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Vážení příznivci charitního díla,

za strohým popisem a číselnými statis-
tikami obsaženými v tomto „přehledu 
o činnosti za loňský rok“ se skrývají 
skutečné osudy – lidé v nouzi, kteří 
se bez pomoci někoho druhého neobejdou, 
chudé rodiny, vážně nemocní a nemo-
houcí, lidé bez domova, s mnohačetnými 
dluhy, lidé, kteří ztratili úctu sami k sobě 
nebo nevědí, jak dál v čím dál složitějším 
a uspěchanějším světě, který se jim může 
jevit jako „nepřátelský“. Právě o ně se stará 
Charita ve své celostátní síti odborných 
pracovišť a vrací jim naději a důstojnost. 

Loni, stejně jako v předloňském roce, 
ochromila společenský i hospodářský 
život na celé planetě pandemie nemoci 
covid-19. Vládou nastavené restrikce 
spojené s jejím zvládáním omezily rovněž 
činnost naší organizace, ztížily a znesnad-
nily našim pracovníkům pomoc potřeb-
ným. Pandemie však nezlomila našeho 
statečného ducha. Naopak!     

Těmi nejneohroženějšími byly sestry, kte-
ré své pacienty neopustily ani v těžkých 
chvílích, ale naopak přinášely kromě 
potřebné péče i laskavé slovo a psychic-
kou podporu. U osamělých pacientů byly 
často jediné, s kým tito lidé během dne 
promluvili. Zvláštní dík patří pracovní-
kům zajišťujícím humanitární a rozvojo-
vou pomoc v zahraničí. Chod rozvinutého 
charitního díla by nebyl možný bez pod-
pory od státních institucí, krajů, okresů, 
soukromých organizací, stejně jako od 
větších či menších dárců.

Kvůli pandemii covidu-19 se Tříkrálová 
sbírka musela v roce 2021 obejít popr-
vé zcela bez koledníků. Jen díky tomu, 
že přišli „dárci k pokladničkám“, k těm 
virtuálním v elektronickém prostoru, i ke 
„statickým“ na řadě míst v terénu, překro-
čil výnos sbírky hranici 80 milionů korun. 
Současně děkuji za podporu všem přízniv-
cům, partnerům, dárcům, sponzorům 
i pracovníkům médií, díky kterým se o naší 
službě a pomoci dozvídá široká veřejnost. 
Děkuji také za všechny dary a modlitby.

S úctou

Lukáš Curylo 
ředitel Charity Česká republika

Milí přátelé, sestry a bratři, 

spolupracovníci na charitním díle,

především bych vám chtěl poděkovat 
za nezištnost a obětavé nasazení, s jakým 
jste v loňském roce konali svoji práci 
v každodenních těžkých podmínkách. 
Většinu uplynulých měsíců jsme se 
potýkali s kolísající mírou pandemie 
nemoci covid-19 a z toho vyplývajícími 
omezeními normálního života, stresem, 
nejistotou a obavami, že nakazíme 
sebe nebo své blízké. Vnucená samota 
byla náročná a ubíjející.

Na prvním místě proto patří obdiv nás 
všech charitním ošetřovatelkám a cha-
ritním pečovatelkám, které se nezalekly 
rizika a obětavě šly za svými nemocnými 
a nemohoucími do jejich domácností. 
Se stejnou odvahou a odhodláním se 
do práce pustily také tisíce dobrovolníků, 
kteří pomáhali při likvidaci škod po 
tornádu, které loni v červnu s nebývalou 
razancí zasáhlo několik vesnic na Moravě 
i v Čechách. Profesí, které si zaslouží 
naši úctu, je ovšem celá řada, stačí se 
začíst do této výroční zprávy. 

Chci proto všechny povzbudit, protože 
vaše práce a námaha není a nebyla 
marná, a již nyní přináší velký užitek, 
úlevu a pomoc tolika lidem v nouzi! 
Tím, kdo jim přinesl radost a naději, 
jste právě vy. 

Na Charitu a její pracovníky, dobro-
volníky i nezištné příznivce a podporo-
vatele jsem hrdý. Chci vás ujistit o své 
duchovní blízkosti a své každodenní 
duchovní podpoře.

Rád vám všem žehnám!          
              

Mons. Pavel Posád

biskup, prezident Charity Česká republika
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Na základě dotazníkového šetření při-
pravila organizace Lumos ve spolupráci 
s Charitou a dalšími organizacemi zprá-
vu Podpora ohrožených rodin v České 

republice s podtitulem Výzkumná zpráva 

o kapacitách sociálně aktivizačních 

služeb pro rodiny s dětmi (tzv. SAS). 
Jde o první zprávu svého druhu specific-
ky zaměřenou na kapacity SAS v Česku. 
Zpráva je doplněna řadou příkladů z praxe 
Charity Česká republika.

Omezení činnosti sociálních služeb 
vládními opatřeními v roce 2020 citelně 
zasáhlo ty nejzranitelnější mezi námi, jak 
ukázal průzkum Charity Česká republika 

ke zvládnutí koronakrize. Popisuje 
největší obtíže, s nimiž se pracovníci 
museli vyrovnávat, aby mohli zůstat 
na blízku potřebným, ale odhaluje 
i ztrátu motivace řady nejchud-
ších něco se svou situací dělat. 
Sběr dat o fungování služeb
v síti Charity provedli
v dubnu 2021 pracovníci 
z oddělení advokační
a analytické činnosti 
Charity Česká republika. 
Na interpretaci a analýze 
sebraných dat se 
podíleli sociologové 
z odboru církevních
dat České biskupské 

FEAD 2020

říjen 2016 – červen 2023 
FEAD, MPSV – OP potravinové 

a materiální pomoci

Pokračovalo poskytování potravinové 

a materiální pomoci lidem a rodinám 

v nouzi financované z prostředků Fondu 
evropské pomoci nejchudším osobám 
(FEAD) a ze státního rozpočtu prostřed-
nictvím operačního programu potravino-
vé a materiální pomoci (PoMPo II).

Podařilo se nám splnit náročné podmínky 
pro zadávání veřejných zakázek, jejichž 
splnění vyžaduje Úřad Vysokého komisaře 
OSN pro uprchlíky (UNHCR). Díky tomu 
jsme k 10. březnu 2021 získali takzvaný 
PQP status (Pre-qualification for Procu-

konference. Průzkumu se zúčastnili 
poskytovatelé tzv. registrovaných 
sociálních služeb. 

Iniciativa Za bydlení, mezi jejíž aktivní 
podporovatele patří i Charita Česká re-
publika, vydala Zprávu o vyloučení 

z bydlení za rok 2021, jejíž hlavní závěry 
22. června představila v rámci kulatého 
stolu Bydlení jako problém v Senátu PČR 
za účasti našich zástupců. Prezentace 
médiím proběhla při tiskové konferenci
17. srpna v pražském hotelu Marianeum.

Celkem bylo v roce 2021 podpořeno po-

travinami téměř 48 000 lidí a materiál-

ní pomoc obdrželo téměř 47 000 lidí. 

rement), který platí do roku 2025. Výsled-
né hodnocení se vztahuje na celou organi-
zaci a platí tedy pro všechny mise Charity 
Česká republika, které jsou tímto připra-
vené na případnou spolupráci s Úřadem 
Vysokého komisaře OSN pro uprchlíky.

Do průběhu tradiční Tříkrálové sbírky, 
největší dobročinné sbírkové akce 
v České republice, zasáhla pandemie 
koronaviru, a tak se koleda musela obejít 
bez koledníků v ulicích. Přestože do sbír-
ky bylo možné přispět pouze online nebo 
prostřednictvím statických pokladniček, 
vynesl 21. ročník úctyhodných 81,476 
milionu korun (viz s. 10). / V dubnu jsme 
spustili první ročník nové celorepublikové 
sbírky s názvem Daránek dětem, která 
odkazuje k velikonočním svátkům 
a která se cíleně zaměřuje na pomoc 
a podporu nezletilým, kterým hrozí sociál-
ní vyloučení. / Na pomoc rodinám zasa-
ženým pandemií covidu-19 jsme v květnu 
vyhlásili celostátní sbírku Naděje se 

vrátí, z jejího výtěžku jsme financovali 
sociální a zdravotní projekty zaměřené 
na zmírnění dopadů krize. / Koncem 
června zasáhlo jihomoravské obce na 
Břeclavsku a Hodonínsku a v menší míře 
i na Lounsku ničivé tornádo, které silně 
poničilo celou místní infrastrukturu, 
způsobilo značné škody na veřejném 
i soukromém majetku a bohužel si vyžá-
dalo také několik obětí na životech. 
Bezprostředně po katastrofě vyhlásila 

Diecézní charita Brno humanitární 

sbírku, ze které poskytovala humanitární 
pomoc, psychosociální pomoc a rozdělova-
la finanční prostředky na obnovu postiže-
ným domácnostem. Rada ředitelů Charity 
Česká republika současně na pomoc 
zasaženým oblastem odsouhlasila 
uvolnění 500 tisíc korun  z krizového 
fondu Charity ČR. / Na tiskové 

konferenci v hotelu Marianeum 
na pražských Vinohradech jsme 
29. června prezentovali novinářům 
a odborné veřejnosti závěry průzkumu 

Charity Česká republika ke zvládnutí 

koronakrize v období od jara 2020 do 
jara 2021. / Ve spolupráci s gruzínským 
ministerstvem zdravotnictví jsme 
představili takzvaný COVID Lab, 
který se stal klíčovým nástrojem 

ke zvládnutí pandemie v Gruzii, kde již 
několik let systematicky pomáháme se 
zaváděním moderních IT systému do 
zdravotnictví. / Díky grantu od Rozvojo-
vého programu OSN zahájila Charita Čes-
ká republika svůj dosud největší projekt 

rozvojové pomoci v irácké provincii An-

bár, který pomůže více než třem tisícům 
místních lidí. / V reakci na silné zemětře-

sení, které zasáhlo Haiti, vyhlásila Cha-
rita Česká republika veřejnou sbírku na 
pomoc lidem postiženým touto živelní ka-
tastrofou. / Kvůli znovuovládnutí Afghá-
nistánu hnutím Tálibán a s tím související 
zhoršující se bezpečnostní situací, která 
vede k nárůstu počtu uprchlíků ze země, 
jsme v září vyhlásili veřejnou sbírku 
Charita pro Afghánistán. / Pro osmý roč-
ník lidskoprávního filmového festivalu 

Mnoho světů, který probíhal v říjnu v Ji-
lemnici, zprostředkovala Charita Česká 

republika dva filmy: snímky „Bohu žel“ 
režiséra Saši Dlouhého a „Easy Lessons“ 
maďarské režisérky Dorottyi Zurbó. / Jako 
dlouholetý partner jsme se rovněž v roce 
2021 aktivně zapojili do jarního i podzim-
ního kola Sbírky potravin, kterou v Česku 
organizují potravinové banky.

VÝZNAMNÉ 
UDÁLOSTI A PROJEKTY
V CHARITĚ ČESKÁ REPUBLIKA 
V ROCE 2O21

PROJEKTY

PQP
STATUS

ANALÝZY
A VÝZKUMY

https://svet.charita.cz/aktuality-svet-charita/charita-ceska-republika-zavedla-v-gruzii-system-covid-lab/
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Od UNICEF (Dětský fond OSN) jsme v roce 
2021 obdrželi po vyhodnocení zprávy, jak 
se naše organizace věnuje ochraně před 
sexuálním vykořisťováním a zneužívá-
ním, tedy takzvané PSEA (Protection from 

V rámci veřejné sbírky pro Českou repub-
liku spravujeme Vojenský fond solidarity 
určený na podporu rodin vojáků, kteří 

zahynuli při výkonu služby doma nebo 

v zahraničí. Fond rovněž poskytuje po-
moc vojákům v činné službě, kteří utrpěli 
těžké zranění, vážně onemocněli nebo je 
postihlo úmrtí v rodině. Charita Česká 
republika spravuje rozsáhlou databázi 
firemních i individuálních dárců, kteří do 
fondu přispívají, a s výborem fondu úzce 
spolupracuje při zpracování darovacích 
smluv a poskytování finanční pomoci. 

Cenu Charity udělujeme za obětavou 
práci vynikajícím pracovníkům, dobro-
volníkům či podporovatelům každoročně 
od roku 2008, přičemž jednotlivé kandi-
dáty nominují diecézní Charity se souhla-
sem místního biskupa. V roce 2020 neby-
lo možné kvůli epidemiologické situaci 
předání cen uskutečnit, a tak se v roce 
2021 spojil ceremoniál předávání ocenění 
za oba roky do jedné velké slavnostní 
události. Ceny Charity Česká republika 

Sexual Exploitations and Abuse), vůbec 
nejlepší možné hodnocení a naše rizi-

kové skóre se snížilo na nízké. Výsledné 
hodnocení platí pro celou organizaci po 
dobu pěti let. 

V roce 2021 zaznamenal výtěžek Vojen-
ského fondu solidarity opět rostoucí 
tendenci. Množství charitativních akcí
se zapojením veřejnosti a poskytnutá fi-
nanční pomoc vojákům a jejich rodinám 
v těžké životní situaci dárce oslovuje 
a motivuje je k  finanční podpoře fondu. 
Administrovali jsme finanční dary v cel-

kové výši 8 181 127 Kč, formou darova-

cích smluv bylo rozděleno 750 900 Kč. 
Vojenský fond solidarity vydává samo-
statnou výroční zprávu, zveřejňovanou 
na www.fondsolidarity.army.cz. 

za rok 2020 (nominovaní jsou uvedeni 
v naší výroční zprávě za rok 2020) a 2021 
převzali laureáti obou ročníků z rukou 
ředitele Charity Lukáše Curyla v katedrále 
sv. Víta, Václava a Vojtěcha na Pražském 
hradě dne 19. října 2021. Mši svatou 
ke cti sv. Vincence z Pauly, za charitní 
dílo a příznivce Charity celebroval 
Mons. Pavel Posád a další tři prezidenti
diecézních Charit.

Na Cenu Charity Česká republika 

za rok 2021 byli nominováni:

Josef Novotný
terapeut, Oblastní charita Jihlava
Ivanka Petrusová
sestra i pečovatelka, 
Oblastní charita Horažďovice
Ludmila Hladká
vedoucí ošetřovatelské služby a DHP, 
Oblastní charita Nové Hrady u Skutče
Pavlína Šimková
vedoucí Charitní ošetřovatelské 
služby Mladá Boleslav
Pavel Holubář
podnikatel a filantrop, 
dobrodinec Charity Šumperk
Milan Uhlíř
jednatel společnosti UNITA, 
Bílá Voda u Javorníka
Džemal Gërbani
vedoucí Azylového domu 
sv. Františka v Plzni

HODNOCENÍ 
UNICEF

VOJENSKÝ 
FOND
SOLIDARITY

CENA 
CHARITY 
ČESKÁ 
REPUBLIKA

 Diecézní charita Brno pomáhá 
v obcích zasažených tornádem a díky 
prostředkům z rekordní sbírky už rozděli-
la finanční pomoc pro 1 232 domácností. 
_____   V Brně slavnostně otevřeli zrekon- 
struované prostory služeb Celsuz a Chráně-
ného bydlení sv. Michaela. _____  Do sbír-
ky Koláč pro hospic se zapojilo Vysoké 
učení technické v Brně, a mělo tak podíl 
na rekordním výtěžku 1,8 mil. korun pro 
paliativní péči v brněnské diecézi.  _____   

 Získala Quality Label pro hostová-
ní a vysílání zahraničních dobrovolníků 
a zapojení se do Evropského sboru solida-
rity. _____   Proběhla rekonstrukce střechy 
Domu sv. Františka ve Veselí nad Lužnicí, 
který je chráněným bydlením pro osoby 
se zdravotním postižením nad 30 let. 
_____   Diecézní charita České Budějovice si 
připomněla 30 let od svého vzniku. _____   
Farní charita Jindřichův Hradec rozšířila 
služby Noclehárny sv. Antonína, nově 
jsou tak poskytována lůžka také pro ženy. 
_____   Farní charita Jindřichův Hradec 
rozšířila Nízkoprahové zařízení pro děti 
a mládež Kompas o terénní formu. _____   
Oblastní charita Třeboň začala nově po-

 Ve Dvoře Králové byl uveden 
do provozu nový charitní denní stacionář 
Serafína, který pomáhá lidem s mentál-
ním a kombinovaným postižením ve věku 
16–65 let. _____   Při Domácím hospici 
Andělů strážných v Holicích byl zahá-
jen provoz paliativní ambulance. _____   
Oblastní charita Rychnov nad Kněžnou 
otevřela nové Nízkoprahové denní cen-
trum pro lidi bez domova „Zastávka“. 
_____   Oblastní charita Chrudim začala 
poskytovat domácí hospicovou péči ne-
vyléčitelně nemocným a jejich rodinám.  

Dobrovolnické centrum Diecézní charity 
Brno propojilo 22 osamělých lidí s dobro-
volníky díky projektu Dobré srdce domů. 
_____   Oblastní charita Břeclav otevřela 
samostatné středisko Charitní záchranné 
sítě pro pomoc lidem, kteří propadají běž-
ným systémem služeb. _____   Oblastní 
charita Žďár nad Sázavou rozšířila služby 
mobilního hospice, protože poptávka po 
paliativní péči stále roste.  
 

skytovat pečovatelskou službu v oblasti 
Chlumu u Třeboně. _____   Oblastní cha-
rita Strakonice začala poskytovat osobní 
asistenci na Blatensku. _____   Diecézní 
charita České Budějovice převedla několik 
svých služeb na místní Charity (Farní 
charita Tábor, Městská charita České 
Budějovice), pod diecézní Charitou tak 
zůstávají pouze služby s celokrajskou 
působností. _____   Farní charita Tábor 
převzala od Města Tábor provozování 
noclehárny pro muže. _____   Proběhlo 
sloučení Oblastní charity Písek a Farní 
charity Milevsko.  _____   Oblastní charita 
Horažďovice začala provozovat první 
sociálně aktivizační byt v Horažďovicích.

_____   Otevření nově zrekonstruované 
budovy charitního Centra Přístav v Kutné 
Hoře. _____   Byly dokončeny stavební 
práce na vybudování nového zázemí pro 
mobilní hospic a domácí hospicovou péči 
s paliativní ambulancí a stacionářem 
v Centru sv. Pia v Červeném Kostelci. 
_____   Oblastní charita Pardubice získala 
za poskytování služeb lidem ve zdravotní 
a sociální nouzi ocenění Nezisková orga-
nizace roku, které už podesáté uděloval 
Pardubický kraj a Koalice nevládek Par-
dubicka (KONEP). _____   Oblastní charita 

V DIECÉZÍCH V ROCE 2O21 
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Dvůr Králové oceněna městem Dvůr 
Králové nad Labem za aktivní pomoc 
během koronavirové pandemie.

 Diecézní charita Litoměřice 
oslavila 30 let svého působení. _____   
V rámci zjednodušení rozlišení Charit 
došlo ke zrušení označení farních 
a oblastních Charit. _____   Podařilo se 
profesionalizovat službu asistovaných 
kontaktů, a tím výrazně narostl objem 
klientů. _____   V kategorii Velká nezis-
kovka se Charita Česká Lípa umístila 
v soutěži Neziskovka roku v TOP 5. _____   
Byla zahájena kompletní rekonstrukce 
a přístavba Azylového domu Jonáš
v České Lípě. _____   Charita Most zahájila 
provoz Zařízení pro děti vyžadující 
okamžitou pomoc „Mosťáček“. _____   
Byla dokončena vestavba lůžkového 
výtahu a pořízeny polohovací postele 
pro klienty v Domě pokojného stáří 
sv. Ludmily v Chabařovicích. _____   
Byla dokončena rekonstrukce Střediska 
sociální prevence a humanitární pomoci 

v ul. Marie Pomocné v Litoměřicích. 
_____   Charita Litoměřice otevřela první 
Integrované výcvikové centrum pro 
neformální pečovatele v kraji. _____   
Ředitelka Charity Litoměřice byla zvolena 
místopředsedkyní Asociace poskytovatelů 
sociálních služeb pro Ústecký kraj. _____   
Charita Litoměřice získala jako jediný 
poskytovatel v ČR odbornost 720 paliativ-
ní medicína v pobytové sociální službě.

udělena jako první neziskové organizaci 
v ČR a současně jako prvnímu poskyto-
vateli sociálních služeb v ČR prestižní 
značka kvality Czech Made. _____  Charita 
Valašské Meziříčí získala v rámci projektu 
Senior finanční podporu od Výboru 
dobré vůle – Nadace Olgy Havlové. _____   
Vedoucí Domácí zdravotní a paliativní 
péče Michaela Zuzaňáková převzala 
čestné uznání v kategorii Osobnost 
neziskového sektoru Zlínského kraje 
za rok 2020 za dlouholetou a obětavou 
činnost v oblasti neziskového sektoru. 
_____   Jitka Švejnohová z Charity 
Vyškov byla oceněna v anketě Osobnost 
nestátních neziskových organizací Jiho-
moravského kraje. _____   Arcibiskup 
Jan Graubner požehnal 9. září 2021 
novému zázemí pro mobilní hospic 
Charity Šumperk. _____   Charita Svitavy 
otevřela novou službu Domácí zdravotní 
péče – ošetřovatelská a paliativní.

sociálních bytů v Ostravě-Kunčičkách 
s podporou fondu EU. _____   Rozšíření 
komunitní práce do další sociálně vylou-

 Charita Konice otevřela novou 
terénní formu odlehčovací služby. _____   
Při péči o zdravotně postižené dospělé 
i dětské občany v regionu Kroměřížska 
nově pomáhá pět vozidel Škoda Kamiq 
pro Osobní asistenci. _____   Charita 
Olomouc rozběhla projekt Učíme se 
online a zároveň s ním sbírku k dovy-
bavení PC pro rodiny a děti v nouzi. 
_____   Charita Olomouc ve spolupráci 
s Cyrilometodějským institutem CMKA 
uspořádala v rámci oslav 100. výročí 
vzniku Charity na Moravě online konfe-
renci věnovanou tématu Počátky charit-
ního díla na Moravě v první polovině 
20. století. _____   Tradiční Romská 
pouť se po dvou letech vrátila na Svatý 
Kopeček u Olomouce. _____   Vítězem 
prestižní celostátní ankety Anno 
(osobnost neziskového sektoru) se stala 
Martina Marečková z Charity Uherský 
Brod. _____   Uherskobrodské Charitě byla 

 Otevření již čtvrté pobočky 
sociálně-dluhové poradny v Ostravě-Kun-
čičkách. _____   Vybudování šesti nových 

DIECÉZE
PLZEŇ

ARCI-
DIECÉZE
PRAHA

ŘECKO-
KATOLICKÁ 
CHARITA

DIECÉZE
LITOMĚŘICE

ARCI-
DIECÉZE
OLOMOUC

DIECÉZE 
OSTRAVSKO-
-OPAVSKÁ

čené lokality Ostravy-Vítkovic. 
_____   Noclehárna sv. Martina 
v Bohumíně oslavila 10. výročí vzniku 
služby. _____   Charita Český Těšín 
rozšířila územní působnost Charitní 
poradny o obce Soběšovice, Horní 
Bludovice, Horní Suchá a Komorní 
Lhotka. _____   Charita Hrabyně oslavila 
15. výročí poutí ke své patronce sv. Kláře. 
_____   Charita Jablunkov oslavila 
20. výročí. _____   Charita Kopřivnice 
získala dva nové vozy pro zdravotní 

 Po ničivé bouři v obci Stebno 
poskytl charitní tým krizových interventů 
místním obyvatelům okamžitou humani-
tární pomoc a psychologickou podporu, 
dále rozdělila Charita postiženým rodi-
nám více než 630 tisíc korun ze svého 
transparentního účtu. _____   Oblastní 
charita Klatovy otevřela nové komunitní 
centrum Dotek pro mezigenerační 
setkávání. _____   Diecézní charita 
otevřela kontejner pro uchovávání 

 Sídlo Arcidiecézní charity Praha 
v Londýnské ulici prochází velkou rekon-
strukcí, v přízemí objektu vznikne nové 
Komunitní centrum sv. Anežky pro rodiny 
s dětmi v nepříznivé sociální situaci a pro 
lidi z odlišného sociokulturního pro-
středí. _____   Byly zahájeny přípravy na 
rekonstrukci Domova sv. Václava ve Staré 
Boleslavi pro lidi, kteří svůj život zasvě-
tili kněžské službě a službě církvi. _____   
Arcidiecézní charita Praha nově provo-
zuje kostel Panny Marie Matky ustavičné 
pomoci a sv. Kajetána v pražské Nerudově 
ulici. _____   Charita Vlašim vybudovala 

 Aktivity Řeckokatolické charity, 
tradičně zaměřené především na práci 
s dětmi a rodinami cizinců, byly částečně 
přesunuty do online prostoru, teprve po 
odeznění restriktivních opatření se vrátily 
do normálního režimu a setkávání „na-
živo“. _____   Nezanedbatelný podíl měla 
také na organizaci a financování křesťan-
sky zaměřeného letního tábora pro děti 
a mládež. _____   Duchovní podpora jed-
notlivců v nemocničním prostředí 
a v domácí péči, týkající se desítek až sto-

a sociální služby. _____   Charita Nový 
Jičín oslavila 10. výročí. _____   Charita 
Odry rozšířila stávající prostory Denního 
stacionáře a navýšila kapacity pro své 
klienty. _____   Charita Opava dokončila 
rekonstrukci sociálně-terapeutické dílny 
RADOST. _____   Charita Ostrava zpro-
voznila Charitní dům sv. Benedikta Labre 
v Ostravě-Vítkovicích a zrekonstruovala 
Charitní dům sv. Zdislavy – azylový dům 
pro matky s dětmi. _____   Charita Ostra-
va oslavila 30. výročí založení organizace. 

potravin nebo základních hygienických po-
třeb pro lidi v nouzi na Domažlicku. _____   
Diecézní charitě Plzeň se díky dotačním 
programům z evropských fondů (IROP, 
ITI) podařilo získat tři nové vozy Škoda 
Fabia, které využívají plzeňské charitní 
služby. _____   Ředitel Diecézní charity 
Plzeň, Ing. Jiří Lodr, postoupil do užšího 
výběru top 10 osobností neziskového sek-
toru, který vyhlašuje Asociace nestátních 
neziskových organizací v České republice.

nové zázemí pro své služby, kde vzniklo 
zároveň komunitní centrum.  _____   
Charitní Domov svaté Rodiny, který byl 
prvním pobytovým zařízením pro lidi 
s mentálním a kombinovaným postižením 
v hlavním městě a dnes pečuje o sedm 
desítek klientů, oslavil 30. výročí svého 
založení. _____   Arcidiecézní charita 
Praha vyhlásila sbírku na pomoc zod-
povědným dlužníkům, které podpořila 
v oddlužení v rámci akce Milostivé léto. 
Stovky dárců pomohly dlužníkům 
zbavit se 113 exekucí v celkové výši 
přes 7 milionů korun.

vek lidí, se nezastavila ani během 
covidu. _____   Pokračovala rovněž práce 
s odsouzenými a obviněnými osobami 
pocházejícími ze zemí bývalého Sovětské-
ho svazu, kteří jsou umístěni ve věznicích 
Ostrov nad Ohří a Horní Slavkov. _____   
Duchovní i přímé finanční pomoci se do-
stalo také cizincům, kteří se ocitli v těžké 
životní situaci (např. náhlá onemocnění 
osob bez zdravotního pojištění, v jednom 
případě jsme poskytovali pomoc při 
repatriaci zemřelého na Ukrajinu). 
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Tříkrálové pokladničky byly umístěny 
na veřejně přístupných místech ve všech 
regionech: v charitních centrech, 
v kostelech, na úřadech nebo v obchodech 
a nashromáždilo se v nich 52 357 807 Kč. 
Dále bylo možno podpořit sbírku návště-
vou online koledy na tříkrálovém webu 
a darem do online kasičky či přímo na 
účet Tříkrálové sbírky, kde se nakonec 
sešlo 24 808 192 Kč, nebo formou DMS, 
která přinesla 2 146 428 Kč.

