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Naši všestrannou humanitární činnost dobře cha-

rakterizují slova spisovatele Saint-Exupéryho:

„Milovat neznamená jen hledět jeden na druhého,

ale pohlížet společně stejným směrem.“ Každý člo-

věk, ať žije kdekoliv, má jedinečné postavení jako

svobodná bytost, což ovšem sebou přináší i jeho

vztah k Tvůrci i k druhým lidem. Nelze se tedy na

něho dívat jako na produkt náhody na okraji kosmu

a jeho sto miliard galaxií. Každý člověk je nějak

chtěný a každý má svou smysluplnou funkci a své místo, které mu bylo dáno

a pro které je nenahraditelný. Je nesporně něčím víc než jen produktem určitých

genů a DNA, nepovažujeme ho tedy pouze za důmyslnou kombinaci „stavební-

ho materiálu“. Proto se mu věnujeme - podle zásad evangelia i Charty základ-

ních lidských práv - zvláště v době jeho jakéhokoliv postižení, nemoci, osamoce-

ní, migrace, bezradnosti, přírodní katastrofy  atd. Otom, jak se nám to daří,

svědčí následující stránky.

Bez Vaší pomoci bychom ovšem nemohli pomáhat potřebným lidem u nás

a v zahraničí. Proto přijměte náš dík spolu s přáním všeho dobra do dalších

Vašich dnů.

P. Ing. Miloslav Fiala, OPraem.

prezident Sdružení Česká katolická charita

Úvod

SLOVO PREZIDENTA



3

STATUS A ČINNOST
Sdružení Česká katolická charita (SČKCH) je 
● právnickou osobou podle Kodexu kanonického práva.

Je součástí (útvarem) římskokatolické církve. 
● největším nestátním poskytovatelem sociálně zdravot-

ních služeb u nás. 
Hlavní činností Charity je pomoc potřebným 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 tra-
dici v našich zemích. 

Zřizovatelem SČKCH je Česká biskupská konference.

ZAŘAZENÍ DO SÍTĚ CI, CE
Zahraniční pomoc České katolické charity je poskytová-
na prostřednictvím odd. humanitární a rozvojové pomo-
ci SČKCH, a jednotlivých arcidiecézních a diecézních
Charit. Tato pomoc je z větší části koordinována se zahra-
ničními charitními partnery sdruženými v mezinárodní
síti Caritas Internationalis. Tato síť je jednou z největších
a nejsilnějších na světě, díky ní tak Česká katolická chari-
ta nalézá spolehlivé partnery po celém světě. Caritas
Internationalis nabízí zázemí, zkušenosti a možnost koor-
dinace pomoci. Proto může Česká katolická charita
pomáhat i v zemích, kde nemá svou misi nebo své pro-
jekty. Česká katolická charita na poli zahraniční pomoci
dále spolupracuje se zahraničními i českými nevládními
organizacemi a institucemi.

I. a) SČKCH
zastřešující a reprezentativní
orgán sítě Charit
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Členem Sdružení je šest diecézních (DCH) a dvě arci-
diecézní Charity: DCH Brno, České Budějovice, Hradec
Králové, Litoměřice, Plzeň, Ostravsko-opavská a ACH
Olomouc, Praha. Devátým subjektem je Česká katolická
charita - Domovy duchovních a řeholnic. Přidruženými
členy se mohou stát další právnické a fyzické osoby,
jejichž činnost vychází z křesťanských principů. Všech
devět členů sdružení má vlastní právní subjektivitu.
V čele každé ACH/DCH stojí ředitel, o duchovní život

charitních pracovníků pečuje prezident - kněz. Delego-
vání pravomocí a způsob řízení oblastních (OCH) a far-
ních (FCH) charit je v jednotlivých diecézích a arcidiecé-
zích rozdílné. Ve větších městech stojí na úrovni oblast-
ních charit městské Charity (MCH). Prostřednictvím tří
set padesáti farních, oblastních, městských a diecézních
Charit provozuje Sdružení Česká katolická charita v ČR
přes dvě stě charitních domovů, poraden a středisek
pomoci. 

