří-
ležitostí. Významný je příspěvek k rozvoji zeměděl-
ských komunit v několika vesnicích v Podněsteří,
které získaly zemědělskou techniku a snaží se být hos-
podářsky soběstační. Jinou formou pomoci je organi-
zování kurzů ručních prací pro děti ze sociálně sla-
bých rodin, které přispívají k integraci a resocializaci
těchto skupin mládeže.

Írán
Na konci roku 2003 postihlo iránské město Bam
zemětřesení. ČKCH vyhlásila sbírku na pomoc obětem
a z vybraných prostředků zorganizovala jak okamži-
tou pomoc, tak následný rehabilitační program.
ČKCH v rámci charitní sítě Caritas Internationalis (CI)
podpořila zpočátku distribuci jídla a následně projekt
rekonstrukce a obnovy obydlí ve vesnicích. CI dostala
na starost několik vesnic, ve kterých probíhala rekon-
strukce zničených domů. Při rekonstrukci byly využí-
vány místní zdroje, zkušenost a tradice stavitelství. Do
projektu byli zapojeni také obyvatelé vesnic, kteří se
podíleli přímo na stavbě domů. 

Na jaře roku 2004 vyslala ČKCH do Íránu humani-
tární pracovníky Jaromíra Štětinu a Petra Kolínského,
kteří zorganizovali nákup ambulance pro místní
nemocnici. Ti ve spolupráci s o. p. s. Člověk v tísni při-
pravili program pomoci dívkám, které od zemětřesení
žily uzavřené v dusných stanech s denními teplotami
okolo 40 stupňů Celsia. V době prázdnin vyvezla Cha-
rita dívky na jednotýdenní výlet, který pomohl ke
zlepšení psychického stavu dětí.

Kosovo
I v roce 2004 se přes nedostatek finančních prostředků
snažila ČKCH pokračovat ve svých dřívějších aktivi-
tách v Kosovu. Ve spolupráci s místní kosovskou Cha-
ritou probíhaly během devíti měsíců kurzy angličtiny,
informatiky a matematiky pro postižené a mladé lidi
ze sociálně slabších rodin.

DIECÉZNÍ PROJEKTY
DCH ostravsko-opavská se soustředí na pomoc
Zakarpatské Ukrajině. V současnosti probíhají dva
projekty Adopce na dálku a Důstojný život. Místním
partnerem je v obou případech slovenský misionář P.
Peter Krenický mající důvěru obyvatel. 

Cílem projektu Adopce na dálku je, aby adoptované
děti byly v budoucnu schopny zabezpečit sebe a svoje
rodiny a aby jejich děti nepotřebovaly rozvojovou
pomoc. Dlouhodobým cílem je zvýšení vzdělanosti,
zaměstnanosti a kvality života. Z peněz od dárců jsou
hrazeny potřeby dítěte (náklady související se vzdělá-
ním, ošacení, zdravotní péče). Projekt Důstojný život
se snaží zlepšit životní podmínky seniorů a handica-
povaných. Peníze od dárců slouží na uhrazení zdra-
votní a sociální péče. 

DCH České Budějovice se věnuje pomoci Bělorus-
ku, konkrétně Diecézní charitě Pinsk. Region patřil
k nejvíce postiženým při Černobylské havárii. Dodnes
jsou patrné následky a životní úroveň obyvatel je na
hranici chudoby. V lednu 2004 odeslala DCH České
Budějovice zásilku humanitární pomoci. V květnu
proběhla pracovní stáž dvou sociálních pracovnic
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z Pinsku. DCH České Budějovice
zorganizovala ozdravný pobyt
pro osm dětí ze sociálně slabých
rodin. Celková pomoc Bělorusku
činila v letošním roce 110 000 Kč.
DCH České Budějovice dále spo-
lufinancuje projekt pečovatelské
služby ve městě Kazanlak v Bul-
harsku. 

DCH Plzeň zaměřila své aktivi-
ty do Jižní Ameriky (Bolívie,
Paraguay) a na Kavkaz (Armé-
nie). V jihoamerických zemích
probíhá Adopce na dálku. V prů-
běhu roku došlo ke zvýšení počtu
adoptovaných v dětí Bolívii o 74
na celkových 130. Na podporu
dětí bylo odesláno 739 515 Kč.
Projekt se v tomto roce rozšířil
o Paraguay, a tak 17 dětí našlo své adoptivní rodiče.
Proběhl také doprovodný projekt výstavby vrtané
studny při internátě ve vesnici San Francisco de
Moxos v Bolívii. 