I když byly vzhledem k situaci zrušeny 
všechny doprovodné akce, přesto koled-
níci ani dárci nepřišli o požehnání, které 

pronesl otec Mons. Josef Suchár, farář 
z Neratova v Orlických horách. Diváci 
nebyli ochuzeni ani o tradiční Tříkrálo-

vý koncert – tentokrát ovšem pouze ze 
studia. Byl odvysílán v přímém přenosu 
na ČT1 a díky němu přibylo na sbírkovém 
účtu 2 163 861 Kč.

Vykoledované peníze pomáhají stále vy-
lepšovat charitní služby a jejich prostřed-
nictvím i životy našich klientů: slouží 
lidem v nouzi a na okraji – seniorům, 
do jejichž domácností dojíždějí charitní 
pečovatelky a ošetřovatelky, matkám 
s dětmi v tísni, které hledají ztracenou 
rovnováhu v azylových domech, lidem 
s postižením navštěvujícím charitní sta-
cionáře, lidem bez domova v charitních 
noclehárnách nebo lidem vážně nemoc-
ným v péči domácí služby a hospicové 
péče. Část výtěžku pak putuje na rozvojo-
vou a humanitární pomoc v zahraničí.
Výtěžek se rozděluje každý rok podle 
stejného klíče a předem daných a jasných 
pravidel: 65 % částky se vrací Charitám, 
které ji vykoledovaly, 15 % využívají na 
své projekty diecézní Charity, 10 % putuje 
na pomoc potřebným do zahraničí a do 
krizového fondu, z něhož se čerpá při mi-
mořádných událostech, 5 % se využije na 
celostátní projekty a 5 % pokrývá podle 
zákona režii sbírky.

Tříkrálová sbírka má svoji 
vlastní webovou stránku: 
www.trikralovasbirka.cz.

TŘÍKRÁLOVÁ
SBÍRKA

Pandemie nemoci covid-19 a s ní související 
přísná protiepidemická opatření přenesly
v roce 2021 tradiční Tříkrálovou sbírku do 
online prostoru. Koledníci poprvé v historii této 
největší a nejúspěšnější sbírkové akce v České 
republice nemohli vyjít do ulic, a tak si od 
1. do 24. ledna 2021 připravili tři králové alespoň 
koledu virtuální a do sbírky bylo možné přispět 
pouze online nebo prostřednictvím „statických 
pokladniček“. Navzdory nepříznivé situaci 
činil celkový výtěžek sbírky úctyhodných 
81 476 288 korun.

Diecéze    

ACH OLOMOUC

ACH PRAHA

DCH BRNO

DCH ČESKÉ BUDĚJOVICE

DCH HRADEC KRÁLOVÉ

DCH LITOMĚŘICE

DCH OSTRAVSKO-OPAVSKÁ

DCH PLZEŇ

KOLEDA ZE STATICKÝCH
KASIČEK CELKEM

ONLINE KOLEDA CELKEM

TŘÍKRÁLOVÝ KONCERT

DMS KOLEDA

CELKEM

Počet statických 
kasiček 

  3 631

  1 416

  3 530

  1 449

  2 904

     552

  2 844

     989

17 315

Výnos 
z online koledy

  3 081 973 Kč

  1 292 130 Kč

  4 086 661 Kč

     718 644 Kč

  2 582 648 Kč

     512 250 Kč

  3 331 702 Kč

     637 590 Kč

52 357 807 Kč

24 808 192 Kč

  2 163 861 Kč

  2 146 428 Kč

81 476 288 Kč

Výnos ze 
statických kasiček

14 526 495 Kč

  2 468 771 Kč

13 426 047 Kč

  3 057 191 Kč

  7 642 389 Kč

     915 267 Kč

  8 419 203 Kč

  1 902 444 Kč
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V sociální a zdravotní 

oblasti pracuje na celonárodní úrovni 

devět odborných kolegií: 
_____   Kolegium azylových domů 
             pro matky s dětmi v tísni
_____   Kolegium poraden
_____   Kolegium sociálně aktivizačních 
             služeb pro rodiny s dětmi
_____   Kolegium sociálních 
             pracovníků-metodiků
_____   Kolegium sociálních projektů
_____   Kolegium sociálních služeb 
             pro osoby bez přístřeší
_____   Kolegium sociálních služeb 
             pro seniory
_____   Zdravotnické kolegium
_____   Kolegium dobrovolnictví

V rámci celostátní „rodiny“ Charit jsme 
v průběhu roku 2021  poskytovali 1 336 

služeb. Sociální služby jsou registrovány 
podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních 
službách, jenž je člení na tři typy:
             1. odborné sociální poradenství, 

             2. služby sociální péče, 

             3. služby sociální prevence. 

Hájíme zájmy 

znevýhodněných a ohrožených

Věnujeme se nejen přímé pomoci lidem 
v obtížné situaci, ale také advokační 

činnosti, resp. aktivně usilujeme 
o potřebné změny legislativy, adekvátní 

nastavení sociálních a zdravotních poli-

tik a změny ve společnosti s cílem hájit 
zájmy a prospěch znevýhodněných či 
ohrožených osob. Zástupci Charity působí 
v pracovních skupinách ministerstev 
a spolupracují s dalšími institucemi 
a organizacemi jak na půdě České republi-
ky, tak v rámci Evropy – např. s Evropskou 
sítí proti chudobě a sociálnímu vyloučení 
(EAPN ČR), Platformou 10, Platformou 
pro sociální bydlení nebo Unií zaměstna-
vatelských svazů.

V roce 2021 se naše advokační činnost 
nadále věnovala dluhové problematice 
ve snaze zlepšit podmínky pro dlužníky, 
zaměstnavatele i věřitele. Dlužníci 

s exekucí se mohli od konce října 2021 
do konce ledna 2022 obracet na některou 
z našich odborných poraden mimo jiné 
pro radu o možnostech oddlužení během 

tzv. milostivého léta. Tuto výjimečnou 
akci iniciovala novela exekučního zákona 
a občanského soudního zákona, díky níž 
bylo lidem s exekucí nařízenou soudem 
umožněno zaplatit pouze samotný dluh 
u veřejnoprávních institucí – tzv. jistinu – 
bez úroků a penále. 

Systematicky bojujeme proti chudobě 
a nerovnostem ve společnosti. Ženy jsou 
v české společnosti 4krát více ohroženy 
chudobou než muži. Lepší financování 
sociálních služeb a spravedlivé odměny 
pro pracovníky sociálních služeb i sestry 
v domácí péči, financování pěstounské 
péče, ocenění neformálních pečovatelů 
i podpora rodičů samoživitelů – to vše 
jsou oblasti, kde převažují ženy, kde není 
jejich práce doceněna a kde se Charita 
Česká republika snaží prosadit potřebné 
změny s cílem pomoci ženám zajistit 

rovné podmínky a důstojný příjem. 

Pro práci Charit je nezbytné sdílení 
dobré praxe a rozvíjení kvality služeb. 
Napomáhají tomu setkání tzv. kolegií 
na diecézních úrovních i na celostátní 
úrovni. Tato kolegia jsou odbornou plat-
formou pracovníků ze stejných oblastí 
a představují příležitost pro sdílení zku-
šeností, konzultaci a navrhování nových 
kroků apod. 

SOCIÁLNÍ
A ZDRAVOTNÍ 
SLUŽBY

CHARITNÍ 
SLUŽBY

Poskytování sociálních a zdravotních služeb 
lidem, kteří se ocitli v akutní nouzi nebo 
v tíživé sociální situaci, je jednou ze stěžejních 
činností Charity Česká republika, která je
největším nestátním poskytovatelem sociálních 
a zdravotních služeb v zemi. Ať už se jedná 
například o rodiny s dětmi, seniory, osoby 
bez domova, osoby v dluhové pasti, oběti 
domácího násilí, nebo o osoby, které mají 
z důvodu zdravotního stavu sníženu sobě-
stačnost a potřebují sociální či zdravotní péči, 
či ty, které postihla mimořádná živelní pohroma, 
jako jsou povodně nebo tornádo, pomáháme 
všem bez rozdílu. SOCIÁLNÍ

A ZDRAVOTNÍ
SLUŽBY
V ROCE
2O21

Typ 

1. Poradny 

2. Služby sociální péče 

3. Služby sociální prevence

4. Zdravotní služby 

Počet služeb

74

335

375

171

Počet uživatelů

49 988

28 285

46 078

48 371

Do celkového výčtu dále zahrnujeme 
4. zdravotní služby. Jako páté v pořadí 

uvádíme služby ostatní, tedy doplňkové 
a podpůrné, které nelze zařadit
do uvedených kategorií.
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Patří sem 375 registrovaných služeb 

s celkovým počtem 46 078 uživatelů. 
Služby sociální prevence napomáhají 
zabránit sociálnímu vyloučení osob, 
které jsou tímto ohroženy z důvodu krizo-
vé situace, sociálně znevýhodňujícího 
prostředí, kvůli svým návykům a způsobu 
života či z jiných důvodů. Cílem je napomá-
hat těmto lidem k překonání nepříznivé so-
ciální situace a současně předcházet vzniku 
a šíření nežádoucích společenských jevů.

Jednou z takových skupin jsou lidé bez 

domova. Okamžitou pomoc, jako je 
možnost se umýt, najíst a odpočinout 
si, najdou potřební v nízkoprahových 

denních centrech – v roce 2021 evidovala 
Charita 258 793 návštěv a 329 711 úkonů, 
při nichž se řešila například ztráta bydle-
ní, zaměstnání či dokladů. Jednorázovou 
pomoc a místa pro přespání poskytují 
noclehárny, které se snaží motivovat 
klienty k využívání navazujících sociál-
ních či veřejných služeb. Ve 24 azylových 

domech Charity, které pomáhají klientům 

zvládnout jejich celkovou tíživou sociální 
situaci a na nezbytně nutnou dobu posky-
tují i ubytování, našlo v roce 2021 pomoc 
a podporu celkem 1 346 osob. 

Matkám s dětmi v nouzi poskytují útoči-
ště azylové domy pro matky, případně 

otce v tísni. V roce 2021 v nich bylo uby-
továno 3 477 rodičů a dětí, což odpovídá 

1 168 rodinám. Pro dlouhodobý boj s chu-
dobou a sociálním vyloučením jsou důle-
žité i terénní programy, které vykázaly 
více než 77 tisíc kontaktů a intervencí. 

V terénu působí sociálně aktivizační 

služby pro rodiny s dětmi nebo pro 
seniory a osoby se zdravotním postiže-
ním. Prostor dětem a mládeži ze znevý-
hodněného prostředí nabízejí nízkopra-

hové kluby pro děti a mládež: v roce 
2021 je navštěvovalo 7 030 dětí nebo 

dospívajících. Pro rodiny s dětmi, 
jejichž vývoj je ohrožen, jsou oporou 
služby rané péče. Jednotlivé služby 
a počty přibližuje tabulka.

Pracovníci poraden pomáhají klientům 
při jednání s úřady, zprostředkovávají po-
moc, věnují se pracovněprávním vztahům, 

Charitní služby poskytují podporu 
a pomoc lidem, kteří mají kvůli 
zdravotnímu omezení nebo hendikepu 
sníženou soběstačnost a jejichž situace 
vyžaduje pomoc jiné fyzické osoby, kdy 
tuto pomoc nemohou plně zajistit rodinní 
příslušníci či jiné blízké osoby. Služby 

sociální péče, kterých Charita v roce 
2021 provozovala 335, byly v tomto roce 
poskytnuty 28 285 klientům. Klientům 
žijícím v domácím prostředí jsme posky-
tovali především terénní pečovatelské 

služby a služby osobní asistence. 

bydlení, rodině, mezilidským a majetko-
právním vztahům, pomoci lidem v nouzi 
a řešení dalších tíživých záležitostí. 
Charita disponuje 74 odbornými porad-

nami, které realizovaly 160 227 interven-

cí či kontaktů, a tím poskytly pomoc 

či podporu 49 988 fyzickým osobám.

Informace o poradnách Charity ČR 
jsou dále obsaženy v tabulce.

Více než dvě třetiny poraden poskytují 
dluhové poradenství, které svým obje-
mem odpovídá asi třetině všech inter-
vencí či kontaktů poskytnutých v rámci 
služeb odborného sociálního poradenství. 
V rámci dluhového poradenství pomáhají 
sociální pracovníci klientům s orientací 
v situaci, společně se snaží nastavit splát-
kové kalendáře nebo zažádat o oddlužení. 
S problémy s dluhy se na Charitu obrátilo 
8 256 osob.

Lidem, kteří se rozhodli pečovat o své 
blízké, pomáhají odlehčovací služby. 
K dispozici jsou také denní a týdenní 

stacionáře či centra denních služeb. 
Pokud okolnosti uživatelům nedovolují 
setrvat v přirozeném prostředí, nabízí 
se řada pobytových služeb: domovy pro 
seniory, domovy se zvláštním režimem 
či služby chráněného bydlení. Rozsahem 
jsou nejvýznamnější pečovatelské 

terénní služby, 115 jich poskytovalo 
služby 18 376 klientům; v součtu šlo 
o 3 647 523 výkonů.

1. ODBORNÉ 
SOCIÁLNÍ 
PORADNY 

2. SLUŽBY 
SOCIÁLNÍ 
PÉČE

3. SLUŽBY
SOCIÁLNÍ
PREVENCE

UKÁZAT 
CESTU

Typ poradny     Počet služeb

Občanské poradny    65
_____  z toho počet poraden, které se 
            věnují dluhovému poradenství (54) 

_____  z toho počet poraden pro cizince  (5) 

Poradny pro seniory    0.5

Poradny pro osoby se zdravotním       1.5
postižením 

Poradny pro oběti trestných     1
činů a domácího násilí    

Poradny v zařízeních hospicového typu 6

CELKEM PORADEN    74

Počet uživatelů  49 988
v poradnách  

Počet kontaktů                              160 227
a intervencí v poradnách   

 

Služba      
 
    

Osobní asistence   

Pečovatelská služba terénní

Pečovatelská služba ambulantní

Tísňová péče    

Podpora samostatného bydlení 

Odlehčovací služby   
_____  z toho odlehčovací služby 
            paliativní/hospicové péče 

Centra denních služeb   

Denní stacionáře   

Týdenní stacionáře   

Domovy pro osoby 
se zdravotním postižením  

Domovy pro seniory   

Domovy se zvláštním režimem  

Chráněné bydlení   

CELKEM    

Počet
služeb

41

115

22

2

2

40

(9)

14

39

4

2

45

14

17

335

Počet
uživatelů

1 963

18 376

227

182

57

3 502

(1 982)

313

895

30

101

1 864

430

345

28 285

Další
údaje

Počet výkonů: 

3 647 523

kapacita: 105

kapacita: 1 475

kapacita: 360

kapacita: 303

NABÍDNOUT 

ÚTOČIŠTĚ 

A PODPORU

Dluhové poradenství

 
Počet uživatelů 
dluhového poradenství                    

Počet kontaktů a intervencí 
dluhového poradenství        

8 256

53 604

POSKYT-
NOUT

PÉČI
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zdravotní péče má vyčleněný tým sester, 
který se specializuje pouze na péči o tyto 
pacienty. Za rok 2021 jich sestry ošetřily 
1 337. Pouze 1,35 % těchto pacientů 
muselo být nakonec pro závažné komp-
likace hospitalizováno.

Mobilní specializovaná paliativní péče 

Mobilní specializovaná paliativní péče 
má ve svém týmu i odborné lékaře. Díky 
tomu mohou v domácím prostředí dožít 
i pacienti se závažnými komplikacemi 
v nestabilním stavu. Lékaři jim věnovali 
55 410,75 hodin. Týmy vykonaly u svých 
pacientů 43 835 návštěv. Tato forma péče 
má stále vzrůstající trend, ovšem je pouze 
z necelé poloviny hrazena ze všeobecného 
zdravotního pojištění. Další náklady na 
úhradu poskytnuté odborné péče si musí 
poskytovatelé zajistit z jiných zdrojů.
Proto jsou jednání se zdravotními pojiš-
ťovnami stále zaměřená na možnost 
navýšení plateb od zdravotních pojišťo-
ven pro tuto odbornost. 

V 19 týmech mobilní specializované 

paliativní péče pracuje dalších 243 ses-

ter. Za rok se postaraly o 1 858 pacientů, 
z toho 57 jich bylo covid-19 pozitivních. 
Průměrně byl jeden pacient ošetřován 
26 dní. Pouze 2,5 % těchto pacientů 
muselo být nakonec pro závažné kompli-
kace hospitalizováno. 

4. ZDRAVOTNÍ
SLUŽBY OŠETŘOVAT 

V PŘIROZENÉM 

DOMÁCÍM 

PROSTŘEDÍ

Typ zařízení 

Domácí zdravotní péče

Mobilní specializovaná paliativní péče

Lůžkové hospice

Ambulance a ostatní zdravotní služby

Pobytová zařízení

CELKEM

Počet

78

19

4

12

58

171

Počet 
sester

1 000

243

89

38

336

1 706

Počet 
pacientů

40 933

1 858

1 179

2 037

2 364

48 371

Registrovaná zdravotnická zařízení

Služba 

Raná péče

Telefonická krizová pomoc

Azylové domy: matky/otcové/
rodiny s dětmi v tísni

Azylové domy: muži i ženy

Domy na půl cesty

Kontaktní centra

Krizová pomoc

Intervenční centra

Nízkoprahová denní centra

Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež

Noclehárny

Služby následné péče

Sociálně aktivizační služby 
pro rodiny s dětmi

Sociálně aktivizační služby pro seniory 
a osoby se zdravotním postižením

Sociálně terapeutické dílny

Terénní 
programy

Sociální rehabilitace

CELKEM

Počet 
služeb

4

1

41

24

2

8

7

3

33

69

23

4

56

13

22

27

38

375

Počet 
uživatelů

396

7 817

3 477

1 346

27

1 768

1 489

649

7 600

7 030

3 190

158

3 409

855

696

4 184

1 987

46 078

Další 
údaje

počet rodin: 1 168, 
kapacita: 1 495

kapacita: 605

kapacita: 17

počet kontaktů 
a intervencí: 6 794

počet 
návštěv: 258 793, 
počet úkonů: 329 711

kapacita: 462

počet kontaktů 
a intervencí: 77 229 

Domácí zdravotní péče 

Domácí zdravotní péči provozuje 
78 středisek, ve kterých v roce 2021 
pracovalo 1 000 sester, které ošetřily 
40 933 pacientů. 

Do roku 2021 již sestry vstupovaly 
vyzbrojeny zkušenostmi z koronavirové 
pandemie. Naučily se nové ošetřovatelské 
postupy při ošetřování pacientů s onemoc-
něním covid-19 i novému způsobu komu-
nikace v týmu. Celkem 1 488 pacientů i se 
středně těžkým průběhem onemocnění 
virem covid-19 mohlo díky sesterským 
erudicím a kvalitnímu vybavení oxygenátory 
a dalšími přístroji stonat v domácím 
prostředí. Bylo provedeno 353 814 testů 

na přítomnost viru covid-19. 

Domácí hospicová péče je poskytována 
jako nedílná součást domácí zdravotní 
péče, ke které patří i doprovázení umí-
rajících pacientů. 53 středisek domácí 

Charita Česká republika je největším 

poskytovatelem zdravotních služeb 

u nás. Ve 171 registrovaných zdravot-

nických zařízeních pracuje celkem 
1 706 sester. Za rok 2021 v nich bylo 
ošetřeno celkem 48 371 pacientů.



18 — 19

Lůžkové hospice

Charita Česká republika provozuje 
4 lůžkové hospice – v Červeném Kostelci, 
Ostravě, Rajhradě a na Svatém Kopečku 
u Olomouce. Jejich kapacita je 156 lůžek. 
Za loňský rok se v nich 89 sester postara-
lo o 1 179 umírajících. Lůžkové hospice 
jsou úzce provázány jak s ambulantní 
péčí, tak s mobilní specializovanou palia-
tivní péčí. Pro každého člověka se tak daří 
najít optimální péči v návaznosti na jeho 
specifika nemoci i sociální podmínky.

Ambulance a ostatní zdravotní služby

Charita Česká republika provozuje 
i ambulantní služby a zdravotní péči 
poskytuje rovněž v zařízení následné péče 
a týdenním stacionáři, které navazují na 
poskytovanou paliativní a hospicovou 
péči. Jedná se o 1 ambulanci bolesti, 

5 ambulancí paliativní medicíny 

a 3 ambulance fyzioterapie. V Olomouci 
funguje ambulance praktického lékaře 
pro lidi v nouzi a nově byla zřízena 
i psychiatrická ambulance pro lidi v nou-
zi. Kromě ambulancí provozuje Charita 
také 1 zařízení následné péče a 1 týdenní 
stacionář registrovaný jako zdravotnické 
zařízení. Bylo zde ošetřeno 2 037 pacien-

tů. V těchto zařízeních pracuje 38 sester 

a fyzioterapeutů. 

Zdravotní péče v pobytových zařízeních 

Charita poskytuje prostřednictvím svých 
zdravotních sester péči i ve všech 45 do-

movech pro seniory, ve 12 domovech se 

zvláštním režimem s celkovou kapacitou 
1 892 lůžek. Pracuje v nich 336 sester. 

Za loňský rok bylo v těchto zařízeních 
2 364 klientů. Infekcí covid-19 v uvede-
ných zařízeních onemocnělo za loňský 

rok už pouze 266 klientů, což bylo 
o polovinu méně než v roce 2020. Nižší 
výskyt je možný odůvodnit jak proočko-
vaností klientů, tak získanými zkuše-
nostmi personálu s protiepidemickými 
opatřeními. Nové kvalitní přístrojové 
vybavení oxygenátory přispělo ke snaz-
šímu zvládání covidových onemocnění. 
Za poslední rok zemřelo 397 klientů, což 
je o 66 osob méně než v předchozím roce 
2020, který byl covidovým onemocněním 
v pobytových zařízeních více pozname-
nán. 
Necelá polovina zemřelých klientů 
pobytových zařízení byla před koncem 
života hospitalizována. Proto se chceme 
dál zaměřovat na zkvalitňování péče 
o umírající tak, aby klienti mohli dožít 
v domovech.

Závěr

Rok 2021 byl podobně jako rok předchozí 
poznamenán bojem s infekcí covidu-19. 
Sestry ke svým úkolům přijaly jako svoji 
rutinu testování antigenními i PCR testy. 
Díky tomu se dařilo včas odhalovat 
a izolovat ohniska infekce. Tento zátěžový 
rok znovu ukázal, jak důležitá je domácí 
zdravotní péče. Díky její připravenosti po 
stránce personální, tak technické byli 
i pacienti s těžší formou covidové infekce 
ošetřováni doma. I to byl jeden z důvodů, 
proč se zdravotní systém péče v Česku 
nezhroutil. Tato rekapitulace dává naději 
na posílení prosperity charitních zdravot-
nických zařízení, kde bude možno ošet-
řovat stále náročnější pacienty s vysokou 
odbornou erudicí i hlubokým etickým 
rozměrem. 

Za to vše patří našim sestrám, 

fyzioterapeutům i lékařům velký dík!

ZACHOVAT 

KOMPLEXNÍ 

PŘÍSTUP

Charity poskytují také další služby, které 
nejsou zakotveny v zákoně o sociálních 

službách a nespadají ani do zdravotní péče. 
Jde o tyto typy:

5. OSTATNÍ 
SLUŽBY

Typ služby

Charitní šatníky

Mateřská/rodinná centra a kluby — pomoc rodinám s dětmi

Dobrovolnická centra

Sklady použitého nábytku

Služby pro pěstouny

Vzdělávací centra

Kluby seniorů a volnočasové aktivity seniorů

Pomoc vězňům

Mobilní sprchy

Půjčovna kompenzačních pomůcek

Potravinová a materiální pomoc

Služby podpory zaměstnanosti

CELKEM

Počet 
služeb

73

31

38

12

8

8

12

11

1

90

90

7

381

Bydlení

Obtížnou dostupnost bydlení se snažíme 
řešit provozováním sociálních bytů, které 
za finančně dostupné nájemné poskytu-
jeme chudým lidem, kteří za současných 
podmínek nemají šanci bydlení získat. Ve 
187 sociálních bytech, z nichž 82 bytů 
tvoří vlastní bytový fond Charit a 105 bytů 
je pronajatých od jiných subjektů, žilo 
631 obyvatel, z toho 270 dětí. Ve 4 uby-

tovnách pak našlo přístřeší 200 klientů, 
z toho 59 dětí.

Sociální podniky

Charity rovněž provozují 18 sociálních 

podniků. Sociální podniky v charitní 
síti působí mimo jiné v těchto oblastech 
podnikání: šicí dílny a prádelny, pekařství 
a cukrářství, výroba lázeňských oplatků, 
kavárny, renovace a výroba nábytku, pří-
prava a rozvoz jídla, výroba a prodej (např. 
zdravotnické pomůcky, sirupy, textilní 
výrobky), secondhandy, grafické práce, 
úklid a likvidace odpadu a další.

Sociální ekonomika a sociální podniky 
jsou oblastí, kterým se Charita věnuje 
také v oblasti advokační činnosti. Sociální 
podnikání považujeme za formu podnikání 
s vysokou přidanou hodnotou pro společ-
nost. V sociálních podnicích často najdou 
práci lidé, kteří by kvůli svému hendikepu 
na trhu práce nenašli uplatnění.

82 vlastních 
+ 105 pronajatých

631

270

4

200

59

18

Bydlení

Počet bytů sociálního bydlení

 
_____  počet osob, které    
            tyto byty užívaly

                   _____  z toho dětí

Počet ubytoven
_____  počet osob, které    
            tyto ubytovny užívaly
                   _____  z toho dětí

Sociální podnikání

Počet sociálních podniků
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V rámci celé Charity pomáhalo v průběhu 

roku 2021 celkem 25 495 dobrovolníků. 
To je o více než polovinu méně než v před-
chozím roce. Důvodem je především to, že 
kvůli pandemii nemoci covid-19 nemohli 
vyjít do ulic koledníci Tříkrálové sbírky. 
Navíc byly některé provozy Charity Česká 
republika omezeny nebo zcela uzavřeny. 
 
Nezištné práci dohromady věnovali 
187 196 hodin svého času, což odpovídá 
7 800 dnům neboli více než 21 rokům. 
Přestože se Tříkrálová sbírka v roce 2021 

odehrávala především v online prostoru, 
bylo nutno zajistit řadu souvisejících 
činností, jako roznos letáčků či umístění 
statických kasiček, a tak spolupracovalo 
s Charitou tradičně nejvíce dobrovolníků 
právě na ní. V roce 2021 to bylo 20 554 

malých i velkých, koledníků i organizáto-

rů, kteří tak sbírce darovali 83 502 hodin 

svého času – tedy 3 479 dní či zhruba 9,5 
roků. Opomenout nelze ani 537 dobrovol-

níků, kteří věnovali 8 592 hodin svého 

času krizové pomoci při odklízení násled-
ků ničivého tornáda na jižní Moravě.

