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Úvod
SLOVO PREZIDENTA

Naše služba bude natolik prospěšná,
kolik lásky do ní vložíme
Pro mnoho lidí je dnes velmi důležité být výkonní a umět
se prosadit, vydělávat hodně peněz a mít vše, na co dosáhnou. Do takových představ se jim nehodí tak přirozené
věci, jako je smutek, bolest, nemoc a smrt. Domnívají se,
že nemocní, staří a jinak hendikepovaní lidé jsou pro
společnost velkou zátěží. Vůbec nepočítají s hodnotami,
které se nedají ani změřit, ani zvážit, ani zaplatit penězi. Takové hodnoty však
nacházejí lidé, kteří chtějí přijímat život v celé jeho velikosti a hlubokém smyslu. Tito
lidé uznávají důstojnost a neopakovatelnost každého lidského života, ale také účinně
pomáhají těm, kteří se bez pomoci druhých lidí vůbec neobejdou. Právě tato pomoc
trpícím a potřebným lidem dává lidskému životu to hlavní a nejdůležitější: dělá nás
lidmi, otevřenými k poznání a zakoušení skutečného štěstí.
Kde však vzít sílu, když se setkáváme s bolestí a utrpením druhých lidí? Můžeme ji
čerpat z křesťanské naděje, kterou nám dává Ježíš Kristus. On „hlásal evangelium
o Božím království a uzdravoval mezi lidem každou nemoc a každou chorobu“ (Mt
4,23). Když lidé poslouchali Jeho slova a zapomněli přitom na jídlo, řekl apoštolům:
„Není třeba, aby odcházeli. Vy jim dejte jíst!“ (Mt 14,16). A tak bychom mohli pokračovat v nesčetných příkladech Kristovy péče o tělesné i duchovní potřeby lidí.
V pohledu na Něho najdeme sílu a odvahu k účinné službě těm, kteří nás potřebují.
V tomto křesťanském pohledu je skrytý hluboký smysl charitní služby.
Pokud tedy chceme následovat Krista v této pozorné a laskavé péči k trpícím bližním, můžeme ji vykonávat různým způsobem. Potřebujeme k tomu vnímavé srdce,
pomoc Boží a vytrvalost v překonávání všech překážek, které se nám stavějí do cesty.
Je to jistě náročný a nesnadný úkol, protože musíme často opouštět své vlastní plány
a vidět potřeby druhých. Naše služba bude těmto lidem natolik prospěšná, kolik lásky
do ní vložíme.
Proto chci upřímně poděkovat především vám, kteří konáte tuto službu milosrdné
lásky v Charitě, ať už jako zaměstnanci nebo dobrovolníci, ale také vám, kteří svými
dary na charitní dílo přispíváte. Přeji vám všem opravdovou radost a pokoj. Kéž
dobrý Bůh vám vše bohatě odmění!
Mons. Josef Šich
prezident Charity Česká republika
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I. a) SČKCH
– zastřešující a reprezentativní
orgán sítě Charit
STATUS A ČINNOST

Zařazení v rámci sítě Caritas Internationalis
a Caritas Evropa

SČKCH (dnes Charita ČR) je
● právnickou osobou podle Kodexu kanonického práva
Je součástí (útvarem) římskokatolické církve.
● největším nestátním poskytovatelem sociálně zdravotních služeb v České republice

Zahraniční pomoc SČKCH (dnes Charita ČR) je poskytována prostřednictvím oddělení humanitární a rozvojové
pomoci a jednotlivých arcidiecézních a diecézních Charit.
Tato pomoc je z větší části koordinována se zahraničními
charitními partnery sdruženými v mezinárodní síti Caritas Internationalis. Tato síť je jednou z největších a nejsilnějších na světě, díky ní tak naše Charita nalézá spolehlivé partnery po celém světě. Caritas Internationalis nabízí
zázemí, zkušenosti a možnost koordinace pomoci. Proto
může SČKCH (dnes Charita ČR) pomáhat i v zemích,
kde nemá svou misi nebo své projekty. Naše Charita na
poli zahraniční pomoci dále spolupracuje se zahraničními i českými nevládními organizacemi a institucemi.

Organizace se jmenovala Sdružení Česká katolická
charita do 31. 12. 2006. Od 1. ledna 2007 nese organizace
nový název Charita Česká republika.
Hlavní činností SČKCH (dnes Charita ČR) 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 tradici v našich zemích.
Zřizovatelem SČKCH (dnes Charita ČR) je Česká biskupská konference.

Součástí terapeutické pomoci po úderu vln tsunami v Indonésii (2004) je výuka lidových tanců
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I. b) SČKCH
– organizační struktura
charitní sítě
Organizační struktura kopíruje územní členění římskokatolické církve. Členem SČKCH (dnes Charita ČR) je šest
diecézních (DCH) a dvě arcidiecézní (ACH) Charity.
DCH Brno, České Budějovice, Hradec králové, Litoměřice, Plzeň, Ostravsko-opavská a ACH Olomouc, Praha.
Devátým subjektem jsou Česká katolická charita – Domovy duchovních a řeholnic. Všech devět členů sdružení má
vlastní právní subjektivitu. V čele každé ACH/DCH stojí
ředitel, o duchovní život charitních pracovníků pečuje
prezident – kněz.
Delegování pravomocí a způsob řízení oblastních
(OCH) a farních (FCH) Charit je v jednotlivých diecézních a arcidiecézních Charitách rozdílné. Ve větších městech stojí na úrovni oblastních Charit městské Charity
(MCH). Prostřednictvím tří set padesáti farních, oblastních, městských a diecézních Charit provozuje Sdružení
Česká katolická charita v ČR (dnes Charita ČR) přes dvě
stě charitních domovů, poraden a středisek pomoci.

SEZNAM ZKRATEK
DCH – diecézní Charita
FCH – farní Charita
CH – Charita
MCH – městská Charita
OCH – oblastní Charita
SČKCH – Sdružení Česká katolická charita (od 1. 1. 2007 Charita ČR)
ESF – Evropský sociální fond
IAS – integrační azylové středisko (pro uznané azylanty, provozuje ho Správa uprchlických zařízení MVČR)
MHMP – Magistrát hlavního města Prahy
MKC – multikulturní centrum
MPSVČR – Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR
MVČR – Ministerstvo vnitra ČR
OPRLZ – Operační program rozvoje lidských zdrojů (Evropský sociální fond)
PřS – přijímací středisko (pro žadatele o azyl, provozuje ho Správa uprchlických zařizení MVČR)
PoS – pobytové středisko (pro žadatele o azyl, provozuje ho Správa uprchlických zařízení MVČR)
SROP – Společný regionální operační program (jedná se o EU fond)
SUZ MVČR – Správa uprchlických zařízení Ministerstva vnitra ČR
ZZC – zařízení pro zajištění cizinců (pro nelegální migranty a cizince bez dokladu, provozuje ho Správa
uprchlických zařízení MVČR)
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VÝROČNÍ

Z P R ÁVA

SDRUŽENÍ ČESKÁ
KATOLICKÁ CHARITA
(dnes CHARITA ČR)
– SEKRETARIÁT

generální sekretář SČHCH
(od 1. 1. 2007 ředitel Charity ČR):
Ing. Mgr. Oldřich Haičman
prezident: Mons. Mgr. Josef Šich
(od ledna 2007)
Vladislavova 12
110 00 Praha 1
tel: 296 243 344
fax: 296 243 333
e-mail: sekretariat@charita.cz
Internet: www.charita.cz

prezident SČKCH
P. Ing. Miloslav
Fiala, OPraem.
(do 31. 12.
2006)

Česká katolická
charita – Domovy
řeholníků
a řeholnic
ředitel:
Ing. Jaroslav Dufek
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Člen rady
SČKCH
(dnes Charita ČR)
Dr. Maxmilián
Kašparů

SČKCH

2006

DIECÉZNÍ CHARITA
BRNO

DIECÉZNÍ CHARITA
ČESKÉ BUDĚJOVICE

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

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

Oblastní charity: Blansko (Farní charita Blansko, Boskovice, Cetkovice, Jedovnice, Letovice), Brno (registrované: FCH Brno-jezuité,
Brno-sv. Augustin, Brno-sv. Jakub, Brno-sv.
Tomáš, Brno-Bystrc, Brno-Královo Pole,
Brno-Křenová, Brno-Řečkovice, Brno-Staré
Brno, Brno-Zábrdovice, Brno-Židenice, neregistrované: Bílovice nad Svitavou, BrnoHusovice, Brno-Líšeň, Brno-Komárov, BrnoKomín, Brno-Obřany, Brno-Starý Lískovec,
Brno-sv. Máří Magdaléna, Brno-Tuřany, BrnoŽabovřesky), Rajhrad (FCH Blažovice, Deblín, Holubice, Ostrovačice, Podolí u Brna,
Pozořice, Rajhrad, Rosice u Brna, Újezd
u Brna, Veverská Bítýška, Veverské Knínice,
Žatčany), Tišnov (FCH Tišnov, Lomnice u
Tišnova), Břeclav (FCH Boleradice, Břeclav,
Diváky, Hustopeče u Brna, Nikolčice, Novosedly, Šitbořice, Valtice), Hodonín (FCH
Archlebov, Bučovice, Čejkovice, Dambořice,
Dolní Bojanovice, Hodonín, Hovorany, Lužice, Mikulčice, Milonice, Mutěnice, Ratíškovice, Slavkov u Brna, Šardice, Ždánice, Želetice
u Kyjova), Jihlava (FCH Dačice, Jihlava, Luka nad Jihlavou, Telč, Třešť), Třebíč (FCH
Benetice, Březník, Budišov u Třebíče, Heraltice, Jaroměřice nad Rokytnou, Jemnice, Kněžice, Lipník, Mohelno, Moravské Budějovice,
Myslibořice, Náměšť nad Oslavou, Opatov,
Pyšel, Radkovice u Hrotovic, Rokytnice nad
Rokytnou, Rouchovany, Vladislav), Znojmo
(FCH Běhařovice, Blížkovice, Moravský
Krumlov, Pavlice, Petrovice u Moravského
Krumlova, Prosiměřice, Přímětice, Šatov, Trstěnice, Višňové, Vranov nad Dyjí, Znojmo-sv.
Kříž, Znojmo-Hradiště sv. Hypolita, ZnojmoLouka, Žerotice), Žďár nad Sázavou (FCH
Heřmanov u Velké Bíteše, Nové Město na
Moravě, Radešínská Svratka, Jámy, Olešná,
Velké Meziříčí, Žďár nad Sázavou).

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, Husinec, Jindřichův
Hradec, Kájov, Kamenice nad Lipou, Katovice, Lažiště, Lštění u Vimperka, Malenice,
Milevsko, Netolice, Nová Bystřice, Pacov,
Počátky, Prachatice, Protivín, Rožmitál pod
Třemšínem, Tábor, Týn nad Vltavou, Velešín,
Veselíčko, Vimperk, Vlachovo Březí, Volary,
Vyšší Brod, Železná Ruda.

DIECÉZNÍ KATOLICKÁ
CHARITA
HRADEC KRÁLOVÉ

DIECÉZNÍ CHARITA
LITOMĚŘICE

ARCIDIECÉZNÍ
CHARITA OLOMOUC

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

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

ředitel: Václav Keprt
prezident: Mons. Mgr. 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

Oblastní charity: Červený Kostelec, Havlíčkův Brod, Hradec Králové, Jičín, Jilemnice,
Kutná Hora, Pardubice, Polička, Trutnov,
Ústí nad Orlicí.

Oblastní charity: Česká Kamenice, Frýdlant, Chomutov, Liberec, Most, Mšeno
u Mělníka, Sobotka, Teplice, Ústí nad
Labem, Varnsdorf, Mělník, Jestřebí.

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

Farní charity: Česká Lípa, Děčín, Jablonec
nad Nisou, Jirkov, Libochovice, Litoměřice,
Lovosice, Mladá Boleslav, Rumburk, Vratislavice, Žatec.

Charity s právní subjektivitou: Bystřice pod
Hostýnem, Holešov, Hranice, Kojetín, Konice, Kroměříž, Kvasice, Kyjov, Lipník nad
Bečvou, Litovel, Luhačovice, Moravská Třebová, Nový Hrozenkov, Olomouc, Otrokovice, Prostějov, Přerov, Rožnov pod Radhoštem, Slavičín, Strážnice, Svitavy, Šternberk, Šumperk, Uherské Hradiště, Uherský
Brod, Uničov, Valašská Bystřice, Valašské
Klobouky, Valašské Meziříčí, Veselí nad
Moravou, Vsetín, Vyškov, Zábřeh, Zlín.
Charity bez právní subjektivity: Bohuňovice,
Brumov-Bylnice, Dub nad Moravou, Fryšták, Heřmanice u Polomi, Horní Lhota, Hulín, Chropyně, Jalubí, Jevíčko, Kostelec
u Kyjova, Koryčany, Krumsín, Trnava
u Zlína, Určice, Velká Bystřice, Velké Opatovice, Vizovice, Vnorovy, Všechovice,
Všemina.
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DIECÉZNÍ CHARITA
OSTRAVSKO-OPAVSKÁ

DIECÉZNÍ CHARITA
PLZEŇ

ředitel: Mgr. et Mgr. Lukáš Curylo
(od 10. 4. 2007)
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

ředitel: Ing. Jiří Lodr
prezident: P. Adam Lodek (od 1. 3. 2007)
Statutární adresa: Sady 5. května 8,
301 00 Plzeň
Kontaktní adresa:
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

15. 4. 2006 – 23. 3. 2007
ředitelem Mgr. Michal Krawiec

do 14. 4. 2006
ředitelem Ing. Jiří Hořínek

Charity: Charita sv. Alexandra v Ostravě,
Bohumín, Český Těšín, Frenštát pod Radhoštěm, Frýdek-Místek, Hlučín, Hodslavice,
Jablunkov, Javorník, Kopřivnice, Krnov,
Odry, Opava, Ostrava, Studénka.
Dobrovolné charity: Bílovec, Bruntál, Brušperk, Frýdlant nad Ostravicí, Hukvaldy,
Jeseník, Karviná, Orlová, Slavkov u Opavy,
Šenov u Ostravy.

do 28. 2. 2007
prezidentem
Mons. Vladimír
Born
Oblastní charity: Bor u Tachova, Klatovy,
Ostrov, Rokycany, Teplá.

ARCIDIECÉZNÍ
CHARITA PRAHA

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*,
Dobřichovice, Dobříš, Kladno*, Kolín, Kostelec nad Labem, Libiš, Kralupy nad Vltavou, Lysá nad Labem, Mníšek pod Brdy,
Neratovice (střediska Černošice, Obříství,
Praha-Kbely, Praha 9-Klánovice), Praha 1Malá Strana Praha 1-Strahov, Praha 1-Nové
Město, Panna Maria Sněžná (sv. Tomáš),
Praha 2-Nové Město, Sv. Ignác*, Praha 2Vinohrady*, Praha 3-Žižkov, Praha 4-Braník*, Praha 4-Chodov, Praha 4-Lhotka, Praha 4-Modřany, Praha 5-Smíchov, Praha 5Stodůlky, 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.
*) nemá právní subjektivitu

Městská charita: Plzeň (Farní charita u sv.
Bartoloměje, u sv. Martina a Prokopa,
u Panny Marie Růžencové, Severní předměstí).
Farní charity: Aš, Blovice, Dolní Bělá, Domažlice, Druztová, Cheb, Chlum Svaté Maří,
Chodov, Jáchymov (činnost pozastavena),
Karlovy Vary, Kraslice, Luby, Mariánské
Lázně, Plasy, Přeštice, Sokolov, Staňkov,
Stráž u Tachova, Stříbro, Zbiroh.
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Aktualizováno k 31. květnu 2007

II.

