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V. Tříkrálová
sbírka
Srovnání počtu kolednických skupin
Počty kolednických skupin po diecézích 2000-2005
Diecéze

2000 *)

2001

2002

2003

2004

2005

Brno

0

1 040

1 544

1 853

2 145

2 501

České Budějovice

0

176

250

323

350

531

Hradec Králové

0

850

1 355

1 428

1 560

1 845

Litoměřice
Olomouc

100

127

171

170

257

1 948

2 384

2 922

3 419

3 647

ostravsko-opavská

0

910

1 228

1500

1 621

2 123

Plzeň

0

298

498

600

657

701

Praha

0

250

411

413

500

807

1 079

5 572

7 797

9 210

10 422

12 412

Celkem
Soustředění před koledou

0
1 079

*) v roce 2000 proběhla sbírka jen v olomoucké arcidiecézi

Tříkrálová sbírka se v roce 2005 uskutečnila popáté.
Z výnosu této akce byly podpořeny stovky projektů, především v místech výběru. Menší část výnosu sbírky je
určena na humanitární pomoc do zahraničí. Tříkrálovou
sbírku tradičně podporuje Nadace České spořitelny,
generální partner Sdružení Česká katolická charita.

Počty kolednických skupin po diecézích 2000-2005
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Výtěžek sbírky v roce 2005 činil rekordních 62,7 milionů korun, což je přičítáno vzepětí lidské solidarity po
úderu vln tsunami (v roce 2004 činil výsledek sbírky 45
milionů Kč). Organizace probíhala již tradičně - na počátku roku požehnali biskupové a kněží koledníkům, kteří
se v první lednový týden (výjimečně i později) vydali do
ulic a domácností, aby lidem zazpívali, přinesli radostnou zvěst vánočních svátků a obdarovali je malou pozorností v podobě cukříků.
Tři králové s sebou nesou zapečetěné pokladničky na
vykoledované příspěvky. Lidé také mohou posílat peníze
prostřednictvím tříkrálové poštovní složenky nebo bankovním převodem na číslo účtu Tříkrálové sbírky. Stejně
jako v předchozích letech byl výtěžek sbírky využit na
podporu a pomoc lidem, kteří se z jakýchkoliv důvodů
ocitli v nouzi, u nás i v zahraničí.
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Hlavním posláním Tříkrálové sbírky je upozornit na ty
lidi kolem nás, kteří potřebují pomoci. Chce nám přinést
zkušenost, že upřímné otevřené srdce a štědrá ruka přinášejí radost a uspokojení i dárcům. To vyjadřují i naši
koledníci, s nimiž jste se možná už setkali, či složenka,
kterou jste nalezli v poštovní schránce. Děkujeme Vám za
odvahu podpořit charitní dílo: ať už peněžitým darem, či
modlitbou za Charitu a její potřebné, nebo jiným způsobem podle Vašich možností. Kéž Bůh naplní Vaše srdce
radostí a pokojem a kéž Vám žehná.
Miloslav kardinál Vlk,
primas český Jan Graubner,
metropolita moravský

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

2005

Brno

5 814 181

7 191 445

9 527 967

9 926 883

13 083 338

České Budějovice

1 428 219

1 587 962

1 477 406

1 612 718

2 443 650

Hradec Králové

3 959 556

4 844 639

5 888 629

6 105 978

8 495 664

854 064

873 122

888 402

798 823

1 050 737

10 249 081

11 021 720

13 023 396

13 613 361

19 099 832

Ostrava-Opava

5 534 726

6 696 881

7 948 867

8 284 413

11 825 762

Plzeň

1 646 103

2 093 007

2 333 830

2 241 003

3 178 338

Praha

2 439 387

2 740 395

1 705 421

2 101 009

3 091 222

31 925 317

37 049 171

42 793 918

44 684 188

62 268 543

Litoměřice
Olomouc

8 414 699

Celkem

8 414 699

*) v roce 2000 proběhla sbírka jen v olomoucké arcidiecézi

Výnosy koledování po diecézích
[v milionech Kč]

Srovnání výnosů celkem 2000-2005
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[v milionech Kč]