Charitní dobrovolníci 

kromě jiného:
_____  navštěvují klienty v domácnostech, 
povídají si s nimi, čtou jim, vaří, hrají 
s nimi společenské hry nebo s nimi 
trénují paměť, doprovázejí je při 
jednáních na úřadech
_____  s lidmi s mentálním postižením 
malují, muzicírují nebo dělají ruční práce
_____  klientům všeho věku a různého 
postižení pomáhají prostřednictvím
canisterapie nebo hippoterapie
_____  doučují děti, především ze sociálně 
slabých rodin a vyloučených lokalit, 
a tráví s nimi smysluplně volný čas
_____  asistují dětem ve školních dru-
žinách, pomáhají při přípravě a vedení 
dětských táborů
_____  podílejí se na zajišťování admi-
nistrativy i odborné agendy charitních 
zařízení, na organizování kulturních akcí, 
sbírek potravin a oblečení
_____  doučují cizince a pomáhají s pře-
klady a tlumočením
_____  podílejí se na osvětová a informač-
ní činnosti, rozvíjejí ekologické aktivity 
(úklid lesa, sázení stromů) 
… a mnoho dalších

Na těchto i dalších aktivitách se dlou-

hodobě podílelo 1 864 dobrovolníků 

a krátkodobě nebo jednorázově 2 492 

dobrovolníků. Lidem, kteří potřebovali 
jejich pomoc, věnovali celkem 95 063 

hodin svého času, což je v přepočtu 
3 961 dnů, tedy takřka 11 let. 

DOBROVOLNÍCI

Velkou oporou v tom, co děláme, jsou nám 
desetitisíce dobrovolníků, vždy ochotných 
přispěchat s nezištnou pomocí, kteří se 
rozhodli věnovat část svého času, energie 
a schopností ve prospěch druhých. Bez nich 
by aktivity a služby Charity Česká republika 
téměř nebylo možné vykonávat a zajišťovat.

Poradny pro cizince se věnují především 
poskytování odborného sociálního 

a právního poradenství. Klientům 
poskytují informace, pomoc s vyřizováním 
administrativních záležitostí či doprovody 
na úřady a jiné instituce. Tlumočí jim při 
vyřizování záležitostí ohledně pobytových 
oprávnění, zaměstnání, bydlení a zdravot-
ních služeb. V rámci projektů pořádají 
integrační kurzy češtiny, multikulturní 
aktivity a nabízejí asistenční služby cizin-
cům přímo na některých pracovištích Oddě-
lení pobytu cizinců Ministerstva 
vnitra. Cizincům v nouzi zprostředkovávají 
Charity potravinovou a materiální pomoc.

Rok 2021 byl v řadě ohledů ovlivněn pokra-
čující pandemií covidu-19. Pro cizince bylo 
obtížné orientovat se ve všech aktuálně 
platných nařízeních a obraceli se na Charity, 
aby jim pomohly řešit situace týkající se 
testování, očkování, karantény nebo izolací. 
Vedle problematiky povolení k pobytu 
pracovníci poraden pomáhali řešit řadu 
problémů v oblasti zaměstnání spojených 
s porušováním práv cizinců v pracovněpráv-
ních vztazích či omezováním výroby a pro-
pouštěním. Věnovali se také novele zákona 
o pobytu cizinců, která přinesla významné 
změny v několika oblastech, kromě těch 
pobytových zavedla i problematický 
monopol Pojišťovny VZP na komplexní 
zdravotní pojištění cizinců. S prosbou 
o pomoc se na poradny nejčastěji obraceli 
občané Ukrajiny, Slovenska, Ruska, Indie, 
Bulharska, Kazachstánu, Mongolska, 
Vietnamu a dalších zemí.  

INTEGRACE 
CIZINCŮ

Pomáháme cizincům žijícím v České 
republice stát se členy naší společnosti 
se všemi právy i povinnostmi. Základem 
našich služeb je poskytování bezplatného 
odborného sociálního a právního 
poradenství, na něž navazují další aktivity 
napomáhající k integraci. Ulehčujeme 
práci státním institucím a přispíváme 
k bezproblémovému soužití většinové 
společnosti a nově příchozích. 
Usilujeme o zmírnění diskriminace 
a xenofobních nálad veřejnosti.
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Integrační kurzy

Jednotlivé Charity pořádají nízkoprahové 

kurzy češtiny a sociokulturních doved-

ností zaměřené na integraci cizinců 
do společnosti. Kvůli omezením spoje-
ným s pandemií probíhaly některé 
kurzy online. 

Asistence přesídleným krajanům

Ukrajincům a Venezuelanům s českými 
kořeny, kterým ČR nabídla trvalý pobyt 
a pomoc s integrací, poskytuje Charita 
komplexní integrační služby. Ty zahrnují 
pomoc při hledání bydlení a zaměstnání, 
zprostředkování kontaktů s lékaři, zápis 
dětí do škol a zajištění jazykových 
a rekvalifikačních kurzů. 

Pomoc uprchlíkům

Charita má dlouholetou zkušenost 
s pomocí uprchlíkům, tedy žadatelům 
o mezinárodní ochranu a osobám s udě-
lenou mezinárodní ochranou. Mezi svými 
klienty měly v roce 2021 Charity 92 osob 

z různých zemí (Ukrajina, Arménie, 
Gruzie, Ázerbájdžán, Sýrie, Rusko, Irák 
a další), kterým poskytovaly zejména 
služby odborného sociálního a právního 
poradenství. Ve střediscích Správy uprch-
lických zařízení provozují sociální šatníky. 

Multikulturní aktivity

Charity se snaží o to, aby soužití mezi 
migranty a většinovou společností nepro-
vázely problémy a nedorozumění. Pořádají 
proto různé společenské akce s interkul-
turní tematikou i přednášky a besedy pro 
žáky a studenty. Všechna tato setkání, na 
nichž se potkávají různé kultury, pomáhají 
bořit stereotypy a předsudky mezi většino-
vou společností a menšinami. 

K největším multikulturním akcím patřilo 
Setkání národů v Hradci Králové nebo 
Letní zahradní slavnost v Plzni. Výstava 
fotografií Jindřicha Štreita Vietnam 

Stories byla vystavena v Plzni a v Táboře, 
další výstavu fotografií Jindřicha Štreita 
Jsme ze stejné planety mohli návštěvníci 
zhlédnout na stejnojmenném festivalu 
ve Velké Bystřici a v Jilemnici.

Práce dobrovolníků

Řeckokatolická charita poskytovala v roce 
2021 všechny své služby na dobrovol-
nické bázi, především v  Praze a Českých 
Budějovicích. Pro ukrajinskou komunitu 
zajišťovali ve spolupráci se zastupitelským 
úřadem nejnovější informace o aktuálně 
platných pravidlech a možnostech cesto-
vání, pomáhali s vyřizováním dokladů, 
doučovali děti, pořádali výlety a letní 
tábory, podporovali nemocné a vězněné. 
Také v hradecké a budějovické diecézi 
dobrovolníci doučovali děti cizinců 
a organizovali pro ně volnočasové aktivity, 
a zvyšovali tak jejich šance na začlenění 
do vzdělávacího systému. 

Advokační činnost

Zástupci Charity jsou aktivní v řadě pra-
covních skupin zaměřených na migraci 
a integraci, připomínkují novely zákonů 
týkající se cizinců. Spolupracují se samo-
správami, státní správou, neziskovými 
organizacemi a dalšími aktéry migrace 
a usilují o pokojné soužití a spravedlivé 
podmínky pro všechny. 

Infolinka v mongolském, 

vietnamském a ukrajinském jazyce

Infolinka slouží již řadu let Mongolům, 
Vietnamcům a Ukrajincům z celé ČR, 
kteří se ocitli v obtížné životní situaci. 
Pomáhá jim s porozuměním na návštěvě 
u lékaře, při jednání ve škole nebo na 
úřadě, s vyplňováním formulářů a překla-
dem úředních dokumentů, nabízí kontakty 
na další podpůrné služby. Po telefonu 
a přes internet poskytuje tlumočení, 
informace a psychosociální podporu. 
Úřadům a institucím usnadňuje komu-
nikaci s cizinci. V roce 2021 pomohli 
interkulturní pracovníci Infolinky se 
začleněním do společnosti celkem 
1 812 klientům. Provoz služby byl 
v roce 2021 podpořen z integračních 

programů Ministerstva vnitra částkou 

1 323 377 Kč a hlavním městem 

Prahou částkou 250 000 Kč. 

Statistiky integrace cizinců

počet klientů odborného 
sociálního poradenství 16 163

počet konzultací 
odborného sociálního 
poradenství  35 058

počet klientů 
právního poradenství 521

počet klientů 
asistence na OAMP   10 673

počet klientů-žadatelů 
o azyl nebo osob s udělenou 
mezinárodní ochranou        92

počet klientů kurzů 
českého jazyka      670

počet klientů kurzů 
sociokulturní orientace  373

počet pracovníků 122

_____   Celsuz — Služby pro 

              cizince Diecézní charity Brno

_____   Poradna pro cizince 

              a migranty Diecézní charity 

              České Budějovice

_____   Poradna pro cizince 

              a uprchlíky a Integrační centrum 

              pro cizince Diecézní katolické 

              charity Hradec Králové

_____   Poradenské centrum 

              Diecézní charity Litoměřice

_____   Poradna pro cizince 

              Diecézní charity Plzeň

_____   Středisko Migrace 

              Arcidiecézní charity Praha

_____   Řeckokatolická charita

POMOC 
MIGRANTŮM 
A UPRCHLÍKŮM 
POSKYTOVALA 
TATO 
PRACOVIŠTĚ:
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obživy ve válkou zasažené provincii 
Ninive. Lidé, kteří se sem po válce vracejí, 
totiž často přišli o vše. Ve venkovských 
oblastech jsme vystavěli 25 velkokapacit-
ních skleníků, dále jsme pořídili nářadí 
a nové sazenice pro 32 místních zemědělců, 
aby mohli obnovit svou živnost. V měst-
ských oblastech jsme pracovali na podpoře 
místních malých podnikatelů: 30 lidí od nás 
získalo malé granty na rozjezd svého pod-
nikání, 30 již existujícím podnikům jsme 
navíc poskytli granty, díky kterým mohou 
rozšířit své podnikání a zaměstnat další lidi 
z místní komunity. Projekt celkem pomohl 
117 domácnostem, tedy zhruba 702 lidem.

_____  Podpora vzdělání a výživy školá-

ků a podpora lokálních zdrojů obživy 

pomocí implementace národního stravo-

vacího programu pro školy v distriktu 

Dahúk, Kirkúk + v distriktu Al Baadž, 

Ninive (tento projekt byl realizovaný 
zároveň ve dvou provinciích)
říjen 2020 – květen 2021
3 499 384 Kč 

(WFP – Světový potravinový program) 
+ 3 349 047 Kč (WFP)
Mnoho dětí z Iráku má i nadále omezený 
přístup ke vzdělání. Chudší rodiny často 
nemají prostředky na to, podporovat své 
děti ve vzdělání, a naopak potřebují, aby 
děti začaly co nejdříve přispívat do rodin-
ného rozpočtu. Charita proto pokračovala 
v podpoře školního stravování dětí, které 
probíhalo v rámci iráckého Národního 
stravovacího programu. Děti ze 70 škol 
v provincii Kirkúk a ze 66 škol v provincii 
Ninive tak denně obdržely zdravé svačiny 
přímo ve školních lavicích, což je moti-
vovalo k pravidelné školní docházce 
a zlepšilo jejich soustředění. Projekt navíc 
podpořil místní trh a místní podnikatele, 
protože nakoupené jídlo pocházelo od 
místních zemědělců a výrobců. Kromě 
toho jsme pro školáky zorganizovali inter-
aktivní lekce zaměřené na podporu správ-
né hygieny. Projekt byl bohužel předčasně 
ukončen kvůli uzavření škol v rámci boje 
s pandemií covidu-19, ale Charita pokra-
čovala v programu v novém školním roce.

_____  Nouzová a stabilizační pomoc pro 

zranitelné komunity v oblasti Bašika, 

okres Mosul, guvernorát Ninive*

březen 2021 — prosinec 2021
5 555 560 Kč 
(MZ ČR — Ministerstvo zahraničních věcí 
České republiky, humanitární sbírka)

V provincii Ninive jsme pokračovali 
s obnovou udržitelných zdrojů obživy. 
Lidé, kteří se sem po letech vracejí, totiž 
často ve válce přišli téměř o vše. Charita 
zde proto podpořila tradiční zemědělství 
výstavbou 10 velkokapacitních skleníků, 
dále jsme pomohli 40 zemědělcům znovu 
si pořídit potřebné vybavení a sazenice. 
Ve městech jsme následně vybrali 42 zra-
nitelných navrátilců, které jsme vyškolili 
v podnikovém plánování a finanční gra-
motnosti a poté jsme jim poskytli malý 
grant na rozjezd nebo rozšíření jejich pod-
nikání. Se zemědělci i podnikateli z měst 
jsme nadále v kontaktu a pomáháme jim 
překonávat počáteční překážky, aby se 
mohli postavit na vlastní nohy. 

_____  Posílení odolnosti zranitelných 

komunit v distriktu Hít v Anbáru*

květen 2021 — červen 2022
45 107 885 Kč

(UNDP – Rozvojový program OSN)
Provincie Anbár na západě Iráku byla 
výrazně zasažena boji se samozvaným 
Islámským státem, který na mnoha mís-
tech zcela zničil infrastrukturu. Charitní 
projekt se soustředí na okres okolo města 
Hít na řece Eufrat a jeho cílem je přede-
vším poskytnout lidem zdroj obživy 
a obnovit místní infrastrukturu. Zaměřu-
jeme se na opravy zavlažovacích kanálů, 
obnovu škol nebo rozšíření městských 

BLÍZKÝ VÝCHOD

V Iráku pracujeme zejména na obnově 

zdrojů obživy pro Iráčany, kteří se po 

válce vrátili do svých domovů. Snažíme 

se také zmírnit dopady sucha a klima-

tických změn, které zasahují především 

zemědělce. V Sýrii podporujeme mladé 

v oblasti Idlíbu, aby si otevřeli vlastní 

živnost a získali zdroj příjmů. V Libano-

nu pomáháme zranitelným obyvatelům 

Bejrútu, aby se po explozi z roku 2020 

znovu postavili na vlastní nohy. 

IRÁK

_____  Nouzová obydlí a nepotravinová 

pomoc ke zlepšení životních podmínek 

nejzranitelnějších rodin v Iráku

říjen 2019 — září 2021 
29 750 258 Kč 

(UN OCHA – Úřad pro koordinaci 
humanitárních záležitostí OSN)
Završili jsme rozsáhlý projekt pomoci se 
zajištěním důstojného bydlení pro lidi 
vracející se po válce do svých domovů 
i pro stále vnitřně vysídlené Iráčany. 
Charita nejdříve identifikovala ty nejzra-
nitelnější rodiny v provinciích Dahúk, 
Kirkúk a Saladdín a následně je podpořila 
materiálem a nástroji k opravám jejich 
domovů. Zranitelné rodiny bydlící 
v podnájmu získaly finanční podporu 
pro placení nájmu. Část příjemců pomoci 
navíc dostala šanci na projektu pracovat, 
a získala tak smysluplnou práci i zdroj 
příjmu pro své rodiny.

_____  Podpora udržitelných zdrojů 

obživy pro zranitelné rodiny navrátilců 

z provincie Ninive*

březen 2020 — únor 2021
1 197 410 Kč 

(ČBK —     Česká biskupská konference)
Charita vloni zakončila také projekt, 
který se soustředil na obnovu zdrojů 

HUMANITÁRNÍ
POMOC
Smyslem humanitární pomoci, kterou 
poskytuje Charita Česká republika 
všude tam, kde je to potřeba, je záchrana 
životů, zdraví a naplnění základních 
potřeb lidí, kteří byli zasaženi přírodní 
katastrofou nebo válkou, případně 
trpí nestabilitou ve své zemi. V roce 
2021 šlo mimo jiné o zmírnění dopadů 
pandemie covidu-19. Humanitární 
pomoc spočívá především v zajištění 
potravinové pomoci, zdravotní péče 
a léků, přístupu k pitné vodě, zabezpečení 
přechodného přístřeší. Zároveň 
ale také poskytujeme obětem katastrof 
psychologickou podporu a pomáháme 
jim se znovu postavit na vlastní nohy. 
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_____  Pracovní školení pro mládež 

v Bašice, guvernorát Ninive*

říjen 2021 — prosinec 2021
3 297 842 Kč 

(UNDP)
Irák se potýká s vysokou nezaměstna-
ností mladých lidí a situace je ještě horší 
v provinciích, které byly zasažené válkou 
se samozvaným Islámským státem. 
Charita se proto soustředila na mládež 
z provincie Ninive a podpořila 102 mla-
dých žen a 98 mladých mužů, kteří 
nejprve absolvovali teoretické školení, 
díky kterému si osvojili dovednosti pro 
podnikání, marketing, práci se sociálními 
sítěmi i finanční gramotnost, následovala 
měsíční praxe v malých lokálních firmách 
nebo u lokálních farmářů, kde si nabyté 
dovednosti vyzkoušeli v praxi. Ty jim 
pomohou uplatnit se na tamějším 
pracovním trhu.

SÝRIE

_____  Nouzová 

podpora zdrojů 

obživy pro zranitelnou 

mládež v Idlíbu

duben 2021 – prosinec 2021
5 555 560 Kč 
(MZ ČR, humanitární sbírka)
Kvůli léta trvající válce v Sýrii ztratilo 
mnoho mladých Syřanů jakékoli 
dlouhodobé vyhlídky na budoucnost. 
Mladí lidé z Idlíbu jsou obzvláště zrani-
telní, protože tato oblast byla svědkem 

tvrdých bojů a žije zde velké množství 
vnitřně vysídlených lidí z jiných částí 
Sýrie. V rámci projektu prošlo nejdříve 
420 zranitelných mladých lidí důkladným 
školením, ve kterém se naučili základy 
finanční gramotnosti, podnikového řízení 
nebo rozpočtového plánování. Mladí pak 
jednotlivě nebo v menších skupinách se-
psali svůj vlastní podnikatelský nápad 
a 131 nejlepších návrhů získalo grant 
na rozjezd nebo rozšíření podnikání. 
Projektový tým poté po několik měsíců 
poskytoval novým podnikům poradenství 
a podporu. Charita v tomto projektu 
také dávala důraz na aktivní zapojení 
žen a lidí s postižením. 

parků. Práci přitom odvede na 2 600 
místních lidí, kteří tak získají příjem 
pro svou rodinu. V projektu podporujeme 
i 705 místních nadějných podnikatelů, 
kteří od nás dostávají grant na rozšíření 
podnikání. Příležitost vyučit se a získat 
pracovní praxi jako učňové v místních 
podnicích dostalo i 50 místních mladých 
lidí. Projekt je podpořen UNDP (Rozvo-
jový program OSN) a jedná se o zatím 
největší projekt v charitní historii! 

_____  Podkladová studie a organizace 

profesního školení ve stavebnictví 

pro nezaměstnané navrátilce 

v distriktu Tal Afar*

červenec 2021 — duben 2022
2 227 529 Kč 
(UN-Habitat)
Do okresu Tal Afar v provincii Ninive na 
severozápadě Iráku se po válce pomalu 
vrací život i původní obyvatelé. Většina 
navrátilců ale žije ve velmi špatných pod-
mínkách a mnoho místních budov stále 
čeká na opravy. Charita se zde proto za-
měřila na podporu stavebnictví, aby míst-
ní sami získali možnost přispět k obnově 
svých měst. V rámci projektu jsme vyučili 
418 lidí, kteří získali teoretické i praktické 
dovednosti ve stavebnictví. Stranou nezů-
staly ani místní ženy, které se do školení 
rovněž aktivně zapojily a nyní mají šanci 
najít lepší uplatnění na lokálním pracov-
ním trhu. Účastníci nejprve absolvovali 
teoretický kurz a poté nastoupili jako učni 
do místních firem. Po ukončení praxe jim 
pak Charita pomáhá zprostředkovat dlou-
hodobé zaměstnání v oboru. 

_____  Naplnění základních potřeb 

pro zranitelné komunity pomocí 

finanční podpory a podpory v podnikání 

v provinciích Anbár, Niniva a Kirkúk*

červenec 2021 — leden 2022
749 953 Kč 

(UN OCHA)
Obnova zdrojů obživy je nyní jednou 
z nejdůležitějších aktivit, které v Iráku 
neziskové organizace dělají. Kromě dopa-
dů války na mnoho Iráčanů totiž dolehly 
i důsledky pandemie covidu-19, kvůli 
kterému se mnoho z nich dostalo 
do ještě hlubších ekonomických problé-
mů. Tento projekt proto komplexně pracu-
je na tvorbě nových pracovních míst, pod-
poře zaměstnanosti a podpoře místních 
organizací občanské společnosti. Projekt 
je realizován spolu s několika dalšími 

partnery a Charita se v něm soustředí 
na oblast Fallúdža v provincii Anbár. 
Prostřednictvím programu peníze za práci 
zde dáváme příležitost ke krátkodobému 
výdělku mužům i ženám, kteří zde pracují 
na obnově válkou poničených škol a další 
infrastruktury. Projekt zároveň podporuje 
podnikání pomocí malých grantů. 
V rámci projektu jsme rovněž pomáhali 
šířit informace o prevenci před covi-
dem-19 a možnostech vakcinace. 

_____  Zlepšení životních podmínek 

pro vnitřně vysídlené Iráčany mimo 

tábory pomocí oprav přístřeší, 

distrikt Shekhan a Sumel

září 2021 — březen 2022
1 378 404 Kč 
(Charita Francie)
Přestože válka s takzvaným Islámským 
státem skončila již před několika lety, 
mnoho Iráčanů se dosud nevrátilo do 
svých domovů. Mnozí z nich totiž ve válce 
přišli o vše, a místo návratu do zničených 
domovů raději zůstávají žít v jiných 
provinciích, jakou je například Dahúk na 
severu Iráku. Tito vnitřně vysídlení lidé 
ale často žijí v naprosto nevyhovujících 
podmínkách. Ve spolupráci s Charitou 
Francie jim proto poskytujeme nouzo-
vé sady pro opravy jejich provizorních 
obydlí. V rámci projektu rovněž testuje-
me bezpečnost studní a vodních zdrojů, 
abychom zajistili zranitelným rodinám 
přístup k nezávadné pitné vodě, a ve spo-
lupráci s místními opravujeme nouzové 
latríny, abychom lidem pomohli zajistit 
adekvátní hygienické podmínky. Zaměst-
nali jsme tak 20 lidí z místní komunity, 
kteří získali zdroj příjmů pro své rodiny 
a mohli sami zlepšit své životní podmínky. 

* Většinu 

současných projektů 

realizovaných v Iráku 

nelze jednoznačně rozdělit 

na humanitární pomoc 

a rozvojovou spolupráci. 

Projekty označené 

hvězdičkou balancují 

na jejich pomezí. 
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řádné infrastruktury a přístupu k živo-

bytí. Celkovou společensko-ekonomic-

kou situaci země citelně poznamenala 

pandemie covidu-19. Už před jejím 

vypuknutím ekonomika Zambie čelila 

problémům, které pandemie znásobila. 

Odhaduje se, že dopad bude dlouhodobě 

pociťovat až 1,2 milionu domácností.

_____  Multisektorová intervence 

za účelem zabránění šíření a zmírnění 

dopadu pandemie COVID-19 v Západní 

provincii a Lusace, Zambie II.

leden 2021 — prosinec 2021
10 313 415 Kč 
(MZ ČR, TKS — Tříkrálová sbírka)
Projekt proběhl ve spolupráci s organizací 
Člověk v tísni a jeho cílem bylo posílit 
kapacity místního zdravotnictví a připra-
venost komunit ke zvládání pandemie 
covidu-19 a jejích dopadů. Konkrétně 
jsme vybavili zdravotnickou technikou 
a materiálem celkem 31 zdravotnických 
zařízení v Západní provincii, nejméně 
rozvinutém regionu Zambie, a ve spádo-
vých oblastech Lusaky. Ve spolupráci 
s místními odborníky jsme vyškolili 
163 zdravotníků z obou lokalit. Zvláštní 
pozornost byla věnována zavedení 
očkovací strategie na místní úrovni. 
Do osvěty se vysíláním živých vstupů 
odborníků zapojily místní rozhlasové 
stanice, využity byly i populární sociální 
sítě, v kontaktní kampani se angažovaly 

stovky dobrovolníků. V Západní provincii 
bylo takto osloveno odhadem 2,3 milionu 
lidí. Přímou finanční podporu obdrželo 
1 234 domácností a 184 malých podniků, 
jejichž provoz byl narušen opatřeními 
spojenými s nemocí covid-19.

_____  Cesty k soběstačnosti

pro uprchlíky a členy hostitelské 

komunity v uprchlických osadách 

v Zambii: odborné vzdělávání II.

leden 2021 — prosinec 2021
5 134 440 Kč 
(MZ ČR, TKS)
Projekt byl zaměřený na zlepšení 
soběstačnosti a přístupu ke zdrojům 
živobytí pro mládeže ze všech tří uprch-
lických táborů Zambie a z hlavního 
města Lusaky prostřednictvím odborného 
vzdělávání a podnikatelských dovedností. 
Podporu získali nejen uprchlíci, 
ale i znevýhodněná mládež z hostitel-
ských komunit. V roce 2021 jsme takto 
podpořili celkem 80 mladých lidí, kteří 
prošli čtyřměsíčním odborným výcvikem 
v preferovaném učňovském oboru v jedné 
z pěti vybraných vzdělávacích institucí. 
Studenti absolvovali intenzivní kurz pod-
nikatelských dovedností, který byl zakon-
čen vytvořením podnikatelských plánů 
a poskytnutím finančního grantu pro 
zahájení podnikání. V průběhu programu 
mohli využít i psychosociální poradenství 
a základní finanční a materiální podporu 
(např. přikrývky či menstruační pomůc-
ky). V uprchlickém táboře Meheba jsme 
navíc postavili a vybavili novou Dílnu 
pro technologii a design, která je prvním 
školicím zařízením svého druhu v této 
uprchlické osadě. Místním žákům umožní 
přístup k odbornému výcviku v oborech 
tesařství, kovovýroba, elektroinstalace 
a zednické práce.

LIBANON

_____  Konsorcium pro pomoc Bejrútu: 

Nouzové přístřeší, peněžitá pomoc 

a psychosociální podpora pro Bejrút

září 2020 — září 2021
41 330 586 Kč 

(humanitární sbírka v České republice 
a jiných evropských zemích)
Výbuch v bejrútském přístavu v roce 2020 
měl dlouhodobý dopad na život mnoha 
lidí v Libanonu. Mnozí přišli o střechu nad 
hlavou, byli vážně zraněni nebo ztratili 
zdroj obživy. Libanon se navíc potýká 
s vážnou ekonomickou i politickou krizí, 
kvůli které je život pro zranitelné Liba-
nonce ještě o něco těžší. Charita proto 
využila výtěžek ze své veřejné sbírky 
a podpořila projekt ve spolupráci s Chari-
tou Libanon a dalšími evropskými Cha-
ritami. Díky projektu si tak mohlo 1 365 
lidí opravit své domy a 1 130 domácností 
obdrželo peněžní podporu na pokrytí 
základních potřeb, například nákup jídla 
nebo léčiv. Navíc jsme poskytli 200 lidem 
psychosociální pomoc, která jim pomohla 
vyrovnat se s následky traumatické udá-
losti. Podobnou podporu jsme poskytli 
i 250 dětem, které se pomocí zábavných 
interaktivních aktivit naučily pracovat 
s tíživými událostmi posledních let.

GRUZIE 

Rovněž projekty humanitární pomoci, 

které Charita Česká republika 

realizovala v roce 2021 v Gruzii, byly 

zaměřené na aktuální potřeby vzniklé 

v souvislosti s pandemickou situací.