Sdružení Česká katolická charita
(dnes Charita ČR)

Sekretariát
ředitel Charity ČR (do 31. 12. 2006 generální sekretář
SČKCH): Ing. Mgr. Oldřich Haičman
prezident: Mons. Mgr. Josef Šich (do 31. 12. 2006 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
výkonná ředitelka sekretariátu Charity ČR (funkce zřízena od 1. 1. 2007): Mgr. Monika Korábová (od 1. 2. 2007)
asistentka ředitele: Mgr. Dita Krtičková
zahraniční vztahy: RNDr. Dagmar Koutská
asistentka: Markéta Řečinská
sociální oblast: PhDr. Jaroslava Pánková (do 15. 3.
2007), Mgr. Petra Šustrová (od 1. 6. 2007)
zdravotnictví: MUDr. Markéta Hofmanová
oddělení pro migraci a uprchlictví: Vojtěška Hervertová, DiS.
tiskové oddělení: Jan Oulík, Dagmar Volencová, Mgr.
Gabriela Naušová (od 1. 4. 2007)
asistent pro propagaci a fundraising: Adriana Pols (od
20. 6. 2006 do 31. 10. 2006)
oddělení humanitární a rozvojové pomoci:
Ing. Vojtěch Rálek, Ing. Pavlína Jandlová-Hillerová (do
31. 10. 2006), Mgr. Kateřina Stejskalová, Mgr. Kateřina
Churtajeva, Mgr. Martin Váně, Mgr. Jana Smolanová,
Michal Synek (do 23. 2. 2007), Ing. Josef Ostřanský, Mgr.
Jakub Dvořáček (od 1. 3. 2006), Jana Plitzová, Ludmila
Hamplová (do 31. 3. 2006), Martina Žižková, Antonín
Frank (do 31. 3. 2006), Blanka Remešová (od 10. 7. do
2. 10. 2006, od 1. 3. 2007), Magdalena Rapinczuk (od 23. 2.
2006 do 31. 10. 2006), Mgr. Jan Vašíček (do 31. 3. 2006),
Michaela Kupková, Mgr. Pavel Gruber (od 1. 4. 2006), Tomáš Šídlo (od 6. 3. 2006 do 9. 5. 2006), Hana Trousilová
(do 30. 4. 2006), Pavel Veselý (do 12. 4. 2006), Helena
Mourečková (od 3. 7. 2006), Laura Kopecká (od 15. 11.
2006), Věra Krylová (od 19. 2. 2007), Dagmar Kuzmová
(od 1. 11. 2007), Lenka Kováčiková (od 2. 1. 2007), Jan Jůzl
(od 5. 3. 2007), Libor Jůn (od 25. 5. 2007), Kristina Reist

(od 5. 3. 2007), Daniela Kordíková (od 1. 2. 2007), Miroslava Sedláčková (od 26. 3. 2007)
ekonom: Ing. Jana Hiršová
účetní: Gustava Kalíšková (do 31. 5. 2006), Ing. Renata
Kaňková (od 1. 6. 2006)
mzdová účetní: Svatava Kovaříková (do 28. 2. 2006),
Miroslava Tobiášová (od 1. 2. 2006)
pokladní: Marie Vaňáčová (od 4. 12. 2006 do 25. 1. 2007),
Ing. Irena Němcová (od 29. 1. 2007)
správa Konta sv. Anežky a Tříkrálové sbírky: Eva Albrechtová, Tomáš Koubek (do 3. 10. 2006)
správce sítě, webmaster: Jan Svatoš
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SEKRETARIÁT SČKCH
(DNES CHARITA ČR)
● je národní centrálou charitní sítě v České republice

a sídlem statutárních zástupců organizace – generálního sekretáře a prezidenta SČKCH (dnes Charity ČR)
● 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 Ministerstva zdravotnictví a Ministerstva práce a sociálních
věcí ČR
● má podíl na přípravě, vyhodnocení a především medi-
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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 centrálou Caritas Internationalis v Římě
● koordinuje humanitární pomoc do zahraničí a cizincům v nouzi na území České republiky prostřednictvím oddělení humanitární pomoci, respektive koordinátora migrační práce

MEDIÁLNÍ KAMPANĚ
Největší kampaň se týká největší charitativní akce, kterou
je již tradičně Tříkrálová sbírka (více v kapitole IV. této
výroční zprávy).
Další mediální kampaně pořádá Charita za podpory
svého generálního partnera Nadace České spořitelny.
Nadace ČS v roce 2006 opět finančně podpořila 8 projektů (po jednom z každé diecéze). Obě kampaně byly zaměřeny na podporu projektů pro ohrožené skupiny ve společnosti – pro seniory a rodiny, kterým hrozí sociální
vyloučení.
V roce 2006 bylo tímto způsobem podpořeno:
jarní kampaň
● Komunitní centrum pro sociálně ohrožené děti a mládež ve Starém Městě pod Landštejnem
● Nízkoprahové zařízení pro ohrožené děti a mládež –
Žijeme spolu v Rumburku
● Centrum pro rodinu Vinice, Plzeň
● Charitní středisko pro děti a mládež v Hodslavicích
podzimní kampaň
● Azylový dům pro matky s dětmi v tísni a týdenní stacionář pro seniory v Praze-Hlubočepích
● Domov Pokojného stáří Kamenná Brno
● Pečovatelská a asistenční služba Farní charity Nové
Hrady u Skutče
● Dostavba a rekonstrukce Domova pro seniory ve Slavkově

PREZENTACE SČKCH
(DNES CHARITA ČR)
O dění v síti Charit i v sídle Sekretariátu SČKCH (dnes
Charita ČR) informuje tiskové oddělení 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
rozhovorů
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● výroční zprávy (Zpráva o činnosti SČKCH). Výroční

zprávy vydávají rovněž diecézní, oblastní a farní Charity s právní subjektivitou
● publicistické přílohy v týdeníku Respekt (celkem dvě,
letní a vánoční) vztahující se tématicky k využití Tříkrálové sbírky
● dvouměsíčník 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
jejího zahraničního oddělení a také Tříkrálová sbírka
(www.trikralovasbirka.cz). Stránky jednotlivých
diecézních Charit vytvářejí pracovníci v diecézích
(odkazy ze stránky www.charita.cz). Vlastní internetové stránky má také většina oblastních a farních Charit.
Diecézní střediska vydávají periodicky své vlastní
zpravodaje a informační bulletiny.

VZDĚLÁVÁNÍ
Vzdělávací institut SČKCH vznikl v roce 1999 jako projekt podporovaný německým svazem charit (DCV).
V objektu v Máchově ulici se charitní pracovníci všech
diecézí setkávají na poradách a kolegiích.
Kromě učeben jsou zde k dispozici také pokoje, které
slouží k ubytování charitních pracovníků i veřejnosti.
V březnu 2006 byl v objektu zahájen projekt pro vzdělávání charitních zaměstnanců, financovaný ze zdrojů
ESF, OPRLZ nazvaný Charita pro budoucnost. Vzdělávání se účastní 30 vybraných vedoucích pracovníků (sociálních a pracovníků v sociálních službách) z nejrůznějších
typů charitních zařízení poskytujících sociální služby na
území celé ČR.
Ve Vzdělávacím institutu sídlí také Univerzita Karlova
– Fakulta humanitních studií s magisterským oborem
Řízení a supervize v sociálních a zdravotnických organizacích.
Program je určen především pracovníkům menších
víceúčelových organizací, které zaměstnávají zdravotní
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.
Ve školním roce 2006/2007 studuje na katedře Řízení
a supervize v sociálních a zdravotních organizacích ve
třech ročnících celkem 94 studentů, z toho je 14 supervizorů a 80 manažerů.
Vzdělávací institut zajišťuje pro studenty FHS UK nejen
prostory pro výuku, ale také ubytování. K dispozici je
rovněž počítačová učebna a moderní technika.

III. Sociální
a zdravotní služby
Našim klientům nabízíme všechny druhy i formy sociálních služeb, tedy
● sociální poradenství,
● služby sociální péče
● služby sociální prevence
- pobytové
- ambulantní
- terénní

vané poradny (občanské, manželské a rodinné, poradny
pro osoby se zdravotním postižením, pro oběti trestných
činů a domácího násilí aj.) Zahrnuje také sociální práci
s osobami, jejichž způsob života může vést ke konfliktu
se společností. Součástí odborného poradenství je i půjčování kompenzačních pomůcek.
V roce 2006 poskytovalo SČKCH sociální poradenství
celkem 19 226 klientům v 50 poradnách ve všech diecézích.

A. Sociální poradenství
● základní sociální poradenství poskytuje klientům

B. Služby sociální péče

potřebné informace přispívající k řešení jejich nepříznivé
sociální situace

● odborné sociální poradenství je zaměřeno na potřeby
jednotlivých sociálních skupin osob, poskytují specializo-

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 (dnes Charita ČR) tyto:

Klienty charitních služeb jsou také lidé s psychickým onemocněním
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● Osobní asistence – komplex služeb, jejichž cílem je
pomoci člověku se zdravotním postižením či jinak sníženou soběstačností zvládnout prostřednictvím osobního
asistenta ty úkony, které by dělal sám, kdyby neměl postižení. Poskytuje se bez omezení místa a času. Zahrnuje
například osobní péči, hygienu, toaletu, pomoc při oblékání, dopravě, při jídle a pití, ošetřovatelskou péči, při
nouzových a havarijních situacích, při zajištění chodu
domácnosti, nákupy, kontakt se společenským prostředím, jednání a pochůzky, pomoc při zájmových aktivitách atd.
SČKCH poskytovala v roce 2006 služby osobní asistence ve všech diecézích, celkem ve 66 střediscích pro 2 423
klientů.
● Charitní ošetřovatelská a pečovatelská služba
(CHOPS) zahrnuje oba typy domácí péče
Charitní ošetřovatelská služba (CHOS) poskytuje
komplexní péči o nemocného ve spolupráci s ošetřujícím
lékařem a rodinnými příslušníky. Je určena chronicky
i akutně nemocným, dále starým a opuštěným lidem.
Odbornou ošetřovatelskou službu zajišťují zdravotní sestry dle indikace příslušného ošetřujícího lékaře – aplikace
injekcí, inzulínu, převazy, odběry biologického materiálu,
odbornou pohybovou aktivizaci pacientů, dechová cvičení, ošetření pomocí přístrojů aj. Další službou která jednotlivá střediska nabízí je zapůjčení kompenzačních
pomůcek.
Charitní pečovatelská služba (CHPS) je určena lidem,
kteří se ocitli v sociální nouzi a nejsou již sami schopni
vlastními silami zvládat péči o sebe a svou domácnost.
Služby kompenzují soběstačnost klientů, zajišťují ji pečovatelky. Ty mj. zajišťují celkovou hygienu pacientů.
Charitní ošetřovatelská a pečovatelská služba 73 středisek
Charitní ošetřovatelská služba
7 středisek
Charitní pečovatelská služba
43 středisek

● Centra denních služeb – poskytují ambulantní služby
osobám, které mají sníženou soběstačnosti z důvodu
věku, chronického onemocnění nebo zdravotního postižení, jejichž situace vyžaduje pomoc jiné osoby.
V diecézních Charitách je zřízeno 39 center denních
služeb; poskytly služby celkem 6 000 klientů.
● Denní stacionáře – poskytují služby a zajišťují potřebnou péči v pracovních dnech klientům se sníženou
soběstačností, o které se v ostatní dobu starají rodinní
příslušníci, případně jiní pečovatelé. Značný význam stacionářů proto tkví také v podpoře a pomoci pečujícím
rodinám. Stacionáře zajišťují dle individuálních potřeb
člověka zejména: dovoz, stravování, aktivizaci, pomoc
při sebeobsluze, výchovné a vzdělávací programy, pomoc při prosazování práv a zájmů, zdravotní a duchovní
potřeby.
Sociální služby v roce 2006 poskytovalo ve 38 denních
stacionářích 7 diecézních Charit celkem 2 217 klientům.
● Týdenní stacionáře – pobytové služby pro osoby se
sníženou soběstačností z důvodu věku nebo zdravotního
postižení a osobám s chronickým duševním onemocněním, o které se stará rodina či jiní pečovatelé. Stacionáře tak fungují i jako zařízení respitní péče, umožňují rehabilitaci a odpočinek samotným pečovatelům (rodinám).
SČKCH poskytuje tyto služby celkem v 7 stacionářích
pro 81 klientů.
● Domovy pro osoby se zdravotním postižením – poskytují komplex rezidenčních služeb osobám, které nemohou
dlouhodobě ze zdravotních důvodů zajišťovat své životní potřeby ve vlastním prostředí.
Tyto pobytové služby v roce 2006 poskytovaly domovy
v brněnské (63) a ostravsko-opavské diecézi (20) celkem
83 klientům.

Ošetřovatelská péče
Počet sester
Počet ošetřených klientů
Počet návštěv

650
20 094
1 198 108

Pečovatelská služba:
Počet pečovatelek
Počet klientů v péči
Počet návštěv

794
16 061
1 704 964

● Domovy pro seniory – poskytují komplex rezidenčních služeb osobám, které pro vysoký věk nejsou zcela
soběstačné; jejich situace vyžaduje pravidelnou pomoc
jiné osoby a plnou péči nelze zajistit v jejich prostředí.
Domov vytváří podmínky pro důstojný život klienta.
Kromě ubytování je zajištěno stravování, ošetřovatelská
péče včetně hygieny, výchovné, vzdělávací a aktivizační
aktivity, poradenství a pomoc při prosazování práv
a zájmů.
SČKCH provozovalo v roce 2006 v 7 diecézích celkem
54 domovů pro seniory, a služby poskytly celkem 1 204
klientům.

● Odlehčovací služby – terénní ambulantní nebo pobytové služby poskytované osobám se sníženou soběstačností z důvodu věku, chronického onemocnění nebo zdravotního postižení, o které je jinak pečováno v jejich přirozeném sociálním prostředí; cílem služby je umožnit
pečující osobě nezbytný odpočinek.
Odlehčovací služby byly v roce 2006 poskytovány ve 26
zařízeních (ve čtyřech diecézích) pro 717 klientů.

● Domovy se zvláštním režimem – poskytují pobytové
služby osobám se sníženou soběstačností z důvodu chronického duševního onemocnění nebo závislosti na návykových látkách, a osobám s Alzheimerovou chorobou, se
stařeckými i ostatními typy demencí.
Na území ČR byl v roce 2006 provozován jeden domov
se zvláštním režimem v diecézi ostravsko-opavské pro
38 klientů.
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Charitní ošetřovatelská a pečovatelská služba umožňuje seniorům zůstat v domácím prostředí (Nové Hrady u Skutče)

● Chráněné bydlení – pobytová služba poskytovaná osobám, které mají sníženou soběstačnost z důvodu zdravotního postižení nebo chronického onemocnění, včetně
duševního onemocnění, jejichž situace vyžaduje pomoc
jiné fyzické osoby. Chráněné bydlení má formu skupinového, popřípadě individuálního bydlení.
V roce 2006 žilo v chráněném bydlení (ve 3 diecézích)
v 9 zařízeních celkem 138 klientů.

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 společenských jevů.
Ze šestnácti typů služeb sociální prevence poskytuje
Sdružení Česká katolická charita (dnes Charita ČR) tyto:

● Sociální služby poskytované ve zdravotnických zařízeních ústavní péče 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 zařízení ústavní péče, pokud jim není zabezpečena pomoc
osobou blízkou nebo jinou fyzickou osobou, ani jim nelze
zajistit poskytování terénních nebo ambulantních sociálních služeb anebo pobytových sociálních služeb v zařízeních sociální péče.
V roce 2006 poskytovaly tyto služby 3 (ve 3 diecézích)
charitní hospice 1 159 klientům.

● Ranná péče – terénní, popřípadě ambulantní služba
poskytovaná dítěti a rodičům dítěte ve věku do 7 let,
které je zdravotně postižené nebo jehož vývoj je ohrožen
v důsledku nepříznivé sociální situace. Služba je zaměřena na podporu rodiny a podporu vývoje dítěte s ohledem
na jeho specifické potřeby.
V roce 2006 bylo v provozu 7 charitních středisek ranné
péče ve čtyřech diecézích – tato střediska poskytovala
služby 545 klientům.