65
60
55
50
45
40
35
30
25
20
15
10
5
0

17
16
15
14
13
12

Olo

11

mo

uc

10

Brn

9
8

o

ava
Op

va-

a
str

7

O

é

lov

6

c
de

Krá

Hra

5
4
3

2000

2001

2002

2003

2004

2005

Plzeň

2

Praha

České Budějovice

1
0

Litoměřice
2000

2001

2002

2003

2004

2005

Arcibiskup pražský kardinál Miloslav Vlk žehná koledníkům
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do zahraničí
2. Pomoc cizincům
na území ČR

3. Povodně 2002
(dobíhání projektů)
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1. Humanitární pomoc do zahraničí
Objem zahraničí pomoci poskytované Českou katolickou charitou v roce 2005 výrazně vzrostl. Příčinou byl
úder ničivé vlny tsunami, na který česká veřejnost reagovala mimořádnou štědrostí, a tak se Česká katolická
charita rozhodla pomáhat přímo v regionu Jihovýchodní Asie, kde dosud nepůsobila. Dále česká Charita pracuje v Čečensku a Ingušsku v Ruské federaci, Srí Lance,
Indonésii, Ukrajině, Moldávii a Gruzii. Díky svým
partnerům Charita pomáhala při přírodních katastrofách v Indii, Pákistánu, Bulharsku, Rumunsku, Srbsku
a Severní Koreji.

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

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

ČEČENSKO A INGUŠSKO

V Čečensku

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

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

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

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

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

Střední škola MANN 2 před rekonstrukcí, Banda Ach

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

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

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

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

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

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

Samostatné aktivity
Sdružení Česká katolická charita

Financování projektů SČKCH v Indonésii:

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

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

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

SRÍ LANKA
Aktivity v rámci společné reakce mezinárodní sítě
Caritas Internationalis

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

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

Samostatné aktivity Sdružení Česká katolická charita
Okamžitá pomoc

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

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

Psychosociální program a léčba traumatu

Fáze dlouhodobé obnovy

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

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

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

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

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

Z úsměvů srí lanských děvčat má radost především charitní psychoterapeutka

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Financování aktivit

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

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

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

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

Dětské centrum v Benderech

MOLDÁVIE

Financování projektů

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

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

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

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

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

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

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

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

HUMANITÁRNÍ POMOC
PŘI KATASTROFÁCH
Gruzie

Kluci z Batticaloa

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Podrobné informace k výše uvedeným aktivitám
a informace týkající se humanitární pomoci jednotlivých
diecézí při přírodních katastrofách jsou k dispozici
na www.charita.cz, ve výročních zprávách jednotlivých
(arci)diecézí a také výročních zprávách jednotlivých
Charit.
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2. Pomoc cizincům
v nouzi na území ČR
Do této skupiny patří lidé na cestách, migranti
a uprchlíci, které z jejich původní vlasti vyhnaly válečný konflikt, pronásledování nebo chudoba.

pomoc, pomoc dětem s přípravou do školy, volnočasové
aktivity.
Kapacita ubytovny je 30 osob. V roce 2005 bylo poskytnuto ubytování 45 klientům.

CELOREPUBLIKOVÉ PROJEKTY

● Humanitární sklady na státní hranici
Nabízejí běžencům, které zadrží pohraniční policie nebo
těm, jež jsou navraceni do ČR v rámci readmisních
dohod, prvotní pomoc ve formě trvanlivých potravin,
hygienických potřeb či oblečení. Humanitární sklady
přispívají k zajištění lidsky důstojných podmínek
pro zadržené osoby. Sklady se nacházejí v blízkosti
státních hranic se Slovenskem, Spolkovou republikou
Německo, Rakouskem a s Polskem, a též ve vnitrozemí.
Humanitární sklady (nejen na státní hranici) provozují
arcidiecézní, diecézní, oblastní i farní charity: ACH Olomouc (Olomouc), ACH Praha, DCH Plzeň (FCH Cheb),
DCH Hradec Králové, DCH České Budějovice (České
Budějovice, Strážný, Dolní Dvořiště, České Velenice),
DCH Litoměřice (provozuje 11 miniskladů na hranicích),
OCH Veselí nad Moravou (Nová Lhota, Javorník, Radějov, Sudoměřice), OCH Uherský Brod (Starý Hrozenkov
a Strání), OCH Vsetín (Nedašova Lhota a Střelná), FCH
Nový Hrozenkov (Halenkov).