_____  Zmírnění negativních 

ekonomických dopadů pandemie 

covidu-19 na populaci gruzínského 

horského regionu Rača 

červenec 2020 — březen 2021
1 700 903 Kč

(SAMRS — Slovenská agentúra 
pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu) 
Cílem projektu je posílit místní populaci 
v regionu Rača-Lečchumi a pomoci vyrov-
nat se s hospodářskými důsledky pande-
mie covidu-19 prostřednictvím materiální 
a technické podpory pro malé a střední 
podniky a sociálně zranitelné rodiny. 
Projekt je realizován ve spolupráci se slo-
venskou partnerskou organizací SOSNA, 
s obcemi Oni a Ambrolauri a zástupci 
Agentury sociálních služeb Gruzie.

_____  Zajištění kontinuity zdravotních 

služeb pro matky a děti během 

pandemie covidu-19 
listopad 2020 — červen 2021 
80 633 Kč 
(UNICEF — Dětský fond OSN) 
Očekávaným výsledkem intervence
je zajištění kontinuity zdravotních 
služeb pro matky a děti během pandemie 
covidu-19 a posílení kapacity poskytova-
telů PHC (Primary Health Care, 
resp. primární zdravotní péče).

ZAMBIE

Nejenže je v zemi velmi rozšířená 

chudoba a 64 % populace žije pod hrani-

cí chudoby (ve venkovských oblastech 

dokonce až 80 %), Zambie je rovněž 

v regionu oblíbeným cílem uprchlíků. 

Více než 100 tisíc uprchlíků především 

z Demokratické republiky Kongo, ale 

také z Burundi, Rwandy, Somálska 

a jiných zemí žije převážně v uprchlic-

kých táborech, které se nacházejí ve 

vzdálených venkovských oblastech bez 
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ROZVOJOVÁ
SPOLUPRÁCE

_____  Zlepšení a rozšíření služeb 

pro osoby s poruchou autistického 

spektra v Gruzii 

červen 2019 — prosinec 2021 
3 639 567 Kč 

(ČRA, TKS) 
V rámci projektu bylo vyškoleno více 
než 250 profesionálů v nových 
diagnostických nástrojích a metodách, 
díky kterým lze diagnostikovat více dětí 
s poruchami autistického spektra 
a poskytovat jim potřebné služby. Navíc 
vznikl certifikovaný vzdělávací program 
v oblasti Applied Behavioral Analysis 
(ABA) a bylo v něm proškoleno 
15 terapeutů. Nově byly dosud 
nedostupné služby pro děti s poruchou 
autistického spektra zavedeny v regio-
nech Samtskhe-Javakheti a Guria. 

Cílem naší rozvojové spolupráce 
je především pomoci zranitelným 
lidem,  aby si obstarali zdroj živobytí 
a dokázali se sami postavit na vlastní 
nohy. Zaměřujeme se také na oblast 
zdravotnictví a sociálních věcí, 
v rámci kterých pracujeme na 
systémových změnách. Velkou 
pozornost věnujeme i ochraně 
životního prostředí a trvalé udržitelnosti. 
V neposlední řadě klademe důraz 
na to, aby byl dopad naší pomoci co 
největší, dlouhodobý a hlavně trvale 
udržitelný. Zároveň vždy bereme 
v potaz místní poměry a kontext, 
podle nichž projekty připravujeme. 
Do přípravy i práce na samotných 
projektech proto zapojujeme 
v co největší míře místní obyvatele.

GRUZIE

V roce 2021 jsme se v rámci rozvojové 

spolupráce zaměřili především na 

sektory zdravotnictví a poskytování 

sociálních služeb. Pokračovali jsme 

rovněž v aktivitách souvisejících 

s pokračující nepříznivou 

pandemickou situací. 

_____  Propagace rozvoje venkova 

a diversifikace v municipalitě Chulo 

květen 2017 — únor 2021 
20 823 965 Kč 

(Evropská komise — ENPARD, TKS) 
Projekt se zaměřuje na zlepšení 
životních podmínek a místní ekonomiky 
ve venkovské horské oblasti v západní 
Gruzii. Ačkoli má region velký potenciál, 
například pro cestovní ruch a prodej míst-
ních produktů, ekonomicky se mu nedaři-
lo, a značná část populace proto odcházela 
do měst. Místní skupina sdružující aktivní 
lidi z komunity vypracovala strategii 
udržitelného rozvoje obce a grantové 
schéma na podporu místních drobných 
podnikatelů a výrobců. Své obchodní 
a marketingové dovednosti zlepšili pro-
střednictvím školení také místní farmáři. 

_____  Nastavení dlouhodobé 

dostupnosti služeb národních 

screeningových programů 

v regionu Samegrelo 

leden 2019 — prosinec 2021 
4 730 933 Kč 

(ČRA — Česká rozvojová agentura, TKS) 
Navázali jsme na dříve uskutečněný 
projekt výstavby screeningového centra, 
zprovoznili jsme ho a podpořili nově za-
hájené screeningové služby. Byly vytvo-
řeny mechanismy financování a kontroly 
kvality centra, které bylo poté začleněno 
do národního onkologického screenin-
gového registru, jenž bude centralizovat 
sběr dat. Centrum pilotovalo několik 
screeningových programů (např. scree-
ning rakoviny děložního čípku, karcino-
mu prsu či tlustého střeva). 
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zdravotnických služeb, a to i za ztížených 
podmínek. Konkrétně došlo k posílení 
kapacit poskytovatelů primární zdravotní 
péče a poporodních služeb na dálku. 
Byly také poskytovány distanční 
konzultace a proběhla školení více 
než tisícovky lékařů.

_____  Podpora gruzínského zdravotního 

systému za účelem poskytování 

kvalitních zdravotnických služeb

během pandemie covid-19

leden 2021 — červenec 2021
2 609 535 Kč 

(Visegrad Fund)
Cílem projektu bylo zlepšit kvalitu 
a zvýšit kapacity gruzínského 
zdravotního systému, ale také zajistit 
kontinuitu poskytování zdravotní péče 
během pandemie covidu-19, a to včetně 
zajištění hygienických podmínek. 
Díky projektu došlo k navýšení 
kapacit venkovských lékařů.

_____  Propagace udržitelného 

odpadového hospodářství a recyklace 

odpadu v regionu Rača-Lečchumi 

a Dolní Svanetie v Gruzii

březen 2021 – říjen 2021
328 189 Kč 

(Lithuanian Embassy)
Cílem projektu bylo zlepšit ochranu 
životního prostředí v oblasti vodního 
hospodářství, třídění odpadů a celkové 
nakládání s nimi ve venkovských 
oblastech Gruzie. Díky projektu obecní 

MOLDAVSKO  

V Moldavsku realizujeme projekty 

primárně v sektoru sociálních služeb 

a služeb domácí péče. 

_____  Zajištění kvality a dostupnosti 

zdravotně sociálních služeb 

v Moldavsku 2019–2022 
květen 2019 — prosinec 2022 
5 265 000 Kč 

(ČRA, TKS) 
Projekt podporuje místní nevládní asocia-
ci Home Care v budování kapacit a prová-
dění služeb domácí péče prostřednictvím 

úřady zvýšily své kapacity, znalosti 
a dovednosti v otázce nakládání s odpady, 
zlepšilo se povědomí veřejnosti o ekolo-
gických problémech a o jejich možných 
řešeních, například o důležitosti recykla-
ce odpadu. Vesnické samosprávy přijaly 
víceleté plány nakládání s odpady, které 
jsou v souladu s gruzínskou legislativou 
a reagují na Asociační dohodu s EU 
z roku 2014, jež apeluje na řešení 
environmentálních problémů v zemi 
a celkovou péči o životní prostředí.

_____  Behaviorální poznatky pro nízký 

počet testovaných na HIV v Gruzii

září 2021 — srpen 2022
1 070 017 Kč 

(UNDP)
Vzhledem k poměrně rychlému šíření HIV 
a nevědomosti velké části populace o tom, 
že je nakažená (přibližně 40 %), je gruzín-
ský zdravotnický systém nucen přijmout 
opatření, která zlepší informovanost 
veřejnosti o této nemoci a o možnostech 
jejího testování. Projekt reaguje na tyto 
nedostatky snahou o zjištění hlavních 
příčin nízké informovanosti a zároveň má 
za cíl zvýšit propagaci možností testová-
ní. V projektu je kladen důraz na přenos 
českého know-how a inovativních 
řešení v oblasti motivace veřejnosti 
k provádění samotestů a v oblasti 
tvorby politik a kapacitace
zdravotnických pracovníků 
(včetně poradenských 
služeb).

poskytování malých grantů, studijních 
cest a školení. Díky němu byla otevřena 
2 nová centra domácí péče, probíhá 
renovace již fungujících 8 center a jejich 
zaměstnanci jsou průběžně proškolováni 
v oblasti poskytování služeb domácí 
péče. Ve spolupráci s moldavským 
Ministerstvem práce, zdravotnictví 
a sociální ochrany se Charita Česká 
republika podílí na přípravě legislativních 
změn, které postupně vedou k zavedení 
nového modelu služeb domácí péče 
v Moldavsku.

_____  Podpora rozvoje primární 

zdravotní péče v Gruzii 

duben 2020 — červen 2023 
6 581 928 Kč 

(ČRA, TKS) 
Cílem projektu je zlepšit kvalitu zdra-
votnických služeb v Gruzii zavedením 
nástrojů řízení kvality primární zdravotní 
péče, standardizovaného elektronického 
informačního systému a centra primární 
zdravotní péče. Kromě toho budou aktua-
lizovány kvalifikační standardy a zavede-
ny programy celoživotního vzdělávání pro 
zdravotnické pracovníky. 

_____  Podpora ekologických akcí 

v obci Oni prostřednictvím rozvoje

infrastruktury odpadového hospodářství 
červenec 2020 — září 2021 
2 328 327 Kč 

(SAMRS) 
Projekt pomáhá v odlehlé horské obci 
v regionu Rača-Lečchumi-Dolní Svanetie 
rozvíjet infrastrukturu pro nakládání 
s odpady. Na základě sdílení slovenských 
zkušeností a know-how byl společně 
s akčním plánem vypracován model 
separace a recyklace pevného odpadu 
pro obec Oni, posíleny místní kapacity 

v oblasti nakládání s odpady a zajištěna 
potřebná infrastruktura. Důraz je kladen 
na postupy biologicky rozložitelného 
odpadu, jako je kompostování, a další 
způsoby opětovného použití organického 
odpadu. Proběhlo několik osvětových 
kampaní. Projekt je realizován ve spolu-
práci se slovenskou organizací SOSNA. 

_____  Cesta domů: Rozvoj 

alternativních sociálních služeb 

pro dospělé v Gruzii 

únor 2020 — prosinec 2023 
4 924 254 Kč 
(ČRA, TKS) 
Transformace zastaralých pobytových 
služeb pro dospělé s tělesným a mentál-
ním postižením na vhodnější komunitní 
služby založené na individuálních potře-
bách. Bydlení rodinného typu bude zajiš-
těno a vybaveno pro ubytování příjemců, 
kteří v současné době pobývají ve dvou 
rezidenčních institucích v obcích Dušeti 
a Martkofi. Současně dochází k rozvoji 
kapacity na všech úrovních, které gruzín-
ským institucím umožní poskytovat nové 
služby v odpovídající kvalitě, zvyšuje 
se povědomí široké veřejnosti, aby se 
usnadnilo sociální začlenění příjemců.

_____  Posílení složky zdraví matek 

a dětí v systému primární zdravotní 

péče začleněním aspektů rozvoje 

dítěte a zajištění kontinuity služeb 

zdraví matek a dětí během 

pandemie covidu 
říjen 2020 — srpen 2021 
70 882 Kč 

(UNICEF) 
Cílem projektu bylo vytvoření centrali-
zovaného registru pro zdraví a vývoj dětí 
ve věku 0–6 let, informačního systému 
řízení a uskutečnění služeb zaměřených 
na rozvoj dětí v rámci systému primární 
zdravotní péče. 

_____  Zajištění kontinuity zdravotních 

služeb pro matky a děti během 

pandemie covid-19

listopad 2020 – červen 2021
1 693 923 Kč 

(UNICEF)
Špatné podmínky ve zdravotnických 
zařízeních, kterým gruzínský 
zdravotnický systém dlouhodobě čelí, 
způsobily během pandemie nárůst rizika 
úmrtí matek a nově narozených dětí. Díky 
tomuto projektu byla zajištěna kontinuita 
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MONGOLSKO

Mongolsko je rozsáhlá a málo osídlená 

asijská země, která v posledních letech 

zaznamenala rychlý rozvoj. Ten však 

s sebou přinesl problémy spojené 

s ochranou životního prostředí 

a klimatickými změnami. Charita 

Česká republika působí v zemi nepřetr-

žitě již od roku 2006 a dlouhodobě zde 

pomáhá především v oblasti odpadové-

ho hospodářství a udržitelného 

rozvoje, zejména recyklace plastů 

a stavebního odpadu. Zaměřujeme 

se i na podporu mongolské mládeže 

a občanské společnosti.

_____  Podpora mládeže a občanské 

společnosti v Mongolsku

leden 2020 — prosinec 2023 
7 176 963 Kč 

(Evropská komise, MZ ČR, 
The Asia Foundation, Canada Fund 
Mongolia, Australian Volunteers 
Program Impact Fund)
Na projektu se podílela Charita Čes-
ká republika spolu se dvěma místními 
organizacemi: Mongolian Youth Council 
(Mongolská rada mládeže) a Centre for 
Citizenship Education (Centrum pro vý-
chovu k občanství). Jeho cílem je podpo-
řit mládež a posílit fungování občanské 
společnosti, tak aby se mladí lidé podíleli 
na rozhodování, a tím i na rozvoji řádné 
správy věcí veřejných a demokracii 
v Mongolsku. Byla vyhlášena soutěž 
o malé granty pro neziskové organizace 

v pěti cílových oblastech Mongolska. 
Proběhlo školení na budování kapacit 
pro mládežnické neziskové organizace, 
byla zorganizována online diskuze mezi 
mladými lidmi s cílem zvýšit vzdělanost 
mladých voličů v nadcházejících prezi-
dentských volbách, a podpořit tak politic-
kou účast mladých lidí v rámci mediální 
kampaně Jishee ba Bishee.

_____  Udržitelná recyklace 

plastů v Mongolsku

květen 2020 — duben 2024 
8 230 714 Kč 
(Evropská komise, MZ ČR, 
Obecní správa Khishig-Undur)
Díky tomuto projektu by se měl 
v Mongolsku, kde se téměř žádný plastový 
odpad nerecykluje a jeho velká část končí 
volně v přírodě, zlepšit systém nakládání 
s plasty a podpora lokálních recyklačních 
firem. Ve spolupráci s českými výzkum-
níky navrhujeme zlepšení systému 
sběru odpadů ve městě i na venkově. 
V provincii Bulgan budujeme první 
vzorovou zero waste vesnici. V rámci 
projektu byla Výzkumným vodohospodář-
ským ústavem T. G. Masaryka provedena 
analýza, která popisuje situaci v Mongol-
sku a přichází s možnými inovativními 
návrhy. Dále byly vyrobeny koše na třídě-
ný odpad. Distribuce těchto kontejnerů 
probíhá postupně v jednotlivých regio-
nech společně se školením, jak správně 
koše používat. 

_____  Zlepšení zdravotních 

a sociálních služeb pro osoby 

potřebující dlouhodobou péči 

na obou březích Dněstru 

leden 2020 — srpen 2022 
11 810 508 Kč 

(ČRA) 
Jedná se o projekt delegované spolupráce, 
ve kterém Charita Česká republika 
vystupuje v roli subdodavatele pro ČRA. 
Jeho cílem je budování důvěry prostřed-
nictvím koordinace služeb primární zdra-
votní péče na obou stranách řeky Dněstr. 
Projekt se řídí principem „zrcadlení“, 
tak aby byl v regionu Podněstří zaveden 
dobře fungující a udržitelný systém 
lékařsko-sociálních služeb domácí 
péče implementovaný Charitou Česká
republika v Moldavsku. Zvýšená pozor-
nost je věnována kontaktu mezi lidmi: 
budou sdíleny zkušenosti příjemců, 
zdravotnického personálu, sociálních 
pracovníků a obcí z obou stran řeky Dněstr.

_____  Budování funkčního 

a udržitelného systému odpadového 

hospodářství v obci Criuleni

září 2021 — srpen 2022
4 914 000 Kč 

(Slovak Aid, TKS)
V projektu se zaměřujeme na rozvoj 
systému nakládání s odpady v obcích 
Criuleni, Ohrincea a Zolonceni, a to 
s přihlédnutím k místním potřebám 

a národní legislativě. Důraz je kladen 
na zapojení místních subjektů ze soukro-
mé i veřejné sféry. Cílem je posílit infra-
strukturu, vytvořit akční plán a místní 
strategii pro nakládání s odpady, včetně 
jeho zavedení do praxe. Současně chce 
posilovat povědomí veřejnosti o důleži-
tosti udržitelného chování.

_____  Technologie pro budoucnost — 

telemedicína v moldavské domácí péči 

září 2021 — červen 2024
8 500 000 Kč 

(ČRA)
Projekt reaguje na problém rychle 
stárnoucí populace v Moldavsku. Jeho 
cílem je umožnit starší generaci přístup 
k lékařské péči na dálku tak, aby pacienti 
nemuseli dojíždět do ordinací a zdravot-
nických středisek, což ve většině případů 
představuje logistický problém. Snaží 
se proto podporovat a rozvíjet služby 
telemedicíny, a to konkrétně v osmi 
již zavedených centrech domácí péče, 
včetně zajištění doprovodných školení 
personálu zapojených center.
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a ziskové zemědělské výroby a rozvoje 
hodnotových řetězců. Ten proběhl 
od ledna do prosince 2021 s rozpočtem 
3 465 892 Kč (ČRA). Na projektu jsme 
spolupracovali s Mendelovou univerzitou 
v Brně, která vypracovala Analýzu 
zemědělských systémů v uprchlickém 
táboře Mayukwayukwa pro potenciál 
integrovaného zemědělství a vyškolila 
15 zaměstnanců Charity Česká republi-
ka, Ministerstva zemědělství a Minister-
stva rybníkářství a skotu. Využili jsme 
též expertizu české společností Holistic 
Solutions, která připravila Analýzu po-
tenciálu městského zemědělství v Lusace 
a prověřila hydrogeologické podmínky 
uprchlické osady Mantapala. 

_____  Finanční inkluze 

prostřednictvím tradičního vedení 

listopad 2018 — prosinec 2021
5 482 425 Kč 

(FSDZ, TKS)
V Luapule žije většina lidí ve vzdálených 
venkovských oblastech, jež spadají pod 
správu tradičních náčelnictev. Poskyto-
vatelé formálních finančních služeb jsou 
rozptýleni a své služby nenabízejí ve ven-
kovských oblastech a osobám s nízkými 
příjmy. Tuto mezeru projekt zaplňuje pod-
porou skupin sdružujících jednotlivce se 
zájmem spořit, tzv. Saving Groups, které 
jsou snadno přístupné, levnější a důvě-
ryhodné pro lidi, které komerční finanční 

sektor opomíjí. Cílem projektu je zlepšit 
finanční začlenění venkovských komunit 
v pěti okresech provincie prostřednictvím 
budování kapacit a zapojením tradičních 
vůdců, dále podporovat finanční vzdělává-
ní a vytváření spořicích skupin prostřed-
nictvím modelu založeného na takzva-
ných Master Trainers (lektorů schopných 
školit a podpořit vznik nových sdružení 
pro společné spoření). Na konci roku 2021 
díky projektu fungovalo 820 spořících 
skupin se 16 249 členy.

_____  Stipendijní program DAFI — 

Terciární vzdělávání uprchlíků 
duben 2019 — prosinec 2022
8 883 277 Kč 
(UNHCR)
Projekt ve spolupráci s německou amba-
sádou v Lusace usiluje o zlepšení pří-
stupu talentovaných mladých uprchlíků 
v uprchlických táborech a městských 
komunitách k terciárnímu vzdělávání 
poskytováním stipendia DAFI (Deutsche 
Akademische Flüchtlingsinitiative Albert 
Einstein). V roce 2021 jsme takto pod-
porovali ve studiu 61 uprchlíků, kterým 
jsme poskytli nejen úhradu školného, ale 
například i příspěvek na cestování, na 
knihy a na bydlení. Studenty projekt také 
podpořil prostřednictvím zkušených kon-
zultantů poskytujících kariérní a psycho-
sociální poradenství.

_____  Podpora výroby a spotřeby výživ-

ných potravin prostřednictvím inte-

grovaného multisektorového přístupu 

v okrese Mongu, Kaoma a Mumbwa, 

Zambie 
duben 2019 — prosinec 2022
26 896 006 Kč 
(WFP, ČRA)
Tento projekt je založen na integrovaném, 
multi-sektorálním přístupu k boji s pod-
výživou, resp. snaze o efektivní zužitková-
ní potravin, lepší diverzifikaci a efektivitě 
zemědělské produkce, napojení komunit 
na místní trhy i podpoře finanční inkluze. 
Projekt školí farmáře v metodách udržitel-
ného zemědělství, podporuje dosahování 
lepších výnosů a prevenci ztrát. Pomáhá 
rolníkům v kontaktu s kupci a dodavateli. 
Podporuje zapojení venkovských komunit 
do spořících skupin. Cílem projektu je 
i zaplňovat mezery ve znalostech o výživě 
a zdraví, zaměřuje se proto také na práci 
s ženami a dospívajícími dívkami; dále 
kooperuje se školami, jejichž učitelé 

ZAMBIE
Navzdory bohatým přírodním zdrojům 

žije stále více než polovina zambijské 

populace pod hranicí chudoby, bez 

elektřiny, vodovodu i dostupné zdravot-

ní péče. Nezanedbatelná část obyvatel 

trpí podvýživou. Potenciál pro ekono-

mický rozvoj země spočívá ve zvýšení 

zemědělské produkce, její diverzifikaci 

a rozvoji venkova i zpracovatelského 

průmyslu. Ačkoliv je Zambie štědrým 

hostitelem uprchlíků ze sousedních 

zemí, její legislativa stále omezuje

jejich pobyt mimo uprchlické osady, 

které se nacházejí v oblastech odříznu-

tých od center hospodářské aktivity 

a poskytují velmi limitovaný přístup ke 

zdrojům obživy. V uprchlických táborech 

zůstávají dominantními zdroji obživy 

pěstování plodin, chov malých hospo-

dářských zvířat a drobný obchod. Nejen 

uprchlíci, ale i ostatní farmáři v Zambii 

stále bojují s omezeným přístupem 

k zemědělským vstupům, finančním 

a poradenským službám, trhům, techno-

logiím a zejména kapitálu. Stále silněji 

pociťovanou výzvou je boj s důsledky 

klimatické změny, která na místní 

zemědělce těžce dopadá v podobě

extrémních výkyvů počasí.

_____  Agribusiness pro život – živobytí, 

inovace, výživa & empowerment 
červenec 2018 —  prosinec 2021
24 382 483 Kč 

(ČRA, TKS)
Projekt se zaměřuje na družstva a střed-
ně velké zemědělce v oblastech Mongu, 
Limulunga, Kaoma a Nkeyema v Západní 
provincii a v okresu Mumbwa v Centrální 
provincii. Jeho cílem bylo umožnit farmá-
řům, aby své podnikání provozovali pro-
duktivně a ziskově; kromě toho projekt 
podporuje aktivní roli žen farmářek či roz-
voj inovativních technologií. Ve spoluprá-
ci s českým start-upem Big Terra projekt 
pilotoval mobilní aplikaci Big Terra 
Crop Zambia, která poskytuje informace 
o počasí a pomoc s plodinami. Na vývoji 
diagnostických a monitorovacích systémů 
pracovali odborníci z České zemědělské 
univerzity v Praze. V roce 2021 jsme vy-
školili 597 členů zemědělských družstev 
v řádné samosprávě, ve finanční 
a obchodní gramotnosti. Zúčastnili 
se také exkurzí do modelových farem 
a zpracovatelských závodů ve svém okolí. 
Osvětovou činnost završila série rozhlaso-
vých relací na témata související s nutrič-
ně vyváženým zemědělstvím prostřednic-
tvím místních rozhlasových stanic 
ve třech okresech, které oslovily více 
než 700 tisíc posluchačů.

_____  Posilování vzdělání (Lusaka) 

a soběstačnosti uprchlíků a jejich 

hostitelských komunit v Zambii

leden 2018 — prosinec 2022
73 586 882 Kč 

(UNHCR – Úřad Vysokého komisaře OSN 
pro uprchlíky, ČRA)
Ve spolupráci s Úřadem Vysokého 
komisaře OSN pro uprchlíky jsme v roce 
2021 poskytovali podporu běžencům 
i hostitelským komunitám, a to přede-
vším v oblasti ekonomické soběstačnosti 
a vzdělávání. V Lusace jsme prostřednic-
tvím nízkoprahových center poskytovali 
doučování a další sociální a komunitní 
služby pro děti i dospělé. V Lusace
i v uprchlických osadách Mantapala, 
Mayukwayukwa a Meheba jsme podpo-
rovali přístup ke zdrojům obživy pro-
střednictvím intervencí zaměřených na 
finanční inkluzi, rozvoj podnikatelských 
dovedností, podporu drobných farmářů
i družstev či zlepšení zemědělské pro-
duktivity. Doplněním této intervence byl 
trilaterální projekt na podporu udržitelné 
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a žáci se zapojují prostřednictvím klubů 
zdraví a výživy a péčí o školní zahrady. 
Doplněním této intervence (realizované 
s podporou WFP) byl v roce 2021 i trilate-
rální projekt na podporu produkce a kon-
zumace potravin s celkovým rozpočtem 
3 597 519 Kč (z prostředků ČRA). V rámci 
této spolupráce bylo například vyškoleno 
458 učitelů. V souhrnu bylo v roce 2021 
do obou výše popsaných projektů ve třech 
okresech zapojeno 7 650 zemědělců, 4 982 
těhotných a kojících žen, 2 095 dospívají-
cích dívek a 15 914 žáků ze 40 škol. 

_____  Silvopastorální systémy jako 

strategie udržitelného zemědělství 

pro zvyšování životní úrovně drobných 

zemědělců v Jižní provincii Zambie

leden 2021 — prosinec 2021
173 464 Kč 
(ČRA)
Projekt se zaměřuje na zvýšení odolnosti 
zemědělské produkce a krajiny vůči dů-
sledkům změny klimatu. Charita Česká 
republika v rámci tohoto projektu působí 
jako externí konzultant pro Mendelovu 
univerzitu v Brně, která je vedoucím 
implementace. V roce 2021 jsme 
vyškolili pracovníky MENDELU v oblasti 
gender mainstreamingu v zemědělských 
projektech.