V arménském městě Gyumri DCH Plzeň podporuje
spolu s občanským sdružením Archa projekt Domácí
péče. Tým tvoří 14 stálých zaměstnanců a 10 dobrovol-
níků. Ti poskytují klientům zdravotní a sociální péči
spolu s materiální pomocí. Celkem bylo uvolněno z pro-
středků Tříkrálové sbírky 310 000 Kč. Mimo tento pro-
gram začal tým vyvíjet vlastní aktivity v oblasti vzdělá-
vání nejenom svých zaměstnanců (bylo domluveno bez-
platné ošetřování klientů výměnou za vzdělávání
nemocničního personálu v oblasti péče o staré nemoc-
né). Daří se také spolupráce s místními nevládními
organizacemi – na projektu některé přímo spolupracují
(poskytnutí balíčků první pomoci, hygienických potřeb). 

DCH Hradec Králové se tradičně zaměřuje na Indii.
V diecézi Belgaum ve státě Severní Karnataka probíhá
projekt Adopce na dálku. Místním partnerem a garan-
tem projektu je biskup Bernard Moras. V roce 2004 byl
realizován projekt Domky pro chudé. Celkem bylo
proinvestováno 556 000 Kč. Partnerem bylo i v tomto
případě biskupství Belgaum. Bylo postaveno osm
domků a opraveny další dva. Projekt přispěl k důstoj-
nému životu chudých lidí a podpořil také jejich vlast-
ní aktivitu, lidé se na výstavbě podíleli vlastní prací.
Na projekt Adopce na dálku bylo v roce 2004 vynalo-
ženo díky příspěvkům "adoptivních rodičů" celkem 
5 940 760 Kč.

Projekt Domky pro chudé byl v roce 2004 podpořen
z výtěžku Tříkrálové sbírky částkou 310 000 Kč.

DCH Litoměřice působí v romské osadě Kojatice
v okrese Prešov na východním Slovensku. Cílem
působení je zlepšit stávající sociální situaci romské
komunity v osadě. Prostředkem je nabídka programu

kulturních, vzdělávacích a sportovní aktivit pro děti
a mládež. Projekt realizují tříčlenné dobrovolnické
týmy, které v osadě působí v letních měsících. Rozpo-
čet pro rok 2004 činil 115 000 Kč. 

DCH Brno spolupracuje s DCH ostravsko-opavskou
na projektu Pečovatelská služba v Tjačivu na Zakar-
patské Ukrajině. Garantem je i v tomto případě slo-
venský misionář P. Petr Krenický. V chudých horských
oblastech žije mnoho osamělých starých lidí, nepůsobí
zde žádná organizace starající se o seniory. V roce 2004
byla pečovatelskách služba poskytnuta 52 osamělým
seniorům.

ADCH Praha se tradičně soustředí na projekt Adop-
ce na dálku“ .Tento projekt probíhal v roce 2004 v těch-
to zemích: Uganda, Indie, Bělorusko a Litva. V Ugan-
dě byly dokončeny přípravy pro zahájení výstavby
nemocnice a školy pro porodní asistentky. V Indii byla
zahájena výstavba školy pro zdravotní sestry v Hona-
varu, dále byla dokončena stavba internátní školy
v Nellikar v Moonbidri a stavba základní školy Bida-
ru. V roce 2004 byl zahájen projekt Adopce na dálku. 

JAK LZE PODPOŘIT PRÁCI CHARITY?

Mnoha způsoby. Například dobrovolnickou prací: část
svého volného času můžete věnovat klientům Charity,
kteří se kvůli postižení bez pomoci druhých neobe-
jdou; zestárli nebo prostě neměli v životě tolik štěstí.
Budete vítáni. Stejně jako při třídění a výdeji oděvů
v charitním šatníku, jako vedoucí skupinky tříkrálo-
vých koledníků nebo při anonymním dopisování
s vězni. Můžete „adoptovat” dítě z chudé země třetího
světa nebo přispět na některý z typů projektů na sbír-
kové Konto sv. Anežky.

Dárcům vystavujeme potvrzení. Při převodu peněz
z účtu na účet však můžeme vydat potvrzení teprve

Indický biskup v Hradci Králové foto: Jana Karasová
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po telefonickém nebo písemném kontaktu, ze samot-
ného čísla účtu nelze adresu dárce zjistit.