● Poradny pro cizince a uprchlíky
Azylanté i cizinci s různým typem pobytu v republice
zde získají bezplatné sociální a základní právní poradenství, asistenci a doprovázení při jednání (na úřadech,
ambasádách, policii), tlumočnické a překladatelské služby, pomoc při hledání ubytování a zaměstnání, kontakty
a informace, v odůvodněných případech drobnou materiální nebo finanční pomoc.
Tyto služby poskytuje 8 specializovaných poraden,
které se nacházejí při diecézních charitách (Praha, Brno,
Ostrava, Olomouc, Hradec Králové, Plzeň, Litoměřice,
České Budějovice) a 1 Poradna pro dlouhodobě legálně
usazené cizince při FCH Česká Lípa.
● 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 pobytu. Zařízení
poskytuje klientům ubytování, stravování, každodenní
sociální asistenci, pomoc při jednání a komunikací s orgány státní správy, sociálně právní poradenství, materiální

AKTIVITY V AZYLOVÝCH
ZAŘÍZENÍCH
● Šatníky v azylových zařízeních
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 poskytuje
svým klientům oblečení z humanitárních šatníků, které
jsou zřízeny přímo v těchto zařízeních.
V roce 2005 se to týkalo: PoS Zastávka u Brna (provozuje DCH Brno), PoS Kostelec nad Orlicí, PoS Seč (DCH
Hradec Králové), PoS Bělá-Jezová, Stráž pod Ralskem
(FCH Česká Lípa), PřS Vyšní Lhoty, Havířov (Charita Sv.
Alexandra).

Děti v azylových zařízeních se rády chytnou každé zábavy
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● Aktivity pro volný čas
Přemíra volného času v azylových zařízeních bývá často
zdrojem napětí. Charita pořádá a finančně přispívá na
sportovní a kulturní aktivity, určené dospělým i dětem
(sport, výstavy, výlety, tábory, vánoční besídky apod.).
Přispívá dětem uprchlíků na školní pomůcky, talentovaným na různé zájmové mimoškolní aktivity, aj.
V Pobytovém středisku v Kostelci nad Orlicí provozuje
DCH Hradec Králové řezbářskou dílnu a dílnu ručních
prací pro ženy.

Obzvlášť pro mladé muže je obtížné
nečinně čekat, jak dopadne žádost o azyl

DCH Brno zřídila v PoS Zastávka u Brna dílnu rukodělných prací pro ženy. Ve spolupráci s dobrovolníky zorganizovala v roce 2005 v pobytových střediscích Zastávka u Brna a Zbýšov řadu aktivit: Kromě již zmíněných,
zorganizovala vystoupení multietnické kapely Újezd na
Filozofické fakultě v Brně a letní stanový tábor pro děti
žadatelů o azyl v Ruprechticích.
V rámci litoměřické diecéze organizovala FCH Česká
Lípa v roce 2005 řadu aktivit pro žadatele o azyl v AZ
Bělá pod Bezdězem a Stráž pod Ralskem.
ACH Praha zajišťovala ve spolupráci s dobrovolníky
(studenty VŠ) v roce 2005 programy pro cizince v PřS
Praha - Ruzyně.
Charita sv. Alexandra provozovala v roce 2005 v PřS
Vyšní Lhoty řezbářskou dílnu a šicí dílnu.

PRÁVNÍ A SOCIÁLNÍ
PORADENSTVÍ V AZYLOVÝCH
ZAŘÍZENÍCH
Pracovníci v diecézích pravidelně dojíždějí do azylových
zařízení Kostelec nad Orlicí a Seč (DCH Hradec Králové),
Domašov nad Bystřicí (ACH Olomouc), Bělá pod Bezdězem, Stráž pod Ralskem, Červený Újezd (FCH Lovosice
a FCH Česká Lípa) a Vyšní Lhoty (Charita Sv.Alexandra)
a poskytují klientům informace o povinnostech účastníka
azylového řízení, o právních předpisech týkající se uprchlictví a o systému státní správy v této oblasti, zejména se

jedná o asistenci při sepisování podání souvisejících
s řízením o udělení azylu (např. rozklad proti zamítnutí
žádosti o udělení azylu).