C. 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-

● Telefonická krizová pomoc – jedná se o terénní službu
poskytovanou na přechodnou dobu osobám, které se
nacházejí v situaci ohrožení zdraví nebo života nebo v jiné
obtížné životní situaci, kterou nemohou řešit vlastními
silami.
Telefonická krizová pomoc byla poskytována ve třech
diecézních charitách, celkem 1 240 klientům.
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● Azylové domy – poskytují pobytové služby na přechodnou dobu osobám v nepříznivé sociální situaci spojené se ztrátou bydlení.
SČKCH (dnes Charita ČR) provozuje celkem 51 azylových domů, jednak pro muže a ženy bez domova, jednak
pro ženy s dětmi v tísni ve všech diecézích na území celé
ČR, v roce 2006 ubytovaly domy celkem 8 795 klientů.
● Domy na půl cesty – poskytují pobytové služby
zpravidla osobám 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 služeb v těchto
zařízeních je přizpůsoben specifickým potřebám těchto
osob.
V roce 2006 bylo v provozu 12 charitních domů na půl
cesty, v nich žilo 177 obyvatel. Arcidiecézní charita Olomouc provozuje na území své diecéze Dětský domov pro
děti ve věku do 18 let.
● Kontaktní centra – nízkoprahová zařízení poskytující
ambulantní, popřípadě terénní služby osobám ohroženým závislostí na návykových látkách. Cílem služby je
snižování sociálních a zdravotních rizik spojených se
zneužíváním návykových látek.
V roce 2006 v provozu celkem 15 center, která kontaktovalo celkem 12 163 klientů.

Charitní pečovatelka často zajišťuje i spojení seniorů „se světem“ (Hodslavice)
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● Krizová pomoc – je terénní, ambulantní nebo pobytová
služba na přechodnou dobu, poskytovaná osobám, které
se nacházejí v situaci ohrožení zdraví nebo života, kdy
přechodně nemohou řešit svoji nepříznivou sociální situaci vlastními silami.
Krizovou pomoc letos nabídlo 8 zařízení v pěti diecézních Charitách celkem 12 298 klientům.
Diecézní charita Plzeň má vlastní Terénní krizovou
službu včetně pohotovostního výjezdového týmu (spolupracuje s hasiči). V roce 2006 řešili 225 případů – výjezdů
k požárům, nehodám aj.
● Nízkoprahová denní centra – poskytují ambulantní,
popřípadě terénní služby pro osoby bez přístřeší.
Celkem 15 charitních zařízení ve všech diecézích mělo
v péči 7 672 klientů.
● Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež – poskytují
ambulantní, popřípadě terénní služby dětem ve věku
od 6 do 26 let ohroženým společensky nežádoucími
jevy. Cílem služby je předcházet nebo snížit sociální
a zdravotní rizika související se způsobem jejich života,
umožnit jim lépe se orientovat v jejich sociálním prostředí a vytvářet podmínky k řešení jejich nepříznivé
sociální situace. Služba může být poskytovaná anonymně.
Charitní nízkoprahová centra pro děti a mládež provozuje 6 diecézí ve 31 zařízeních, která kontaktovalo celkem
6 139 dětí a mladých lidí.

Z volnočasových aktivit se těší značné oblibě práce na počítači (Staré Město pod Landštejnem)

● Noclehárny – ambulantní služby osobám bez přístřeší,
které mají zájem o využití hygienického zařízení a přenocování.
V roce 2006 jsme na území 6 diecézí provozovali celkem 14 nocleháren, jejich služeb využilo 1 592 klientů.
● Služby následné péče – terénní služby poskytované osobám s chronickým duševním onemocněním a osobám
závislým na návykových látkách, které absolvovaly ústavní léčbu ve zdravotnickém zařízení, absolvovaly ambulantní léčbu nebo se jí podrobují, nebo osobám, které abstinují.
Služby následné péče v rámci SČKCH v roce 2006
poskytovala 2 střediska 60 klientům.
● Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi – terénní, popřípadě ambulantní služby poskytované rodině
s dítětem, jehož vývoj je ohrožen v důsledku dopadů dlouhodobě krizové sociální situace, kterou rodiče nedokáží
sami bez pomoci překonat a u kterého existují další rizika
jeho vývoje.
V provozu bylo 22 středisek v 6 diecézích, která poskytovala služby 5 084 klientům.
● Sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby se
zdravotním postižením – ambulantní, popřípadě terénní

služby poskytované osobám v důchodovém věku nebo
osobám se zdravotním postižením ohroženým sociálním
vyloučením.
Na území České republiky tyto služby poskytuje středisko Diecézní charity České Budějovice, které v roce
2006 kontaktovalo 1 037 klientů.
● Terapeutické komunity – poskytují pobytové služby na
přechodnou dobu pro osoby závislé na návykových látkách nebo osoby s chronickým duševním onemocněním,
které mají zájem o začleňování do běžného života.
Ve dvou terapeutických komunitách bylo letos přijato
51 klientů.
● Sociální rehabilitace – je soubor specifických činností,
směřujících k dosažení samostatnosti, nezávislosti
a soběstačnosti osob se zdravotním postižením, a to rozvojem jejich specifických schopností a dovedností, posilováním návyků a nácvikem výkonu běžných, pro samostatný život nezbytných činností alternativním způsobem
využívajících zachovalých schopností, potenciálů a kompetencí. Sociální rehabilitace se poskytuje formou terénních nebo ambulantních služeb.
Sociální rehabilitace byla poskytována celkem v 9 zařízeních a týkala se 644 osob.
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IV. Tříkrálová
sbírka
Počty kolednických skupin 2000-2006
Diecéze

2000 *)

2001

2002

2003

2004

2005

2006

Brno

0

1 040

1 544

1 853

2 145

2 501

2737

České Budějovice

0

176

250

323

350

531

725

Hradec Králové

0

850

1 355

1 428

1 560

1 845

1825

Litoměřice
Olomouc

0

100

127

171

170

257

276

1 079

1 948

2 384

2 922

3 419

3 647

3 857

ostravsko-opavská

0

910

1 228

1500

1 621

2 123

1 915

Plzeň

0

298

498

600

657

701

753

Praha

0

250

411

413

500

807

1 083

1 079

5 572

7 797

9 210

10 422

12 412

13 171

Celkem

*) v roce 2000 proběhla sbírka jen v olomoucké arcidiecézi

Dobročinná akce Tříkrálová sbírka je největší dobrovolnickou akcí v České republice a v roce 2006 se v celostátním měřítku uskutečnila pošesté.
Výtěžek sbírky je určen především na pomoc nemocným, handicapovaným, seniorům, matkám s dětmi
v tísni a dalším jinak sociálně potřebným skupinám lidí
a to zejména v regionech, kde sbírka probíhá. Nejméně

Počty kolednických skupin po diecézích 2000-2006

4000
3500

desetina výnosu sbírky je každoročně určena také na
humanitární pomoc do zahraničí.
V lednu 2006 vyšlo do ulic obcí a měst více než 13 tisíc
kolednických skupinek a výnos sbírky činil 54,676 milionů korun. Sbírka má ustálená pravidla. Na úvod žehnají
koledníkům v jednotlivých diecézích biskupové a kněží.
Skupinku tvoří zpravidla tři koledníci v dětském věku,
převlečení za bájné krále (mudrce z východu), kteří se
podle tradice přišli poklonit do Betléma novorozenému
Ježíškovi.
Vedoucím skupinky musí být dospělá osoba vybavená
průkazem koledníka. Skupinka chodí od domu k domu
nebo koleduje v ulicích, nosí lidem radostnou zvěst vánočních svátků, obdarovává je drobnou pozorností. Současně
koledníci prosí o finanční příspěvek do úředně zapečetěné
válcovité kasičky, opatřené charitním logem.
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Z výtěžku Tříkrálové sbírky 2006 byly podpořeny
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V brněnské diecézi byl z výnosu sbírky zakoupen například sterilizátor pro Charitní ošetřovatelskou službu v Tišnově a perličková lázeň pro Dům léčby bolesti s hospicem
sv. Josefa v Rajhradě u Brna a další.
V diecézi České Budějovice koledovali ve prospěch Charitního domova sv. Dominika Savia pro matky s dětmi
v Prachaticích, pro nízkoprahové centrum pro mládež
v Týně nad Vltavou aj.
V královéhradecké diecézi sbírka podpořila například
Hospic Anežky České v Červeném Kostelci, Stacionář sv.
Františka v Rychnově nad Kněžnou, Poradnu pro lidi

v tísni a Domov pro matky s dětmi v Hradci Králové aj.
V litoměřické diecézi byl podpořen například Azylový
dům Agapé pro matky s dětmi v tísni, dům na půl cesty
a dům pro rodiny v tísni v Teplicích, Domov pro handicapované matky s dětmi v Jiřetíně pod Jedlovou a další.
V olomoucké arcidiecézi peníze putovaly např. do
Domova pokojného stáří Boršice u Buchlovic, Charitního
domova pro matky s dětmi v tísni ve Zlíně, na opravu
Charitního domu pokojného stáří v Čeložnici a pro Stacionář Toník pro děti s kombinovaným postižením ve Veselí
nad Moravou.
V ostravsko-opavské diecézi například zakoupili automobil pro rozvoz obědů a zdravotnických pomůcek
v Hlučíně a zdravotní a kompenzační pomůcky (mj. čtyři
polohovací lůžka) ve Studénce, podpořili charitní pečovatelskou a ošetřovatelskou službu v Krnově a řadu dalších projektů.

Z výtěžku koledy v plzeňské diecézi byl podpořen
například projekt Osobní asistence pro osoby s těžkým
zdravotním postižením v Plzni, Terénní sociální služba
v Domažlicích, noclehárna pro lidi bez přístřeší v Chebu,
Domov sv. Zdislavy pro matky s dětmi v tísni v Klatovech.
V pražské arcidiecézi pomohly prostředky při stavbě
Azylového domu pro matky s dětmi v tísni a týdenního
stacionáře pro seniory v Praze 5-Hlubočepích, Sociálnímu
projektu Bethanie v Dobříši, Nízkoprahovému zařízení
pro romské děti a mládež v Kralupech nad Vltavou.

Pomoc do zahraničí
Projekty pomoci po válečných konfliktech, obnově bydlení, pomoc po přírodních katastrofách, humanitární zásilky
aj. Například: sociální programy Charity na severním Kavkaze, stabilizace situace obyvatel a prevence migrace
z Gruzie, prevence nelegální migrace z Ukrajiny aj.

Výnosy sbírky 2000 – 2006 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

2006

Brno

5 814 181

7 191 445

9 527 967

9 926 883

13 083 338

12 377 924

České Budějovice

1 428 219

1 587 962

1 477 406

1 612 718

2 443 650

2 103 087

Hradec Králové

3 959 556

4 844 639

5 888 629

6 105 978

8 495 664

7 340 486

854 064

873 122

888 402

798 823

1 050 737

801 393

10 249 081

11 021 720

13 023 396

13 613 361

19 099 832

16 670 404

Ostrava-Opava

5 534 726

6 696 881

7 948 867

8 284 413

11 825 762

9 701 755

Plzeň

1 646 103

2 093 007

2 333 830

2 241 003

3 178 338

2 646 083

Praha

2 439 387

2 740 395

1 705 421

2 101 009

3 091 222

3 035 710

31 925 317

37 049 171

42 793 918

44 684 188

62 268 543

54 676 842

Litoměřice
Olomouc

Celkem

8 414 699

8 414 699

*) v roce 2000 proběhla sbírka jen v olomoucké arcidiecézi

Výnosy sbírky po diecézích

[v milionech Kč]

Srovnání výnosů sbírky celkem 2000-2006
[v milionech Kč]
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V. Humanitární
a rozvojová pomoc
1. Humanitární pomoc do zahraničí
Zahraniční humanitární pomoc a rozvojová spolupráce
je významnou složkou české Charity. V roce 2006 se
v mnohém navázalo na činnost roku předešlého. Pokračovaly rozsáhlé projekty pomoci v zemích jihovýchodní Asie, v Indonésii a na Srí Lance, v tradičním působišti Charity na severním Kavkaze a dále se rozšiřovala
rozvojová spolupráce v zemích východní Evropy, na
Ukrajině, v Moldavsku a Gruzii. Důležitým krokem
byl začátek čtyřletého projektu v jedné z prioritních
zemí ČR v Mongolsku, který je zaměřený na zavedení
studijního programu sociální práce. Charita však pomáhá i na mnoha dalších místech světa, a to především
prostřednictvím diecézních a arcidiecézních Charit.
Mezi tato místa patří země jako Indie, Haiti, Bělorusko,
Uganda, Zimbabwe, Bolívie a řada dalších. Následující
řádky jsou poděkováním všem partnerům a dárcům,
bez nichž by se pomoc nemohla uskutečnit.

práce v Gruzii. V prvním roce to byly zejména tyto obory:
kadeřnictví; fyzioterapie; základy práce na účetních programech. Těmto profesím se naučilo prozatím 18 klientů.

GRUZIE

Podpora drobného podnikání – podnikatelské kurzy
Kurz úspěšně zakončilo 17 klientů v Kutaisi (obyvatelé
nedaleké vesnice), 15 lidí v Ozurgeti a 25 lidí v Tbilisi. Tříčlenná komise rozhodla na základě předchozího testování
o tom, kdo může pokračovat v individuálních konzultacích s odborníky na rozvoj drobného podnikání. Výsledkem návazné činnosti budoucích podnikatelů jsou podnikatelské záměry, které můžeme i finančně podpořit.
Absolventi kurzu, kteří neprošli výběrem, získali alespoň
aktuální informace, nové dovednosti, potřebné kontakty
a přehled o situaci v privátním sektoru.

Od roku 2005 se SČKCH (dnes Charita ČR) snaží v Gruzii
podporovat drobné podnikatele či celé venkovské komunity a zakládat chráněné dílny. Projekt má omezit emigraci a je financován z prostředků Zahraniční rozvojové spolupráce ČR (ZRS ČR) z iniciativy Ministerstva vnitra ČR.

Rekvalifikační a dovednostní kurzy v Tbilisi
a ve vesnicích
Ve spolupráci s gruzínskou Charitou vyhledáváme osoby,
které mají potíže s uplatněním na trhu práce a potřebují
získat novou nebo doplňkovou kvalifikaci. Tito lidé navštěvují různé kurzy a tréninky. Někteří by měli po
absolvování kurzu začít samostatně podnikat a vytvořit
další pracovní místa. I když si ale jen najdou odpovídající zaměstnání, jde o úspěch. Zatím je program určen těm,
kteří mají vyšší než střední vzdělání. V zemi je více než 50
procentní nezaměstnanost a pod hranicí bídy žije celá třetina ze zhruba čtyř miliónů obyvatel.
Rekvalifikační kurzy jsou určené pro lidi, jejichž stávající
kvalifikace zcela neodpovídá změněným potřebám trhu
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Kurzy doplňkové kvalifikace jsou určeny pro lidi, kteří
mají vyšší šanci na uplatnění, ale schází jim některá specifická dovednost.
Nejpopulárnější jsou kurzy na zvládnutí běžných
kancelářských programů, ale mnoho lidí má zájem
i o grafické programy nebo programy použitelné v bankovnictví. V těchto oborech se rekvalifikace zúčastnilo
37 klientů.
Trénink sociálních dovedností, který umožní klientovi
lépe se uplatnit na trhu práce, je cílený hlavně na absolventy středních a vysokých škol. Obsahem tréninků jsou
dovednosti sebeprezentace. Kurzy dosud absolvovalo 19
zájemců.