_____  Zvyšování produktivity

a podpora rozvoje hodnotových řetězců 

manga, kasavy a organických hnojiv 

v Západní provincii

září 2020 — prosinec 2022 
13 897 987 Kč 
(ČRA, TKS) 
Cílem projektu bylo zvýšit zemědělskou 
produktivitu a vnést přidanou hodnotu 
do produkce a zpracování manga, kasavy 
(manioku) a výroby organických hnojiv 
v Mongu v Západní provincii. Projekt 
byl založen na realizaci inovativních 
podnikatelských plánů vytvořených pěti 
zemědělci vybranými v jeho první fázi 
nazvané Budování kapacit zemědělců se 
zaměřením na rozvoj hodnotových řetěz-
ců (realizováno Charitou Česká republika 
v letech 2018–2019). V roce 2021 jsme do-
končili výstavbu výrobních prostor těchto 
pěti podniků a pořídili potřebné vybavení, 
majitele podniků jsme školili v oblasti 
obchodních dovedností a marketingu 
a propojili je s klíčovými ministerstvy 
a úřady. Všech pět podniků bylo zaregist-
rováno v obchodním rejstříku (PACRA), 

u Zambie Revenue Authority (ZRA)
a Národního penzijního systému 
(NAPSA). Dále jsme vyškolili personál 
v provozních principech, bezpečnosti 
práce a operačních postupech. Význam-
ným aspektem bylo i budování vztahů se 
soukromým sektorem, především odběra-
teli. V roce 2021 Charita taktéž pravidelně 
monitorovala 95 drobných pěstitelů zapo-
jených do produkce manioku. Tito farmáři 
se zúčastnili návazných agronomických 
školení zaměřených nejen na maniok, ale 
i v diverzifikaci zemědělství a obdrželi se-
mena zeleniny, insekticidy a postřikovače 
nutné pro rozšíření produkce. Dalších 
90 farmářů zapojených do místní produk-
ce manga bylo podpořeno výsadbou 
1 500 nových stromků.

_____  Udržitelná komerční krejčovská 

výroba v uprchlickém táboře Meheba 

říjen 2021 — listopad 2022
536 980 Kč

(Velvyslanectví Spojených států 
amerických Lusaka)
Cílem projektu je podpořit vznik udrži-
telné komerční krejčovské produkce 
v uprchlickém táboře Meheba prostřed-
nictvím vybudování a vybavení krejčovské 
dílny, zlepšení kapacit krejčích a usnad-
nění propojení s trhy. V rámci projektu 
Charita Česká republika podporuje už 
existující skupinu krejčích zvanou Mar-
velous Design Tailoring Group; skupina 
sestávající ze členů uprchlické komunity 
byla vytvořena z vlastní iniciativy vedou-
cího krejčího v roce 2017 a dokázala se 
sama zmobilizovat a zabezpečit si první 
přístřešek a základní vybavení k fungová-
ní. Na základě dobrých výsledků obdržela 
posléze prostřednictvím Charity Česká 
republika pracovní kapitál a materiály pro 
rozšíření výroby. V rámci další expanze 
skupiny jsme také vyškolili dalších 10 
uprchlíků v krejčovských dovednostech. 
V roce 2021 byl projekt zaměřen hlavně 
na přípravu výstavby (výběr staveniště, 
příprava stavebních výkresů). 

Ve stylovém, citlivě zrekonstruovaném 
domě v Praze na Vinohradech s celkovou 
kapacitou ubytování pro 46 osob jsou pro 
hosty hotelu nachystané moderně, účelně 
a vkusně zařízené jednolůžkové až čtyř-

lůžkové (rodinné) pokoje a jeden bezba-

riérový apartmán. V létě je hostům navíc 
k dispozici klidná zahrada ve vnitrobloku, 
poskytující místo pro odpočinek či pro po-
sezení s možností grilování, velké oblibě 
se těší rovněž malé letní kino. 

Každé patro hotelu má svůj wi-fi router 
pro dostatečné a silné pokrytí signálem, 
což našim hostům, návštěvníkům i účast-
níkům konferencí zajišťuje bezproblémo-
vou práci na internetu. Všechny pokoje 
pak navíc disponují vlastním pevným 
připojením. Pro své akce ostatně využívají 
konferenční sály hotelu Marianeum 
jednotlivá charitní pracoviště i další 
vzdělávací a společenské instituce 
a neziskové organizace. Některé z nich 
se již staly našimi dlouhodobými klienty. 

Díky odbornému personálu hotelové 
služby dosahují profesionální úrovně. 
Na webové rezervační platformě 
booking.com jsme se v hodnocení 
vyšplhali na certifikát kvality 8,6 bodů 

z deseti. Certifikát kvality jsme obdrželi 
i od hotel.cz. Stali jsme se členem AHR 
ČR – Asociace hotelů a restaurací Česká 
republika – a dokončili jsme přípravy 
hotelu pro certifikaci v rámci jednotné 
klasifikace ubytovacích zařízení ČR 
Hotelstars a získali tři hvězdy.

V roce 2021 jsme obstáli také při pořádá-

ní cateringů k tiskové konferenci věnované 
zhodnocení koronakrize v kostele sv. Tomáše 
a u příležitosti slavnostního předávání 
Cen Charity 2020 a 2021 v Pražském
arcibiskupství. Díky sjednané spoluprá-
ci s Mezinárodní organizací pro migraci 
(IOM) v hotelu Marianeum našli 

přístřeší lidé v nouzi.  

Kontakt:

Máchova 571/7 
120 00 Praha 2 
— Vinohrady
tel. +420 602 725 739
www.marianeum.cz

HOTEL
A ŠKOLICÍ 
STŘEDISKO 
MARIANEUM
V jedné z nejhezčích a nejoblíbenějších 
pražských rezidenčních čtvrtí se nachází hotel 
a školicí středisko Marianeum, který provozuje 
Charita Česká republika a který svým hostům 
nabízí nejen hotelové služby, jako je příjemné 
ubytování v centru města, občerstvení, 
klientský servis concierge, ale i pronájem učeben 
a zasedacích místností vhodných pro pořádání 
konferencí, školení, přednášek, workshopů, 
kulatých stolů, setkání s partnery a dalších 
akcí firem, neziskových organizací 
či státních institucí.

Budova hotelu byla 

postavena ve funkcionalistickém 

stylu těsně před první světovou válkou. 

V původní jednopatrové budově od roku 

1914 sídlil ústav Marianeum, který 

fungoval jako „útulek pro stařenky“. 

Dům byl v roce 1932 přestavěn na pěti-

podlažní penzion pro Jubilejní spolek 

katolický „Praha“, který se stal za první 

republiky součástí Svazu katolické 

charity. Po roce 1989 Charita získala 

nemovitost zpět. Poslední stavební 

úpravy a modernizace proběhly 

v roce 2020. 
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Bělorusko / Adopce na dálku 

v Bělorusku (sociální péče) – podpora 
dětí z neúplných či sociálně slabých rodin 
s cílem zlepšit jejich sociální a zdravotní 
situaci __________    Pomoc při dočasném 

ubytování pro sociálně slabé rodiny 

s onkologicky nemocnými dětmi 

a realizace odlehčovací služby Tabita 
(sociální péče) – podpora projektu Charity 
Minsk, umožňuje zajistit dočasné ubyto-
vání sociálně slabým rodinám s onkolo-
gicky nemocnými dětmi v průběhu léčení, 
a podpora odlehčovací služby Tabita, 
která pečuje o seniory, dospělé i děti 
s těžkým zdravotním postižením __________    
Děti ulice (sociální péče) – materiální, 

Indie / Adopce na dálku® (vzdělávání) – 
finanční podpora vzdělávání chudých 
dětí v jejich vlastním rodinném a kultur-
ním zázemí __________    Vzdělávací centra pro 

děti (vzdělávání) – dětem školního věku
je v odpoledních a večerních hodinách 
poskytováno doučování a pomoc při 
úkolech __________    Podpora zdraví (zdravotní 
péče) – hrazení výdajů spojených 
s operací nebo dlouhodobou nemocí dětí 
zapojených do projektu Adopce na dálku® 
__________    Univerzita (vzdělávání) – podpora 
vysokoškolských studentů z nemajetných 
rodin__________    Domky pro chudé (bydlení) – 
výstavba domků pro chudé rodiny 
a oprava starých stavení __________    Rozšíření 

internátu (vzdělávání) – přistavení prvního 

potravinová a další pomoc potřebným 
dětem v regionu působnosti Charity Pinsk 

Bulharsko / Nízkoprahové zařízení 

pro děti a mládež Stara Zagora (sociální 
péče) – podpora aktivit dětí a mládeže ze 
sociálně znevýhodněné romské komunity

Zimbabwe / Darovaný domov 

v Zimbabwe (sociální péče, vzdělávání) – 
podpora dětí z Dětského domova 
Mary Ward v Kwekwe (úhrada školného, 
pomůcek, oblečení, potravin, duševní 
rozvoj dětí)

Celková částka: 692 061 Kč

patra k budově internátu pro chlapce 
v indické diecézi Belgaum v severní 
Karnátace __________    Podpora sirotků 

a chudých rodin během pandemie 
(humanitární pomoc) – léčba pro chudé 
rodiny, pořízení léků a ochranných pro-
středků, potravinové balíčky, organizace 
pohřbů __________    Aktivizační programy 
(vzdělávání) – podpora žáků a studentů 
ve schopnosti učit se, osobnostní rozvoj 
a kariérní poradenství (příprava na poz-
dější pracovní pohovory) __________    Podpora 

chudých dětí (materiální pomoc) – 
příspěvek na oblečené a vánoční dárky 
pro chudé děti

Celková částka: 11 962 441 Kč

Mongolsko / Podpora vzdělávání dětí 

a mladých lidí Verbist Care Center 
(vzdělávání) – poskytnutí domova
zranitelným a uprchlým dětem, které 
se během dne procházejí ulicemi 
Ulánbátaru a hledají v noci útočiště 
a teplo v podzemních kanálech, 
centrum jim chce prostřednictvím 
vzdělání zajistit lepší budoucnost 
__________    Pomoc potřebným dětem 

(vzdělávání) – výchovné 
a vzdělávací aktivity pro děti 
a mládež na periferii Ulánbátaru, 
v Shuwuu, které se stalo novým 
působištěm salesiánů

Celková částka: 
289 158 Kč

PŘEHLED 
ZAHRANIČNÍCH 
PROJEKTŮ

DIECÉZNÍ 
KATOLICKÁ
CHARITA 
HRADEC 
KRÁLOVÉ

DIECÉZNÍ 
CHARITA 
LITOMĚŘICE

V ARCIDIECÉZNÍCH A DIECÉZNÍCH 
CHARITÁCH V ROCE 2021

Moldavsko / Podpora Centra 

Hippokrates v obci Dorotskaja (sociální 
a zdravotní péče) – rozvoj domácí 

DIECÉZNÍ 
CHARITA 
BRNO

zdravotní, ambulantní a terénní sociální 
péče, posílení role a kvality pečovatelské 
služby v domácím a komunitním prostředí

Rumunsko / Podpora pečovatelské 

služby a humanitární pomoc v Banátu 

(sociální a zdravotní péče, materiální 
pomoc) – podpora pečovatelské a asis-
tenční služby pro seniory v šesti českých 
vesnicích (zahrnuje příspěvek na mzdy 
pečovatelek, duchovní podporu z řad kně-
ží a materiální pomoc), dodávky hygienic-
kých potřeb, oblečení a obuvi, trvanlivých 

DIECÉZNÍ 
CHARITA 
BRNO 
OBLASTNÍ 
CHARITA 
HODONÍN

potraviny, školních potřeby, hraček aj.  
__________    Zajištění provozu zubní ambulan-

ce ve Svaté Heleně v Banátu (zdravotní 
péče) – zajištění chodu zubní ambulance 
(4- až 5krát za rok) díky dobrovolné 
práci lékařů a zdravotnického personálu 
včetně stomatologického materiálu
a přístrojového vybavení, kompletní 
servisní prohlídka všech přístrojů

Ukrajina / Podpora pro staré, nemocné, 

opuštěné, chudé lidi v regionu Velykyj 

Bereznj na Ukrajině (sociální a zdravot-
ní péče, materiální pomoc) – péče o lidi 
bez domova, chudé a neschopné zajistit 
si prostředky na základní živobytí, péče 
o staré a nemocné seniory a lidi různě 
sociálně potřebné, v r. 2021 jsme vypravili 

DIECÉZNÍ 
CHARITA 
BRNO 
OBLASTNÍ
CHARITA 
TŘEBÍČ

kamion s humanitární pomocí do zdejší 
okresní nemocnice  __________    Terénní služba 

Melitopol a okolí (sociální a zdravotní 
péče) – péče o osamocené a nemocné 
seniory, lidi v závislosti a různě sociálně 
potřebné v Záporožské oblasti Ukrajiny 
(v obcích Melitopol, Orlovo, Snihurivka, 
Konstantinivce, Lazurné a Nyžné Syrohozy)

Ukrajina / Pomoc chudým rodinám 
(materiální pomoc, sociální péče) – 
materiální pomoc chudým rodinám 
s dětmi v Zakarpatí, Perečíně a Mukače-
vu  __________    Pomoc vnitřně přesídleným 

osobám (materiální pomoc, sociální péče) 
– pomoc vnitřně přesídleným osobám 
v Zoločivu, Lysychansku a okolí  __________    
Léčba dětí i dospělých (zdravotní péče) 
– úhrada léčebných nákladů dětí i dospě-
lých v Mukačevu a Perečíně  __________    Dům 

na půli cesty Užhorod (sociální péče) – 
pomoc dospívajícím dětem, které odchá-
zejí z dětských domovů, státních internát-
ních škol nebo ze sociálně slabých rodin, 
a zajištění na přechodnou dobu, než 
se osamostatní, ubytování a zázemí  
__________    Sociálně terapeutické kurzy 

pro postižené (vzdělávání, sociální péče) 
– pracovní terapie pro osoby s tělesným 
a mentálním postižením ve Lvově  
__________    Krizové centrum obědy pro děti 
(materiální pomoc, sociální péče) – 
zajištění stravy pro děti v krizovém 
centru Charity Lvov  __________    Příprava dětí 

se speciálními potřebami (vzdělávání, 
sociální péče) – individuálně vedená 
příprava dětí se speciálními potřebami 
včetně podpory psychologů a učitelů 
v Zoločivě  __________    Vzdělávání dětí

(vzdělávání) – podpora dětí při vzdělávání 
ve Lvově a Perečíně

Celková částka: 2 549 083 Kč

DIECÉZNÍ 
CHARITA 
BRNO
OBLASTNÍ
CHARITA 
ZNOJMO

DIECÉZNÍ 
CHARITA 
ČESKÉ 
BUDĚJOVICE



42 — 43

Haiti / Adopce na dálku, podpora 

komunit, vybavení do škol, podpora 

živobytí (vzdělání, zdravotnictví, 
živobytí, obydlí, strukturální podpora) 
– poskytování základního vzdělávání 
dětem a mladým lidem v Baie de Henne, 
Gonaïves, Roche a Bateau, rozvoj učitelů 
a zázemí školy, podpora důstojného 
a kvalitního života (obydlí, hygiena, 
zdraví, výživa, kultura a víra)

Ukrajina / Dětské bezdomovectví na 

Ukrajině, sociálně slabé rodiny, huma-

nitární pomoc, materiální pomoc a pod-

pora místních partnerů (sociální péče, 

Ukrajina / Adopce na dálku (sociální 
péče) – pomoc sociálně slabým dětem 
(rodinám) __________    Důstojný život (sociální 
péče) – pomoc seniorům nebo zdravotně 
postiženým na principu adresné podpory 
jednotlivého dárce (adopce) v Zakarpatské 
oblasti __________    Domov pokojného stáří Usť 

Čorna (sociální péče) – podpora domova 
pro nemohoucí seniory v Zakarpatské 
oblasti  __________    Domov (sociální péče) 
– podpora dětského domova Městečko 
milosrdenství v Ivano-Frankivské oblasti 
__________    Pomoc obětem konfliktu (sociál-
ní péče) – pomoc lidem zasaženým boji 
na Ukrajině __________    Mikulášská nadílka 

zdravotnictví, živobytí, vzdělání, struktu-
rální podpora) – podpora dětského domo-
va pro chlapce v Bortnykach, jídelna pro 
děti ze sociálně slabých rodin v Lopatyně, 
sklad potravin a rekonstrukce zázemí pro 
lidi bez domova v Ternopilu, podpora ve 
studiu sociálně slabých mladých lidi na 
vyšších odborných a vysokých školách, 
podpora rozvoje partnerských organizací

Zambie / Podpora školství v Zambii 
(vzdělání) – podpora na provoz školy 
v Chiparambě

Celková částka: 3 394 389 Kč

dětem v bojových zónách (sociální péče) 
– jednorázové obdarovávání dětí žijících 
v bojových zónách na východní Ukrajině 
v období svátku sv. Mikuláše  __________    
Potravinové balíčky pro východní 

Ukrajinu (humanitární pomoc) – pomoc 
formou potravinových a hygienických 
balíčků pro lidi zasažené konfliktem na 
východě země  __________    Nečekané žádosti 

o pomoc (sociální péče) – podpora dětem, 
sociálně slabým rodinám, seniorům 
v Doněcké oblasti  __________    Podpora centra 

pro mládež v Novoselycii (péče o mládež) 
– podpora centra a anglického tábora 
pro děti __________    Podpora aktivit na Zakar-

patí (sociální péče, vzdělávání) – podpora 
vysokoškolských studentů, léčba a reha-
bilitace vážně nemocných dětí a seniorů 
__________    Domov pro matky s dětmi v Oděse 

(sociální péče) – podpora matek s dětmi 
a těhotných žen v krizových situacích 
v Oděse a okolí __________    Podpora sociálně 

slabých dětí a rodin v Žytomyru (sociální 
péče) – podpora 10 sociálně slabých rodin 
s dětmi, partnerské vybavení, monitoring 
a školení 

Moldavsko / Zdravotně-sociální 

Centrum Grigorauca (sociální a zdravot-
ní péče) – podpora centra domácí péče 
pro seniory __________    Důstojný život (sociál-
ní péče) – podpora konkrétních seniorů 

Česká republika / Kapacity (budování 
kapacit) – posilování samostatnosti, od-
bornosti a kooperace u nových a stávají-
cích partnerských organizací na Ukrajině 
a v Moldavsku v oblasti fungování NNO

Celková částka: 6 913 158 Kč

DIECÉZNÍ 
CHARITA 
PLZEŇ

ARCI
DIECÉZNÍ 
CHARITA 
PRAHA

DIECÉZNÍ 
CHARITA 
OSTRAVSKO-
-OPAVSKÁ

ARCI
DIECÉZNÍ 
CHARITA 
OLOMOUC

Peru / Péče o nezletilé matky 

s omezenými ekonomickými prostředky 
(sociální péče) – nepeněžní pomoc mla-
dým matkám ve věku 12–16 let, žijícím 
v extrémní chudobě bez ohledu na jejich 
rasu a náboženství  __________    Koupě 

kyslíkové stanice v pandemii covidu – 
pořízení generátoru na výrobu kyslíku 
pro Centrální regionální nemocnici ve 
městě Iquitos  __________    Adopce na dálku 

(vzdělávání) – příspěvek na vzdělání 

Indie / Adopce na dálku® (vzdělávání) – 
příspěvek žákům a studentům 
na vzdělávání, podpora komunit __________    
Humanitární pomoc COVID-19 

(humanitární pomoc, zdravotní péče) 
– distribuce hygienických/ochranných 
prostředků a potravinových balíčků pro 
1 950 rodin a Income Generating Projects 
pro 353 rodin 

Bělorusko / Adopce na dálku® 
(vzdělávání) – materiální, sociální 
a duchovní podpora sociálně slabých 
rodin ve spolupráci s Charitami ve Viteb-
sku a Grodnu  __________    Domov seniorů 

v Krasnopole (zdravotní a sociální péče) 
– podpora domova pro seniory (materiální 
pomoc, osobní balíčky) __________    Pomoc 

seniorům v Grodněnské oblasti (zdravot-
ní a sociální péče) – mobilní pomoc senio-
rům (materiální pomoc, léky, konzultace) 

Bolívie / Adopce na dálku (vzdělávání) – 
příspěvek na vzdělání

Ekvádor / Adopce na dálku (vzdělávání) 
– příspěvek na vzdělání

Paraguay / Adopce na dálku (vzdělávání) 
– příspěvek na vzdělání

Celková částka: 1 312 447 Kč

__________    Humanitární pomoc COVID-19 

(humanitární pomoc, zdravotní péče) 
– distribuce hygienických/ochranných 
prostředků a potravinových balíčků 
pro 600 rodin ve Vitebské a Grodněnské 
oblasti __________    Pomoc v migrační krizi na 

bělorusko-polské hranici (humanitární 
pomoc) – distribuce hygienických/ochran-
ných prostředků a potravinových balíčků 
pro migranty na bělorusko-polské hranici

Uganda / Česká nemocnice sv. Karla 

Lwangy (zdravotní péče) – zprostředko-
vání zdravotní péče lidem v kraji Buikwe, 
provozování mobilní ordinace, šíření 
zdravotní osvěty, poskytování preventivní 
péče __________    Adopce na dálku® (vzdělá-
vání) – příspěvek žákům a studentům 
na vzdělávání, podpora komunit __________    
Základní škola sv. Jana Nepomuckého 
(vzdělávání) – výstavba kolejí pro 
240 žáků __________    Technický institut 

sv. Karla Lwangy v Malongwe (vzdělává-
ní, komunitní rozvoj) – výstavba a vyba-
vení počítačové laboratoře s 50 PC __________    
Výstavba studní v diecézi Gulu 

a Kampala (komunitní rozvoj) – výstavba 
zdrojů pitné vody: vyvrtání 10 studní 
v regionech Buikwe a Gulu

Zambie / Adopce na dálku® (vzdělávání) 
– příspěvek žákům a studentům na vzdě-
lávání, podpora komunit (mikropůjčky, 
alfabetizační kurzy, IT vzdělávání)

Albánie / Adopce na dálku® (vzdělávání) 
– příspěvek vysokoškolským studentům 
na vzdělávání

Uzbekistán / Adopce na dálku® 

(vzdělávání) – podpora komunit

Celková částka: 32 776 144 Kč
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Labyrint 2030 – 

Cesta ke globální odpovědnosti

duben 2020 – prosinec 2021
2 144 018 Kč

(ČRA, TKS)
Cílem projektu je probudit zájem o pro-
blémy současného světa. Soustřeďuje se 
především na mladé lidi a jejich projekty 
v oblasti zahraniční rozvojové spolupráce. 
Kromě osvětových akcí nebo diskuzí 
s odborníky je klíčovou součástí projektu 
soutěž, ve které odborná porota vybírá 
5 nejlepších projektů zacílených právě 
na inovativní řešení problémů sužujících 
obyvatele rozvojových zemí. V roce 2021 
probíhaly v rámci projektu osvětové akce 
v online i offline podobě za použití neo-
třelých prvků neformálního vzdělávání. 
Zároveň vznikla i řada osvětových mate-
riálů, např. karetní Hra 2030 zaměřující 
se na globální souvislosti a udržitelný 
rozvoj, a proběhlo Inovativní inspirační 
fórum IHRA 2021, kde se sešli odborníci 
z řad soukromého, akademického a nezis-
kového sektoru, kteří se snaží společně 
řešit aktuální výzvy v oblasti rozvojové 
spolupráce a humanitární pomoci.

MIND 

říjen 2017 – leden 2021
205 322 Kč 

(Evropská komise, TKS)
V projektu Migrace – propojenost – 
rozvoj (Migration – Interconnectedness 
– Development, MIND) jde o porozumění 
odlišnostem života lidí na různých mís-
tech planety a rozptýlení stereotypních 
obav a předsudků. Cílem je zvýšit povědo-
mí veřejnosti o sounáležitostech migrace, 
udržitelného rozvoje a jejich vzájemné 
propojenosti.

Dialogem k partnerství 

pro udržitelný rozvoj

leden 2021 – prosinec 2021
2 106 358 Kč 

(ČRA, TKS)
Cílem projektu je vybudování kvalitní sítě 
partnerů z řad zástupců občanského, ve-
řejného a soukromého sektoru, a vzájem-
nou spoluprací pak aktivně přispívat 
k naplňování vybraných Cílů udrži-
telného rozvoje, ke zvyšování dopadu 
neformálně vzdělávacích aktivit a rozvoji 
aktivního občanství mladých lidí. Projekt 
probíhá prostřednictvím platformy Young 
Caritas a přispíváme jím k naplňování tří 
z Cílů udržitelného rozvoje: Zdraví a kva-
litní život, Klimatická opatření a Méně 
nerovností. Ty korespondují s dlouho-
dobou činností Charity Česká republika. 
Jsme přesvědčení, že jedině spoluprací 
napříč celou společností lze dosáhnout 
viditelných výsledků.

Akademie Young Caritas

říjen 2021 – září 2023
390 202 Kč 

(Magistrát hl. města Prahy – OP PPR)
Projekt zavádí v pražských školách vzdě-
lávací program Akademie Young Caritas, 
ve kterém si pedagogové a další odborní 
pracovníci systematicky prohlubují své 
znalosti a dovednosti v oblasti sociálního 
pilíře udržitelného rozvoje. S využitím 
kvalitní a moderní metodiky podporuje ve 
škole prostředí motivující žáky k sociální 
soudržnosti, povzbuzuje k respektování 
sociokulturních rozmanitostí, rozvíjí je-
jich vztah k okolnímu prostředí, a prohlu-
buje tak proinkluzivnost školy. V rámci 
projektu vzniká i online živá knihovna, 
čímž projekt přináší zcela nový neformál-
ně vzdělávací online nástroj pro přenos 
nejrůznějších lidských příběhů metodou 
storytelling. 

Iniciativa Young Caritas Česká republika 

navazuje na mezinárodní sítě charitních 
organizací spojených do Caritas 

Internationalis a Caritas Europa a jejím 
cílem je zapojit mladé lidi do charitní 
činnosti, vybavit je kompetencemi 
potřebnými k řešení globálních výzev 
a vzbudit jejich zájem o aktivní občanství 
tak, aby se sami stali hybateli změn jak 
na lokální, tak globální úrovni. V rámci 
rozmanitých a pro mladé lidi atraktivních 
aktivitu pozorňujeme na prvky každoden-
ního života, díky nimž se na jejich napl-
ňování můžeme částečně podílet všichni. 
Vyzýváme ke kritickému myšlení, otevře-
nosti a pochopení úzkých souvislostí 
mezi rozvojovými a rozvinutými zeměmi. 

Young Caritas v České republice 

leden 2020 – prosinec 2022
4 327 635 Kč 

(MŠMT ČR – OP VVV, ESF)
Young Caritas vytváří zázemí pro práci 

s dětmi a mládeží v oblasti neformálního 
vzdělávání s důrazem na hodnotové vzdě-
lávání, participativní přístup a pozitivní 
motivaci mladých lidí ve sféře sociální 
a společenské odpovědnosti a aktivního 
občanství. Pořádáme pro ně letní a pod-
zimní příměstské tábory či výměnu oble-
čení formou SWAP. Naši zaměstnanci se 
aktivně školí a zavádí nové neformálně 
vzdělávací metody do své práce ve spolu-
práci s dalšími experty na danou tematiku. 
Naši partneři jsou Diecézní charita České 
Budějovice, Diecézní katolická charita 
Hradec Králové a Diecézní charita Plzeň. 
Více o Young Caritas naleznete na webo-
vých stránkách: www.youngcaritas.cz.

YOUNG 
CARITAS 
A GLOBÁLNÍ 
ROZVOJOVÉ 
VZDĚLÁVÁNÍ 
Charita Česká republika se 
dlouhodobě zaměřuje na práci 
s mladými, ve kterých se snaží 
probouzet solidaritu i společenskou 
odpovědnost. Proto její sekce 
Globálního rozvojového vzdělávání 
přenesla do České republiky 
celoevropskou platformu 
Young Caritas. Mimo jiné i jejím 
prostřednictvím pak představuje 
české společnosti mezinárodní 
koncepci tzv. Cílů udržitelného
rozvoje (SDGs).
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CÍLE 
UDRŽITELNÉHO 
ROZVOJE

Protože se naše planeta potýká s obrov-
skými ekonomickými, sociálními a envi-
ronmentálními problémy, přijaly všechny 
členské státy OSN 17 Cílů udržitelného 

rozvoje, které představují jejich program 
na období let 2015–2030 a které by měly 
tyto problémy do roku 2030 vyřešit. SDGs 
zohledňují vyváženě ekonomický, sociální 
a ekologický rozměr udržitelného rozvoje 
a nastolují plán, jehož cílem je vymýcení 
extrémní chudoby, boj s nerovností 
a nespravedlností a ochrana naší planety 
před změnou klimatu. Plán, jak do roku 
2030 zlepšit podmínky a kvalitu života 
pro všechny lidi na světě, nikoho 
nevyjímaje. SDGs jasně definují svět, 
ve kterém chceme žít.