I. b) SČKCH
organizační struktura 
charitní sítě
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Na začátku května 2005 navštívili Se SČKCH komisař EU Vladimír Špidla 
a generální sekretář Caritas Europa Marius Wanders. Setkání, jehož cílem bylo
seznámit komisaře EU s aktuálními aktivitami CE v sociální oblasti a nabídnout
spolupráci, se dále zúčastnili Jan Jařab – spolupracovník evropského komisaře pro
zaměstnanost a sociální otázky a Patrick De Bucquois, odborník na sociální 
otázky CE. 
Za SČKCH byli jednání přítomni P. Miloslav Fiala – prezident a generální sekretář
SČKCH Jindřich Suchánek.

KVĚTEN 2005
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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, Cetkovice, Jedovnice, Letovice), 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-ven-
kov - pod správou Domu léčby bolesti s
hospicem sv. Josefa - Rajhrad u Brna (FCH
Blažovice, Holubice, Mokrá, Podolí u Brna,
Pozořice, Rosice u Brna, Říčany, Tišnov,
Veverská Bítýška, Veverské Knínice), Břec-
lav (FCH Boleradice, Břeclav, Diváky,
Hustopeče u Brna, Nikolčice, Novosedly,
Šitbořice, Valtice), Hodonín  (FCH Archle-
bov, Bučovice, Čejkovice, Dambořice, Dolní
Bojanovice, Hodonín, Hovorany, Lužice,
Mikulčice, Milonice, Mutěnice, Ratíškovice,
Slavkov u Brna, Šardice, Uhřice, Ždánice,
Želetice u Kyjova), Jihlava  (FCH Dačice,
Jihlava, Luka nad Jihlavou, Telč, Třešť), Tře-
bíč (FCH Benetice, Březník, Budišov u Třebí-
če, Heraltice, Jaroměřice nad Rokytnou, Jem-
nice, Kněžice, Lipník, Mohelno, Moravské
Budějovice, Myslibořice, Náměšť nad Osla-
vou, Radkovice u Hrotovic, Rokytnice nad
Rokytnou, Vladislav), Znojmo (FCH Blížko-
vice, Moravský Krumlov, Pavlice, Petrovice
u Moravského Krumlova, Prosiměřice, Pří-
mětice, Šatov, Trstěnice, Višňové, Znojmo-
sv. Kříž, Znojmo-Hradiště sv. Hypolita,
Znojmo-Louka, Žerotice), Žďár nad Sáza-
vou (FCH Heřmanov u Velké Bíteše, Rade-
šínská Svratka, Jámy, Olešná, 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, Kaplice.
Oblastní charita: Horažďovice, Nové Hrady,
Strakonice, Sušice, Pelhřimov, Třeboň, Písek.
Farní charity: Boršov nad Vltavou, Český
Krumlov, Hartmanice, Jindřichův Hradec,
Kájov, Kamenice nad Lipou, Katovice,
Lažiště, Lštění u Vimperka, Malenice, Milev-
sko, Netolice, Pacov, Počátky, Prachatice,
Protivín, Rožmitál pod Třemšínem, Tábor,
Týn nad Vltavou, Velešín, Veselíčko, Vim-
perk, Vlachovo Březí, Volary, Vyšší Brod, Že-
lezná Ruda.
Charity: Husinec, Nová Bystřice.

SDRUŽENÍ ČESKÁ
KATOLICKÁ CHARITA
– SEKRETARIÁT

DIECÉZNÍ CHARITA
BRNO

DIECÉZNÍ CHARITA
ČESKÉ BUDĚJOVICE

Česká katolická
charita – Domovy 
řeholníků 
a řeholnic 
ředitel:  
Ing. Jaroslav Dufek

Člen rad SČKCH: 
Dr. Maxmilián
Kašparů

generální sekretář:
Jindřich Suchánek
(do 31.8.2005) 

generální sekretář:
Ing. Mgr. Oldřich Haičman
(od 1.9.2005) 
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
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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, Hav-
líčkův Brod, Hradec Králové, Jičín, Kutná
Hora, Pardubice, Trutnov, Ústí nad Orlicí.

Farní charity: Dolní Újezd u Litomyšle,
Dvůr Králové nad Labem, Hlinsko v Če-
chách, Hostinné, Chrast u Chrudimě, Chru-
dim, Jilemnice, Litomyšl, Luže, Náchod,
Neratov, Nové Hrady u Skutče, Polička,
Přelouč, Rychnov nad Kněžnou, Studenec 
u Horek, 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, Frýdlant,
Liberec, Most, Mšeno u Mělníka, Sobotka,
Teplice, Ústí nad Labem, Varnsdorf, Mělník,
Chomutov, Jestřebí.