Schválené záměry:
Tbilisi: Kadeřnictví, Počítačový servis, Zřízení krejčovství-módní salón
Samtskhe/Džavacheti: Chov skotu ve vesnici Tsinubani,
Výroba stavebních hmot – tvárnice
Guria (Ozurgeti): Výkup a distribuce zemědělské produkce
Autodopravní technické služby, Výroba a obchod s biovýrobky vyrobenými na zemědělském statku, Výroba
a obchod s kvalitním porcovaným baleným čajem, Chov
vepřů

Masový odliv obyvatel produktivního věku za prací způsobuje, že v Moldavsku zůstává stále více osamocených dětí a seniorů bez pomoci či rodinného
zázemí a končí na ulici nebo v nedůstojných podmínkách v ústavech

Imereti (Akhalšeny): Chov včel, výroba medu, Truhlářství, výroba nábytkových sestav, židlí, dveří a oken, Chov
krav – výroba mléka, prodej mléka a sýra, Brašnářství/krejčovství, Krejčovství (2x)
Půjčky se splácejí do vesnických fondů, které budou
spravovat komunitní výbory. Tyto výbory jsou školeny
v práci s komunitou a v roce 2007 vypracují strategie rozvoje vesnice. Podnikatel má představu, jak budou peníze,
které splácí do komunitního fondu, v jeho vesnici využity.
Někdy se daří navázat na základní projekt zcela novými
nápady a iniciativami:
Dílna na vázání koberců v Tbilisi
Nejdříve navštěvovalo dílnu 13 dívek, dnes už tam dochází 20 žen. V roce 2006 získala Gruzínská charita pro dílnu
nového dárce – Catholic Relief Services. Zahájení provozu
dílny podpořil zastupitelský úřad ČR v Tbilisi. Ženy mají
vlastní příjmy z produkce. V roce 2007 bude již tato dílna
zisková. Nově podpoříme šperkařskou dílnu.
Zpracovatelský závod na výrobu a balení sýrů Chizabavra
Do projektu vstoupil soukromý dárce z Itálie. Na žádost
klientů se mírně změnil podnikatelský záměr. Z prostředků ZRS ČR byl zrekonstruován dům pro zaměstnance výrobny a rodiny pastevců. Vlastní výrobnu už
financuje nový dárce.

Tréninkové centrum v Cerovani
Původní idea byla zorganizovat několik školení moderní
zemědělské technologie pro mladé lidi z různých vesnic
v Gruzii. V roce 2006 proběhla dvě školení v Tserovani. Za
3 dny se 20 účastníků seznámilo se dvěma tématy: vinohradnictví (18. 10. – 20. 10. 2006) a sadbářství (30. 11. –
2. 12. 2006).
Školení v Cerovani mělo velký ohlas a bylo ohodnoceno jako velmi užitečné. Proto chceme zorganizovat takového školení v roce 2007.
Brigáda údržby městské zeleně v Batumi
Skupina bezdomovců, klientů „Domu naděje“, jehož provozovatelem je Charitas Georgia, obhospodařuje část městské zeleně v Batumi na základě smlouvy s magistrátem.
Z prostředků ZRS ČR získala brigáda dodávku s nákladní
plošinou, na které převáží žací stroje – hmotná pomoc privátních dárců z Itálie. Klienti (obvykle 6 lidí) dostávají peněžitou odměnu.

MOLDAVSKO
V letošním roce byl zahájen nový tříletý projekt „Stabilizace potenciálních nelegálních migrantů formou podpory vzniku pracovních příležitostí v Moldavsku“. Plynule
navazujeme na předchozí projekt „Prevence nelegální
migrace z Moldavska do České republiky a vytváření
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azylové struktury“, který probíhal od roku 2001. Při jeho
realizaci spolupracujeme s Caritas Moldova a místní
organizací ProRural Invest. V tomto roce jsme rovněž připravovali nový dvouletý projekt Ministerstva školství,
mládeže a tělovýchovy ČR zaměřený na organizaci osobnost rozvíjejících mimoškolních aktivit pro děti z moldavských internátních škol, který začal v lednu 2007.
Půjčky (mikrokredity) – poradenství
S půlročním zpožděním proběhlo v roce 2006 šetření
místních podmínek v migrací silně postižených zemědělských oblastech. Ve vybraných obcích Costesti
, a Grigarauca, Ivanovka a Camenca (Podněstří) jsme zajistili odborná školení pro potenciální podnikatele-zemědělce. Po
absolvování kurzů si zemědělci sestaví za pomoci místních odborníků svůj podnikatelský plán, na který mohou
případně ve výběrovém řízení získat bezúročnou půjčku
na nákup zemědělské mechanizace, hnojiva, sazenic,
semen apod. Tento tzv. mikrokredit splácejí individuálně
v průběhu 3-5 let nejčastěji místní neziskové organizaci,
jež finance použije v souladu s předem schváleným plánem na rozvoje komunity. Projekt tak pomáhá nejen rozvíjet malé zemědělské podniky, ale zároveň i širší komunitu vesnic a nabízí tak místním alternativu k migraci ze
země a omezuje tak negativní sociální dopady.
Období realizace: 2006–2008
Finanční rámec roku: 1 800 000 Kč
Zdroj: MV ČR

INDONÉSIE
V roce 2006 pokračovaly rozvojové projekty, mezi nimiž
má prioritu program podpory zdrojů obživy a výstavba
domů a infrastruktury.

A. Podpora obětí po úderu vln tsunami
1. Podpora obnovy zdrojů obživy a vesnických
komunit
Ničivá vlna tsunami zničila mimo jiné i více než 75 %
všech soukromých živností, stejné množství zemědělské
půdy a 95 % všech rybářských lodí v provincii Aceh.
Proto je jednou z našich priorit právě obnova zdrojů obživy zdejších obyvatel.
V zemědělské části projektu dodáváme zemědělcům
osivo a semena, zemědělské nástroje a stroje. Také organizujeme poradenství a pomoc při prodeji vypěstovaných produktů.
V „Aqua“ části projektu zajišťujeme stavbu plovoucích
rybích sádek, které se volně pohybují po nově vzniklých
lagunách, a obnovou tradičních nádrží pro chov krevet.
Součástí projektu je obnova a výsadba mangrovníkových
lesů na pobřeží. Tyto lesy jsou nedílnou součástí místního
prostředí a poskytují přirozenou ochranu pro vesnice na
pobřeží.
V rámci projektu funguje i program tzv. mikropůjček,
což jsou drobné bezúročené půjčky s dlouhou dobou
splatnosti, které pomáhají rodinám se začátkem vlastního
drobného podnikání.
2. Výstavba domů
Strategií SČKCH (dnes CHČR) je pomáhat cílovým komunitám komplexně, proto jsme ve třech „našich“ acežských vesnicích (viz projekt obnovy zdrojů) zařadili do
plánu výstavbu stálých domů. Celkem jich bude 88 a budou dokončeny v první polovině roku 2007. Na stavbě
domů spolupracuje místní komunita, od návrhu domu až
po přímou kontrolu kvality práce na stavbě. Při výstavbě
domů v Indonésii je třeba mít na paměti, že se jedná
o seismicky velmi aktivní oblast, kde navíc reálně existuje riziko další vlny tsunami, takže domy musejí splňovat
nejpřísnější nároky na kvalitu a být velmi odolné.
3. Psychosociální program pro děti
V tomto programu spolupracujeme s místní neziskovou
organizací Talo, kterou jsme pomáhali založit. Terapeutická pomoc je založena na výuce tradičních acežských
tanců, které kromě příznivého vlivu na psychiku dětí
mají další efekt – uchovávají ve společnosti její tradiční
zvyklosti. První společně realizovaný projekt skončil
v dubnu a byl zaměřen na děti v uprchlických táborech,
od června se projekt přenesl do škol, sirotčinců a vesnic.
4. Rekonstrukce střední školy MAN2
v Banda Acehu
V únoru byla rekonstrukce dokončena a plně vybavená
škola již slouží svému účelu.

B. Zemětřesení v Jogyakartě

Opravená střední škola MAN2 v Indoenésii

Caritas

18

SČKCH reagovala okamžitě na silné zemětřesení, které
poničilo rozsáhlé oblasti v okolí historického města Jogyakarta na Jávě. Za podpory MZV jsme dopravili okamžitou pomoc obětem spočívající v distribuci potravin, hygi-

Charita nabízí nevládním organizacím v Mongolsku možnost získat praktické zkušenosti - třeba i v péči o mládež

enických balíčků, dětských potřeb, matrací a přikrývek.
Z prostředků, které SČKCH shromáždila na sbírkovém
kontě jsme postavili 243 dočasných domů, které lze přestavět na domy trvalé.

Z charitní sítě (Charity: španělská, irská, francouzská,
německá a skotská) a od britské nevládní organizace
Oxfam jsme získali podporu našich projektů přesahující
75 mil. Kč.

D. Záplavy na severozápadní Sumatře a v provincii
Aceh

MONGOLSKO

V prosinci roku 2006 postihly uvedené oblasti ničivé
záplavy a sesuvy půdy. Jednalo se o nejhorší záplavy za
posledních 40 let. Díky své přítomnosti v regionu mohla
SČKCH reagovat okamžitě a ve spolupráci s místní Charitou zorganizovat okamžitou pomoc obětem. Opět se
jednalo o distribuci potravin, hygienických balíčků, dětských potřeb, matrací a přikrývek.
Financování projektů SČKCH v Indonésii
Roční obrat indonéské mise SČKCH přesahuje 1 000 000
EUR (28 606 000 Kč)
SČKCH shromáždila více než 29 mil. Kč. Z těchto prostředků byla hrazena okamžitá pomoc obětem, rekonstrukce školy, první psychosociální programy, část projektu obnovy zdrojů obživy, výstavba domů v Jogyaraktě
a pomoc obětem záplav.
MZV přispělo na okamžitou pomoc v Jogyakartě částkou 2 mil. Kč.

Studium sociální práce (Ulánbátar)
V prosinci 2005 byl v Mongolsku schválen zákon o sociálním systému, zákon o sociálním zabezpečení pro osoby
s postižením a zákon o sociálním zabezpečení pro seniory. Současně byl vymezen status a pracovní náplň sociálního pracovníka, je zaváděn systém vzdělávání a akreditací prostřednictvím Národní rady pro akreditaci. Přes
tyto pozitivní změny není současný státní systém schopen poskytovat příslušnému počtu klientů kvalitní sociální služby na odpovídající úrovni.
Nedostatek kvalitních učitelů a odborníků, pomalé
zavádění kurzů sociální práce, odlišné chápaní role sociálního pracovníka a nedostatek vytvořených pracovních
míst pro sociální pracovníky způsobuje, že v mongolském sociálním systému je zásadní nedostatek kvalifikovaných a motivovaných sociálních pracovníků.
SČKCH ve spolupráci se Diecézní charitou Litoměřice
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vypracovala pětiletý projekt stáží pro studenty sociální
práce a pracovníky nevládních organizací. CHČR při
realizaci využije své zkušenosti se sociálními projekty
v kulturně odlišných regionech a Diecézní charita Litoměřice znalostí z poskytování sociálních služeb v ČR.
Zaměřujeme se na kvalitu vzdělání, teoretickou průpravu i praxi. Formou stáží v místních nevládních organizacích a státních zařízeních nabízíme možnost získat praktické zkušenosti (včetně street-worku), získat přehled o možnostech na trhu práce, aj. Chceme pomoci studentům i profesionálům v oboru poskytnout též i zázemí pro odborný
růst a pracovní uplatnění. Současně chceme také zlepšit
situaci a pozici handicapovaných a jinak znevýhodněných
skupin v Ulánbátaru (osvěta – informační kampaně apod.)
Během roku 2007 otevřeme v Ulánbátaru studijní centrum a ve spolupráci s místní univerzitou připravíme
systém stáží, metodiku, odborný doprovod během stáží
apod. Spolupracující zařízení podpoříme formou malých
dotací a odborného vzdělávání. Provedeme analýzu sociálních potřeb regionu a také trhu práce v této oblasti.
Období realizace 2006 – 2010
Finanční rámec: 12 200 000 Kč
Zdroj: Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR

PÁKISTÁN
Výstavba a podpora škol v oblasti Muzaffarabad
Ve spolupráci se švýcarskou Charitou zajišťujeme výstavbu dvou škol zničených zemětřesením a jejich vybavení
učebními pomůckami a nábytkem.
Období realizace 2006 – 2007
Finanční rámec: 1 000 000 Kč
Zdroj: SČKCH

SENEGAL
Projekt „Profemme“
Cílovou skupinou jsou ženy (ženské skupiny) v odlehlém
a chudém regionu Tambacounda. Ženy zde nemají prakticky přístup ke vzdělávání a zdravotní péči, mnoho
z nich umírá na banální nemoci nebo během porodu.
Nemají téměř přístup ani na místní trh a jejich šance na
zvýšení životní úrovně jsou mizivé.
Období realizace 2006 – 2010
Finanční rámec: 1 000 000 EUR (28 606 000 Kč)
Zdroj: EuropeAid 50 %, Austrian development
agency 25 %, Caritas Austria 25 %
Projekt obsahuje čtyři hlavní složky:
1. Podporu gramotnosti v regionu (kurzy čtení a psaní
pro dospělé, kurzy základní matematiky a kurzy na
podporu vedení skupin).

Caritas

20

2. Nákup ručních mlýnů na zpracování obilí pro nejchudší vesnice.
3. Výstavbu devíti zdravotních klinik, včetně základního
vybavení, které budou dále využívány místním
zdravotním personálem pro akutní ošetření a očkování.
4. Organizaci dnů zdravotní osvěty, zaměřené na informování o nemocích jako je malárie, tuberkulóza, HIV
a AIDS a dále na péči o matku a dítě a hygienu.
Odhaduje se, že celkový počet lidí, kterým projekt
přímo poskytne pomocnou ruku, dosáhne během čtyř let
více než 50 000 a celkový počet osob, kterým pomůže
nepřímo, dosáhne téměř 200 000.

SEVERNÍ KAVKAZ
Sdružení ČKCH působí na Severním Kavkaze od roku
2000 jako styčná organizace Caritas Internacionalis. Stálá
kancelář se nachází v Ingušské republice, její aktivity
směřují především do Čečenské republiky.
Prioritami práce na severním Kavkaze je pro nás: předškolní vzdělávání, provoz konzultačních center a jídelen
pro sociálně slabé, rekonstrukce rodinných domů a problematika prevence a léčby HIV/AIDS.
Celková situace
Několik let po ukončení otevřeného válečného konfliktu
došlo v Čečenské republice k výrazné stratifikaci obyvatelstva na bohaté a chudé. Některé rodiny získaly kompenzace od státu a také pomoc od příbuzných, kterým
se podařilo najít práci v Moskvě či v cizině. Celkově je však
region naprosto závislý na federální vládě v Moskvě,
zůstává nejchudší v celé Ruské federaci a potíže většiny
rodin přetrvávají. Problémem je 80 % nezaměstnanost
a množství uprchlíků. Infrastruktura byla zničena
ze 70 procent, 30 % potřebuje opravit. Velká část obyvatelstva stále nemá přístup k pitné vodě, v Grozném 40 % obyvatel. To přispívá k špatnému zdravotnímu stavu obyvatel. Dětská úmrtnost je až 4x větší než ve zbytku Ruské
federace. Podle Čečenské státní univerzity žije 87 % dětí
v Čečensku v neuspokojivých sociálních a zdravotních
podmínkách, přestože se některým rodinám podařilo
znovu se postavit na vlastní nohy a zajistit si alespoň minimální příjem.