KONTO SV. ANEŽKY 

číslo účtu 369-369369369/0800 u České spořitelny a.s.,
Praha 1  (při platbě složenkou: 369369369369/0800)

Využitím variabilních symbolů (VS) je možno podpo-
řit vybraný druh pomoci:

I . Pomoc poskytovaná 
na území České republiky

VS 901 – Pomoc seniorům
Domácí péče – charitativní ošetřovatelská a pečovatel-
ská služba, domovy pokojného stáří. Charitní domovy
řeholnic – domovy důchodců pro řeholnice a duchov-
ní.
VS 902 – Pomoc lidem bez domova
Poskytování útočiště v případě akutní nouze po ztrátě
střechy nad hlavou, zajištění základní hygieny, nutné
stravy, oblečení, vyprání prádla se snahou systematic-
ké pomoci k návratu do normálního života.
VS 903 – Pomoc uprchlíkům a lidem postiženým

válečným konfliktem
Poradenské služby a asistence uprchlíkům a migran-
tům, případná materiální pomoc.
VS 904 – Pomoc vězňům a lidem propuštěným 

z výkonu trestu, popř. vazby
Pravidelné návštěvy, zasílání balíčků, udržování kon-
taktu se světem venku, pomoc při začleňování do spo-
lečnosti – resocializační programy (ubytování, ošacení,
kapesné, hledání zaměstnání atd., postpenitenciální
péče).
VS 905 – Domovy pro matky v tísni
Pomoc ve formě dočasného útočiště ženám s dětmi
v obtížných rodinných situacích a mladým dívkám,
které si musejí poradit s nechtěným těhotenstvím.
VS 906 – Pomoc lidem postiženým přírodními

katastrofami
Okamžitá primární pomoc: shromáždění a distribuce
základní potravinové, hygienické a materiálové
pomoci, odstraňování následků katastrofy. Následná
pomoc: obnova bydlení, pomoc domácnostem, přímá
finanční pomoc na obnovu domácností, telefonní linky
pomoci.
VS 907 – Pomoc při výchově dětí předškolního 

a školního věku
Příspěvky na pobyt v předškolních a školních zaříze-
ních a příspěvky na činnost v zájmových organizacích
u dětí ze sociálně slabších vrstev. Provozování zaříze-
ní pro sociálně handicapované děti předškolního věku
(Romové, Vietnamci atd.). Provozování zařízení pro
volnočasové aktivity dětí a mládeže a nízkoprahové
kluby pro ohrožené skupiny dětí a mládeže v rámci
prevence kriminality a drogové závislosti.

VS 908 – Pomoc zdravotně postiženým
Ve střediscích pro zdravotně postižené tvorba prostře-
dí přizpůsobené jejich možnostem. Provozování chrá-
něných bydlení, dílen, stacionářů, vytváření pracov-
ních příležitostí pro handicapované spoluobčany,
rehabilitační střediska s individuální a skupinovou
sociální a zdravotní terapií.
VS 909 – Pomoc těžce nemocným
Hospicová péče je určena pacientům, které nemoc
vážně ohrožuje na životě.
VS 910 – Charitní poradny
Poradenská služba v problematice drog, nemoci AIDS,
sexuální a rodinné výchovy, sociální a občanské pora-
denství.
VS 911 – Pomoc při rozvoji a zvyšování životní 

úrovně obyvatelstva a podpoře české rodiny
Pomoc ve formě jednorázových či pravidelných
finančních příspěvků pro sociálně slabší a potřebné
včetně finanční či materiální podpory při výchově
a studiu mladých (pocházejících ze sociálně slabých
rodin) na středních a vysokých školách.
VS 912 – Pomoc zájmovým a veřejně prospěšným

organizacím
Forma: jednorázové či pravidelné příspěvky.
VS 913 – Pomoc při rozvoji kulturních aktivit občanů

s postižením
Zřizování a provoz tvůrčích dílen (malování, kerami-
ka, divadlo). Arteterapie, muzikoterapie. Rozvoj umě-
leckých a výtvarných dovedností postižených spolu-
občanů.
VS 914 – Pomoc drogově závislým
Poradenská činnost a provoz kontaktních a nízkopra-
hových center a resocializačních zařízení.  
VS 900 – Podpora činnosti SČKCH
Bez specifického rozlišení, včetně všech výše uvede-
ných aktivit. 