Farní charity: Česká Lípa, Děčín, Jablonec
nad Nisou, Jirkov, Libochovice, Litoměřice,
Lovosice, Mladá Boleslav, Rumburk, Vra-
tislavice, 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, Lu-
hačovice, Moravská Třebová, Nový Hrozen-
kov, Olomouc, Otrokovice, Prostějov, Přerov,
Rožnov pod Radhoštem, Slavičín, Strážnice,
Svitavy, Šternberk, Šumperk, Uherské Hra-
diště, Uherský Brod, Uničov, Valašská Bys-
třice, Valašské Klobouky, Valašské Meziříčí,
Veselí nad Moravou, Vsetín, Vyškov, Zá-
břeh, Zlín.

Charity bez  právní subjektivity: Bohuňovi-
ce, Brumov-Bylnice, Fryšták, Heřmanice
u Polomi, Horní Lhota, Hulín, Chropyně,
Jalubí, Jevíčko, Kostelec u Kyjova, Koryčany,
Krumsín, Těšetice, Trnava u Zlína, Určice,
Valašské Klobouky, Velká Bystřice, Velké
Opatovice, Vizovice, Vnorovy, Všechovice,
Všemina.

DIECÉZNÍ KATOLICKÁ
CHARITA 
HRADEC KRÁLOVÉ

DIECÉZNÍ CHARITA 
LITOMĚŘICE

ARCIDIECÉZNÍ 
CHARITA OLOMOUC
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ředitel: Ing. Jiří Hořínek 
(do 14. 4. 2006)
prezident: P. Dr. 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

(od 15. 4. 2006 ředitelem
Mgr. Michal Krawiec) 

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, Fulnek, Hraby-
ně u Opavy, Hukvaldy, Jeseník, Karviná, Or-
lová,  Rudná pod Pradědem, Slavkov u Opa-
vy, 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

Oblastní charity: Bor u Tachova, Klatovy,
Ostrov, Rokycany, Teplá.

Městská charita: Plzeň (Farní charita u sv.
Bartoloměje, u sv. Martina a Prokopa, u Pan-
ny Marie Růžencové, Severní předměstí).

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, Dobři-
chovice, Dobříš, Kladno, Kralupy nad Vl-
tavou, Lysá nad Labem, Neratovice (stře-
diska Černošice, Praha - Kbely, Praha 9 -
Klánovice, Kostelec nad Labem, Libiš),
Praha 1-Nové Město, Panna 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,
Starý Knín, Vlašim.

Aktualizace provedena k 1. květnu 2006.

DIECÉZNÍ CHARITA
OSTRAVSKO-OPAVSKÁ

DIECÉZNÍ CHARITA
PLZEŇ

ARCIDIECÉZNÍ 
CHARITA PRAHA
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Asistentka generálního sekretáře: Ing. Helena Žabžo-
vá (do 31. 7. 2005), Mgr. Dita Krtičková (od 15. 11. 2005)

Asistentka: Markéta Řečinská

Zahraniční vztahy: RNDr. Dagmar Koutská

Sociální oblast: PhDr.  Jaroslava Pánková

Zdravotnictví: MUDr. Markéta Hofmanová

Oddělení pro migraci a uprchlictví:
Mgr. Helena Mourečková (do 30. 4. 2005), Vojtěška Her-
vertová, DiS. (od 1. 4. 2005)

Tiskové oddělení: Ing. Jan Oulík, Dagmar Volencová,
Katarína Belvončíková (od 15. 2. - 28. 2. 2005)
Blažková Kamila (od 4. 4. 15. 5. 2005)

Oddělení humanitární 
a rozvojové pomoci:
Ing. Vojtěch Rálek, Ing. Pavlína Jandlová, Mgr. Kateřina
Stejskalová, Mgr. Kateřina Churtajeva, Mgr. Martin Váně,
Mgr. Jana Smolanová, Michal Synek, Ing. Josef Ostřanský,
Mgr. Jakub Dvořáček (od 1. 3. 2006) 

Věra Vášová (do 28. 2. 2005), Jana Plitzová (od 1. 3.
2005), Ludmila Hamplová (od 1. 5. 2005 do 31. 3. 2006)