Právní a sociální poradenství
v Př S Praha-Ruzyně
Ve spolupráci a za podpory UNHCR vznikl již v roce
2000 projekt Letiště. Cílem tohoto projektu je monitorování migrační situace na pražském letišti a poskytování
právního, sociálního a speciálního poradenství žadatelům o azyl v Přijímacím středisku Praha-Ruzyně. Hlavním partnerem tohoto projektu je ACH Praha. Vzhledem
ke zvyšujícímu se počtu žadatelů o azyl z arabských zemí
v tomto zařízení, byl na projekt Letiště přijat právník
hovořící arabsky. V rámci tohoto projektu funguje spolupráce s Arcibiskupstvím pražským, Komunitou Chemin
Neuf a Českou muslimskou obcí.

AKTIVITY V ZAŘÍZENÍCH
PRO ZAJIŠTĚNÍ CIZINCŮ
Charita pokračovala v aktivitách v záchytných zařízeních
pro cizince Velké Přílepy (ACH Praha), Bálková (DCH
Plzeň), a Frýdek Místek (DCH ostravsko-opavská).
Cílem těchto aktivit je monitorovat dodržování lidských
práv, poskytovat materiální pomoc, sociální a právní
poradenství, zajišťovat programy pro volný čas v zařízeních.
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S dětmi azylantů se charitní pracovníci obvykle velmi brzy domluví česky

Bálková
V detenčním zařízení Bálková poskytovali pracovníci
DCH Plzeň v roce 2005 pravidelně 1x za 14 dní sociální
a právní poradenství, asistenci při soudních podáních,
materiální pomoc (šatstvo, jazykové učebnice, cizojazyčné noviny, dopisní potřeby, stolní hry atd.). V průběhu
roku se v ZZC Bálková několikrát uskutečnila výtvarná
dílna pod vedením dobrovolnic. Na žádost zajištěných
zprostředkovali pracovníci DCH Plzeň návštěvu duchovního. Poradenských služeb v Bálkové čerpaly stovky
osob.

Velké Přílepy
Hlavními aktivitami v zařízení pro zajištění cizinců ve
Velkých Přílepech je poskytování sociálního a právního
poradenství, duchovenské péče, zajišťování materiální
pomoci a volnočasových aktivit. K dispozici je duchovní
a kulturní místnost v tomto zařízení. Pracovnice ACH
Praha poskytovaly speciální poradenství ženám (prevence obchodu se ženami), poradenství matkám s dětmi,
tělesně postiženým a starým lidem. Součástí činnosti
ACH Praha ve Velkých Přílepech je organizování besed
zaměřených na problematiku obchodování s lidmi a téma
legálního zaměstnávání v ČR. Besedy mají preventivní
charakter a jsou periodicky opakovány. Dále ACH Praha
distribuuje informační materiály, manuály, adresáře
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a brožury k cílovým skupinám s kontakty na organizace
i státní orgány.

Frýdek Místek
Hlavními aktivitami Charity sv. Alexandra (DCH ostravsko-opavská) v detenčním zařízení Frýdek Místek bylo
v roce 2005 poskytování právního a sociálního poradenství, materiální a sociální pomoc, na vyžádání též
duchovní služba.

INTEGRACE CIZINCŮ DO ČESKÉ
SPOLEČNOSTI
Multikulturní centra
Multikulturní centra poskytují prostor pro setkávání,
vzdělávání a navazování sociálních vazeb legálně dlouhodobě usazených cizinců a azylantů. Zároveň tím slouží k zachování jejich národní identity, poznávání sebe
navzájem a odbourávání možné nedůvěry a předsudků
ze strany většinové společnosti; posilují tak integrační
proces cizinců do české společnosti.

DCH Plzeň
V roce 2005 se uskutečnilo 8 multikulturních večerů
(otevřených i pro širokou veřejnost) v Plzni a dalších

městech. Večery byly zaměřené na Makedonii, Arménii,
Tukmenistán, Ázerbajdžán, Ukrajinu, Írán či Súdán
a zúčastnilo se jich celkem 235 osob.