II. Humanitární pomoc lidem 
v nouzi v zahraničí

Pomoc lidem v obtížné sociální situaci včetně odstra-
ňování následků přírodních katastrof v zemích::

Afghánistán VS 173
Albánie VS 108 
Angola VS 165
Arménie VS 157
Ázerbajdžán VS 158 
Bangladéš VS 152
Bělorusko VS 100  
Bolívie VS 136
Bosna-Hercegovina VS 102
Brazílie VS 151  
Bulharsko VS 111
Burundi VS 166 
Costa Rica VS 139  
Demokratická republika Kongo VS 167 
Dominikánská republika VS 149 
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EI Salvador VS 138 
Eritrea VS 174  
Estonsko VS 156 
Etiopie VS 146 
Filipíny VS 133  
Gruzie VS 153  
Guatemala VS 140 
Honduras VS 116  
Chile VS 150  
Chorvatsko VS 113  
Indická republika VS 107  
Indonésie VS 115  
Kazachstán VS 159  
Keňa VS 130  
Kolumbie VS 137  
Kolumbie VS 122  
Libérie VS 169  
Litva VS 154  
Lotyšsko VS 155  
Madagaskar VS 147  
Makedonie VS 172  
Mexiko VS 141  
Moldávie VS 125  
Mongolsko VS 148  
Mozambik VS 145  
Nikaragua VS 117  
Nová Guinea VS 175  
Pákistán VS 132  
Peru VS 142  

Republika Kongo (Brazzaville) VS 168  
Rumunsko VS 101  
Ruská federace VS 126  
Rwanda VS 105  
Severní Korea VS 112  
Sierra Leone VS 170  
Slovensko VS 163  
Somálsko VS 103  
Srbsko a Černá Hora VS 109 
Srí Lanka VS 171  
Súdán VS 106  
Tádžikistán VS 162  
Tanzanie VS 131  
Tchaj-wan VS 120  
Turecko VS 135  
Turkmenistán VS 160  
Uganda VS 110  
Ukrajina VS 104  
Uzbekistán VS 161  
Venezuela VS 143  
Vietnam VS 134  

Tříkrálová sbírka
V období Tří králů vybírá Charita na všechny výše
zmíněné účely formou jednorázové aktivity nazvané
Tříkrálová sbírka. Prostředky jsou ukládány na stejný
účet s variabilním symbolem 777.
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VI. Hospodaření

Účetnictví  Sdružení je vede-
no a účetní závěrka byla
sestavena v souladu se zá-
konem č. 563/1991 Sb., 
o účetnictví ve znění pozděj-
ších předpisů, vyhláškou č.
504/2002 Sb. ve znění
pozdějších předpisů pro
účetní jednotky, u kterých
hlavním předmětem činnos-
ti není podnikání, pokud
účtují v soustavě podvojné-
ho účetnictví.

Vyúčtování doplňují tabulky
příjmů a výdajů pro lepší
přehlednost.