Martina Žižková (od 1. 5. 2005), Mgr. Martin Zamazal
(do 11. 3. 2005), Antonín Frank (od 1. 4. 2005 do 31. 3. 2006)

Magdalena Rapinczuk (od 23. 2. 2006), Mgr. Irena
Konečná (od 5. 4. 2005 do 11. 6. 2005), Mgr. Jan Vašíček
(od 4. 4. 2005 do 31. 3. 2006), Michaela Kupková (od 
3. 3. 2005), Mgr. Pavel Gruber (od 1. 4. 2006), Tomáš 
Šídlo (od 6. 3. 2006), Ilona Labuťová, DiS. (od 3. 6. 2005 do
31. 12. 2005), Mgr. Jiří Škvor (od 11. 4. 2005 do 31. 12. 2005)

Hana Trousilová (od 1. 12. 2005 do 30. 4. 2006), Pavel
Veselý (od 12. 12. 2005 do 12. 4. 2006)

Ekonom: Ing. Zuzana Králová (do 31. 1. 2005), Ing.
Roman Sedlář (od 3. 1. do 11. 3. 2005), Ing. Jana Hiršová
(od 26. 4. 2005)

Účetní: Gustava Kalíšková (do 31. 5. 2006)

Mzdová účetní: Svatava Kovaříková (od 16. 3. 2005 do
28. 2. 2006), Miroslava Tobiášová (od 1. 2. 2006)

Konto sv. Anežky  a TKS: Eva Albrechtová, Tomáš
Koubek (od 17. 1. 2005)
Správce sítě, webmaster: Jan Svatoš

Správa budovy: Mgr. Vít Janoušek, Prokop Janoušek
Pomoc po povodních a pomoc obětem obchodování
s lidmi: Mgr. Jindřiška Krpálková (do 31. 1. 2005)

Vzdělávací středisko Máchova 7: Jiří Šolta

Caritas Europa: Mgr. Dana Hradcová (do 30. 4. 2005),
Annamaria Vrzáčková

Stav k 31. 5. 2006

SEKRETARIÁT SČKCH 
● je národní centrálou charitní sítě v České republice
a sídlem statutárních zástupců organizace - generálního
sekretáře a prezidenta SČKCH.
● poskytuje servis všem Charitám a charitním zařízením
v oblasti sociální pomoci a péče a zdravotnictví
● zajišťuje spolupráci s ministerstvy při oponování
a vytváření návrhů sociálních služeb 
● podílí se na tvorbě legislativy a práci v komisích mi-
nisterstva zdravotnictví a ministerstva práce a sociálních
věcí 
● má podíl na přípravě, vyhodnocení a především medi-
alizaci celostátních charitních akcí, především Tříkrálové
sbírky;  spravuje centrální sbírkové konto sv. Anežky
● je partnerem národním Charitám v Evropě a ve světě
● spolupracuje s bruselskou centrálou Caritas Europa
a s Caritas Internationalis v Římě 
● koordinuje humanitární pomoc do zahraničí a cizin-
cům v nouzi na území České republiky prostřednictvím
oddělení humanitární pomoci, respektive koordinátora
migrační práce

Činnost sekretariátu byla od začátku roku (od 27. 12.
2004) ovlivněna zemětřesením a následnými tsunami
v jihovýchodní Asii; což se týkalo v prvních fázích přede-
vším tiskového odd. a vzápětí humanitárního oddělení -
viz příslušná část této zprávy. 

II. SČKCH
sekretariát

8
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MEDIÁLNÍ KAMPANĚ
V roce 2005 se týkaly opět 8 projektů (po jednom
z každé diecéze), kterým Nadace České spořitelny da-
rovala finanční obnos.  Uskutečnily se čtyři tiskové kon-
ference, v tištěných médiích uveřejněny základní infor-
mace o těchto projektech, k dispozici byly barevné pla-
kátky.