1. Předškolní vzdělávání
Programy jsou založeny na principech individuálního
přístupu k dítěti, integraci dětí se speciálními potřebami
a také aktivní spoluúčasti rodičů a místní komunity ve
vzdělávacím procesu. Integrace zdravotně postižených
dětí probíhá úspěšně jak v čečenských tak v ingušských
školkách. Například v Ingušsku se podařilo začlenit do
předškolního života čtyřletou holčičku s dětskou mozkovou obrnou, která do té doby neopouštěla dočasné přístřeší uprchlického tábora.
Projekty předškolního vzdělávání v praxi aplikují meto-

Konzultační centra v Grozném poskytují poradenskou pomoc v oblasti vzdělávání, práva i sociální oblasti

dologii mezinárodní vzdělávací asociace Step by Step přizpůsobenou specifickému kavkazskému prostředí.
Mateřské školky v Čečenské republice
Cílem projektu je zajistit předškolní vzdělávání pro 320
sociálně znevýhodněných dětí a dětí se speciálními potřebami.
V průběhu roku 2006 jsme nechali zrekonstruovat
a plně vybavit 4 dětská centra ve vesnicích na čečenském
venkově, navštěvuje je 160 dětí.
Projekt je financován z finančních prostředků charitní
sítě prostřednictvím Caritas Swiss.
Výdaje za rok 2006: 113 090 EUR (3 235 000 Kč)
Mateřské školky v Ingušské republice
V předchozích letech byly v uprchlických táborech
v Ingušetii zřízena 4 předškolní centra, která poskytují
péči 590 dětem předškolního věku, včetně sociálně znevýhodněných dětí a dětí se speciálními potřebami. Péče
zahrnuje kromě předškolní výchovy i plnohodnotnou
stravu, lékařskou péči a psychologickou pomoc.
Projekt je financován z prostředků charitní sítě (Caritas
Espanola, Secours Catholique).
Výdaje v roce 2006: 136 628 EUR (3 908 000 Kč)

Předškolní přípravky v Grozném a okolí
Celkem 24 předškolních přípravek bylo založeno s cílem
připravit děti navrátivších se uprchlíků na bezproblémový vstup do základních škol, přičemž je opět akcentována snaha věnovat zvýšenou pozornost dětem se speciálními potřebami.
Letos navštěvovalo přípravky 38 zdravotně postižených
dětí z celkového počtu 1 200. Program předškolních přípravek je propojen s potřebami základních škol, které po
skončení projektu převezmou za předškolní přípravky
odpovědnost. Podstatnou součástí programu je výuka ruského jazyka, který mnohé děti neovládají, individuální přístup, rozvíjení kreativity dítěte a psychosociální pomoc.
Charita Česká republika spravuje předškolní přípravky
ve spolupráci s ECHO, které celý projekt také financuje.
Výdaje v roce 2006: 387 000 EUR (11 071 000 Kč)
Psychosociální pomoc dětem a Podpora zrakově
postižených dětí
V oblasti výchovy a vzdělávání realizuje Charita Česká
republika také dva menší projekty zaměřené na zdravotně handicapované děti:
a) Projekt psychosociální asistence pro tělesně handicapované děti a jejich rodiče, který probíhá ve spolupráci
s místní organizací SINTEM. V rámci projektu je organizován mobilní tým, který navštěvuje rodiny s postiženými dětmi.
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b) Organizace mimoškolních aktivit pro zrakově postižené děti, jedná se o odpolední aktivity a psychosociální
podporu takto znevýhodněných dětí a jejich rodičů.
Psychosociální projekt byl financován prostřednictvím
charitní sítě z prostředků Caritas Poland a podpora zrakově postižených z prostředků Tříkrálové sbírky SČKCH.
Výdaje za rok 2006: 20 131 EUR (576 000 Kč)

2. Projekty zaměřené na problematiku HIV/AIDS
Léta ozbrojeného konfliktu a politické nestability měly
mimo jiné i přímý dopad na úroveň informovanosti
a péče v oblasti HIV/AIDS. Zničená infrastruktura zdravotnického a vzdělávacího systému, chybějící prevence,
nedostatečná vybavenost diagnostických center, či tradiční postoje čečenské společnosti, to vše jsou faktory, které
negativně ovlivňují epidemiologickou situaci v Čečenské
republice.
Charita Česká republika vede tento projekt ve spolupráci s Ministerstvem zdravotnictví Čečenské republiky,
Čečenským centrem pro prevenci a boj s HIV/AIDS
a nevládní organizací LIFE. V roce 2006 byl zaměřen především na tyto aktivity:
Školení pro lékaře a střední zdravotnický personál
Cílem těchto programů je bojovat proti stigmatizaci a diskriminaci lidí žijící s virem HIV/AIDS. Šest odborně
vyškolených trenérů proškolilo v roce 2006 celkem
500 lidí v 25 kurzech (školeních). Tréninky byly zaměřeny
na získání základních informací o HIV/AIDS, způsobech
přenosu, diagnostice, klinických a etických aspektech
léčby a na problematiku stigmatizace a diskriminace.
Podpora nevládní organizace LIFE
Původně iniciativní skupinu lidí žijících s HIV/AIDS se
podařilo v červnu 2006 zaregistrovat jako nevládní orga-

nizaci. LIFE se nadále věnuje především lidem
s HIV/AIDS a jejich příbuzným, kterým poskytuje psychosociální poradenství. Mezi další aktivity organizace
LIFE patří podpora skupiny vzájemné pomoci pro lidi
žijící s HIV/AIDS, vytváření informačních materiálů
obsahujících informace o možnostech prevence a léčby
HIV/AIDS a reprezentování zájmů lidí žijících
s HIV/AIDS na všech úrovních s cílem snížit stigmatizaci a diskriminaci. Počet stálých klientů této organizace
v roce 2006 dosáhl čísla 28.
Diagnostické sety
Zakoupili jsme jednorázově 99 diagnostických setů na
zjišťování přítomnosti viru HIV v krvi. Tento počet
pokryl potřebu zhruba na tři měsíce, které stačily k získání finančních prostředků na další období.
Informační materiály
S podporou WHO a UNICEF byly distribuovány informační materiály týkající se problematiky HIV/AIDS do
škol a nemocnic po celé Čečenské republice.
Projekt je finančně podporován z charitní sítě (CAFOD,
Secours Catholique).
Výdaje v roce 2006: 151 000 EUR (4 320 000 Kč)

3. Konzultační centra
Síť 4 konzultačních center v Grozném je zastřešována místní neziskovou organizací POZITIV, která poskytuje poradenskou pomoc v nejrůznějších oblastech (od oblasti vzdělávání, pracovního práva, občanského práva, zdravotnictví
až po sociální problematiku). V průběhu roku 2006 kontaktovalo konzultační centra více než 8 000 klientů.
V průběhu celého roku probíhala ze strany SČKCH
intenzivní podpora organizace POZITIV a jejích zaměstnanců formou školení zaměřených jak na odbornou činnost (supervize, konzultační dovednosti, práce s databází) tak na organizační podporu (fundraising, rozvoj organizace, PR, psaní projektů a vyhledávání dárců). Význačným úspěchem POZITIVU byla úspěšná organizace kulatého stolu s názvem „Efektivní spolupráce vládních
a nevládních organizací – problémy a jejich řešení“.
Zúčastnilo se přes 30 zástupců vládních organizací, státních institucí a médií.
Projekt je financován z prostředků charitní sítě
(CAFOD a Cordaidu).
Výdaje v roce 2006: 264 035 EUR (7 553 000 Kč)

Rozpad struktur v postsovětských republikách způsobil rozpad
hospodářství a pokles životní úrovně obyvatel
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4. Jídelny pro sociálně slabé
Projekt probíhá ve spolupráci se Světovým programem
pro výživu (WFP) a Ministerstvem sociálních věcí Čečenské republiky. Jídelny jsou určeny k výdeji 1 teplého
jídla denně pro sociálně slabé obyvatele Grozného (především zdravotně postižené, sirotky, důchodce, vdovy
a sociálně slabé rodiny s více dětmi). V průběhu roku 2006
jsme rozšířili počet jídelen na čtyři, dohromady poskytují
1600 teplých jídel denně. Byly otevřeny v polovině roku.

Sociální sirotci v Moldavsku sice dostávají základní vzdělání v internátních školách, ovšem bez jakékoli průpravy na samostatný život. Co bude s dětmi
po dovršení jejich 16-ti let už nikoho nezajímá.

Projekt je financován z finančních prostředků charitní
sítě (DCV).
Výdaje v roce 2006: 237 027 EUR (6 780 000 Kč)
5. Rekonstrukce rodinných domů
Ve spolupráci s místní nevládní organizací Centrum
humanitární pomoci (CHA) zajistila Charita využití finančních prostředků na částečnou rekonstrukci 130 rodinných domů poškozených během válečného konfliktu.
Což znamenalo opravu jedné místnosti o minimálních
rozměrech 20 m2 (rodiny obdržely pro tento účel dvě plastová okna, dveře, zámky, okenní parapety a krytinu na
celou střechu domu). Každý z účastníků projektu se
aktivně podílel na rekonstrukci domu.
Pracovníci charitní kanceláře v Ingušetii zkontrolovali
všechny rekonstruované domy a potvrdili 100 procentní
úspěšnost. Všech 130 domů je částečně zrekonstruováno
a obydleno.
Podle posledního průzkumu, který jsme prováděli společně s nevládní organizací CHA je v Grozném stále
okolo 290 rodinných domů, částečně poškozených nebo
zcela zničených válkou. Pro příští rok plánujeme rekonstrukci dalších 130 rodinných domů.
Výdaje v roce 2006: 245 000 EUR (7 009 000 Kč)
Financovány z prostředků Humanitární pomoci Evropské komise (ECHO)

SRBSKO
V roce 2006 jsme otevřeli dva projekty financované
Ministerstvem zahraničních věcí ČR, v obou je partnerem
Caritas Belgrade Archdiocese.

Integrace Romů do srbské komunity
Celé velké skupiny obyvatel romského původu žijí po
návratu z exilu v poválečném Srbsku mimo většinovou
společnost ve složité etnické situaci. Jejich domy a statky
byly zničeny, ve válce byly cíleně likvidovány i pozemkové knihy a matriky, a tak se tito lidé nemají kam vrátit.
Romové sídlící v provizorních osadách bez oficiální adresy na perifériích Bělehradu přišli na útěku před zkázou
o osobní doklady, nemohou prokázat svou identitu
a nemají tedy ani možnost požádat stát o pomoc. Tito lidé
vlastně oficiálně neexistují, což je staví do bezvýchodné
situace: kde začít bez prostředků komunikaci s úřady?
Jak získat pro sebe i děti možnost chodit do školy a najít
si jiné zaměstnání než sběr surovin po městě? Jak se
dovolat práva na sociální či zdravotní péči? Jak začít zase
žít důstojný život jako před válkou?
Pomoc při vyřizování dokladů
Charita Česká republika se snaží pomocí projektu Integrace Romů do srbské komunity tuto situaci změnit
a informuje jak postupovat při obnovování úřední existence osob jak Romům, tak i okresním úřadům. Nabízí
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asistenci při vyřizovaní osobních dokladů občanům
z území Srbska, Kosova a Černé Hory. Na úřadech by většinou tito žadatelé bez oficiálního zastání neměli šanci
své žádosti prosadit.
Rekvalifikační kurzy
Jinou formou námi nabízené pomoci jsou rekvalifikační
kurzy na univerzitě v Bělehradě a následná asistence při
hledání zaměstnání. O kurzy je mezi Romy velký zájem
a účastníci již slaví první úspěchy.

ký a mezináboženský dialog, a napomoci k tomu, aby se
lidé vnímali především jako lidské bytosti, které mnohé
spojuje.
Období realizace: 2006 – 2007
Finanční rámec obou projektů: 2 000 000 Kč
Zdroj: MZV ČR

SRÍ LANKA
Předškolní vzdělávání

Posilování mezináboženského dialogu v Srbsku
a Černé Hoře
Balkánský konflikt způsobil kromě jiných škod i pokřivené vnímání odlišností pravoslavného, katolického vyznaní a islámu a především – do značné míry ztrátu schopnosti dřívějšího vzájemného soužití.
Od dubna 2003, kdy se uskutečnilo ekumenické setkání
pravoslavných a katolických představitelů, kteří se zavázali ke společné cestě vedoucí k nastolení míru a stability
v regionu, komunikace opět zeslábla a zejména dialog
s muslimskými zástupci byl ochromen. Nepříznivou situaci ještě umocňuje citlivá otázka nezávislosti Kosova. Absence mezináboženského dialogu by se mohla negativně projevit na soužití jednotlivých náboženských komunit a v nejhorším případě k návratu k silné nevraživosti a násilí.
Snažíme se proto zprostředkovat rozhovory mezi hlavními představiteli jednotlivých náboženství, tj. pravoslavných, muslimů a katolíků. Náboženské autority mají
velký vliv na obyvatele tohoto regionu a ovlivňují celkovou atmosféru ve společnosti.
Cílem našeho projektu je pomocí pravidelných setkání,
přednášek, seminářů, návštěv pamětihodností spojených
s jednou z církví a kulturních akcí prohloubit ekumenic-

Školka v Ingušsku
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Rekonstrukce školek zničených tsunami – oprava budov,
vybavení školek, vzdělávání pedagogů, podpora komunit (mikrokredity).
Období realizace 2006 – 2008
Finanční rámec: 11 000 000 Kč
Zdroj: sbírka SČKCH
Výstavba (opravy) budov
Místní komunita poskytuje nekvalifikovanou pracovní
sílu a vytváří zázemí pro plynulý průběh výstavby.
Pozemky na výstavbu jsou buď dar komunity, nebo místní samosprávy, případně hinduistických klášterů. Hotové
školky pak Charita vybaví nábytkem a hračkami (hračky
a učební pomůcky jsou vytvořeny na základě systému
předškolní výchovy „montessori“).
Vzdělávání pedagogů
Již v době rekonstrukcí probíhají tréninky a školení pedagogů v systému montessori, který má na Srí Lance dlouhou tradici. Vesnická zařízení (školky), což je prioritní
oblast Charity, jsou většinou méně kvalitní než školky ve
městech. Děti z takových zařízení mají horší startovní
pozici ve škole a často ji končí mnohem dříve než děti
z kvalitních privátních zařízení.
Práce s komunitami
Předškolní zařízení na Srí Lance fungují na principu
samofinancování; rodiče platí za každé umístěné dítě.
Komunity zasažené vlnou tsunami na východním pobřeží jsou ve výrazně horší ekonomické situaci než v jiných
částech ostrova. Mnoho rodičů nemůže pobyt dítěte
zaplatit a matky jsou nuceny zůstávat doma. Tím se dále
snižuje rodinný příjem.
Ve spolupráci s místní nevládní organizací PPDRO jsme
vyvinuli systém mikropůjček pro vesnické komunity.
PPDRO pracuje s lidmi již před zahájením výstavby školek; poskytuje informace o možnosti půjček a jejich splácení, o tom, jak si založit účet, a další finanční poradenství.
SČKCH poskytuje půjčky a dohlíží na průběh přípravy.
Komunita (vesnice) sama organizuje výběr osob a ručí za
návrat peněz. Úroky, které generují malý zisk, jsou následovně použity na plat učitelek a také na údržbu předškolních zařízení. Návratnost financí do společné pokladny komunity je zatím více než 98 %. Projekt je velmi dobře
přijímán místními lidmi a žádosti o účast na tomto projektu nejsme schopni kapacitně plně pokrýt.

Na Stí Lance působí česká Charita od ledna 2005, pomoc přivezla krátce po úderu vln tsunami

Zelený pás
Výsadba stromů podél pobřeží zasaženého tsunami.
Takto vytvořený „zelený pás“, stromořadí, zpevňuje
pobřeží, snižuje erozi půdy a později jsou povyrostlé stromy (palmy) zdrojem obživy pro místní obyvatele.
Období realizace 2006 – 2007
Finanční rámec: 1 000 000 Kč
Zdroj: sbírka CHČR
V tomto programu zaměstnáváme především sociálně
a fyzicky handicapované lidi z nejbližšího okolí. Ochraňují sazenice a udržují celý pás (zalévání, dozor apod.)
Druh vysazovaných stromů, jejich skladbu a umístění
jsme konzultovali s místním ministerstvem zemědělství
a lesnictví. Vysazují se především kokosové palmy a stromy zvané „kašurin“. Dřevo kašurinu je výborné palivo
a kokosové palmy jsou zase vítaným zdrojem obživy –
zdejší obyvatelé využijí celou kokosovou palmu od
plodů až po dřevo. Projekt je velmi dobře přijímán místní komunitou a oficiálními orgány.
Během roku 2007 bude projekt dokončen a zelený pás
předán místní komunitě.
Terénní práce s uprchlíky (tsunami)
Projekt je zaměřen na psychosociální práci s komunitami,
rodinami a jednotlivci. Do praxe uvádí místní organizace
FCE za naší – především finanční – pomoci.