AKTIVA

Brutto Netto Netto

AKTIVA CELKEM 2 056,00 2 056,00 200,00

C. Oběžná aktiva 2 056,00 2 056,00 200,00

C. III. Krátkodobé pohledávky 774,00 774,00

Pohledávky z obchodních vztahů 774,00 774,00 

C. IV. Krátkodobý finanční majetek 1 282,00 1 282,00 200,00

Účty v bankách 1 282,00 1 282,00 200,00

Kontrolní číslo 8 224,00 8 224,00 800,00

ROZVAHA 

Vzdělávací institut s.r.o. za rok 2004 
v plném rozsahu k 31. 12. 2004

VÝKAZ ZISKŮ A ZTRÁT 

Vzdělávací institut s.r.o. za rok 2004 v plném rozsahu k 31. 12. 2004

Stav v běžném období

II. Výkony 580

Tržby za prodej vlastních výrobků a služeb 580

B.Výkonová spotřeba 59

Spotřeba materiálu a energie 2

Služby 57

Přidaná hodnota 521

Osobní náklady 489

Mzdové náklady 373

Náklady na sociální a zdravotní pojištění 115

Sociální náklady 1

Daně a poplatky 29

Ostatní finanční náklady 4

Finanční výsledek hospodaření -4

Výsledek hospodaření za běžnou činnost -1

Výsledek hospodaření za účetní období -1

Výsledek hospodaření před zdaněním -1

Kontrolní číslo 2806

PASIVA

PASIVA CELKEM 2056 200

A. Vlastní kapitál 199 200

A.I. Základní kapitál 199 200

Základní kapitál 200 200

A. V. Výsledek hospodaření 
běžného účetního období -1

B. Cizí zdroje 1857

B.III. Krátkodobé závazky 1857

Závazky z obchodních vztahů 101

Závazky – ovládající a řídící osoba 1756

Kontrolní číslo 8225 800

Běžné Minulé
účetní období období

Stav v běžném Stav v minulém
období období

Celkový objem nákladů SČKCH za rok 2004 činil 71 325 566 Kč a vzrostl oproti roku 2003 o 16%.
Celkový objem výnosů SČKCH za rok 2004 činil 66 749 361 Kč a vzrostl oproti roku 2003 o 29%.
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Výkaz zisků a ztráty SČKCH za rok 2004
VÝSLEDOVKA ke dni 31. 12.  2004 (v tisících Kč)

ČINNOSTI

Hlavní Hospodářská
A. Náklady
I. Spotřebované nákupy celkem 17 108,00 858,00

Spotřeba materiálu 16 358,00 460,00

Spotřeba energie 176,00 378,00

Spotřeba ost.nesklad.dodávek 574,00 20,00

II. Služby celkem 27 186,00 1 434,00

Opravy a udržování 212,00 40,00

Cestovné 2 307,00

Náklady na reprezentace 472,00

Ostatní služby 24 195,00 1 394,00

III. Osobní náklady celkem 10 264,00 1 177,00

Mzdové náklady 7 654,00 866,00

Zákonné sociální pojištění 2 477,00 278,00

Ostatní sociální pojištění 124,00 33,00

Zákonné sociální náklady 9,00

IV. Daně a poplatky celkem 4 216,00 22,00

Daň silniční 2,00

Daň z nemovitostí 9,00

Ostatní daně a poplatky 4 216,00 11,00

V. Ostatní náklady celkem 7 220,00 43,00

Kursové ztráty 2 712,00

Dary 4 111,00

Manka a škody 1,00

Jiné ostatní náklady 396,00 43,00

VI. Odpisy, prodaný majetek, tvorba rezerv a oprav.položek 190,00 1 735,00

Odpisy dlouh.nehmotného a hmotného majektu 190,00 1 735,00

VII. Poskytnuté příspěvky celkem 550,00

Poskytnuté příspěvky 550,00

NÁKLADY CELKEM 66 734,00 5 269,00

B. Výnosy

I. Tržby za vlastní výkony  a za zboží celkem 3 954,00 3 773,00

Tržby za vlastní výrobky 3 954,00 3 773,00

IV. Ostatní výnosy celkem 47 729,00

Úroky 1 081,00

Zúčtování fondů 46 594,00

Jiné ostatní výnosy 54,00

V. Tržby z prodeje majetku, zúčt. rezerv a opr. položek celkem 63,00

Tržby z prodeje dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku 63,00

VI. Přijaté příspěvky celkem 5 035,00

Přijaté příspěvky (dary) 5 035,00

VII. Provozní dotace celkem 6 617,00 49,00

Provozní dotace 6 617,00 49,00

VÝNOSY CELKEM 63 398,00 3 822,00

C. Výsledek hospodaření před zdaněním -3336 -1 447,00

Výsledek hospodaření po zdanění -3 336,00 -1 447,00
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Všem příznivcům za podporu

v roce 2004: institucím, firmám,

farnostem, kněžím, dárcům, spon-

zorům, rodinám a jednotlivcům

a dobrovolným pracovníkům. Bez

vaší velkorysé přízně, osobního

nasazení a vašich modliteb by

Charita nemohla naplňovat své

poslání – pomáhat těm, kdo se bez

pomoci druhých neobejdou.

Děkujeme ministerstvům – práce a sociálních věcí, zdra-

votnictví, vnitra a zahraničních věcí; krajským úřadům,

městským úřadům a magistrátům, generálnímu partnero-

vi, farním Charitám, nevládním organizacím a všem lidem

dobré vůle, kteří nám jakkoliv pomohli, i radou, nápadem

a svojí vstřícností či finančními částkami.

Vážíme se každého daru, i malý peníz má velkou hodno-

tu. Jen Bůh ví, že i ten nejmenší dar byl oním  „vdoviným

grošem”.

Jindřich Suchánek, 

generální sekretář SČKCH

Poděkování

Mediálními partnery v roce 2004 byli: Radio
Proglas, Katolický týdeník, Respekt

Ve stacionáři Úsměv, Třebíč foto: Luboš Kotek