Charita Česká republika se jak doma,
tak v zahraničí veškerými svými aktivi-
tami a projekty hlásí k programu SDGs 
a naplňováním konkrétních cílů se k vizi 
lepší budoucnosti pro všechny připojuje. 

Cíle udržitelného rozvoje (Sustainable 
Development Goals — SDGs) jsou 
obecné, univerzální cíle pro všechny 
členské státy OSN, které byly přijaty 
v září 2015 jako nástupce cílů tisíciletí 
(Millennium Development Goals). 
Do roku 2030 by při jejich naplňování 
všichni lidé na světě měli mít možnost 
žít ve spravedlivější, prosperující 
a mírumilovnější společnosti.

Cíl 4

SDGs
A CHARITNÍ  
ČINNOST 
V ČESKÉ 
REPUBLICE

Cíl 2

Cíl 1

Cíl 3

Cíl 8

Cíl 10

Cíl 11

Cíl 13

SDGs 
A CHARITNÍ  
ČINNOST 
V ZAHRANIČÍ

Cíl 1

Cíl 2

Cíl 3

Cíl 4Cíl 5Cíl 6
Cíl 7

Cíl 8

Cíl 9

Cíl 10

Cíl 11

Cíl 12

Cíl 13

Cíl 16
Cíl 17



Auditor

Auditor svým výrokem potvrdil, 
že účetnictví Charity Česká republika 
bylo vedeno a účetní závěrka byla 
sestavena v souladu se zněním zákona 
č. 563/1991 Sb., o účetnictví, a vyhláškou 
č. 504/2002 Sb. (v platném znění), která 
je prováděcí vyhláškou ke zmíněnému 
zákonu pro účetní jednotky účtující 
v soustavě podvojného účetnictví, 
u kterých hlavním předmětem 
činnosti není podnikání.

 
  
Renata Kozáková 
hlavní účetní 
Charity Česká republika

Ing. Jitka Jandáková 
vedoucí ekonomicko-správního oddělení 
Charity Česká republika     
 

Účetní jednotka rozlišuje údaje 

ve výkazu zisku a ztráty dle hlavní 

a hospodářské činnosti. Hlavní činnost 

(HČ) představuje charitní činnost 

v rámci projektů realizovaných

v České republice a v zahraničí, 

advokační činnost, koordinaci 

a metodickou podporu agend zastře-

šujících sociální a zdravotní služby 

realizované sítí charit ČR, osvětovou 

činnost a propagaci charitního díla. 

Jednotlivé činnosti jsou dále členěny 

dle útvarů a zakázek, čímž je zajištěna 

oddělená účetní evidence vztahující 

se k jednotlivým aktivitám. Vedlejší 

hospodářskou činností (VČ), která 

spočívá v provozu hotelu a školicího 

střediska Marianeum, podporuje 

financování hlavní činnosti.

Výsledky hospodaření organizace v roce 
2021 byly ještě významně ovlivněny 
dopady pandemie covidu-19, nicméně 
organizace zavedla řadu opatření a inova-
cí, které umožnily těmto výzvám čelit bez 
omezení aktivit a kvality výstupů projektů. 
V důsledku řady opatření se podařilo udr-
žet růst nákladů organizace na 6% úrovni 
oproti předchozímu roku, ačkoliv již začaly 
růst náklady na cestovné a projevilo se 
zdražení energií. 

Podařilo se zvýšit výnosy z provozu hotelu 
a školicího střediska Marianeum oproti 
loňskému roku o 29 % a současně jsme 
pokračovali v inovacích poskytovaných 
služeb, jejichž cílem je získání oficiální 
certifikace ubytovacích zařízení.

Celkový objem nákladů za rok 2021 

činil 303 280 tis. Kč.

Nákup služeb, spotřebované nákupy 
a další související náklady na zahranič-
ních projektech a misích v rámci realizace 
projektů humanitární pomoci a rozvojové 
spolupráce v celkové výši 219 707 tis. Kč 
tvoří nejvýznamnější nákladovou polož-
ku, 78 % celkových nákladů organizace.

Celkové osobní náklady tvořící s výší 
33 892 tis. Kč zhruba 12 % celkových 
nákladů představují druhou nejvýznam-
nější nákladovou položku.

Náklady na správu, komunikaci a rozvoj 
hlavní činnosti a provoz v rámci vedlejší 
hospodářské činnosti tvoří 10 % celkových 
nákladů organizace.

Celkový objem výnosů za rok 2021 

činil 302 649 tis. Kč. 

V rámci hlavní činnosti realizuje účetní 
jednotka výnosy zejména prostřednictvím 
dotací od poskytovatelů v ČR a v zahraničí, 
v celkovém objemu 87 %, veřejných sbírek 
a ostatních darů na rozvoj organizace a její 
činnosti. Zdroje z veřejných sbírek zahrnují 
individuální i firemní dárce a v roce 2021 
představovaly tyto zdroje 5 % z celkových 
výnosů. Ostatní zdroje na krytí nákladů 
představuje příspěvek zřizovatele, dary  
na podporu provozu a rozvoje organizace  
a vlastní zdroje plynoucí z hospodářské čin-
nosti, které v roce 2021 tvořily celkem 8 %. 

Tržby z prodeje služeb činily 6 951 tis. Kč, 
z toho tržby z vedlejší hospodářské činnos-
ti tvořily celkem 4 283 tis. Kč. Zúčtování 
veřejných sbírek ve vztahu k jednotlivým 
realizovaným projektům a poskytování 
cílené pomoci potřebným dosáhlo celkové 
výše 16 694 tis. Kč.
 
Celkový výsledek hospodaření po 

zdanění za rok 2021 je 631 tis. Kč ztráta.

Hospodářský výsledek je ovlivněn 
kurzovými ztrátami v rámci realizace 
zahraničních projektů.

Ostatní komentované skutečnosti 

jsou součástí Přílohy k účetní závěrce.

FINANČNÍ
ČÁST
KOMENTÁŘ 
K VÝSLEDKŮM 
HOSPODAŘENÍ 
ZA ROK 2O21

••    Vlastní zdroje (12 059 275 Kč)
•  Dotace a zúčtování fondů (262 030 272 Kč)
••  Veřejné sbírky (16 694 427 Kč)
••    Ostatní zdroje (11 864 567 Kč)

Celkem: 302 648 540 Kč

Struktura 
výnosů
2O21

4%
5%

4%

87%

•    Spotřebované nákupy 
      — HČ, VČ, správa a rozvoj
•  Spotřebované nákupy 
      — zahraniční projekty a mise
•  Cestovné v rámci projektů
•  Služby — HČ, VČ, správa a rozvoj
•  Služby — zahraniční projekty a mise
•  Propagace a publicita
••  Osobní náklady
•  Ostatní náklady

Struktura 
nákladů 
2O21

61%

4%

11%

1%
1%

10%

1%
11%
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A.

A.I.

A.I.1.

A.I.2.

A.I.3.

A.I.4.

A.I.5.

A.I.6.

A.I.7.

A.II.

A.II.1.

A.II.2.

A.II.3.

A.II.4.

A.II.5.

A.II.6.

A.II.7.

A.II.8.

A.II.9.

A.II.10.

A.III.

A.III.1.

A.III.2.

A.III.3.

A.III.4.

A.III.5.

A.III.6.

A.IV.

A.IV.1.

A.IV.2.

A.IV.3.

A.IV.4.

A.IV.5.

A.IV.6.

A.IV.7.

A.IV.8.

A.IV.9.

A.IV.10.

A.IV.11.

B.

B.I.

B.I.1.

B.I.2.

B.I.3.

B.I.4.

B.I.5.

B.I.6.

B.I.7.

B.I.8.

B.I.9.

B.II.

B.II.1.

B.II.2.

B.II.3.

B.II.4.

B.II.5.

B.II.6.

B.II.7.

B.II.8.

B.II.9.

B.II.10.

B.II.11.

B.II.12.

B.II.13.

B.II.14.

B.II.15.

B.II.16.

B.II.17.

B.II.18.

B.II.19.

B.III.

B.III.1.

B.III.2.

B.III.3.

B.III.4.

B.III.5.

B.III.6.

B.III.7.

B.III.8.

B.IV.

B.IV.1.

B.IV.2.

Dlouhodobý majetek celkem (ř. 02 + 10 + 21 až 28)  

Dlouhodobý nehmotný majetek (ř. 03 až 09)  

Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje  (012)

Software  (013)

Ocenitelná práva  (014)

Drobný dlouhodobý nehmotný majetek  (018)

Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek  (019)

Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek (041)

Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek (051)

Dlouhodobý hmotný majetek celkem (ř. 11 až 20) 

Pozemky  (031)

Umělecká díla, předměty a sbírky  (032)

Stavby  (021)

Hmotné movité věci a jejich soubory  (022)

Pěstitelské celky trvalých porostů  (025)

Dospělá zvířata a jejich skupiny  (026)

Drobný dlouhodobý hmotný majetek  (028)

Ostatní dlouhodobý hmotný majetek  (029)

Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek  (042)

Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek (052)

Dlouhodobý finanční majetek (ř. 22 až 27)  

Podíly – ovládaná nebo ovládající osoba  (061)

Podíly – podstatný vliv  (062)

Dluhové cenné papíry držené do splatnosti  (063)

Zápůjčky organizačním složkám  (066)

Ostatní dlouhodobé zápůjčky  (067)

Ostatní dlouhodobý finanční majetek    (069)

Oprávky k dlouhodobému majetku celkem (ř. 29 až 39) 

Oprávky k nehmotným výsledkům výzkumu a vývoje (072)

Oprávky k softwaru (073)

Oprávky k ocenitelným právům (074)

Oprávky k drobnému dlouhodobému nehmotnému majetku        (078)

Oprávky k ostatnímu dlouhodobému nehmotnému majetku       (079)

Oprávky k stavbám (081)

Oprávky k samostatným hmotným movitým věcem 
a souborům hmotných movitých věcí (082)

Oprávky k pěstitelským celkům trvalých porostů (085)

Oprávky k základnímu stádu a tažným zvířatům (086)

Oprávky k drobnému dlouhodobému hmotnému majetku            (088)

Oprávky k ostatnímu dlouhodobému hmotnému majetku            (089)

Krátkodobý majetek celkem (ř. 41 + 51 + 71 + 80) 

Zásoby celkem (ř. 42 až 50) 

Materiál na skladě (112)

Materiál na cestě (119)

Nedokončená výroba (121)

Polotovary vlastní výroby (122)

Výrobky (123)

Mladá zvířata a jejich skupiny (124)

Zboží na skladě a v prodejnách (132)

Zboží na cestě (139)

Poskytnuté zálohy na zásoby ( 314)

Pohledávky celkem (ř. 52 až 70) 

Odběratelé (311)

Směnky k inkasu (312)

Pohledávky za eskontované cenné papíry (313)

Poskytnuté provozní zálohy (314-ř.50)

Číslo 
řádku

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

Stav 
k prvnímu dni 

účetního období 

75 624

1 613

0

1 613

0

0

0

0

0

110 756

19 502

0

87 444

3 810

0

0

0

0

0

0

200

200

0

0

0

0

0

-36 945

0

-1 387

0

0

0

-32 524

-3 034

0

0

0

0

140 273

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

27 229

2 239

0

0

8 881

Stav 
k poslednímu dni 
účetního období

74 223

1 613

0

1 613

0

0

0

0

0

109 803

19 502

0

87 444

2 857

0

0

0

0

0

0

200

200

0

0

0

0

0

-37 393

0

-1 538

0

0

0

-33 678

-2 177

0

0

0

0

168 746

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

26 424

711

0

0

6 112

Ostatní pohledávky (315)

Pohledávky za zaměstnanci (335)

Pohledávky za institucemi sociálního zabezpečení 
a veřejného zdravotního pojištění (336)

Daň z příjmů (341)

Ostatní přímé daně (342)

Daň z přidané hodnoty (343)

Ostatní daně a poplatky (345)

Nároky na dotace a ostatní zúčtování se státním rozpočtem         (346)

Nároky na dotace a ostatní zúčtování s rozpočtem 
orgánů územních samostatných celků  (348)

Pohledávky za společníky sdruženými ve společnosti (358)

Pohledávky z pevných termínových operací a opcí (373)

Pohledávky z vydaných dluhopisů (375)

Jiné pohledávky (378)

Dohadné účty aktivní (388)

Opravná položka k pohledávkám (391)

Krátkodobý finanční majetek celkem (ř. 72 až 79) 

Peněžní prostředky v pokladně (211)

Ceniny (213)

Peněžní prostředky na účtech (221)

Majetkové cenné papíry k obchodování (251)

Dluhové cenné papíry k obchodování (253)

Ostatní cenné papíry (256)

Pořizovaný krátkodobý finanční majetek (259)

Peníze na cestě (+/-261)

Jiná aktiva celkem (ř. 81 + 82) 

Náklady příštích období  (381)

Příjmy příštích období (385)

AKTIVA CELKEM (ř. 1 + 40) 

56

57

58

59

60

61

62

63

64 

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

0

0

0

0

0

0

0

6 491

0

0

0

0

9 563

55

0

111 097

340

0

107 179

51

0

0

0

3 527

1 947

1 919

28

215 897

0

737

0

0

0

0

5

10 406

0

0

0

0

8 379

74

0

141 955

172

0

141 763

52

0

0

0

-32

367

249

118

242 969

ROZVAHA (BILANCE) 
k 31. 12. 2O21 (v celých tis. Kč)   

AKTIVA

A.

A.I.

A.I.1.

A.I.2.

A.I.3.

A.II.

A.II.1.

A.II.2.

A.II.3.

B.

B.I.

B.I.1.

B.II.

B.II.1.

B.II.2.

B.II.3.

B.II.4.

B.II.5.

B.II.6.

B.II.7.

B.III.

B.III.1.

B.III.2.

B.III.3.

B.III.4.

B.III.5.

B.III.6.

B.III.7.

B.III.8.

B.III.9.

Vlastní zdroje celkem (ř. 85 + 89) 

Jmění celkem (ř. 86 až 88) 

Vlastní jmění (901)

Fondy (911)

Oceňovací rozdíly z přecenění finančního majetku a závazků       (921)

Výsledek hospodaření celkem (ř. 90 až 92) 

Účet výsledku hospodaření (+/-963)

Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení (+/-931)

Nerozdělený zisk, neuhrazená ztráta min. let (+/-932)

Cizí zdroje celkem (ř. 94 + 96 + 104 + 128) 

Rezervy celkem (ř. 95) 

Rezervy (941)

Dlouhodobé závazky celkem (ř. 97 až 103) 

Dlouhodobé úvěry (953)

Vydané dluhopisy (953)

Závazky z pronájmu (954)

Přijaté dlouhodobé zálohy (955)

Dlouhodobé směnky k úhradě (958)

Dohadné účty pasivní  (389)

Ostatní dlouhodobé závazky (959)

Krátkodobé závazky celkem (ř. 105 až 127) 

Dodavatelé (321)

Směnky k úhradě (322)

Přijaté zálohy (324)

Ostatní závazky (325)

Zaměstnanci (331)

Ostatní závazky vůči zaměstnancům (333)

Závazky k institucím sociálního zabezpečení 
a veřejného zdravotního pojištění (336)

Daň z příjmů (341)

Ostatní přímé daně (342)

Číslo 
řádku

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

Stav 
k prvnímu dni 

účetního období

166 431

121 949

38 540

83 633

-224

44 482

X

44 482

49 465

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

19 381

4 563

0

1 786

0

2 117

0

827

0

254

Stav 
k poslednímu dni 
účetního období

197 588

148 731

37 871

111 083

-223

48 857

-631

X

49 488

45 381

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

22 269

1 301

0

801

0

2 028

0

1 019

0

212

PASIVA

50 — 51
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Vý
ro

čn
í z

pr
áv

a 
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2O
B.III.10.

B.III.11.

B.III.12.

B.III.13.

B.III.14.

B.III.15.

B.III.16.

B.III.17.

B.III.18.

B.III.19.

B.III.20.

B.III.21.

B.III.22.

B.III.23.

B.IV.

B.IV.1.

B.IV.2.

Daň z přidané hodnoty (343)

Ostatní daně a poplatky (345)

Závazky ze vztahu ke státnímu rozpočtu (346)

Závazky ze vztahu k rozpočtu orgánů 
uzemně samosprávných celků (348)

Závazky z upsaných nesplacených cenných papírů a podílů    (367)

Závazky ke společníkům sdružených ve společnosti (368)

Závazky z pevných termínových operací a opcí (373)

Jiné závazky (379)

Krátkodobé bankovní úvěry (231)

Eskontní úvěry (232)

Vydané kratkodobé dluhopisy (241)

Vlastní dluhopisy (255)

Dohadné účty pasivní  (389)

Ostatní krátkodobé finanční výpomoci (379)

Jiná pasiva celkem (ř. 129 + 130) 

Výdaje příštích období (383)

Výnosy příštích období  (384)

PASIVA CELKEM (ř. 84 + 93) 

114

115

116

117

118

119

120

121

122

123

124

125

126

127

128

129

130

131

309

18

0

0

0

0

0

9 422

0

0

0

0

85

0

30 084

1 414

28 670

215 897

351

0

3 704

0

0

0

0

12 734

0

0

0

0

119

0

23 112

756

22 356

242 969

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY
k 31. 12. 2O21  (v celých tis. Kč)   

52 — 53

Číslo 
řádku

A.

A.I.

A.I.1

A.I.2

A.I.3

A.I.4

A.I.5

A.I.6

A.II.

A.II.7

A.II.8

A.II.9

A.III.

A.III.10

A.III.11

A.III.12

A.III.13

A.III.14

A.IV.

A.IV.15

A.V.

A.V.16

A.V.17

A.V.18

A.V.19

A.V.20

A.V.21

A.V.22

A.VI.

A.VI.23

A.VI.24

A.VI.25

A.VI.26

A.VI.27

A.VII.

A.VII.28

A.VIII.

A.VIII.29

B.

B.

B.I.

B.I.1

B.II.

B.II.2

B.II.3

B.II.4

B.III.

B.III.1

B.III.2

B.III.3

B.IV.

B.IV.5

B.IV.6

B.IV.7

B.IV.8

B.IV.9

B.IV.10

B.V.

B.V.11

B.V.12

B.V.13

B.V.14

B.V.15

C. 

A.VIII.29

D.

Název 
položky   

Náklady (ř. 39)   

Spotřebované nákupy a nakupované služby celkem (ř. 3 až 8)  

Spotřeba materiálu, energie 
a ostatních neskladovaných dodávek  (501-3)

Prodané zboží   (504)

Opravy a udržování   (511)

Náklady na cestovné   (512)

Náklady na reprezentaci   (513)

Ostatní služby   (518)

Změna stavu zásob vlastní činnosti a aktivace
materiálu, zboží, vnitroorganizačních služeb 
a dlouhodobého majetku (ř. 10 až 12) 

Změna stavu zásob vlastní činnosti (56x)

Aktivace materiálu, zboží a vnitrorganizačních služeb (57x)

Aktivace dlouhodobého majetku            (57x)

Osobní náklady celkem (ř. 14 až 18)   

Mzdové náklady   (521)

Zákonné sociální pojištění   (524)

Ostatní sociální pojištění   (525)

Zákonné sociální náklady   (527)

Ostatní sociální náklady   (528)

Daně a poplatky celkem  (ř. 20)   

Daně a poplatky   (53x)

Ostatní náklady celkem  (ř. 22 až 28)   

Smluvní pokuty, úroky z prodlení a ostatní pokuty a penále         (541)

Odpis nedobytné pohledávky   (543)

Nákladové úroky    (544)

Kurzové ztráty   (545)

Dary   (546)

Manka a škody   (548)

Jiné ostatní náklady   (549)

Odpisy, prodaný majetek, tvorba a použití rezerv 
a opravných položek celkem (ř. 30 až 34)

Odpisy dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku             (551)

Číslo 
řádku

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

Činnost 
hlavní

297 963

234 762

34 912

0

822

3 734

564

194 730

0

0

0

0

32 920

24 457

7 815

0

647

0

130

130

28 483

2

15

0

5 284

19 733

1

3 448

991

991

Činnost 
hospodářská

5 317

3 507

940

0

203

0

0

2 364

0

0

0

0

875

678

182

0

15

0

90

90

125

0

20

0

0

0

0

105

718

718

Celkem

303 280

238 269

35 852

0

1 025

3 734

564

197 094

0

0

0

0

33 795

25 136

7 997

0

663

0

219

219

28 608

2

35

0

5 284

19 733

1

3 553

1 710

1 710

Prodaný dlouhodobý majetek   (552)

Prodané cenné papíry a podíly   (553)

Prodaný materiál   (554)

Tvorba a použití rezerv a opravných položek    (556-9)

Poskytnuté příspěvky celkem (ř. 36)   

Poskytnuté členské příspěvky a příspěvky 
zúčtované mezi organizačními složkami   (58x)

Daň z příjmů celkem (ř. 48)   

Daň z příjmů   (59x)

NÁKLADY CELKEM   

Výnosy (ř. 67)   

Provozní dotace (ř. 42)   

Provozní dotace   (691)

Přijaté příspěvky celkem (ř. 44 až 46)   

Přijaté příspěvky zúčtované mezi organizačními složkami (681)

Přijaté příspěvky (dary)   (682)

Přijaté členské příspěvky   (684)

Tržby za vlastní výkony a za zboží celkem (ř. 48 až 50)  

Tržby za vlastní výrobky   (601)

Tržby z prodeje služeb   (602)

Tržby za prodané zboží   (604)

Ostatní výnosy celkem (ř. 52 až 57)   

Smluvní pokuty, úroky z prodlení a ostatní pokuty a penále          (641–2)

Platby za odepsané pohledávky   (643)

Výnosové úroky   (644)

Kurzovné zisky   (645)

Zúčtování fondů   (648)

Jiné ostatní výnosy   (649)

Tržby z prodeje majetku celkem (ř. 59 až 63)  

Tržby z prodeje dlouhodobého nehmotného 
a hmotného majetku (652)

Tržby z prodeje cenných papírů a podílů   (653)

Tržby z prodeje materiálu   (654)

Výnosy z krátkodobého finančního majetku (655)

Výnosy z dlouhodobého finančního majetku (657)

VÝNOSY CELKEM   

VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ PŘED ZDANĚNÍM   

Daň z příjmů   (591)

VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ PO ZDANĚNÍ (ř. 65 a 66)  

 

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

0

0

0

0

675

675

2

2

297 963

297 374

92 869

92 869

0

0

0

0

2 668

0

2 668

0

201 830

0

0

50

4 911

196 869

0

7

0

0

0

0

7

297 374

–587

2

–589

0

0

0

0

2

2

0

0

5 317

5 275

606

606

0

0

0

0

4 283

0

4 283

0

349

0

0

0

1

346

2

37

37

0

0

0

0

5 275

-42

0

-42

0

0

0

0

677

677

2

2

303 280

302 649

93 475

93 475

0

0

0

0

6 951

0

6 951

0

202 179

0

0

50

4 912

197 215

2

44

37

0

0

0

7

302 649

–629

2

–631
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PŘÍLOHA 
V ÚČETNÍ ZÁVĚRCE 
SESTAVENÁ K 31. 12. 2021

Účetní období: 1. 1. 2021 — 31. 12. 2021
Název: Charita Česká republika
Sídlo organizace: 
Vladislavova 1460/12, 110 00 Praha 1
Právní forma: církevní právnická osoba
Statutární orgán: 
Mgr. et Mgr. Lukáš Curylo
Datum vzniku: 27.12.1999
zapsána v Rejstříku evidovaných 
právnických osob Ministerstva kultury ČR, 
číslo evidence: 8/1-00-702/1999 

Účel (poslání): Služba milosrdné lásky 
Církve lidem v tísni, ohrožení a nouzi, 
bez ohledu na jejich rasu, národnost, 
náboženství nebo státní a politickou 
příslušnost.
Hlavní činnost: 
Poskytování a provozování charitativních, 
sociálních a zdravotních služeb a zařízení, 
realizace humanitární pomoci a rozvojové 
spolupráce přímo nebo prostřednictvím 
jednotlivých arcidiecézí a diecézí v ČR, 

Organizace vede účetnictví dle zákona 
č. 593/1991 Sb., o účetnictví, ve znění 
pozdějších předpisů, a prováděcí vyhlášky 
č. 504/2002 Sb., ve znění pozdějších 
předpisů (dále jen „účetní předpisy“). 
Hodnoty v této příloze jsou uvedené v tisí-
cích Kč v případě, že není uvedeno jinak.  

I.1. Dlouhodobý majetek

Organizace eviduje v dlouhodobém 
majetku všechny stavby a jejich 
technické zhodnocení bez ohledu 
na výši pořizovací ceny. 

Organizace eviduje v dlouhodobém 
hmotném majetku hmotný majetek 
s dobou použitelnosti vyšší než 1 rok 
a s pořizovací cenou vyšší než 40 tis. Kč, 
účtuje o něm na účtech dlouhodobého 
majetku a vykazuje ho v rozvaze. 

a zahraničních misí mimo území ČR. 
Koordinace a realizace okamžité 
a následné pomoci při katastrofách 
a živelních pohromách.
Pořádání odborných kurzů, školení, 
lektorské činnosti a osvětových aktivit.
Advokační činnost, tvorba stanovisek 
a připomínkování právních norem ČR.
Spolupráce s ostatními křesťanskými 
církvemi a organizacemi obdobného 
poslání působícími v oblastech 
charitativní, humanitární, sociální, 
zdravotní a vzdělávací.
Vedlejší (hospodářská) činnost: 

hospodářská činnost za účelem získání 
prostředků na realizaci hlavních činností
Kategorie účetní jednotky: 

střední účetní jednotka
Zakladatel (zřizovatel): 

Česká biskupská konference, 
Thákurova 676/3, Praha 6 — Dejvice

IČO: 005 40 838

Hmotný majetek v pořizovací ceně nižší než 
40 tis. Kč účtuje organizace do nákladů. 
Hmotný majetek v pořizovací ceně vyšší 
než 2 tis. Kč, ale nižší než 40 tis. Kč 
s dobou použitelnosti delší než 1 rok 
eviduje organizace v operativní evidenci. 

Organizace eviduje v dlouhodobém 
nehmotném majetku nehmotný majetek 
s dobou použitelnosti vyšší než 1 rok 
a s pořizovací cenou vyšší než 60 tis. Kč. 
Nehmotný majetek v pořizovací ceně 
nižší než 60 tis. Kč účtuje organizace 
do nákladů. 

Nehmotný majetek v pořizovací ceně 
vyšší než 10 tis. Kč, ale nižší než 60 tis. Kč 
s dobou použitelnosti delší než 1 rok 
eviduje organizace v operativní evidenci. 