PREZENTACE SČKCH
O dění v síti Charit i v sídle sekretariátu informuje tisko-
vé oddělení SČKCH prostřednictvím agentur, v tisku
a jiných médiích nebo ve vlastních tiskovinách:
● tiskové zprávy vydávají rovněž pověření pracovníci
v diecézních Charitách 
● tiskové konference pořádá k významným a důležitým
událostem. Pracovníci Charity poskytli médiím řadu roz-
hovorů.
● výroční zpráva o činnosti SČKCH, výroční zprávy
vydávají rovněž diecézní, oblastní a farní Charity s práv-
ní subjektivitou
● publicistické přílohy v týdeníku Respekt (dvě) vztahu-
jící se tématicky k využití  Tříkrálové sbírky
● Caritas vychází od roku 2005 jako 4 stránková příloha
Katolického týdeníku 6 x do roka
● Internet - na webových stránkách www.charita.cz je
prezentována jednak vlastní činnost Charity včetně její-
ho zahraničního oddělení a také Tříkrálová sbírka. Strán-
ky jednotlivých diecézních Charit vytvářejí pracovníci
v diecézích (odkazy ze stránky www.charita.cz). Své
internetové stránky mají také některé oblastní a farní
Charity.

Diecézní střediska vydávají periodicky své vlastní
zpravodaje a informační bulletiny.

VZDĚLÁVÁNÍ
Vzdělávací institut SČKCH – (dále VI SČKCH) vznikl
v roce 1999 jako projekt podporovaný německým svazem
Charit (DCV). V objektu v Máchově ulici se charitní pra-
covníci všech diecézí setkávají na poradách a kolegiích.

Kromě učeben jsou zde k dispozici také pokoje, které
slouží k ubytování charitních pracovníků i veřejnosti.

V budově Vzdělávacího institutu sídlí Univerzita Karlo-
va – Fakulta humanitních studií s magisterským oborem
Řízení a supervize v sociálních a zdravotnických organi-
zacích Program je určen především pracovníkům men-
ších víceúčelových organizací, které zaměstnávají zdra-
votní sestry i pracovníky pomáhajících profesí, jako jsou
sociální pracovníci či speciální pedagogové a poskytují
různé sociální služby. Studenti tohoto oboru si mohou
vybrat ze dvou zaměření - Řízení a Supervize.

V současné době (školní rok 2005/06) studuje na katedře
Řízení a supervize v soc. a zdrav. org. ve třech ročnících cel-
kem 92 studentů, z toho je 18 supervizorů a 74 manažerů. 

Studium probíhá blokovou formou výuky. Studentům
je k dispozici knihovna s odbornou literaturou a časopisy,
velmi dobře funguje e-mailová komunikace mezi studen-
ty a katedrou. Úsporou času i papíru je internetový ser-
ver, který provozuje FHS UK a ze kterého si studenti
mohou v elektronické podobě stahovat rozličné doku-
menty a materiály ke studiu.

Vzdělávací institut zajišťuje pro studenty FHS UK nejen
prostory pro výuku, ale také ubytování. K dispozici je
rovněž počítačová učebna a moderní technika.

Ve Starém Městě pod Landštejnem chystají pro děti Pohádkovou cestu lesem
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SČKCH je největším nestátním poskytovatelem sociál-
ních služeb. Tyto  služby jsou poskytovány spoluobča-
nům od ranného do seniorského věku  na území celé
České republiky, v zařízeních, která provozují jednotlivé
Charity v osmi diecézích. 

SČKCH nabízí svým klientům všechny druhy i formy
sociálních služeb, 
● sociální poradenství,
● služby sociální péče 
● a služby sociální prevence v pobytové, ambulantní

nebo terénní formě. 

SOCIÁLNÍ PORADENSTVÍ
Tato základní sociální služba zahrnuje 
● základní sociální poradenství 
● odborné sociální poradenství: (pro osoby se zdravot-

ním postižením, pro oběti trestných činů a domácího
násilí). Zahrnuje také sociální práci s osobami, jejichž
způsob života může vést ke konfliktu se společností. Sou-
částí odborného poradenství je i půjčování kompenzač-
ních pomůcek.

Počet zařízení (poraden) 80 (ve všech diecézích)
Počet klientů 38 150 

SLUŽBY SOCIÁLNÍ PÉČE
napomáhají potřebným osobám zajistit jejich fyzickou
a psychickou soběstačnost s cílem umožnit jim v nejvyšší
možné míře zapojení do běžného života společnosti,
a v případech, kdy to vylučuje jejich stav, zajistit jim
důstojné prostředí a zacházení.
Ze čtrnácti typů služeb sociální péče poskytuje SČKCH
tyto:

III. Sociální 
a zdravotní služby

Charitní péče Městské charity Veselí nad Lužnicí 
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● Osobní asistence - terénní služba poskytovaná osobám,
které mají sníženou soběstačnost z důvodu věku, chro-
nického onemocnění nebo zdravotního postižení, jejichž
situace vyžaduje pomoc jiné fyzické osoby.