DCH České Budějovice
Od května roku 2004, kdy došlo k zahájení činnosti Multikulturního centra, proběhlo několik akcí: výstavy umělců - cizinců, osvětové přednášky právníka a novináře,
sportovní odpoledne, výlety po historických památkách
v okolí, neformální setkání s ukázkami jídel národních
kuchyní, volnočasové aktivity pro děti. Klienti multikulturního centra mohou využít právního a sociálně právního poradenství. V rámci projektu byla založena cizojazyčná knihovna, k dispozici je pro klienty též internet,
televize a video.

DCH Brno
Diecézní charita Brno realizuje síťový projekt sociálního
a právního poradenství zaměřený na podporu integrace
cizinců s trvalým a dlouhodobým pobytem. V rámci
DCH Brno se na realizaci projektu podílí OCH Blansko,
OCH Břeclav a OCH Hodonín. Součástí práce zaměstnanců charity je přiblížit české veřejnosti cizineckou problematiku a přispět tak k odstraňování xenofobních
postojů a k celkovému rozvoji vztahů cizinců a jejich
komunit s občany ČR (např. formou multikulturních akcí,
výstav fotografií s psychosociální tématikou apod.).

DCH Litoměřice
Od listopadu 2005 zajišťovala DCH Litoměřice kurzy pro
uznané azylanty z Integračních azylových středisek Velešice a Předlice s cílem poskytnout jim praktické informace pro úspěšnou integraci v České republice. Jednalo se
o kurzy: „Kulturně - historický přehled“ a „sociálně právní minimum.“ Kurzů se zúčastnilo 5 azylantů.

Mezinárodní projekt zaměřený
na integraci imigrantů
Sdružení Česká katolická charita byla partnerem v českodánsko-holandském projektu s názvem: “Integrace imigrantů a uprchlíků prostřednictvím občanství v demokratické společnosti.“ Několik univerzit a organizací,
které pracují s uprchlíky, spojilo své dosavadní zkušenosti za účelem nalezení nové metody pro integraci imigrantů a uprchlíků ze třetích zemí. Mezi univerzity, jež se
do projektu aktivně zapojily, patří: Hanzehogeschool
(Groningen, Nizozemí), Jihočeská univerzita (České
Budějovice, Česká republika) a Den Sociale H_jskole
(Odense, Dánsko). Mezi organizace, které se podílely na
projektu, patří: Humanitas, Loggerconsult, a CMO,
všechny z Groningenu (Nizozemí) a Sdružení Česká
katolická charita. Kromě zmíněných škol a organizací se
na vývoji metody podíleli i samotní imigranti. Projekt
začal v říjnu 2003 a trval do prosince 2005. Projekt byl
financován ze zdrojů programu Leonardo da Vinci,
Evropské Komise.
Kromě nové metody vznikl též Manuál pro učitele
obsahující studijní programy pro studenty sociální práce

a Tréninkový kurz pro sociální pracovníky a dobrovolníky. Studijní programy byly v průběhu projektu vyzkoušeny na univerzitách a metoda ověřena ve spolupracujících organizacích. Výsledky byly zdokonaleny na základě
evaluace.
Metoda je přeložena do českého jazyka, manuál a kurz
jsou zatím v angličtině a holandštině na doprovodném
CD-Romu. Více informací o projektu lze nalézt na:
www.integration-and-citizenship.org.

PRÁCE S VEŘEJNOSTÍ
Snahou pracovníků Charity je přiblížit české veřejnosti
cizineckou problematiku a přispět tak k předcházení
tenze, k odstraňování xenofobních postojů a k celkovému
rozvoji vztahů cizinců a jejich komunit s občany ČR
(např. formou multikulturních akcí, výstav fotografií
s cizineckou tématikou apod.).

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, ACH Praha informovali o své činnosti i cizinecké problematice prostřednictvím publikací článků v regionálním i celostátním tisku,
poskytování příspěvků a rozhovorů do regionálních i celostátních rozhlasových a televizních stanic a distribucí
informačních letáků.