ZÁKLADNÍ 
ÚDAJE

I. OBECNÉ 
ÚČETNÍ 
ZÁSADY
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I.8.1 Veřejná sbírka

V rámci výkazové pozice Vlastní zdroje 
v položce „A.I.2. Fondy“ organizace zachy-
cuje (analytické rozlišení dle jednotlivých 
sbírek v rámci účtů 911) zdroje získané 
z veřejných sbírek. Průběžně organiza-
ce účtuje o použití výtěžku podvojným 
zápisem na vrub fondu veřejné sbírky 
ve prospěch položky ve výkazu zisku 
a ztráty „B.IV.9. Zúčtování fondů“, a to 
v případě hmotného protiplnění případně 
poskytnuté služby. V případě naložení 
s prostředky veřejné sbírky jako finanční-
ho plnění další straně je ponížení fondu 
zachyceno rozvahově proti ponížení 
finančních prostředků. Vykazovaný stav 
fondu veřejné sbírky odpovídá nevyužité 
částce z veřejné sbírky určené pro další 
použití, tj. stavu sbírkového bankovního 
účtu k rozvahovému dni. Případné rozdíly 
mezi stavem sbírkového bankovního 
účtu a vykazovaného stavu fondu veřejné 
sbírky jsou vysvětleny v rámci bodu II. 
Doplňující údaje k výkazům.

I.8.2 Přijaté dary

Přijaté individuální dary účtuje organi-
zace ke dni přijetí ve prospěch položky 
„A.I.2. Fondy“ a na vrub položky aktiv 
„B.III.1. Peněžní prostředky v pokladně“ 
nebo „B.III.3. Peněžní prostředky 
na účtech“. Organizace účtuje o použití 
darů z fondu podvojným zápisem na vrub 
fondu a ve prospěch položky ve výkazu 
zisku a ztráty „B.IV.9. Zúčtování fondů“ 
(finanční, nefinanční). Vykazovaný stav 
fondu individuálních darů odpovídá 
výši doposud nevyužitých darů. 

I.8.3 Přijaté dotace

Přijaté dotace jsou prostředky poskytnuté 
z veřejných zdrojů, tedy zejména ze zdro-
jů státního rozpočtu, z rozpočtů územně 
samosprávných celků, ze zdrojů státních 
rozpočtů cizích států a ostatních zahra-
ničních poskytovatelů. 

O prostředcích z veřejných zdrojů v rám-
ci České republiky účtuje organizace při 
přijetí rozhodnutí v položce aktiv „B.II.12. 
Nároky na dotace a ostatní zúčtování se 
státním rozpočtem“ a ve výkazu zisku 
a ztráty „B.I.1. Provozní dotace“. V přípa-
dě, že se jedná o víceletou dotaci, částka 
odpovídající nespotřebované dotaci v da-
ném roce je časově rozlišena účtem pasiv 
v položce „B.IV.2. Výnosy příštích období“. 
V případě nevyčerpání dotačních prostřed-

Úroky nejsou součástí pořizovací 
ceny dlouhodobého majetku. 

Stavby organizace odepisuje 70 let. 
Automobily organizace odepisuje 5 let. 
Ostatní samostatné hmotné movité věci 
organizace odepisuje po dobu 5 let.

I.2. Cenné papíry a podíly

Organizace účtuje o dlouhodobém 
finančním majetku s dobou splatnosti 
delší než jeden rok nebo majetek do 
splatnosti nakupovaný nebo vlastněný 
účetní jednotkou za účelem majetkové 
účasti, zejména podílů v obchodní kor-
poraci. V rámci položky „A.III.1. Podíly – 
ovládaná nebo ovládající osoba“ obsahuje 
zejména majetkové účasti v ovládaných 
osobách podle zákona upravujícího ob-
chodní korporace. Ustanovení o množství 
hlasovacích práv podle zvláštního právní-
ho předpisu není aplikováno. 

Organizace eviduje nakoupené realizova-
telné cenné papíry v rámci krátkodobého 
finančního majetku. Realizovatelné cenné 
papíry k rozvahovému dni jsou přeceňo-
vány na reálnou hodnotu, a rozdíl v oce-
nění je účtován na vrub nebo ve prospěch 
účtu 921 dle ČÚS č. 406 bodu 3.2.

I.3. Zásoby

Organizace účtuje o zásobách nakupo-
vaných a vytvořených vlastní činností 
pořizovací cenou včetně vedlejších 
pořizovacích nákladů. 

I.4. Pohledávky

Pohledávky se oceňují při svém vzniku 
jmenovitou hodnotou. Organizace běžně 
v souladu s vyhláškou netvoří opravné 
položky. O případné tvorbě opravné 
položky může rozhodnout ředitel orga-
nizace. Organizace účtuje o dohadných 
položkách aktivních v případě písemně 
přislíbených dotací, na již proběhlé 
činnosti (promítnuté v nákladech), 
které však budou finančně přijaty 
až v dalším období. 

Organizace účtuje o položce „B.II.17. 
Jiné pohledávky“ v souladu s nárokem 
na finanční prostředky od zahraničních 
donorů dle účetní metodiky uvedené 
v bodě I.8.3 Přijaté dotace.

ků se vykáže závazek v rámci položky pa-
siv „B.III.12. Závazky ve vztahu k státnímu 
rozpočtu“ ve výši její nespotřebované části. 

Prostředky z veřejných zdrojů ze zahrani-
čí jsou organizací zachyceny v momentu 
jejich přijetí ve prospěch položky „A.I.2. 
Fondy“ a do výnosů v rámci položky 
„B.IV.9. Zúčtování fondů“ jsou účtovány 
ve chvíli vynaložení nákladů. V případě, 
že vynaložené náklady jsou vyšší než 
prostředky ve fondu, účtuje organizace 
pohledávku za zahraničním donorem 
v rámci položky „B.II.17. Jiné pohledávky“ 
maximálně však do výše dotace dle 
rozhodnutí o dané dotaci a její 
neprofinancované části.

I.8.4 Bezúplatně nabytý 

dlouhodobý majetek

Ve vlastním jmění v položce „A.I.1. Vlastní 
jmění“ organizace účtuje o zdrojích poří-
zení bezúplatně nabytého dlouhodobého 
majetku určeného k užívání pro hlavní 
činnosti. Tato hodnota se rozpouští sou-
časně s účtováním odpisů tohoto majetku 
a je zobrazená ve výkazu zisku a ztráty 
v položce „B.IV.9. Zúčtování fondů“.

I.9. Daň z příjmů

Organizace je veřejně prospěšným 
poplatníkem v souladu s § 17a zákona 
č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, 
ve znění pozdějších předpisů (dále jen 
ZDP). Organizace uplatňuje osvobození 
darů podle § 19b odst. 2 b) ZDP, vždy 
když je to možné.

I.10. Opravy chyb 

a změny účetních metod

V roce 2021 nedošlo ke změně účetních 
metod. Organizace provedla opravy chyb 
zjištěných po revizi projektů v celkové 
výši 5 006 tis. Kč. Zaúčtované jako korekce 
řádku „A.II.3. Nerozdělený zisk, neuhra-
zená ztráta min. let.” Po revizi projektů na 
misích v Zambii a Gruzii došlo k opravě 
pohledávky za donorem v celkové výši 
646 tis. Kč. Revizí vyúčtování partnerské 
fakturace na projektech v Iráku došlo ke 
snížení závazků o 2 587 tis. Kč. Revizí zá-
loh vyplacených partnerům a dodavatelům 
na misích v Zambii, Mongolsku a Iráku 
došlo ke snížení pohledávek v celkové výši 
1 295 tis. Kč. Na projektech misí v Zambii 
a Iráku došlo k opravě čerpání zdrojů při 
revizi projektových nákladů a následné 
opravě čerpání fondů o 1 734 tis. Kč.

I.5. Peněžní prostředky a ceniny

Peněžní prostředky a ceniny jsou oceňo-
vány jejich jmenovitými hodnotami. Pro 
přijaté prostředky ze sbírek a vybraných 
vázaných darů (grantů) jsou zřízeny sa-
mostatné bankovní účty, na kterých jsou 
tyto prostředky evidovány a vykazovány.

I.6. Cizoměnové transakce

V průběhu účetního období se k přepočtu 
údajů v cizích měnách na českou měnu 
používá pevný kurz k prvnímu dni v mě-
síci dle platného kurzu ČNB. Periodicita 
změn pevných kurzů je jeden měsíc. Kur-
zové rozdíly zjištěné ke konci rozvahové-
ho dne nebo k jinému okamžiku, ke které-
mu společnost sestavuje účetní závěrku, 
se uvádějí podle povahy ve výkazu zisků 
a ztrát v položce „A.V.19 Kurzové ztráty“, 
nebo v položce „B.IV.8. Kurzové zisky“. 
Hodnota finančních prostředků, závazků, 
pohledávek, dotací a grantů vykazova-
ných k 31. 12. 2021 a evidovaných v cizí 
měně je přepočítána směnným kurzem 
ČNB platným ke dni 31. 12. 2021.

I.7. Časové rozlišení

Organizace účtuje o nákladech příštích 
období. Prostřednictvím nákladů příštích 
období časově rozlišuje náklady, které 
souvisí s dalšími obdobími. 

Výnosy příštích období jsou použité 
hlavně pro časové rozpoznání dotačních 
prostředků ze státního rozpočtu, 
které je detailněji popsáno v bodu 
I.8.3 Přijaté dotace. 

I.8. Fondy a vlastní jmění 

V souladu s účetními předpisy 
je ve fondech účtováno:
— o veřejných sbírkách, které byly 
     vyhlášeny dle zákona č. 117/2001 Sb.,
— dále o zdrojích přijatých společností  
     od jiných osob a společností za účelem  
     bezúplatného plnění hlavního poslání      
     společnosti: dotace, dary, vázané 
     dary (granty).
 
Na účtech vlastního jmění společnost 
účtuje o majetku pořízeném z prostředků 
dotací, grantů, o darovaném majetku 
a materiálu. Součástí zůstatku jsou také 
hospodářské výsledky do roku 2003.
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II.
DOPLŇUJÍCÍ 
ÚDAJE 
K VÝKAZŮM

Dlouhodobý majetek — pořizovací cena — aktiva A.I. až A.III.

Nehmotný majetek

      Software

Hmotný majetek

      Pozemky

      Stavby

      Automobily

      Hmotné movité věci a jejich soubory

      Nedokončený DM

Prodej

—

—

—

—

—

—

—

—

Manka/
/Škody

—

—

—

—

—

—

—

—

Stav 
k 31.12.2021

1 613

1 613

109 803

19 502

87 444

1 188

1 669

0

Likvidace

—

—

1 275

—

—

864

411

—

Úbytek

Stav 
k 31.12.2020

1 613

1 613

110 756

19 502

87 444

1 730

 2 080

—

Přírůstek

—

—

322

—

—

322

—

—

Darování

—

—

—

—

—

—

—

—

Přeúčtování

—

—

0

—

—

—

—

—

Dlouhodobý majetek — oprávky — aktiva A.IV.

Nehmotný majetek

      Software

Hmotný majetek

      Pozemky

      Stavby

      Automobily

      Hmotné movité věci a jejich soubory

      Nedokončený DM

Prodej

—

—

—

—

—

—

—

—

Manka/
/Škody

—

—

—

—

—

—

—

—

Stav 
k 31.12.2021

1 538

1 538

35 855

0

33 678

714

1 463

0

Likvidace

—

—

1 261

—

—

864

397

—

Úbytek
Stav 

k 31.12.2020

1 387

 1 387

35 558

0

32 524

1 316

1 718

0

Přírůstek

151

151

1 559

—

1 155

262

142

—

Darování

—

—

—

—

—

—

—

—

Přeúčtování

—

—

—

—

—

—

—

—

Dlouhodobý majetek — zůstatková cena

Nehmotný majetek

      Software

Hmotný majetek

      Pozemky

      Stavby

      Automobily

      Hmotné movité věci a jejich soubory

      Nedokončený DM

Stav k 31.12.2021

75

75

73 948

19 502

53 766

474

206

0

Stav k 31.12.2020

226

226

75 198

19 502

54 920

415

361

0

II.2. Podíly, podílové listy, 

dluhopisy, akcie

Organizace je jediným společníkem 
ve společnosti Vzdělávací institut 
CHČR spol. s r. o. Pořizovací cena daného 
podílu je 200 tis. Kč a je vykázána 
v rámci položky rozvahy „A.III.1. 
Podíly – ovládaná nebo ovládající osoba“.

Organizace eviduje následující 
majetkové cenné papíry k obchodování 
vykázané v rámci položky rozvahy 
„B.III.4. Majetkové cenné papíry 
k obchodování“:

ISIN

CZ0005112300

CS0008438560

CS0008425153

CS0008420857

CS0005021351

CELKEM

Název 

ČEZ

Cukrárna Karlín

Lázně Poděbrady

Michelské pekárny

Tesla Karlín

Hodnota v Kč

100,00

1 000,00

1 000,00

19,00

680,00

Počet ks

235

9

6

32

19

Celkem v Kč 
k 31. 12. 2021

23 500,00    

          9 000,00    

          6 000,00    

608,00

12 920,00    

       52 028,00    

II.3. Dluhy po splatnosti z titulu daní, 

sociálního či zdravotního pojištění

Organizace žádné takové dluhy neeviduje. 

II.4. Dlouhodobé závazky

Organizace neeviduje žádné dlouhodobé 
závazky se splatností delší než 1 rok 
od rozvahového dne. 

II.5. Majetek neuvedený v rozvaze

Kromě drobného majetku v zanedbatelné 
hodnotě neeviduje organizace žádný 
majetek neuvedený v rozvaze.

II.6. Závazky nevykázané v rozvaze

Organizace neeviduje žádné závazky, 
které by k rozvahovému dni nebyly 
vykázány v rozvaze. 

II.7. Osobní náklady

Průměrný (přepočtený) počet zaměstnanců 

z toho členů řídících orgánů

Osobní náklady za zaměstnance
 

Členům řídících orgánů v roce 2021 
byly poskytnuty odměny v celkové výši 
57 tis., nebyly jim poskytnuty funkční 
požitky, nebyly jim poskytnuty žádné 
půjčky, úvěry, záruky či jiná plnění. 
Členové orgánů nemají žádnou účast
v osobách, s nimiž organizace v roce 
2021 uzavřela smluvní vztahy.

II.8. Odměna přijatá 

statutárním auditorem

Odměna auditorovi za audit účetní 
závěrky je poskytnuta v souladu 
s uzavřenou smlouvou o auditorských 
službách ve výši 70 tis. Kč bez DPH.

II.9. Zástavy a ručení

Majetek organizace není zatížen 
žádným zástavním právem. Organizace 
neposkytla ani nepřijala žádná ručení.

II.10. Vlastní zdroje

Stručný přehled vývoje vlastních zdrojů 
je prezentován v následující tabulce:

Průměrný počet 
zaměstnanců v roce 2021
52,67

Průměrný počet 
zaměstnanců v roce 2020
57,72

Průměrný počet řídících 
pracovníků v roce 2021 
6

Průměrný počet řídících 
pracovníků v roce 2020
6

2019 
[tis. Kč]

26 571

8 589

0

769

0

Mzdové náklady

Zákonné pojištění

Ostatní sociální pojištění

Zákonné sociální náklady

Ostatní sociální náklady

2021
[tis. Kč]

25 136

7 997

0

663

0

2020 
[tis. Kč]

25 894

8 228

0

893

0

II.1 Dlouhodobý majetek

A. Vlastní zdroje celkem

A.I.1. Vlastní jmění

Odpis darovaného majetku

A.I.2. Fondy

Čerpání/příděl do fondů

Rozpuštění fondu reprodukce

A.I.3. Oceňovací rozdíly z přecenění finančního majetku a závazků

A.II.1. Účet výsledku hospodaření

A.II.3. Nerozdělený zisk, neuhrazená ztráta minulých let

Rozpuštění fondu reprodukce

Korekce

1

0

—

0

—

—

—

—

5 006

—

Stav k 31.12.2021

197 588

37 871

—

111 083

—

—

–223

–631

49 488

—

Převody

0

0

—

—

—

—

—

438

438

—

Počáteční stav
k 1. 1. 2021

166 431

38 540

—

83 633

—

—

–224

–438

44 920

—

Pohyby +/-

26 781

–669

–669

27 450

27 450

—

1

–631

—

—

II.10.1. Vlastní jmění

Hodnota vlastního jmění je tvořena 
reprodukční cenou bezúplatně 
nabytého dlouhodobého majetku 
sloužícího pro hlavní činnost. 

Název 
majetku

Pozemek 
Vladislavova

Pozemek 
Tuněchody

Budova 
Vladislavova 12

CELKEM

Zůstatková cena
k 31.12.2021 (v tis. Kč) 

15 375

1

22 495

37 871

Zůstatková cena 
k 31.12.2020 (v tis. Kč)

15 375

1

23 164

38 540



II.11. Přijaté dotace

V roce 2021 byly přijaty a vyčerpány 
dotace od poskytovatelů v ČR a v zahrani-
čí. V níže uvedených přehledech je uvede-
na částka čerpání dotací od jednotlivých 
poskytovatelů za rok 2021. Zahraniční 
dotace na víceleté projekty jsou účtovány 
na fondech a postupně čerpány dle sku-
tečných nákladů do výnosů (zohledněno 
v tabulce Poskytovatelů ze zahraničí).

II.12. Přijaté dary

V roce 2021 byly přijaty následující 
dary (jednotlivě uvedeny významné 
dary v částce nad 50 tis. Kč). Tyto 
a ostatní dary jsou formou zúčtování 
veřejných sbírek a fondů čerpány 
na daný účel v souhrnné částce. 
Celkem bylo využito darovaných 
prostředků ve výši 25 737 tis. Kč.

II.13. Poskytnuté dary 

Organizace poskytla v účetním 
období dary několika fyzickým osobám 
na podporu v souladu s posláním 
Vojenského fondu solidarity, který 

je součástí veřejné sbírky pro Českou 
republiku. Vojenský fond solidarity 
vydává informace v samostatné výroční 
zprávě. Ostatní poskytnuté dary souvisejí 
s účelem čerpání veřejných sbírek.60 — 61

II.14. Veřejná sbírka

Organizace měla v roce 2021 povolení 
pořádat tyto veřejné sbírky:

_____  TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA

Číslo jednací a datum rozhodnutí: čj. 
S-MHMP/ 1327710/2012, 1340351/2012 
ze dne 15. 10. 2012
Číslo sbírkového účtu: 66008822/0800
Osoba oprávněná jednat ve věci sbírky: 
Mgr. Jakub Líčka
Datum zahájení sbírky: 1.12.2012
Datum ukončení sbírky: neurčito

Účel sbírky

Poskytování charitní péče v České repub-
lice v sociální a zdravotní oblasti, podpo-
ra trvale udržitelného rozvoje a rozvoje 
občanské společnosti, podpora výstavby, 
modernizace a provozu středisek charitní 
ošetřovatelské a pečovatelské péče, krizo-
vá humanitární pomoc v České republice 
a v zahraničí, koordinace, metodická 
podpora v rámci charitní sítě, osvětová 
činnost a propagace charitního díla.

Výnos sbírky v roce 2021 v tis. Kč

Hrubý výtěžek sbírky: 82 750 
Čistý výtěžek sbírky: 78 718

Čistý výtěžek k použití včetně čistého
výtěžku z minulých let:  91 455

V roce 2021 využito:  84 021

K dalšímu použití: 7 434

Částka k dalšímu použití je uložena na 
sbírkovém účtu a evidována ve zvláštním 
fondu ve vlastních zdrojích organizace.

_____  ZAHRANIČNÍ

HUMANITÁRNÍ SBÍRKA

Číslo jednací a datum rozhodnutí: čj. 
S-MHMP/ 1483969/2012,1485728/2012 
ze dne 16. 11. 2012
Číslo sbírkového účtu: 55660022/0800
Osoba oprávněná jednat ve věci sbírky: 
Mgr. Jakub Líčka
Datum zahájení sbírky: 1.12.2012
Datum ukončení sbírky: neurčito

Účel sbírky

Příprava, rozvoj a realizace projektů v ob-
lasti sociální péče, zdravotnictví, školství 
a vzdělávání v zahraničí, rozvojová spo-
lupráce na podporu obnovitelných zdrojů 
obživy a podnikání, zajištění emergentní 
humanitární pomoci v oblastech postiže-
ných přírodními katastrofami, válečnými 
konflikty, zajištění provozu stálých zahra-
ničních misí v postižených oblastech.

Výnos sbírky v roce 2021 v tis. Kč

Hrubý výtěžek sbírky: 3 717

Čistý výtěžek sbírky: 3 388 

Čistý výtěžek k použití včetně
čistého výtěžku z minulých let: 18 607

V roce 2021 využito: 4 699

K dalšímu použití: 13 908

Částka k dalšímu použití je uložena na 
sbírkovém účtu a evidována ve zvláštním 
fondu ve vlastních zdrojích organizace.

_____  SBÍRKA PRO 

ČESKOU REPUBLIKU

Číslo jednací a datum rozhodnutí: čj. 
S-MHMP/ 819810/2012, 846629/2012 
ze dne 20. 8. 2013
Číslo sbírkového účtu: 44665522/0800
Osoba oprávněná jednat ve věci sbírky: 
Mgr. Jakub Líčka
Datum zahájení sbírky: 1.10.2012
Datum ukončení sbírky: neurčito

Účel sbírky
Zajištění pomoci lidem v nouzi, tíživých 
životních situacích, těžce nemocným, 
lidem bez domova a bez přístřeší, 
opuštěným lidem, dětem a matkám 
s dětmi, starým lidem, cílovým skupinám 
na území České republiky, které se ocitly 
v tísni ať už vlivem zdravotních, sociál-
ních příčin nebo dopadem životních kata-
strof. Součástí veřejné sbírky je Vojenský 
fond solidarity, zřízený na podporu 
vojáků z povolání, jejich rodin nebo 
pozůstalých, kteří se ocitli v tísni.

Výnos sbírky v roce 2021 v tis. Kč

Hrubý výtěžek sbírky: 26 799 

Čistý výtěžek sbírky: 25 930

Čistý výtěžek k použití včetně
čistého výtěžku z minulých let: 49 940 

V roce 2021 využito: 16 740

K dalšímu použití: 33 200 

Částka k dalšímu použití je uložena na 
sbírkovém účtu a evidována ve zvláštním 
fondu ve vlastních zdrojích organizace. 
Výtěžek veřejných sbírek a jeho využití 
je vždy evidován v souladu s vyúčtováním 
dané veřejné sbírky ke konci rozhodného 
období pro čerpání.

Popis rozdílu mezi stavem fondů 

a stavem finančních prostředků

Rozdíl mezi stavem fondu veřejné sbírky 
TKS  a stavem finančních prostředků 
k 31.12.2021 činí 1 803 tis. Kč. Tento 

II.10.2. Fondy

Celkem fondy

Veřejné sbírky

Dotace z EU 
a zahraničních vlád

Ostatní fondy

Počáteční stav 
k 1. 1. 2021

83 633

52 789

16 211

14 633

Zvýšení — přijaté 
prostředky, dary 

311 456

107 845

186 129

17 482

Snížení – čerpání, 
poskytnutí darů 

284 186

101 629

163 772

18 785

Vratky nevyčerpaných 
prostředků / korekce

0

0

0

0

Pohledávky
za donorem 

180

0

180

0

Zůstatek pro 
čerpání v roce 2021

118 083

59 005

38 748

13 330

Poskytovatel (zahraničí)

EC

UN — OCHA

UN — UNHCR

UN — HABITAT

UN — WFP

UN — UNICEF

UN — UNDP

Asia Foundation

Caritas Internationalis

Caritas Europa

Financial Sector 
Deepening Zambia (FSDZ) 

US Embassy in Lusaka

SK Sosna, o.z.

Facebook Ireland Limited

Visegrad Fund

PEM Consult

MOFAL

Celkem

Částka v tis. Kč

19 802

30 548

25 626

2 379

13 581

3 091

56 752

158

1 922

504

1 262

3

2 777

40

2 576

1 343

274

162 638

Poskytovatel (ČR)

Ministerstvo práce 
a sociálních věcí ČR

Česká rozvojová agentura

Ministerstvo zahraničních věcí ČR

Ministerstvo pro místní rozvoj ČR

Ministerstvo vnitra ČR

Ministerstvo školství, 
mládeže a tělovýchovy ČR

Ministerstvo průmyslu a obchodu

Magistrát hlavního města Prahy

Úřad práce

Celkem

Částka v tis. Kč

133

61 712

24 417

185

1 827

4 141

355

640

66

93 476

Přijaté dary

Česká biskupská konference

Nadace České spořitelny

BARES THOMAS WOLRAM

DaDa, a. s.

Všeobecný lékař, s.r.o.

T-Mobile 

Empemont s.r.o.

Forum Dárců 

Hanuš, Břetislav

Jan Rózsa

Marie Vavrušková

CASALE PROJECT a.s. 

Smart Consumers, s.r.o. 

Částka v tis. Kč

3 500

1 700

1 150

1 000

590

250

250

250

142

100

75

70

50



rozdíl tvoří výše prostředků určených 
na krytí nákladů v roce 2021, kdy jejich 
fyzické čerpání z bankovního účtu bylo 
provedeno v období 01–04/2022. 

Rozdíl mezi stavem fondu veřejné sbírky 
pro Českou republiku a stavem finančních 
prostředků k 31.12.2021 činí 1 197 tis. Kč. 
Tento rozdíl tvoří výše prostředků 

na krytí režijních nákladů sbírky v roce 
2021 a jejich fyzické čerpání z bankovního 
účtu bylo provedeno v 04/2022. Rozdíl 
mezi stavem  fondu a stavem finančních 
prostředků k 31.12.2021 činí 1 270 tis. Kč.
Tento rozdíl tvoří prostředky určené na 
krytí nákladů v r. 2021, jejich fyzické 
čerpání se uskutečnilo až v následujícím 
období 01–04/2022.  

II.18. Výsledek hospodaření 

a daň z příjmu

Výsledek hospodaření za rok 2020 
byl převeden do nerozděleného zisku 
minulých let. Za rok 2021 organizace 
vykazuje ztrátu ve výši 631 tis. Kč. 

byla vyloučena celá hlavní činnost ze zda-
nění, s výjimkou zisku uvedených útvarů. 
Byla zdaněna hospodářská činnost a uve-
dený zisk ze tří útvarů v hlavní činnosti. 
Dále byl základ daně snížen o 300 tis. Kč 
podle § 20 odst. 7 ZDP. Výsledná daň 
byla eliminována slevou na dani podle 
§ 35 odst. 1 ZDP. 

Daňová povinnost za zdaňovací období 
roku 2021 na dani z příjmů právnických 
osob je ve výši 0 Kč. Účetní jednotka využila 
možnosti osvobození dle § 20 odst. 7 
zákona o daních z příjmů č. 586/1992 Sb.

II.19. Významné události mezi 

rozvahovým dnem a okamžikem 

sestavení účetní závěrky

Vedení organizace průběžně monitoruje 
a vyhodnocuje dopady covidu-19 jak na 

Základ daně z příjmu před snížením 
základu daně dle § 20 odst. 7 ZDP ve výši 
478 tis. Kč byl zjištěn následovně: V roce 
2021 byly výdaje v hlavní činnosti vyšší 
než výnosy hlavní činnosti, s výjimkou 
útvarů Gruzie, Irák a Kambodža. Proto 

straně zdrojů organizace, tak na straně 
implementace projektů. Dle všech těchto 
pozorování není pravděpodobné, že by 
v roce 2022 došlo k významnému propadu 
privátních či institucionálních zdrojů, ani 
k významnému poklesu rozsahu imple-
mentace projektů. Dopad očekávaných 
ekonomických škod zejména na veřejné 
rozpočty v ČR i v zahraničí v roce 2022 
nelze k datu zveřejnění závěrky 2022 ro-
zumně predikovat. Vedení organizace bude 
proto situaci průběžně nadále sledovat, 
vyhodnocovat a v případě potřeby rychle 
reagovat. Vedení organizace konstatuje, že 
dopady covidu-19 nemají významný vliv na 
předpoklad nepřetržitého trvání organizace.