Počet středisek 32 (ve všech diecézích)
Počet klientů 511 

● Pečovatelská služba
Jedná se o terénní nebo ambulantní službu poskytovanou
osobám, které mají sníženou soběstačnost z důvodu
věku, chronického onemocnění nebo zdravotního posti-
žení, a rodinám s dětmi, jejichž situace vyžaduje pomoc
jiné osoby. 
Službu poskytují pečovatelky s akreditovaným kurzem.

● Ošetřovatelská služba (zdravotní péče)
Je poskytována zdravotními sestrami, služba je indikova-
ná ošetřujícím lékařem a hrazena z veřejného zdravotní-
ho pojištění.

Počet středisek v roce 2005
CHOPS charitní ošetřovatelská a pečovatelská služba 71
CHOS charitní ošetřovatelská služba 8
CHPS charitní pečovatelská služba 26

Ošetřovatelská služba: (zdravotní péče)
počet sester 679
počet ošetřených klientů 32 080
počet vykonaných návštěv 1 253 761

Pečovatelská služba
počet pečovatelek 632
počet klientů v péči 22 777
počet vykonaných návštěv 1 530 994

ODLEHČOVACÍ SLUŽBY
jsou terénní ambulantní nebo pobytové služby poskyto-
vané osobám, které mají sníženou soběstačnost z důvodu
věku, chronického onemocnění nebo zdravotního posti-
žení, o které je jinak pečováno v jejich přirozeném sociál-
ním prostředí; cílem služby je umožnit pečující fyzické
osobě nezbytný odpočinek.
Službu zřídila zatím Diecézní charita v Hradci Králové -
12 klientů.

Centra denních služeb
● ambulantní služby osobám, které mají sníženou soběs-

tačnost z důvodu věku, chronického onemocnění nebo
zdravotního postižení, jejichž situace vyžaduje pomoc
jiné osoby.

Počet center 31  (v 6 diecézních Charitách) 
Počet klientů 5703 klientům

Denní stacionáře
● ambulantní služby osobám, které mají sníženou soběs-

tačnost z důvodu věku nebo zdravotního postižení
a osobám s chronickým duševním onemocněním, jejichž
situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby.

Z denního stacionáře pro staré a postižené občany Ostrov 
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Počet denních stacionářů 40 (v 7 DCH)
Počet klientů 620 

Týdenní stacionáře
● Pobytové služby osobám, které mají sníženou soběs-

tačnost z důvodu věku nebo zdravotního postižení
a osobám s chronickým duševním onemocněním,
jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné fyzic-
ké osoby.

Počet týdenních stacionářů 7 (ve 3 diecézích)
Počet klientů 81

Domovy pro osoby se zdravotním postižením
● Pobytové služby osobám, které mají sníženou soběs-

tačnost z důvodu zdravotního postižení, jejichž situace
vyžaduje pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby.

Počet domovů 3 (ve 2 diecézích)
Počet klientů 83

Domovy pro seniory
● Pobytové služby osobám, které mají sníženou soběs-

tačnost zejména z důvodu věku, jejichž situace vyža-
duje pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby.

Počet domovů v roce 2005 50 (v 7 diecézích) 
Počet klientů 1418 klientů

Domovy se zvláštním režimem
● Pobytové služby osobám se sníženou soběstačností

z důvodu chronického duševního onemocnění nebo
závislosti na návykových látkách, a osobám se stařec-
kou, Alzheimerovou demencí a ostatními typy demen-
cí. Režim v těchto zařízeních při poskytování těchto

sociálních služeb je přizpůsoben specifickým potřebám
těchto osob.

Na území ČR byl v roce 2005 provozován jeden domov
pro 38 klientů.

Chráněné bydlení
● Forma skupinového, popřípadě individuálního bydle-

ní. Je určené osobám které mají sníženou soběstačnost
z důvodu zdravotního postižení nebo chronického
onemocnění, včetně duševního onemocnění, jejichž
situace vyžaduje pomoc jiné fyzické osoby. 