Období realizace 2006 – 2007
Finanční rámec: 100 000 USD (2 325 000 Kč)
Zdroj: Švédská charita
Ve spolupráci s organizací FCE a za finanční podpory
švédské Charity poskytujeme asistenční a poradenské
služby v uprchlických táborech a v nejvíce postižených
rodinách. Při dlouhodobém pobytu v uprchlických táborech se mezi lidmi rozmáhá alkoholismus, sebevražedné
tendence, domácí násilí a další problémy. Tento projekt
má za cíl pomoci lidem vyrovnat se s důsledky ztráty
blízkých, domova, obydlí; tedy s důsledky tsunami. Sociální pracovníci denně navštěvují uprchlické tábory,
respektive dočasná útočiště, kde jsou v denním styku
s postiženými rodinami, organizují pro děti volnočasové
aktivity a pomáhají lidem v jednání s místními úřady.
Projekt bude ukončen v červenci 2007.

SÚDÁN
DERO (Darfur Emergency Response Operations)
Směřuje k uprchlíkům do Darfúru (CI a ACT); výstavba
nemocnic, škol, potravinové dávky, voda, stany. V současnosti jsme také zapojeni do nového projektu partnerské
organizace CAFOD (Charita Anglie a Wales). Tento projekt je zaměřen na podporu uprchlíků v oblasti Chartúmu.
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Období realizace 2006 – 2007
Finanční rámec: 15.000.000 USD (348 746 000 Kč)
Zdroj: sbírka SČKCH
Projekt DERO je společnou aktivitou sítě katolických
charit Caritas Internationalis a protestantských charit
ACT-International. Pro rok 2006 je rozpočet projektu
DERO 15 mil. dolarů. Cílem projektu je zajistit základní
životní potřeby pro 500 tis. uprchlíků. Díky tomuto projektu uprchlíci získají přístřeší, potravinovou a nepotravinovou pomoc, zdravotně nezávadnou vodu, zdravotní
péči, psychosociální pomoc a rovněž jim bude zajištěna
ochrana. Bezpečnostní situace je v oblasti velmi nestabilní. Obyvatelé Dárfúru jsou stále ohrožováni násilným
konfliktem. Prostředky SČKCH jsou používány na podporu dvou nemocnic v uprchlických táborech.

UKRAJINA
V roce 2006 pokračoval projekt SČKCH „Prevence nelegální migrace z ČR a pomoc při vytváření azylové infrastruktury“ financovaný Ministerstvem vnitra ČR.
V rámci tohoto projektu byly podpořeny aktivity několika ukrajinských neziskových organizací ve třech oblastech Ukrajiny (Lvov, Kyjev, Charkov).
Jedním z cílů projektu bylo posílit sociální, materiální
a občansko-právní zázemí sociálně znevýhodněných
skupin (uprchlíci, osoby bez příslušných identifikačních
dokumentů, nezaměstnaní, mládež ze sociálně slabých
rodin, děti ulice) a tím omezit jejich odchod ze země. Osobám, které se rozhodnou odejít do zahraničí byly prostřednictvím několik konzultačních center poskytnuty komplexní informace související se zaměstnáním v zahraničí.

Pomáháme, aby z nich nebyly děti ulice

skou organizací DOM. Tato organizace také předala
metodologii práce s dětmi v těchto zařízeních našemu
ukrajinskému partnerovi.

Lvov
Ve lvovské oblasti podporujeme finančně již několik let
aktivity neziskové organizace RCSA.
a) Konzultační centrum pro potenciální pracovní
migranty. Pracovníci centra ukrajinské občany seznamovali s migrační realitou v ČR, se zákony, pracovně právními podmínkami v ČR a s riziky spojenými s nelegálním
zaměstnáním v zahraničí.
b) Azylového a rekvalifikační zařízení v Brodech
u Lvova. Zařízení i v letošním roce nabízelo pomoc při
vyřizování nezbytných dokumentů a rekvalifikační kurzy.

Kyjev
I v roce 2006 jsme přispěli finančně na aktivity fondu
Aspern, který:
a) Provozuje dětské centrum pro „děti ulice“.
Z českého příspěvku byla podpořena zejména sociální
práce s rodinami těchto dětí.
b) Letos otevřel (za finanční podpory rakouské Charity)
dům na půl cesty pro mládež opouštějící dětské domovy.
Česká Charita zorganizovala pro pracovníky tohoto
zařízení několikadenní školení v ČR ve spolupráci s praž-
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Charkov
Ve východní části země je naším partnerem Caritas Charkov.
a) Poradenské centrum pro potenciální migranty
b) Centrum pro uprchlíky
Centrum pro uprchlíky organizovalo pravidelné
obchodní a počítačové kurzy pro migranty ze třetích
zemí, v nedělní škole měly děti migrantů možnost učit se
rodný jazyk (jazyk dari) a historii.

2. Pomoc cizincům v nouzi
na území ČR
Do této skupiny patří lidé na cestách, cizinci a uprchlíci, které z jejich původní vlasti vyhnal válečný konflikt,
pronásledování nebo chudoba. Sdružení Česká katolická charita (dnes Charita ČR) se této oblasti pomoci věnuje již od roku 1994.

CELOREPUBLIKOVÉ PROJEKTY

Stráž pod Ralskem (FCH Česká Lípa), Ústí nad LabemPředlice (FCH Lovosice). Klientům poskytují 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.
žaloba proti zamítnutí žádosti o udělení azylu).

Humanitární sklady šatstva v azylových zařízeních
Poradny pro cizince a uprchlíky
Sdružení Česká katolická charita (dnes Charita ČR) disponuje sítí poraden pro cizince a uprchlíky, které se
nacházejí při diecézních Charitách (Praha, Brno, Ostrava,
Hradec Králové, Plzeň, Litoměřice, České Budějovice) a
poradnou pro dlouhodobě legálně usazené cizince při
FCH Česká Lípa. Tyto poradny nabízejí cizincům s různými druhy pobytového statusu bezplatně 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.
Některé poradny také nabízejí integrační kurzy (např.
DCH Hradec Králové, DCH České Budějovice, DCH
Plzeň a DCH Brno).
Služby charitních poraden využilo v roce 2006 na 1900
klientů.

Charita provozuje humanitární šatníky v azylových
i detenčních zařízeních SUZ MV ČR. V roce 2006 se jednalo o tato zařízení: PřS Letiště Praha-Ruzyně a ZZC Velké
Přílepy (ACH Praha), PoS Zastávka u Brna (provozuje
DCH Brno), ZZC Poštorná (OCH Břeclav), PoS Kostelec
nad Orlicí, PoS Seč (OCH Ústí nad Orlicí; zrušeno v září
2006), ZZC Bělá-Jezová, Stráž pod Ralskem (FCH Česká
Lípa), PřS Vyšní Lhoty (Charita sv. Alexandra Ostrava).

Aktivity pro volný čas
Charita v řadě zařízeních SUZ MV ČR provozuje volnočasové dílny a pořádá a podporuje zejména sportovní
a kulturní aktivity, určené nejen dospělým, ale také jejich
dětem, kromě sportovních utkání, výstav, vánočních besídek též výlety a prázdninové tábory pro děti cizinců.

Ubytovny pro cizince se statusem strpění
Diecézní charita Litoměřice provozuje na základě smlouvy se Správou uprchlických zařízení MV ČR dvě ubytovny pro cizince s vízem za účelem strpění pobytu (Litoměřice a Brozany nad Ohří). Klientům je zde poskytováno
ubytování, stravování, každodenní sociální asistence,
řešení a předcházení sociálního napětí mezi ubytovanými
cizinci, běžné životní poradenství, materiální pomoc,
pomoc dětem s přípravou do školy, volnočasové aktivity.
Za rok 2006 bylo v Brozanech ubytováno 47 osob s vízem za účelem strpení a v Litoměřicích to bylo 64 těchto
osob.

AKTIVITY V INTEGRAČNÍCH
A POBYTOVÝCH ZAŘÍZENÍCH
PRO ŽADATELE O AZYL
Právní a sociální poradenství v azylových zařízeních
Pracovníci diecézních Charit pravidelně navštěvují azylová zařízení (pobytová a integrační zařízení SUZ
MVČR): Kostelec nad Orlicí, Seč a Jaroměř-Josefov (DCH
Hradec Králové), Zastávka u Brna a Zbýšov (DCH Brno),

Na život v nové zemi si nejrychleji zvykají děti
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Dílny
V pobytovém středisku v Kostelci nad Orlicí provozuje
DCH Hradec Králové řezbářskou dílnu a dílnu ručních
prací pro ženy, v roce 2006 zde nově vznikla hudební
dílna. Charita sv. Alexandra provozuje v PřS Vyšní Lhoty
řezbářskou dílnu a šicí dílnu a DCH Brno v PoS Zastávka
u Brna dílnu rukodělných prací pro ženy, v roce 2006 zde
nově vznikla hudební dílna.

Další volnočasové aktivity a mimořádné akce
DCH Hradec Králové se podílí finančními příspěvky na
pořádání kulturních a sportovních akcí pro děti, které se
pořádají v pobytovém středisku, organizuje výlety, soutěže, prázdninové pobyty na horách atd. Částečně finančně
podporuje také talentované děti, které navštěvují různé
zájmové mimoškolní aktivity nebo dojíždějí do střední
školy. DCH Brno organizovala ve spolupráci s dobrovolníky v pobytových střediscích Zastávka u Brna a Zbýšov řadu volnočasových aktivit: sportovní odpoledne
pro děti a mládež (turnaje, hry, soutěže), výlety do přírody či za účelem poznávání kulturních památek, akce
konané u příležitosti Mezinárodního dne uprchlíků,
Mezinárodního dne dětí, Dne otevřených dveří apod.
V rámci litoměřické diecéze organizovala FCH Česká
Lípa v roce 2006 řadu volnočasových aktivit pro zadržené cizince v ZZC Bělá-Jezová. ACH Praha zajišťovala ve
spolupráci s dobrovolníky v roce 2006 volnočasové aktivity pro cizince v PřS Letiště Praha-Ruzyně a ZZC Velké
Přílepy.

AKTIVITY V PŘIJÍMACÍCH
STŘEDISCÍCH PRO ŽADATELE
O AZYL
Přijímací středisko Letiště Praha-Ruzyně
V roce 2000 vznikl projekt „Letiště,“ který realizuje ACH
Praha. Cílem tohoto projektu je monitorování migrační
situace na pražském letišti v souvislosti s migrací
a poskytování právního, sociálního a speciálního poradenství, materiální pomoci a zajišťováním volnočasových
aktivit pro žadatele o azyl v Přijímacím středisku PrahaRuzyně.
Přijímací středisko Vyšní Lhoty
V přijímacím středisku Vyšní Lhoty poskytuje Charita sv.
Alexandra Ostrava právní poradenství žadatelům o přiznání mezinárodní ochrany. V zařízení provozuje šicí
a řezbářskou dílnu a humanitární sklad šatstva.

AKTIVITY V ZAŘÍZENÍCH PRO
ZAJIŠTĚNÍ CIZINCŮ
Charita pokračovala v aktivitách v záchytných zařízeních
pro cizince Velké Přílepy (ACH Praha), Bělá-Jezová (FCH
Česká Lípa), Frýdek Místek (CH sv. Alexandra) a Poštorná (OCH Břeclav). Cílem těchto aktivit je monitorovat
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dodržování lidských práv, poskytovat sociální a právní
poradenství, materiální pomoc, zajišťovat kulturní a volnočasové aktivity v zařízeních.

Velké Přílepy
Do 30. 6. 2007 bylo ve Velkých Přílepech zařízení pro
zajištění cizinců. (Od 1.7.2007 bude zařízení změněno na
Přijímací středisko pro žadatele o azyl – detašované pracoviště PřS Letiště Praha-Ruzyně.)
Hlavní aktivity, poskytované cizincům a žadatelům
o azyl ve středisku Velké Přílepy pracovníky Arcidiecézní charity Praha, bylo sociální a právní poradenství,
duchovní péče a zajišťování materiální pomoci. Od roku
2006 je nově v provozu humanitární šatník, díky kterému
je zabezpečeno ošacení pro klienty ve Velkých Přílepech
i v přijímacím středisku Letiště Praha-Ruzyně. Klienti
také využívají nabídky volnočasových aktivit, převážně
jde o společenské a kolektivní hry, jazykové kurzy,
výtvarné aktivity apod. Od roku 2004 zde pracovnice
ACH Praha konají také preventivní besedy pro ženy.
Cílem besed je seznámit žadatelky o azyl s problematikou obchodu se ženami a informovat je o možnostech
podpory a pomoci. Klientům byly distribuovány letáky
a brožury s informacemi a důležitými čísly na poradenská centra, policii apod.

Bělá-Jezová
Těžištěm aktivit FCH Česká Lípa v ZZC Bělá-Jezová bylo
v roce 2006 organizování volnočasových aktivit pro zadržené cizince a zajišťování preventivních besed zaměřených na informace o problematice obchodování s lidmi.
FCH Česká Lípa v zařízení též provozovala humanitární
sklad šatstva (průměrná návštěvnost za jeden výdajový
den byla 100 klientů).

Frýdek-Místek
Charita sv. Alexandra Ostrava v detenčním zařízení Frýdek-Místek poskytovala v roce 2006 zejména právní
a sociální poradenství, materiální a sociální pomoc, na
vyžádání též duchovní službu.

Poštorná u Břeclavi
V zařízení pro zajištění cizinců v Poštorné u Břeclavi provozovala v roce 2006 OCH Břeclav šatník pro ubytované
cizince. Šatník zásobovala šatstvem a organizovala výdej.
Za jeden výdejní den bylo vydáno až 160 ks oděvů.

POMOC OBĚTEM OBCHODOVÁNÍ
S LIDMI
Projekt, který je zaměřen na pomoc obětem obchodování
s lidmi vede ACH Praha již od roku 2001. Finančně ho
podporuje MPSV, MV ČR a MHMP.
Projekt je zaměřen na
● preventivní a vzdělávací aktivity: besedy na školách,
vzdělávání pracovníků, kteří s oběťmi přicházejí do styku
a preventivní besedy pro osoby ohrožené obchodováním

Setkání s jinými kulturami může být velkým obohacením

s lidmi (s tlumočením do rodného jazyka) – v detencích
(ve spolupráci s dalšími diecézními Charitami)
● a na přímou pomoc obětem obchodování s lidmi:
poskytování základní krizové intervence a následné péče,
sociální a právní poradenství včetně asistence při vyřizování osobních dokladů, chráněné ubytování a zprostředkování zdravotní a psychologické péče. Klientky též mají
možnost využít nabídky rekvalifikačních a sebevzdělávacích kurzů.

cizinecký zákon a zdravotní pojištění pro cizince a neformální akce určené pro uprchlíky, např. novoroční setkání
či poznávací výlet do Karlových Varů a setkání s českou
historií. MKC též uskutečnilo výstavu fotografií žadatelů
o azyl nazvanou „S odhalenou tváří.“ Akcí MKC se v roce
2006 zúčastnilo na 500 osob.

Multikulturní centra
Poskytují prostor pro setkávání, vzdělávání a navazování
sociálních vazeb legálně dlouhodobě usazených cizinců
a azylantů navzájem i se členy majoritní společnosti, což
vede k odbourávání stereotypů a předsudků ze strany
většinové společnosti.