Besedy, přednášky
DCH Plzeň
● Cyklus besed „Cizinci a my,“ který byl podpořený
Magistrátem města Plzně. V roce 2005 se uskutečnilo
85 besed v plzeňských základních a středních školách.
(Od roku 2002 již 220 besed). Hlavním tématem besed je
uprchlictví v ČR a možnosti našeho soužití s nově příchozími či odlišnými lidmi. Besedy realizují lektoři - odborníci na
uprchlickou problematiku či vybraní lektoři z řad uprchlíků, kteří hovoří o zkušenosti odchodu ze země původu
a životě v ČR. Cílem projektu je přispět k překonání bariér
mezi cizinci a Čechy a předcházení těmto bariérám.
Úryvek z hodnocení besed žákem 9. třídy plzeňské ZŠ:
„ Líbilo se mi to, že jsem si rozšířil obzory a to, co jsem se
dozvěděl o uprchlících. Taky jak žijou lidi v jiných
zemích. Já osobně nebo můj postoj se stal pozitivnějším,
neboť jsou lidé, kterým záleží na ostatních.“

DCH České Budějovice
● Poradna pro uprchlíky se podílela na přednáškové
činnosti pro Teologické a Zdravotně-sociální fakulty JU,
gymnázia, SZŠ a jiných středních škol Českobudějovicka. Prezentace Poradny na festivalu Jeden svět pořádaného o.s. Člověk v tísni při ČT 1. Přednášelo se a diskutovalo na téma lidských práv a postavení uprchlíků ve
světě.
Besedy a semináře probíhají též v multikulturních centrech (DCH Plzeň, DCH České Budějovice). Navštěvují je
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náměstí v Brně u příležitosti oslav Mezinárodního dne
uprchlíků. Při této příležitosti byly vystaveny výrobky ze
šicí dílny vytvořené obyvateli z PoS Zastávka u Brna.
DCH Brno připravila Multikulturní festival na zámku
v Hrubšicích u Ivančic v rámci něhož proběhl dětský den
pro děti žadatelů o azyl.
Arcidiecézní charita Praha uspořádala pro zahraniční
studenty Právnické fakulty v Praze neformální setkání
a diskuzi nad legislativou, která se týkala zákona o pobytu cizinců a problematiky nucené prostituce.
SČKCH uspořádala pod záštitou biskupa Václava Malého a senátora Jaromíra Štětiny putovní fotografickou výstavu Jindřicha Štreita: „Tak blízko, tak daleko“ věnovanou
problematice uprchlických táborů v Čečensku a Ingušsku.
Akce se uskutečnila v železničním vagónu, který zastavil na
nádražích čtrnácti českých a moravských měst.

Koordinace práce s migranty a uprchlíky
v rámci SČKCH

Soutěžemi, hrami a dalšími způsoby se snaží Charity zpříjemnit klientům
čekání na azyl

jednak samotní cizinci, ale i česká veřejnost, což umožňuje sblížení obou stran a vzájemné pochopení.

Národní migrační koordinátor SČKCH metodicky řídí
aktivity v jednotlivých diecézích, poskytuje informační
servis a odborné poradenství a řídí odborné kolegium
pro otázky migrace a uprchlictví v rámci SČKCH. Rozvíjí
na tomto poli spolupráci se státními institucemi, orgány
a českými i zahraničními nevládními organizacemi.
Koordinátor je současně členem Mezirezortní komise
pro tvorbu nové koncepce integrace azylantů a pro přidělování integračních bytů oprávněným osobám a též
členem Komise ministra práce a sociálních věcí ČR pro
integraci cizinců.