Počet zařízení 8 (ve 4 diecézích)
Počet klientů 132 

Sociální služby poskytované ve zdravotnických 
zařízeních ústavní péče
● Hospice představují pobytové sociální služby pro
osoby, které vzhledem ke svému zdravotnímu stavu
nejsou schopny se obejít bez pomoci jiné fyzické osoby
a nemohou být proto propuštěny ze zdravotnického zaří-
zení ústavní péče, pokud jim není zabezpečena pomoc
osobou blízkou nebo jinou fyzickou osobou, ani jim nelze
zajistit poskytování terénních  nebo ambulantních sociál-
ních služeb anebo pobytových sociálních služeb v zaříze-
ních sociální péče.

Počet hospiců 3
Počet klientů 110 

Služby sociální prevence 
Napomáhají zabránit sociálnímu vyloučení osob, které
jsou jím ohroženy pro krizovou sociální situaci, životní
návyky a způsob života vedoucí ke konfliktu se spo-
lečností, sociálně znevýhodňující prostředí a ohrožení
práv a oprávněných zájmů trestnou činností jiné fyzické
osoby. 

Cílem služeb sociální prevence je napomáhat osobám
k překonání jejich nepříznivé sociální situace a chránit
společnost před vznikem a šířením nežádoucích spole-
čenských jevů.

Ze šestnácti typů služeb sociální prevence poskytuje
Sdružení Česká katolická charita tyto:

● Ranná péče
Terénní, (ambulantní), služba poskytovaná dítěti a rodi-
čům dítěte ve věku do 7 let, které je zdravotně postižené
nebo jehož vývoj je ohrožen v důsledku nepříznivé soci-
ální situace.

Počet středisek 5 (ve dvou diecézích)
Počet klientů 233 

● Telefonická krizová pomoc
Terénní služba poskytovaná na přechodnou dobu oso-
bám, které se nacházejí v situaci ohrožení zdraví nebo

Z azylového domu v Jiřetíně 
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života nebo v jiné obtížné životní situaci, kterou pře-
chodně nemohou řešit vlastními silami.

Počet středisek 3 (ve třech diecézích)
Počet klientů 1 640 

● Azylové domy
Pobytové služby na přechodnou dobu osobám v nepříz-
nivé sociální situaci spojené se ztrátou bydlení.

Počet azylových domů (pro muže a ženy, pro ženy
s dětmi v tísni ve všech diecézích) 52
Celková kapacita 1 332 lůžek 

● Domy na půl cesty
pobytové služby zpravidla pro osoby do 26 let věku,
které po dosažení zletilosti opouštějí školská zařízení pro
výkon ústavní nebo ochranné výchovy, popřípadě pro
osoby z jiných zařízení pro děti a mládež, a pro osoby,
které  jsou propuštěny z výkonu trestu odnětí svobody
nebo ochranné léčby. Způsob poskytování sociálních slu-
žeb v těchto zařízeních je přizpůsoben jejich specifickým
potřebám.

Počet zařízení 6 (ve 4 diecézích) 
Celková kapacita 95 míst

Dětský domov pro děti ve věku do 18 let - provozuje
ACH Olomouc 

● Kontaktní centra
Nízkoprahová zařízení poskytující ambulantní, popřípa-
dě terénní služby osobám ohroženým závislostí na návy-
kových látkách. Cílem služby je snižování sociálních
a zdravotních rizik spojených se zneužíváním návyko-
vých látek.

Počet center 18 (ve 4 diecézích)  
Počet klientů 32 497 klientů

● Krizová pomoc
je terénní, ambulantní nebo pobytová služba na pře-
chodnou dobu, poskytovaná osobám, které se nacházejí
v situaci ohrožení zdraví nebo života, kdy přechodně
nemohou řešit svoji nepříznivou sociální situaci vlastní-
mi silami.

Počet zařízení  19 zařízení  (ve čtyřech diecézích)
Počet klientů celkem 1 586

● Nízkoprahová denní centra
Ambulantní, popřípadě terénní služby pro osoby bez pří-
střeší.

Počet center 12 (v 5 diecézích)
Počet klientů  1 704 klientů

● Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež
Ambulantní, popřípadě terénní služby dětem ve věku od

Nízkoprahové zařízení pro ohrožené děti a mládež Farní charity Rumburk nabízí vyžití na počítačích ... 
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6 do 26 let ohroženým společensky nežádoucími jevy.
Cílem služby je zlepšit kvalitu jejich života předcházením
nebo snížením sociálních a zdravotních rizik souvisejí-
cích se způsobem jejich života, umožnit jim lépe se orien-
tovat v jejich sociálním prostředí a vytvářet podmínky
k řešení jejich nepříznivé sociální situace. Služba může
být poskytovaná anonymně.