Multikulturní centrum České Budějovice
Projekt Multikulturní centrum (MKC) je otevřen při Diecézní charitě České Budějovice od května roku 2003. Je
zaměřen na cizince, kteří v České republice pobývají
dlouhodobě nebo trvale, mají zájem o integraci a zároveň
si chtějí udržet vlastní identitu. Mezi pravidelné aktivity
MKC patří: bezplatná výuka češtiny pro cizince, bezplatná konverzace v angličtině (příp.jiných jazycích), setkání
přátel MKC, sportovní odpoledne. Příležitostně pořádá
MKC přednášky, besedy, diskuse, výstavy, koncerty,
exkurze a jiné aktivity (bezplatná výuka práce na PC).
Klienti multikulturního centra též mohou využít sociálně
právního poradenství.

Multikulturní centrum Plzeň
V roce 2006 organizovala DCH Plzeň sedm multikulturních večerů (otevřených i pro širokou veřejnost) v Plzni
a dalších městech. Večery byly zaměřené na téma: Palestina, Bělorusko, Srbsko, Sýrie, Mongolsko, Čečensko
a Kyrgyzstán a vždy je vedli cizinci. Dalšími aktivitami
MKC Plzeň byly v roce 2006 odborné semináře na téma:

Multikulturní centrum Brno
V roce 2006 vzniklo při DCH Brno Multikulturní centrum. Je primárně určené azylantům, cizincům žádajících
o azyl, cizincům s dlouhodobým i krátkodobým pobytem. MKC je otevřené i českým občanům, kteří se chtějí
setkávat s jinými kulturami a být informováni o jejich tradicích, zvycích apod. Velmi vítáni a zváni jsou především

INTEGRACE CIZINCŮ DO ČESKÉ
SPOLEČNOSTI
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zaměstnavatelé, kteří jsou schopni a ochotni zaměstnávat
cizince. MKC má za úkol napomáhat oboustranně úspěšnému začleňování cizinců do české společnosti, k čemuž
přispívají informační setkávání pro cizince (pomoc směřující k nalezení zaměstnání, organizace výstav a besed
pro veřejnost, besed a poradenství pro zaměstnavatele
a firmy a otevřené multikulturní večery).
Podpora integrace cizinců – síťový projekt
Diecézní charity Brno
Projekt je zaměřen na podporu integrace cizinců s trvalým
a dlouhodobým pobytem. V rámci DCH Brno se na projektu podílí oblastní Charity Blansko, Břeclav a Hodonín, kde
mají specializované poradny pro cizince. Smyslem projektu je přiblížit české veřejnosti cizineckou problematiku
a přispět k celkovému rozvoji vztahu cizinců a jejich komunit s občany ČR. Migrační oddělení DCH Brno v roce 2006
ve spolupráci s charitním multikulturním centrem organizovalo besedy, přednášky, výstavy fotografií, hudební
vystoupení a další akce pro cizince i českou veřejnost aj.
Integrace azylantů v oblasti bydlení a zaměstnání
DCH Plzeň a DCH Brno v roce 2006 vedly vlastní projekt
na integraci azylantů v oblasti bydlení a zaměstnání.
Cílem projektů bylo informování azylantů o státním integračním programu a předpisech v oblasti nájemního bydlení a pracovně právních vztahů, jakož i asistence při
vyhledání a zajištění trvalého bydlení a asistence při
vyhledání a zajištění pracovně právního vztahu.
Kurzy pro cizince
Charita pořádá pro cizince s různým druhem pobytového statusu kurzy zaměřené na jejich integraci do společnosti a úspěšnému začlenění na trh práce.
Integrační kurzy pro uznané azylanty
FCH Lovosice (DCH Litoměřice) zajišťovala v roce 2006
kurzy pro osoby s uděleným azylem v Integračním azylovém středisku Ústí nad Labem-Předlice. Obsahem
kurzů bylo seznámení azylantů s Českou republikou
a získání kompetencí potřebných pro integraci do společnosti. Kurzy byly zaměřeny zejména na sociálně právní
problematiku, kulturu a historii České republiky. Kurzy
probíhaly v rozsahu tří hodin týdně a financovala je SUZ
MV ČR. Obdobně zaměřený kurz zajišťovala v roce 2006
FCH Česká Lípa pro osoby s uděleným azylem v Integračním azylovém středisku Stráž pod Ralskem.
Integrační kurzy pro cizince
Poradna pro cizince při DCH Hradec Králové vede projekt na integraci cizinců a azylantů, podporovaný prostřednictvím krajského úřadu a fondu EU (SROP). Kromě
poradenství a volnočasových aktivit se zaměřuje na
vzdělávání – kurzy bezplatné výuky českého jazyka
a výuky na počítači v Hradci Králové. Multikulturní centrum při DCH České Budějovice poskytuje cizincům bezplatnou výuku češtiny, bezplatnou konverzaci v angličtině (příp. jiných jazycích), případně i bezplatnou výuku
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práce na PC. Multikulturní centrum při DCH Brno nabízí
cizincům bezplatné kurzy práce na PC a přístup k internetu zdarma (individuální vyhledávání pracovních možností).

MIGRACE A ROZVOJOVÁ
SPOLUPRÁCE
Prevence nelegální 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 přicházejí.
Humanitární oddělení ve spolupráci s migračním oddělením při SČKCH (dnes Charita ČR) vede na Ukrajině
a v Moldávii projekty, jejichž součástí jsou aktivity zaměřené na prevenci nelegální migrace do ČR.
DCH Litoměřice se od roku 2002 věnuje sportovním
a vzdělávacím aktivitám pro děti a mládež v romské
osadě Kojatice (okres Prešov, východní Slovensko).
Projekt Medevac
V roce 2006 se Arcidiecézní charita Praha organizačně
podílela na projektu Medevac, který byl určen dětským
pacientům, kterým není možné zajistit léčbu v jejich zemi
a jejichž stav je natolik vážný, že jsou ohroženi na životě.
Program financovalo MV ČR.
ADCH Praha poskytovala léčeným dětem (a jich
doprovodu) sociální služby, zajišťovala materiální potřeby a volnočasové aktivity. V průběhu roku 2006 přicestovalo do ČR v rámci projektu 10 nemocných dětí z Pákistánu, 4 z Iráku a 4 z Kosova, o něž se ACH Praha starala.
Tyto děti se ve třech různých nemocnicích podrobily chirurgickým zákrokům.
Diecézní charita Brno se v roce 2006 spolupodílela na
péči o 4 pákistánské děti, které přicestovaly do ČR v rámci projektu Medevac.
Vzdělávání běloruských studentů v ČR
Na podzim roku 2006 začala ACH Praha s podporou
Ministerstva zahraničních věcí ČR a ve spolupráci s partnerskými Charitami v Bělorusku podporovat nadané
běloruské studenty, kteří nemají možnost studovat vysokou školu ve své vlasti. Po ročním přípravném kurzu českého jazyka se studenti hlásí ke studiu na vysokou školu
v ČR. Sociální pracovnice ACH Praha koordinuje materiální zajištění studentů, zajišťuje sociální služby a poradenství a nabízí poznávací a kulturní program. Studenti
z Běloruska spolupracují s ACH Praha jako dobrovolníci,
připravují např. aktivity ve středisku Velké Přílepy.

PRÁCE S VEŘEJNOSTÍ
Snahou pracovníků Charity je přiblížit české veřejnosti
cizineckou problematiku a osvětou přispět k odstraňování xenofobních postojů a k celkovému rozvoji vztahů
cizinců a jejich komunit s občany ČR.

České Budějovice, DCH Plzeň a DCH Brno) nebo při
jiných příležitostech. DCH Hradec Králové uskutečnila
výstavu výrobků žadatelů o azyl v rámci Dne otevřených
dveří v PoS v Kostelci nad Orlicí. DCH Brno zorganizovala v září 2006 v rámci veletrhu Hospi medica na Brněnském výstavišti výstavu výrobků žadatelů o udělení
mezinárodní ochrany, které vznikly v charitní dílně rukodělných prací v PoS Zastávka u Brna.
DCH Brno zorganizovala na konci srpna 2006 Multikulturní festival na zámku v Hrubšicích u Ivančic,
v rámci něhož proběhl dětský den pro děti žadatelů
o azyl. ACH Praha uspořádala oslavu ke Světovému dni
uprchlíků, při níž byl promítán film na uprchlické téma,
následovala diskuze a ochutnávka cizokrajných jídel.
Dobrovolnice, které působily v roce 2006 při ACH Praha,
organizovaly v PřS Letiště Praha-Ruzyně fotografické
workshopy, při nichž imigranti ubytovaní v zařízení sami
vytvářeli portréty a autoportréty. Z fotografií vznikla
výstava s názvem: „S odhalenou tváří.“ Její vernisáž
se konala dne 23. 3. 2006 ve Francouzském institutu
v Praze.

KOORDINACE PRÁCE S CIZINCI
A UPRCHLÍKY V RÁMCI SČKCH
(DNES CHARITA ČR)
Přišli k nám a hledají novou naději

Spolupráce s médii
Pracovníci DCH Brno, DCH Hradec Králové, DCH
Litoměřice, DCH Plzeň, DCH České Budějovice a ACH
Praha informovali o své činnosti i cizinecké problematice
prostřednictvím článků v regionálním i celostátním tisku,
poskytovali rozhovory regionálním i celostátním rozhlasovým a televizním stanicím a distribuovali informační
letáky.

Národní migrační koordinátor ve SČKCH (dnes Charita
ČR) metodicky koordinuje migrační aktivity v jednotlivých diecézích, poskytuje informační servis a odborné
poradenství a řídí odborné kolegium pro otázky migrace
a uprchlictví v rámci CHČR na národní úrovni. Spolupracuje 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.

Besedy, přednášky
Pracovníci DCH Plzeň uspořádali v roce 2006 cyklus
besed „Cizinci a my,“ který byl podpořený Magistrátem
města Plzně, Komisí protidrogovou a prevence kriminality. Hlavním tématem besed jsou možnosti našeho soužití
s nově příchozími či odlišnými lidmi. Cílem projektu je
přispět k překonání bariér mezi cizinci a Čechy. Besedy
probíhají interaktivní formou. V roce 2006 se uskutečnilo
80 besed na plzeňských základních a středních školách.
Pracovnice poradny pro migranty a uprchlíky DCH
České Budějovice se podílely na přednáškové činnosti
pro Teologické a Zdravotně-sociální fakulty JU, gymnázia, SZŠ a jiných středních škol Českobudějovicka.
Besedy a semináře probíhají též v multikulturních centrech (DCH Plzeň, DCH České Budějovice a DCH Brno).

Výstavy, koncerty
Pracovníci Charity pořádali v roce 2006 výstavy nebo
koncerty buď v rámci akcí multikulturních center (DCH

CHARITA SPOLUPRACUJE
V OBLASTI MIGRACE
A INTEGRACE CIZINCŮ
● se státními orgány
● s nevládními a mezinárodními organizacemi
● se školami a školskými zařízeními
● se zdravotnickými zařízeními

V rámci SČKCH (dnes Charita ČR)
spolupráce probíhá
● s migračními asistenty z ACH Praha, DCH Plzeň, DCH
Litoměřice, DCH Brno, DCH Hradec Králové, DCH
ostravsko-opavské a s farními, městskými a oblastními
Charitami v rámci Sdružení Česká katolická charita (dnes
Charita ČR)
● s jednotlivými národními Charitami v rámci členství
v Caritas Europa a Caritas Internationalis
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VI. Hospodaření
STRUKTURA NĚKTERÝCH NÁKLADOVÝCH
POLOŽEK SČKCH
za rok 2006 [v tisících Kč]
Spotřeba drobného dlouhodobého majetku
Spotřeba kancelářských potřeb
Spotřeba materiálu na misích v zahraničí

1 588
362
19 174

Spotřeba ostatního materiálu

1 728

Náklady na tisk, odbor. literaturu a ostatní materiál

1 908

Spotřeba náhradních dílů k PC

118

Spotřeba potravin na zahraničních misích

220

Spotřeba elektrické energie

485

Spotřeba plynu, tepla

392

Spotřeba vody a stočné
Spotřeba PHM
Opravy a udržování budov a přístrojů

65
86
1 363

Cestovné (služební cesty tuzemské i zahraniční)

3 637

Letenky do zahraničí

1 400

Náklady na tříkrálovou sbírku
(složenky, pokladničky, cukr, inzerce, průkazky)

3 203

Náklady na novou sbírku (časové rozlišení)

1 660

Služby - novinářská činnost, fotopráce, propagace

160

Služby - inzerce

830

Služby - školení

128

Služby - tlumočení, překlady

412

Služby - webové stránky, údržba softwaru, internet

970

Služby - daňové a auditorské

464

Služby - projektové práce

650

Služby - revize budovy
Služby - úklid dodavatelsky

30
134

Služby - nákup potravin

320

Služby - lektorské, managerské poradenství

652

Služby - účetní

210

Právní služby

124

Služby - zahraniční mise (Srí Lanka, Indonésie, Čečensko)
Služby - ostatní
Náklady na telefon, poštovné
Mzdové náklady
Zákonné sociální a zdravotní pojištění
Náklady na stravování zaměstnanců
Dary sociálně potřebným
Bankovní poplatky
Pojistné
Odpisy hmotného majetku
Členské příspěvky Caritas Europa, Caritas Internacionalis

31 095
2 624
1 083
10 052
3 417
168
17 535
2 305
723
3 560
489

Daně a poplatky

4 719

Ostatní náklady

5 595

Daň z příjmů
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Celkový objem nákladů za rok 2006 činil 125 838 tis.
Kč. Oproti roku 2005 vzrostly náklady o 40 108 tis.
Kč. Jedná se především o náklady na spotřebovaný
materiál na misích – 5 000 tis. Kč a služby na misích
– subdodávky – 25 000 tis. Kč, dary sociálně potřebným – 5 500 tis. Kč, mzdové náklady – 500 tis. Kč,
náklady na tříkrálovou sbírku – 600 tis. Kč, odpisy
hmotného majetku – 1100 tis. Kč, opravy budov –
1 000 tis. Kč, bankovní poplatky – 1 700 tis. Kč.
Celkový objem výnosů za rok 2006 činil 124 505
tis. Kč. Oproti roku 2005 se výnosy zvýšily o 41 041
tis. Kč.
Výsledek hospodaření za rok 2006 vykazuje ztrátu ve výši 1372 tis. Kč. Oproti roku 2005 je ztráta
nižší o 894 tis. Kč.
Hospodářský výsledek ovlivnily příjmy z prodeje nemovitostí a cenných papírů, které SČKCH získala z odkázaného dědictví.
Účetnictví SČKCH bylo vedeno a účetní závěrka
byla sestavena v souladu se zákonem č. 563/1991
Sb. ve znění pozdějších předpisů a s vyhláškou
č. 504/2002 Sb. ve znění pozdějších předpisů pro
účetní jednotky, u kterých hlavním předmětem činnosti není podnikání, pokud účtují v soustavě podvojného účetnictví.
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Z misie v Somálsku

Úplný objem nákladů SČKCH za rok 2006

Přehled výnosů SČKCH za rok 2006
podle zdrojů

[tis. Kč]

[%]

hlavní čin.

doplňková čin.

125 838

100,00

121 204

4 634

Spotřeba materiálu
a energie

26 180

20,80

25 336

844

Náklady na služby

50 814

40,38

50 406

408

Osobní náklady celkem

13 741

10,92

12 090

1 651

4 719

3,75

4 669

50

25 402

20,19

25 383

19

3 560

2,83

1 898

1 662

933

0,74

933
489

Dotace MPSV
Dotace MV

Náklady celkem

[%]

124 505

100,00

14 257

11,45

60

0,05

Úroky

624

0,50

Kurzové zisky

924

0,74

99 792

80,15

Tržby z prodeje majetku

2 244

1,80

Přijaté příspěvky

1 784

1,43

845

0,68

872

0,70

3 103

2,49

Výnosy celkem
Tržby za vlastní výkony a zboží

Daně a poplatky
Ostatní náklady celkem

[tis. Kč]

Odpisy
Zůst. cena prodaného
majetku
Poskytnuté příspěvky

489

Daň z příjmů

0,39

39

39

Tržby za prodané zboží

Ostatní výnosy (dary )

Dotace MZV

Zůst. cena
prodaného majetku
Odpisy

Dotace MPSV
Poskytnuté
příspěvky

Přijaté příspěvky
Tržby z prodeje
majetku

Dotace MV
Dotace MZV
Tržby za vlastní
výkony a zboží

Ostatní
náklady
celkem

Úroky
Kurzové zisky

Spotřeba
materiálu
a energie

Daně
a poplatky
Osobní
náklady
celkem

Náklady na služby

Ostatní výnosy
(dary)

Caritas
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Přehled o stavu a pohybu majetku SČKCH za rok 2006
Stav
k 1. 1. 2006
Dlouhodobý majetek

Způsob
nabytí

[v tisících Kč]

Pořízení
dlouhod.
majetku

Vyřazení
dlouhod.
majetku

4 203

2 355

98 582

Oprávky

Stav
k 31. 12.
2006

2 203

98 227

2 247

72 598

budovy

73 809

tech. zhod.