Prevence nelegální migrace v zemích původu
Výstavy, koncerty
Pracovníci Charity pořádaly v roce 2005 výstavy buď
v rámci akcí multikulturních center (DCH České Budějovice, DCH Plzeň) nebo při jiných příležitostech.
DCH Hradec králové uskutečnila výstavu výrobků
žadatelů o azyl v rámci Dne otevřených dveří v PoS
v Kostelci nad Orlicí.
Sdružení Česká katolická charita uspořádala dne 31. 3.
2005 ve spolupráci se Správou uprchlických zařízení MV
ČR, UNHCR, DCH Hradec Králové a ACH Praha benefiční večer v pražském Rock Café. Součástí akce bylo
vystoupení hudební skupiny Újezd (uprchlíci z AZ Červený Újezd), Mbunda Afrika a Jablkoň, promítání dokumentárního filmu Účel cesty, výstava forografií UNHCR
a P.Šilhánka z Afgánistánu, ochutnávka tradiční kuchyně
(uprchlíci z AZ Kostelec nad Orlicí).
Diecézní charita Brno zorganizovala ve spolupráci se
SUZ MV ČR v rámci studentské akce SEMESTREND, kterou každoročně pořádají studenti FF a FSS MU v Brně,
výstavu výrobků žadatelů o azyl z PoS Zastávka u Brna
a vystoupení kapely Újezd. Akce byla určena zejména
studentům za účelem zviditelnění uprchlické problematiky.
Dále pracovníci DCH Brno uspořádali sportovní den
ve spolupráci s organizací Nesehnutí akci na Moravském
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Poslední roky se ČR stává cílovou zemí pro stále větší
počet ekonomických imigrantů. Proto Charita rozvíjí přímou pomoc v zemích, odkud tito migranti přicházejí.
Humanitární oddělení ve spolupráci s migračním oddělením při Sdružení Česká katolická realizuje takto zaměřené projekty na Ukrajině a v Moldávii.
Diecézní charita Litoměřice realizuje od roku 2002 vlastní
projekt v romské osadě Kojatice v okrese Prešov na východním Slovensku. Cílem projektu je zlepšit sociální situaci obyvatel osady prostřednictvím volnočasových, sportovních
a vzdělávacích aktivit pro děti a mládež z romské osady.

Spolupráce
● se státními orgány: Zastupitelské úřady ČR v zahraničí,
Zastupitelské úřady v ČR, Cizinecká policie, Odbor azylové a migrační politiky MV ČR, Správa uprchlických
zařízení MV ČR, Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR,
Ministerstvo zdravotnictví ČR, Azylová zařízení, Krajské,
městské a obecní úřady, Úřady práce, Finanční úřady,
● s nevládními (NGO's) a mezinárodními (IO's) organizacemi: Poradna pro uprchlíky Praha, UNHCR Praha,
Poradna pro integraci Praha, Organizace pro pomoc
uprchlíkům Praha, SOZE Brno, La Strada ČR o.p.s., IOM
Praha, Multikulturní centrum Praha, YWCA v České
republice, Centrum pro otázky migrace Praha, Český
helsinský výbor, Český červený kříž, Slovo 21, Soužití 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 migračními
koordinátory z ACH Praha, ACH Olomouc, DCH Plzeň,
DCH Litoměřice, DCH Brno, DCH Hradec Králové, DCH
Ostravsko-Opavské v rámci Sdružení Česká katolická
charita

● síť Charit v rámci členství v Caritas Europa
(www.caritas-europa.org) a Caritas Internationalis
(http://www.caritas.org/)
Pomoc cizincům by nebyla možná bez přispění úřadů,
dárců, sponzorů a dobrovolníků, kteří poskytli finanční
prostředky, materiální pomoc a vlastní síly na provoz
a služby poskytované pracovníky Charity v minulém roce cizincům a uprchlíkům.

3. Povodně 2002
V roce 2005 zahájila provoz poslední
dvě zařízení, která spadala do projektů na pomoc seniorům a lidem
handicapovaným
postiženým
povodněmi v roce 2002.
Koncem dubna byla slavnostně
otevřen Dům pokojného stáří sv.
Ludmily v Chabařovicích. V šestnácti jednolůžkových a šesti dvoulůžkových pokojích s vlastním sociálním
zařízením nalezlo ubytování dvacet
osm klientů. Zařízení spravuje
Oblastní charita Ústí nad Labem.
V listopadu 2005 se nastěhovali
první obyvatelé do Domu sv. Františka ve Veselí nad Lužnicí. V třípatrovém objektu je 23 jednolůžkových,
5 dvoulůžkových pokojů. Zřizovatelem i provozovatelem je DCH v Českých Budějovicích.

Otevírání azylového domu sv. Františka ve
Veselí nad Lužnicí (hovoří ředitelka OCH ČB
Michaela Čermáková).

Povodně na Mělnicku v roce 2002
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