Počet zařízení 30 (v 6 diecézích)
Klientů (kontaktů) 1 685 

● Noclehárny
Ambulantní služby osobám bez přístřeší, které mají
zájem o využití hygienického zařízení a přenocování.

Počet nocleháren 12 (v 6 diecézích)
Počet klientů 1 289 klientů

● Služby následné péče
Terénní služby poskytované osobám s chronickým
duševním onemocněním a osobám závislým na návyko-
vých látkách, které absolvovaly léčbu nebo se jí podrobu-
jí; i osobám, které abstinují.

Služby následné péče střediska DCH Plzeň 10 klientům
a Diecézní charity ostravsko-opavské 15 klientům.

● Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi
Terénní, (ambulantní) služby poskytované rodině s dítě-
tem, jehož vývoj je ohrožen v důsledku dopadů dlouho-
době krizové sociální situace, kterou rodiče nedokáží
sami bez pomoci překonat.

... zatímco rumburská děvčata spíše zajímá móda a rády si ušijí něco na sebe. 

Počet středisek 5 (ve 3 diecézních charitách) 
Počet klientů 150

● Sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby se
zdravotním postižením

Ambulantní, popřípadě terénní služby poskytované uve-
deným skupinám osob ohrožených sociálním vyloučením.

Zatím 1 středisko, které v roce 2005 kontaktovalo 1037 kli-
entů.

● Terapeutické komunity
Poskytují pobytové služby na přechodnou dobu pro
osoby závislé na návykových látkách nebo osoby s chro-
nickým duševním onemocněním, které mají zájem o za-
čleňování do běžného života. 

Jedna terapeutická komunita s kapacitou 15 klientů.

● Sociální rehabilitace
Soubor specifických činností, směřujících k dosažení sa-
mostatnosti, nezávislosti a soběstačnosti osob se zdravot-
ním postižením, a to rozvojem jejich specifických schop-
ností a dovedností, posilováním návyků a nácvikem vý-
konu běžných, pro samostatný život nezbytných činností
alternativním způsobem využívajících zachovalých
schopností, potenciálů a kompetencí.

Je poskytována formou terénních nebo ambulantních
služeb.

počet zařízení celkem 23
počet klientů 323
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Projekt ACH Praha - nabízí pomoc především těm
ženám a dívkám, kterým se podařilo z prostředí sexbyz-
nysu, často za velmi dramatických okolností, uniknout.
Mnohdy bývají tyto ženy těhotné, nebo již děti mají a roz-
hodly se, že jim chtějí zajistit lepší způsob života, než
dosud.

Projekt zahrnuje: okamžitou přímou pomoc 
● klidné a bezpečné prostředí, tekutiny, jídlo, ošacení;  
● prvotní zdravotní a sociální pomoc; 
● chráněné ubytování s utajenou adresou; 
● právní poradenství; 
● sociální pomoc, poradenství a osobní asistenci; 
● podporu v péči o děti; 

psychologickou podporu; 
lékařskou pomoc; 

● duchovní podporu; 
● rekvalifikační a sebevzdělávací kurzy; 
● zprostředkujeme pomoc při návratu do země původu 

Klientky mohou také využít služeb nepřetržité Linky
pomoci Magdala: +420 737 234 078.

MEZINÁRODNÍ SPOLUPRÁCE,
OSVĚTA
Projekt „Pomoc obětem obchodování se ženami a nucené
prostituce, prevenční aktivity, přednášky,“ řídí ADCH
Praha ve spolupráci s Caritas Europa, COATNET a MV
ČR. Jeho hlavním cílem bylo poskytnout ženám (obětem
obchodování s lidmi a nucené prostituce) základní krizo-
vou intervenci, poradenství (sociální a právní) a chráně-
né bydlení. Dalším cílem je organizace a realizace pre-
venčních aktivit v rámci tohoto programu formou před-
náškové a osvětové činnosti, besed, distribucí materiálů. 

IV. Magdala –
– na pomoc obětem 
obchodování s lidmi