1 036

zastavěný pozemek

19 501

dar

70

dopravní prostředky

2 012

nákup

1 831

268

597

2 978

přístroje, zařízení, inventář

1 057

nákup

133

1 096

-641

735

podíly v ovládaných osobách
ostatní dlouhodobé půjčky

200

200

2 003

cenné papíry
Drobný dlouhodobý majetek

19 571

dar

1133

66

1 937

925

208

2 964

2 964

Přehled o peněžních příjmech
a výdajích SČKCH za rok 2006

Vývoj a konečný stav fondů
SČKCH za rok 2006

[v tisících Kč]
Stav k 1. 1. 2006

65 187

[v tisících Kč]
Stav k 1. 1. 2006

133 902

Příjmy v r. 2006

205 074

Příjmy v r. 2006

181 679

Dary

178 972

Příjmy ze sbírky

60 803

Dotace

5 723

Dary

Příjmy z pronájmu

1 247

Příspěvky
od zahraničních organizací

79 537

Ostatní

35 635

Příjmy z termínovaných vkladů
Tržby
DPH
Ostatní
Výdaje v r. 2006
DPH
Úhrada závazků
Poskytnuté zálohy
Poskytnuté dary

22
12 240
784
6 086
194 650
1 106
20 395
3 411
97 235

Ostatní

72 503

Stav k 31. 12. 2006

75 611

Caritas
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Výdaje v r. 2006
Peníze poskytnuté ze sbírky
Dary
Výdaje
na zahraniční projekty
Ostatní
Stav k 31. 12. 2006

5 704

179 387
76 127
2 520
65 285
35 455
136 194

Brno

Počet zaměstnanců
fyzický
přepočtený

734
688

250
171
421
505
916
421
0

374
309

1 890
1 890
0

1 011
879
1 890

-1 421

-871

Investice stavební
Investice zařízení
Celkem invest. výdaje
Dotace na investice
Ostatní zdroje invest.
Celkem invest. zdroje
Investice: zdroje – výdaje

55
5
60
39
20
60

-1 421

260
834
005
709
575
454
831
668
184
036
520
043
033
340
269
875
197
47
064
639
247

-871

81

1

7
14
14
22
6
7
4
3

3
2
82

12
9
40
13

České
Budějovice

Hospodář. výsledek
Daň z příjmů
HV k rozdělení

Spotřeba mat. a ener.
39 255
Náklady na služby
30 128
Mzdové náklady
132 909
Soc. a zdr. pojištění
45 660
Dary
483
Ostatní náklady
14 578
Odpisy
8 741
Náklady celkem
271 754
Tržby za vl. výkony
21
Tržby od zdravotních pojišťoven
51 883
Tržby za služby
26 170
Dotace ministerstvo
25 544
Dotace kraje/okres
72 014
Dotace obec
35 424
Ostatní dotace
29 826
Ostatní výnosy
16 955
Dary tuzemské
9 974
Dary ze zahraničí
557
Sbírky církevní
2 418
Sbírky ostatní
96
Výnosy celkem
270 882

ACH/DCH
589
459
110
325
332
303
868
986
596
644
840
165
568
705
980
000
780
852
192
216
538

33
6
40
12
27
40

778
627

554
486
040
820
220
040
0

-1 448

-1 448

3
4
223

11
12
224
1
22
65
29
32
17
12
16
16

35
25
104
35

Hradec
Králové

Náklady a výnosy za rok 2006 [v tisících Kč]
593
075
444
589
2
898
894
495
722
453
522
686
930
60
0
326
043
196
330
73
341

58
53

0
0
0
0
0
0
0

-5 154

-5 154

20

2

1

25
3
10

1

2
6
10
3

Litoměřice

1 318
1 113

2 373
7 069
9 442
1 665
5 598
7 263
-2179

-3 245

-3 245

289
850
544
451
511
388
048
081
127
567
753
935
577
265
990
286
621
0
3 125
3 590
362 837

78
39
166
56
2
11
11
366
32
60
61
19
105
24
27
7
16

Olomouc
330
501
583
154
339
067
728
703
193
208
611
166
518
295
980
911
162
567
014
068
693

90
2
92
76
16
93

832
812

112
497
609
635
494
129
520

-9 010

-9 010

50
27
113
39
1
8
14
254
10
16
73
24
43
28
19
6
11
3
7
1
245

Ostrava –
– Opava
571
575
545
115
599
698
169
272
0
400
133
304
410
354
073
980
486
189
346
239
914

349
334

6 237
998
7 235
2 283
1 127
3 410
-3 825

-2 358

-2 358

2
102

12
21
11
25
20
3
1
4

2
4
105

18
12
49
17

Plzeň
293
282
035
581
485
350
987
013
443
249
195
287
356
548
426
269
061
253
850
775
174

20
3
24
4
1
6
-17

452
396

740
802
542
957
770
727
815

-7 839

-7 839

21
16
31
19
8
7
-1
102
4
4
1
216

15
37
58
19
8
73
11
224

Praha

2
3
6
3
2
6

156

3

62
90

2
7
156

48
15
61
21

389
347

645
638
283
361
922
283
0

-29

-29

128
801
609
331
365
053
136
423
0
0
483
000
0
0
17
407
487
0
0
0
394

Charitní
domovy řeholnic

180
814
052
417
535
280
560
838
0
0
317
820
0
0
0
681
537
150
0
0
505

40
35

3 070
3 070
0

1 106
1 964
3 070

-1 333
39
-1 372

124

5
30
69

14
4

26
50
10
3
17
14
3
125

SČKCH

488
319
836
332
226
069
962
234
286
440
544
950
406
991
561
152
348
811
339
696
525

028
504
532
226
007
233
299

5 324
4 714

213
32
245
141
81
222
-23

-32 708
39
-32 747

326
255
746
255
32
143
77
1 837
48
202
356
251
321
140
108
62
197
78
22
13
1 804

Celkem

ROZVAHA (bilance) k 31. 12. 2006 [v tisících Kč] SČKCH
AKTIVA
Stav k 1. 1. 2006
A Dlouhodobý majetek celkem:
98 582
I. Dlouh. nehmotný majetek celkem
79
Software
Drobný dlouhodobý nehmotný majetek
79
II. Dlouh. hmotný majetek celkem
109 623
Pozemky
19 501
Stavby
80 639
Samostatné movité věci a soubory
6 519
Drobný dlouhodobý hmotný majetek
2964
Ostatní dlouhodový hmotný majetek
Nedokončený dlouh. hmotný majetek
III. Dlouhodobý finanční majetek
2 203
Podíly v ovládaných a řízených osobách
200
Ostatní dlouhodobé půjčky
2 003
Ostatní dlouhodobý finanční majetek
0
IV. Oprávky k dlouh. majetku celkem:
-13 323
Oprávky k drobnému dlouh. nehmotnému majetku
-79
Oprávky ke stavbám
-6 830
Oprávky k samost. movitým věcem a souborům movitých věcí
-3 450
Oprávky k drobnému dlouh. hmotnému majetku
-2 964
Oprávky k ostatnímu dlouh. hmotnému majetku
B Krátkodobý majetek celkem:
127 036
I. Zásoby
2 202
Materiál na skladě
2 202
Zboží na skladě
0
II. Pohledávky celkem:
57 155
Odběratelé
2 665
Poskytnuté provozní zálohy
48 545
Ostatní pohledávky
1 065
Pohledávky za zaměstnanci
2 115
Daň z přidané hodnoty
Daň z příjmu
0
Jiné pohledávky
2 646
Dohadné účty aktivní
119
III. Krátkodobý fin. majetek celkem
65 221
Pokladna
1 261
Ceniny
34
Účty v bankách
63 926
IV. Jiná aktiva celkem
2 458
Náklady příštích období
1 818
Příjmy příštích období
640
Kursové rozdíly aktivní
AKTIVA CELKEM :
225 618
PASIVA
Stav k 1. 1. 2006
A. Vlastní zdroje celkem
222 241
I. Jmění celkem
232 644
Vlastní jmění
98 742
Fondy
133 902
II. Výsledek hospodaření celkem
-10 403
Účet výsledku hospodaření
Výsledek hospodaření ve schval. řízení
-2 266
Nerozdělený zisk, neuhrazená ztráta min. let
-8 137
B. Cizí zdroje celkem
3 377
III. Krátkodobé závazky celkem
2 876
Dodavatelé
1 356
Přijaté zálohy
18
Ostatní závazky
22
Zaměstnanci
579
Ostatní závazky vůči zaměstnancům
Závazky k ins.soc.zab.a veř.zdr.poj.
312
Daň z příjmů
0
Ostatní přímé daně
116
Daň z přidané hodnoty
196
Ostatní daně a poplatky
1
Závazky ze vztahu ke stát. rozpočtu
Jiné závazky
276
IV. Jiná pasiva celkem
501
Výdaje příštích období
375
Výnosy příštích období
126
PASIVA CELKEM :

225 618

Pohyb v r. 2006
-355
0
0
1 706
70
1 036
600
0

Stav k 31. 12. 2006
98 227
79

111
19
81
7
2

79
329
571
675
119
964

142
0
-66
208
-2 203
0
-2 247
44
0

2 345
200
1 937
208
-15 526
-79
-9 077
-3 406
-2 964

5 184
-1 483
-1 582
99
-3 297
-1 429
-584
-52
-2 036
26
3
882
-107
10 471
470
48
9 953
-507
-462
-51
6
4 829
Pohyb v r. 2006
3 093
4 465
2 173
2 292
-1 372
-1 372
2 266
-2 266
1 736
1 307
41
10
0
40
23
12
39
-7
-196
-1
151
1 195
429
281
148

132 220
719
620
99
53 858
1 236
47 961
1 013
79
26
3
3 528
12
75 692
1 731
82
73 879
1 951
1 356
589
6
230 447
Stav k 31. 12. 2006
225 334
237 109
100 915
136 194
-11 775
-1 372
0
-10 403
5 113
4 183
1 397
28
22
619
23
324
39
109
0
0
151
1 471
930
656
274

4 829

230 447

VÝKAZ ZISKŮ A ZTRÁTY SČKCH – výsledovka ke dni 31. 12. 2006 [v tisících Kč]
ČINNOSTI
H L AV N Í

HOSPODÁŘSKÁ

A. Náklady
I. Spotřebované nákupy celkem

25 336

844

Spotřeba materiálu

24 751

347

454

488

Spotřeba ost.nesklad.dodávek

77

9

Prodané zboží

54

Spotřeba energie

II. Služby celkem

50 406

408

Opravy a udržování

1 262

101

Cestovné

3 637

Náklady na reprezentace

753

3

Ostatní služby

44 754

304

III. Osobní náklady celkem

12 090

1 651

Mzdové náklady

8 852

1 200

Zákonné sociální pojištění

3 009

408

Ostatní sociální pojištění
Zákonné sociální náklady
IV. Daně a poplatky celkem

104
125

43

4 669

50

Daň silniční
Daň z nemovitostí
Ostatní daně a poplatky
V. Ostatní náklady celkem
Smluvní pokuty a úroky z prodlení
Ostatní pokuty a penále
Odpis nedobytné pohledávky
Kursové ztráty
Dary
Manka a škody

2
8

11

4 661

37

25 383

19

1
21
316

5

4 441
17 535
34

Jiné ostatní náklady

3 035

14

VI. Odpisy, prodaný majetek, tvorba rezerv a oprav.položek

2 831

1 662

Odpisy dlouh.nehmotného a hmotného majektu

1 898

1 662

Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku

933

VII. Poskytnuté příspěvky celkem

489

Poskytnuté příspěvky
NÁKLADY CELKEM

489
121 204

4 634

10 106

4 211

B. Výnosy
I. Tržby za vlastní výkony a za zboží celkem
Tržby za vlastní výrobky

1

Tržby z prodeje služeb

10 045

Tržby za prodané zboží

60

IV. Ostatní výnosy celkem

4 211

101 336

4

Úroky

620

4

Kurzové zisky

924

Zúčtování fondů
Jiné ostatní výnosy
V. Tržby z prodeje majetku, zúčt.rezerv a opr.položek celkem
Tržby z prodeje dlouh.nehmotného a hmotného majetku

99 687
105
2 244
96

Tržby z prodeje cenných papírů a podílů

2 148

VI. Přijaté příspěvky celkem

1 784

Přijaté příspěvky zúčtované mezi organizačními složkami

1 784

VII. Provozní dotace celkem

4 820

Provozní dotace
VÝNOSY CELKEM
C. Výsledek hospodaření před zdaněním
Daň z příjmů
Výsledek hospodaření po zdanění

4 820
120 920

4 215

-914

-419

39
-953

-419
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Poděkování
Vážení přátelé,

dostáváte do rukou výroční zprávu, ve které se
snažíme zhodnotit aktivity Sdružení Česká katolická charita za uplynulý rok.

V číslech, které tato zpráva obsahuje, je vyjádřeno nejen množství měřitelných údajů, jako jsou
počty těch, kterým jsme pomohli, počty pracovníků i objem hospodaření, ale i velké množství údajů, které se změřit nedají, to
je především mnoho drobných materiálních darů, dobrovolná práce a zejména
duchovní podpora všech, kteří se za práci Charity přimlouvají.

Za to všechno patří velký dík těm, kteří přispěli, aby i celý loňský rok mohla
Charita sloužit milosrdnou láskou církve bližním v nouzi.

Služba Charity si již získala své místo mezi poskytovateli sociálních a zdravotních služeb. A to nejen proto, že organizuje práci mnoha pracovníků a dobrovolníků, ale především proto, že se snaží, aby její služba byla co nejkvalitnější. A to
je velká výzva pro všechny charitní spolupracovníky, aby pomoc bližnímu byla
vždy na prvním místě našeho poslání.

Přeji Charitě, aby kvalitní práce byla náplní i dalšího budoucího období, a aby
Bůh i nadále žehnal naší práci.
Ing. Mgr. Oldřich Haičman
ředitel Charity Česká republika
(do 31. 12. 2006 generální sekretář
Sdružení Česká katolická charita)
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Jak lze podpořit práci Charity?
Práci Charity je možné podpořit několika způsoby. Například
dobrovolnickou prací: část svého volného času můžete věnovat klientům
Charity, kteří se kvůli postižení bez pomoci druhých neobejdou, zestárli nebo
prostě neměli v životě tolik štěstí. Budete vítáni. Stejně jako při třídění
a výdeji oděvů v charitním šatníku, jako vedoucí skupinky tříkrálových
koledníků nebo při anonymním dopisování s vězni.
Můžete také „adoptovat“ dítě z chudé země třetího
světa nebo přispět na některý z typů projektů na sbírkové
konto. Dárcům vystavujeme potvrzení. Při převodu peněz
z účtu na účet však můžeme vydat potvrzení teprve
po telefonickém nebo písemném kontaktu,
ze samotného čísla účtu nelze adresu
dárce zjistit.

22770022/0800

Sbírkové konto

číslo účtu
u České spořitelny a. s.
(jednotlivé účely jsou rozlišeny variabilními symboly,
uvedenými na www.charita.cz.)

Sbírkové konto Tříkrálové sbírky
číslo účtu

Caritas
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