Mezi rozvahovým dnem a okamžikem 
sestavení účetní závěrky nenastaly 
žádné významné události.

II.15. Popis ostatních položek aktiv 

Označení 
položky

B.II.4.

B.II.4.

B.II.4.

B.II.4.

B.II.4.

B.II.4.

B.II.12.

B.II.12.

B.II.17.

B.II.17.

B.II.17.

B.II.17.

B.II.17.

Název položky

Poskytnuté provozní zálohy

Poskytnuté provozní zálohy

Poskytnuté provozní zálohy

Poskytnuté provozní zálohy

Poskytnuté provozní zálohy

Poskytnuté provozní zálohy

Nároky na dotace a ostatní 
zúčtování se státním rozpočtem

Nároky na dotace a ostatní 
zúčtování se státním rozpočtem

Jiné pohledávky

Jiné pohledávky

Jiné pohledávky

Jiné pohledávky

Jiné pohledávky

Významná 
částka v tis. Kč

1 056

2 837

313

559

895

444

6 279

3 887

677

1 791

3 673

668

1 026

Popis

záloha partnerské organizaci na iráckých projektech

zálohy partnerským organizacím na mongolských projektech

zálohy partnerským organizacím na zambijských projektech

zálohy partnerským organizacím na moldavských projektech

zálohy partnerům na projektech v ČR

ostatní zálohy

MŠMT víceletý projekt GRV01

Magistrát hlavního města Praha víceletý projekt GRV05

pohledávka za zahraničním donorem Caritas Austria projekty GRV v ČR

pohledávka za zahraničními donory projekty v Zambii – UNHCR

pohledávka za zahraničními donory projekty v Zambii – WFP

pohledávka za zahraničními donory projekty v Gruzii – Sosna

pohledávka za zahraničními donory projekty v Zambii – FSDZ

II.16. Popis ostatních položek pasiv

Označení 
položky

B.III.1. 

B.III.1. 

B.III.12.

B.III.17.

B.III.17.

B.III.17.

B.III.17.

B.IV.2.

B.IV.2.

B.IV.2.

Název položky

Dodavatelé 

Dodavatelé 

Závazky ze vztahu 
ke státnímu rozpočtu

Jiné závazky

Jiné závazky

Jiné závazky

Jiné závazky

Výnosy příštích období

Výnosy příštích období

Výnosy příštích období

Významná 
částka v tis. Kč

480

503

3 704

 656

 279

457

10 781

5 658

8 515

6 497

Popis

partnerská fakturace projekt SY 

partnerská fakturace projekt MD 

nevyčerpané dotace ČRA: projekty Gruzie (575), projekty Zambie (1 957), 
projekt v ČR (89) nevyčerpané dotace MZV: projekt v Zambii (1 083),

předpis mzdových nákladů 12/21 v Iráku

závazek vůči partnerovi projekt v Iráku IR16

předpis mzdových nákladů 12/21 v Zambii

závazky z projektů v Iráku 12/21, hrazené 1/22

časově rozlišená víceletá dotace od ČRA na víceletý projekt v Moldavsku

časově rozlišená víceletá dotace od MŠMT na víceletý projekt v ČR

časově rozlišená víceletá dotace od MHMP na víceletý projekt v ČR

II.17. Popis nejvýznamnějších položek nákladů ve výkazu zisku a ztráty

Označení 
položky

A.I.6.

A.I.1.

Název položky

Ostatní služby

Spotřeba materiálu, energie a ostatních 
neskladovaných dodávek

Významná 
částka v tis. Kč

89 111

33 105

Popis

služby partnerských organizací na realizovaných 
projektech, služby na zahraničních projektech

nákup materiálů na realizovaných 
projektech v ČR a zahraničí
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Jaroslav Lounek

Vratislav Marek

Pavel Micka

Jan Mišta

Pavel Molek

Václav Nebeský

Vladimír Nedvěd

Bronislav Němec

Aleš Neruda

Michal Panský

Marie Pechová

Stanislav Pekár

Luděk Pliska

Irma Pluhovská

rodina Provazníkova

Zdeněk Puhlovský

Jan Ropek

Jan Rozsa

Antonín Rozsypal

Francisco Sanchez Temez

Pavel Stěhule

Petr Štulc

Zdeněk Tulis

Jan Vyhnánek

Karol Zeleník

Zdeněk Zítka

... a dlouhá řada dalších

Vše, co děláme, by nebylo 
možné realizovat bez našich 
partnerů a bez příspěvků malých 
i velkých dárců, institucí a firem. 
Naše velké poděkování za 
velkorysou a nezištnou pomoc 
a podporu patří nejen donorům, 
ale také stovkám dobrovolníků 
doma i v zahraničí. Bez darů 
a obětavé práce lidí bychom 
nemohli být na blízku těm, 
kteří pomoc nejvíce potřebují.

Partneři

Mediální partneři

Spolupracující 
instituce

Dárci 

Česká provincie 
Kongregace Milosrdných sester 
sv. Vincence de Paul

Activemedical s. r. o.

ALFA HOLIDAY s. r. o.

CASALE PROJECT a. s.

CELLUTRON s. r. o.

Dada, a. s.

Empemont s. r. o.

First Class Publishing a. s.

Fórum dárců, z. s.

G8 OPEN, s. r. o.

Globus ČR, v. o. s.

Nadace ČEZ

MUDr. Jaroslav Haman

Smart Consumers, s. r. o.

Všeobecný lékař, s. r. o.

Všeobecný lékař Brno, s. r. o.

WExperience s. r. o.

... a mnoho dalších

Karel Adámek

Thomas Bares

Adam Böhm

Jiří Borovec

Jan Buchta

Kamila Burdová

David Buršík

Jiří Černý

Michal Doleček

Filip Eisenreich

Mirka Francová

Jiří Grunt

Juraj Hartman

Marie Havranová

Petr Horáček

Jan Hrček

Lenka Hronešová

Ivana Hybnerová

Jaroslav Chrástecký

Jan Janda

Alžběta Jedličková

Pavel Kaše

Ondřej Kočí

Michal Kostiha

Tomáš Kučera

Šimon Kvíčala

Jiří Lodr

Martin Loučka

DÁRCI
A PARTNEŘI

partner TŘÍKRÁLOVÉ SBÍRKY

hlavní mediální partner TŘÍKRÁLOVÉ SBÍRKY

hlavní partner TŘÍKRÁLOVÉ SBÍRKY

hlavní mediální partner TŘÍKRÁLOVÉ  SBÍRKY

ROZVOJOVÁ 
BANKA KFW

CANADA 
FUND

LITHUANIAN 
DEVELOPMENT 
COOPERATION

Děkujeme firmě SmartEmailing, 
díky níž můžeme posílat naše newslettery. 
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CARITAS 
INTER-

NATIONALIS 
více než 

160 organizací 

po celém světě

CARITAS 
EUROPA 
49 organizací 

v 46 evropských 
zemích

ČLENOVÉ 
CHARITY 
ČESKÁ REPUBLIKA

ředitel: Ing. Mgr. Oldřich Haičman, MBA
prezident: Mons. ThLic. Václav Slouk
třída Kpt. Jaroše 1928/9, 602 00 Brno
T: +420 538 700 950, +420 545 426 610
E: reditelstvi@brno.charita.cz
www.dchb.charita.cz
facebook.com/Charita.Brno
instagram.com/charita_brno/

Oblastní Charity: Blansko, Služby Brno (FCH: 
Bílovice nad Svitavou, Brno-Bystrc, Brno-Kohoutovi-
ce, Brno — Královo Pole, Brno-Křenová, Brno-Líšeň, 
Brno-Lesná, Brno-Řečkovice, Brno — Staré Brno, 
Brno — Starý Lískovec, Brno — Sv. Augustin, Brno 
— Sv. Jakub, Brno — Sv. Tomáš, Brno-Zábrdovice, 
Brno-Žabovřesky, Brno-Žebětín), Břeclav 
(FCH: Břeclav — Charvátská Nová Ves, Dolní 
Dunajovice, Dolní Věstonice, Hlohovec, Hustopeče, 
Křepice, Ladná, Moravská Nová Ves, Nikolčice, 
Novosedly, Starovice, Šitbořice), Hodonín (FCH: 
Archlebov, Bohdalice, Čejkovice, Dambořice, Dolní 
Bojanovice, Hovorany, Lužice, Milonice-Nesovice, 
Mutěnice, Prušánky, Ratíškovice, Slavkov u Brna, 
Uhřice, Šardice, Ždánice, Želetice u Kyjova), 
Jihlava (FCH: Dačice, Telč, Třešť), Rajhrad (FCH: 
Pozořice), Tišnov (FCH: Tišnov, Veverská Bítýška), 
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, Rudíkov, Šebkovice, Trnava, Vladislav, 
Vlčatín, Výčapy), 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, 
Znojmo-Louka, Žerotice), Žďár nad Sázavou (FCH: 
Heřmanov u Velké Bíteše, Nové Město na Moravě, 
Radešínská Svratka — Jámy — Olešná, Velké 
Meziříčí, Žďár nad Sázavou).

ředitel: Mag. theol. Jiří Kohout
prezident: R. D. JCLic. Mag. theol. Stanislav Brožka
Kanovnická 18, 370 01 České Budějovice
T:. +420 739 529 373
E: sekretariat@dchcb.charita.cz
www.dchcb.cz
facebook.com/diecezni.charitacb
instagram.com/dchcb.charita

Profesionální Charity: České Budějovice, 
Český Krumlov, Horažďovice, Jindřichův Hradec, 
Kamenice nad Lipou, Kaplice, Pacov, Pelhřimov, 
Písek, Prachatice, Strakonice, Sušice, Tábor, 
Třeboň, Týn nad Vltavou, Veselíčko, Vimperk, Zliv.

ředitelka: Ing. Anna Maclová
prezident: Mons. Mgr. Pavel Rousek
Velké náměstí 37, 500 01 Hradec Králové
T:. +420 495 063 135
E: dchhk@hk.caritas.cz
www.hk.caritas.cz
facebook.com/hk.caritas.cz

Oblastní Charity: Červený Kostelec, Dvůr Králové, 
Havlíčkův Brod, Hradec Králové, Chrudim, Jičín, 
Jilemnice, Kutná Hora, Náchod, Nové Hrady 
u Skutče, Pardubice, Polička, Rychnov nad Kněžnou, 
Trutnov, Ústí nad Orlicí.
Farní Charity: Dobruška, Dolní Újezd u Litomyšle, 
Litomyšl, Přelouč, Studenec u Horek.

ředitelka: Růžena Kavková
prezident: R. D. ICLic. Józef Szeliga
Kosmonautů 2022, 412 01 Litoměřice
T:. +420 416 731 452, +420 416 735 606
E: info@ltm.charita.cz
www.dchltm.cz
facebook.com/dchltm
twitter.com/Dchltm

Profesionální Charity: Česká Kamenice, 
Česká Lípa, Liberec, Litoměřice, Lovosice, 
Most, Rumburk, Sobotka, Šluknov, Teplice, 
Ústí nad Labem.
Dobrovolné Charity: Chomutov, Kadaň, Žatec.

ředitel: Václav Keprt
prezident: Mons. Bohumír Vitásek
Křížkovského 6/505, 779 00 Olomouc
T:. +420 585 229 380, +420 581 115 211, 
+420 739 526 262
E: info@acho.charita.cz
www.acho.charita.cz
facebook.com/Arcidiecezni.Charita.Olomouc

Charity: Bystřice pod Hostýnem, Holešov, Hranice, 
Konice, Kroměříž, Kyjov, Luhačovice, Moravská 
Třebová, Nový Hrozenkov, Olomouc, Otrokovice, 
Prostějov, Přerov, Slavičín, Strážnice, Hospic 
na Svatém Kopečku, Svitavy, Šternberk, Šumperk, 
Uherské Hradiště, Uherský Brod, Valašské 
Klobouky, Valašské Meziříčí, Veselí nad Moravou, 
Vsetín, Vyškov, Zábřeh, Zlín.

ředitel: Mgr. et Mgr. Lukáš Curylo
prezident: P. Jan Larisch, Th.D.
Kratochvílova 3, 702 00 Ostrava
T:. +420 599 525 941, +420 733 741 712
E: info@dchoo.charita.cz
www.dchoo.caritas.cz
facebook.com/dchoo.charita.cz
instagram.com/dchoo.charita.cz

Charity: Bohumín, Český Těšín, Frenštát pod 
Radhoštěm, Frýdek-Místek, Hlučín, Hrabyně, 
Jablunkov, Jeseník, Kopřivnice, Krnov, Charita 
sv. Martina v Malé Morávce, Nový Jičín, Odry, 
Opava, Ostrava, Charita sv. Alexandra v Ostravě, 
Studénka, Třinec.

ředitel: Ing. Jiří Lodr
prezident: Mons. František Radkovský
viceprezident a spirituál: Bc. Ladislav Lego
Hlavanova 16, 326 00 Plzeň
T:. +420 377 221 540
E: info@dchp.charita.cz, jiri.lodr@dchp.charita.cz
www.dchp.cz
facebook.com/dchp.charita.cz
instagram.com/dieceznicharita_plzen

Oblastní Charity: Bor u Tachova, Klatovy, 
Ostrov, Rokycany.
Městská Charita: Plzeň (FCH: u katedrály 
sv. Bartoloměje, u kostela sv. Martina a Prokopa, 
u kostela Panny Marie Růžencové, Plzeň-Bory, 
Plzeň-Severní předměstí, Plzeň-Západ).
Farní Charity: Aš, Blovice, Dolní Bělá, Horšovský 
Týn, Cheb, Chodov, Karlovy Vary, Kraslice, 
Mariánské Lázně, Plasy, Přeštice, Sokolov, 
Staňkov, Stříbro, Zbiroh.

ředitel: Ing. Bc. Jaroslav Němec
prezident: ThDr. Jan Balík, Ph.D.
Londýnská 44, 120 00 Praha 2
T:. +420 739 002 909
E: praha@praha.charita.cz
www.praha.charita.cz
facebook.com/praha.charita
instagram.com/charitapraha

Registrované na MK ČR: Charity: Beroun, Kralupy 
nad Vltavou, Neratovice, Praha-Holešovice, 
Praha-Chodov, Příbram, Roudnice nad Labem, 
Starý Knín, Vlašim.  
Farní Charity: Benešov, Brandýs nad Labem-Stará 
Boleslav, Čelákovice, Dobříš, Kladno, Kolín, Lysá 
nad Labem, Mnichovice, Mníšek pod Brdy, Nové 
Strašecí, Nymburk, Praha 1 — Malá Strana, Praha 1 — 
Nové Město, Praha 3 — Žižkov, Praha 3 — Vinohrady, 
Praha 4 — Lhotka, Praha 4 — Modřany, Praha 5 — 
Smíchov, Praha 6 — Břevnov, Praha 6 — Řepy, 
Praha 8 — Kobylisy, Praha 10 — Strašnice, 
Praha 10 — Vršovice, Praha 14, Praha-Barrandov, 
Praha-Čakovice, Praha-Radotín, Praha-Stodůlky, 
Rakovník, Řevnice, Říčany, Slaný.
Farní Charity neregistrované: Český Brod, 
Praha 2 — Nové Město, Praha 4 — Braník, 
Praha 5 — Košíře, Praha 6 — Liboc, 
Praha 8 — Bohnice, Praha 8 — Karlín.

ředitel: Ing. Jaroslav Dufek
Vladislavova 12, 110 00 Praha 1
T: +420 296 243 334, +420 296 243 336
E: domovy@charita.cz
www.ckch.cz

Domovy pro řeholnice a kněze: Charitní domov 
Praha-Břevnov, Domov sv. Kříže Kroměříž, CHD 
Mendryka, CHD Město Albrechtice, CHD Moravec, 
CHD Opava, CHD Rokole, CHD Střelice, CHD pro 
řeholnice Velehrad.

ředitelka: Mgr. Natálie Slivocká
prezident: O. Mgr. Ján Kočerha
Mexická 641/4, 101 00 Praha 10
T: +420 734 435 142
E: charita@exarchat.cz

Oblastní řeckokatolické Charity: 
České Budějovice, Liberec, Olomouc.

ORGANIZAČNÍ
STRUKTURA A ADRESÁŘ

CHARITA 
ČESKÁ REPUBLIKA
Zřizovatel: Česká biskupská konference 
Statutární orgán: ředitel Charity Česká republika 
Právní forma: církevní právnická osoba
Nejvyšší orgán: rada ředitelů

SEKRETARIÁT 
CHARITY ČESKÁ REPUBLIKA
Koordinuje práci Charit na celostátní úrovni, 
má samostatné oddělení humanitární pomoci 
a rozvojové spolupráce a provozuje hotel 
a školicí středisko Marianeum v Praze.

DIECÉZNÍ CHARITY
Koordinují činnost Charit na území daného 
biskupství (diecéze), případně některé služby
samy provozují; většina z nich se také věnuje 
pomoci v zahraničí a integraci cizinců. 
Diecézní Charity mají po 1 zástupci 
v radě ředitelů.

DIECÉZNÍ 
KATOLICKÁ 
CHARITA 
HRADEC 
KRÁLOVÉ

DIECÉZNÍ 
CHARITA 
PLZEŇ

DIECÉZNÍ 
CHARITA 
LITOMĚŘICE

DIECÉZNÍ 
CHARITA 
BRNO

DIECÉZNÍ 
CHARITA 
ČESKÉ 
BUDĚJOVICE

ARCI-
DIECÉZNÍ 
CHARITA 
PRAHA

ARCI-
DIECÉZNÍ 
CHARITA 
OLOMOUC

ČESKÁ 
KATOLICKÁ 
CHARITA

DIECÉZNÍ 
CHARITA 
OSTRAVSKO-
-OPAVSKÁ

ŘECKO-
KATOLICKÁ 
CHARITA

Aktualizováno 
k 31. 5. 2022

ACH = arcidiecézní Charita / DCH = diecézní Charita / DKCH = diecézní katolická Charita / FCH = farní 
Charita / CH = Charita / MCH = městská Charita / OCH = oblastní Charita / CHD = Charitní domov

•  DCH BRNO
•  DCH ČESKÉ BUDĚJOVICE
•  DKCH HRADEC KRÁLOVÉ
•  DCH LITOMĚŘICE
•  ACH OLOMOUC
•  DCH OSTRAVSKO-OPAVSKÁ
•  DCH PLZEŇ
•  ACH PRAHA

celkem

275  
oblastních,

 městských a farních charit 
tvoří základ sítě Charity Česká 
republika; hlavní náplní jejich 

práce je poskytování 
sociálních a zdravotních 

služeb

ČESKÁ 
KATOLICKÁ 

CHARITA 
9 středisek

ŘECKO-
KATOLICKÁ 

CHARITA
3 oblastní 

charity
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redaktorka 
webu
EVA 

VOGELOVÁ
1.0

ředitel 
CHČR
LUKÁŠ 

CURYLO
0.5

generální 
sekretář CHČR,  

vedoucí týmu GS
JAKUB LÍČKA

1.0

ORGANIZAČNÍ
SCHÉMA
K 31. 12. 2O21   
CHARITA 
ČESKÁ REPUBLIKA 
VLADISLAVOVA 12

prezident
MONS. 

PAVEL POSÁD
(světící 

biskup DČB)

CIMS 
Program Manager

ANNAMÁRIA 
VRZÁČKOVÁ

1.0
Caritas 

Internationalis 
Secondment

CIMS 
Program Assistant
MONIKA MAJOR

0.5
Caritas 

Internationalis 
Secondmentoffice 

manažerka
MICHAELA 

MORAVCOVÁ
1.0

vedoucí  
ekonomicko-

-správního 
oddělení

JITKA 
JANDÁKOVÁ

1.0

vedoucí 
oddělení  

odborných 
agend

neobsazená 
pozice

vedoucí 
fundraisingu

MILAN
VLASÁK

1.0

vedoucí 
oddělení  

komunikace 
SIMONA 

POKORNÁ
JURAČKOVÁ

1.0

vedoucí 
oddělení HPRS

JIŘÍ ŠKVOR
1.0

pomocná
asistentka

neobsazená
pozice

HR 
generalist

STANISLAVA
KUČERÁKOVÁ

0.3

mzdová 
účetní

STANISLAVA 
KUČERÁKOVÁ

0.3

provozní 
manažer 

Marianeum 
hotel a ŠS
MARTIN 
CVRČEK

1.0 hlavní 
účetní

RENATA 
KOZÁKOVÁ

1.0

specialistka
komunikace

ZLATA
KOPECKÁ

1.0

projektová 
manažerka

a koordinátorka 
TKS

GABRIELA 
VÍŠOVÁ

1.0

výkonná
 fundraiserka

ALICE
ŠIKOŠOVÁ

0.5

asistentka 
fundraisingu

ANNA 
PTÁČKOVÁ

0.5

datová
analytička
KATEŘINA
KUNZOVÁ

1.0

manažerka
pro advokační 

činnost – 
sociální oblast

JANA 
KLUSÁKOVÁ  

SEĎOVÁ
1.0

hl. webový
administrátor

JAN 
SVATOŠ

ext.

koordinátorka
infolinky
ELIŠKA

HAUMEROVÁ
0.5

manažerka
pro advokační 

činnost
– zdravotnická 

oblast
LUDMILA 

KUČEROVÁ
1.0

manažerka
pro advokační 

činnost
– sociální oblast

IVA 
KUCHYŇKOVÁ

1.0

projektový  
manažer

MILAN VAŠEK
0.5

analytik
pro sociální

oblast
TOMÁŠ 

NYČ
1.0

programová  
manažerka 

GRV
ŠÁRKA 

PROŠKOVÁ
1.0

finanční  
manažerka

JITKA 
JANDÁKOVÁ

0.3

regionální  
manažer pro 
Mongolsko, 

Moldavsko, Gruzii
a Blízký východ  

EVŽEN DIVIŠ
1.0

asistentka 
ekonomicko-

-správního
oddělení
DANIELA 

LÁVIČKOVÁ
1.0

technický 
správce

FRANTIŠEK
MOKOŠ

1.0

zástupce  
provozního  
manažera  

a vedoucího  
recepce

neobsazená 
pozice účetní

ROMANA 
MENTLÍKOVÁ

1.0
JIŘÍ HÁJEK

1.0
JARMILA

PIŠTOROVÁ
 1.0

asistentka  
sekretariátu / 

projektová
manažerka
MICHAELA 

MORAVCOVÁ
0.2

IT, BeeInside 
ext.

recepční
BARBORA
ŠKODOVÁ

1.0
LUCIE

VLASÁKOVÁ
0.8

Desk Officer  
Gruzie 

a Moldavsko  
EVA

KARLÍKOVÁ
1.0

editorka 
zahraničních 

témat 
LENKA

PIPKOVÁ
1.0

Copywriter 
of Foreign Topics 

IRENA
MENŠÍKOVÁ

0.8

Monitoring & 
Accountability

Officer 
DAVAN 

O'DONNELL
1.0

Evaluation 
& Knowledge 

Officer 
ANNA 

VOLFOVÁ
1.0

Institutional
Funding

Coordinator 
JAN 

LÍSKA
1.0

Manager 
MEAL 

& Scale-up
Strategy Unit 

GINÉS 
CASANOVA

1.0

vedoucí 
mise

v Zambii
STEFANIA 

LAGONIGRO
1.0

AFRIKA

vedoucí 
mise

v Iráku
MUHAMMAD  

HAMMADY
1.0

programová
manažerka

LUCIE
HRABCOVÁ

1.0
vedoucí

programů
MARTINA

HAVLÍKOVÁ
0.5

Desk Officer 
Zambie
NOEMI
SEREGI

1.0
Desk Officer
Mongolsko

LUCIE
PODHORNÁ

1.0
Desk Officer 

Blízký východ
KATEŘINA

VELÍŠKOVÁ
1.0

operační 
manažer v Iráku

VISHNU 
PARAKASH

1.0
programový

manažer v Iráku
ONELDA 

PERNDRECA
1.0

Livelyhood 
Advisor v Iráku

GEVORG 
JENDEREDJAN

1.0
Shelter 

Programme
Manager

Consortium Lead
neobsazená 

pozice
Project 

Manager – School 
Feeding
MAHER

DABOUL
1.0

vedoucí
mise 

v Mongolsku
JANA ŽILKOVÁ

1.0
vedoucí 

mise  
v Moldavsku 

VASILE 
VASILEV

1.0
projektový

manažer 
Moldavsko 

ANASTASIA
VRANCEAN

1.0
vedoucí mise  

v Gruzii
JAN BLINKA

1.0

projektoví  
koordinátoři

PETRA 
CMÁROVÁ

1.0
DAVID 
ZÍTEK

1.0

mediální
a kampaňová

koordinátorka
LUCIE

KONVALINKOVÁ
1.0

koordinátorky
Young Caritas

MICHAELA 
ŠRÁMKOVÁ
KATEŘINA 

MYŠÁKOVÁ
ELIŠKA 

HAUMEROVÁ
0.5

BARBORA 
PROCHÁZKOVÁ

hlavní metodik 
Young Caritas

VÁCLAV 
ŠNEBERGER

1.0

asistentka
LENKA 

HAMŠÍKOVÁ
0.5

redaktorka
KAROLÍNA

TIETJENOVÁ
0.5

výkonná  
asistentka  
oddělení
ADÉLA 

PROCHÁZKOVÁ
1.0

HR 
generalist
MARTINA 

STEHNOVÁ
0.8

finanční  
koordinátoři:

Zambie,
Moldavsko

NINA 
ADLEROVÁ

1.0
Zambie

TATIANA 
SAZHNEVA

1.0
Irák

LUCIE 
ŽÁČKOVÁ

1.0
Gruzie

MARKÉTA  
LIŠKOVÁ

1.0
Senior 

Financial
Coordinator
MICHAELA 

ČERMÁKOVÁ 
1.0

Mongolsko
KATARÍNA

KOLACÍ
0.5

projekty GRV
ALŽBĚTA 
KRŠKOVÁ

1.0

asistentka 
sekretariátu a GS

ANETA
BREJCHOVÁ

1.0

manažerka
pro advokační

činnost – oblast 
migrace
KLÁRA 

BOUMOVÁ
1.0

tisková 
mluvčí

SIMONA
CIGÁNKOVÁ

1.0

tiskový 
mluvčí

JAN OULÍK
1.0

BLÍZKÝ
VÝCHOD

 regionální 
manažer

pro Afriku, Blízký 
východ, JV Asii

neobsazená 
pozice

analytik 
pro sociální 

věci
JIŘÍ VRASPÍR

0.5
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Nový Jičín

Bohdalice
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Sv. Ma in a Prokop
Sv. Ba oloměj

Praha
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Nejvlastnějším cílem 
charitních služeb je ochrana 
člověka v jeho důstojnosti 
od početí až po přirozenou 
smrt. Tam, kde se člověk 
ocitá v různorodých 
situacích ohrožení nebo 
nouze, jsou pracovníci 
Charity zavázáni poskyto-
vat mu účinnou pomoc 
a zároveň podněcovat 
jeho samostatnost 
a schopnosti svépomoci. 

Charitní služba je posky-
tována lidem v ohrožení 
nebo nouzi bez ohledu 
na jejich věk, pohlaví, 
politické smýšlení, rodinné 
uspořádání, zdravotní stav, 
sexuální orientaci, sociální 
a ekonomickou situaci 
a postavení, jejich příslušnost 
k etnické nebo národnostní 
menšině, víře, náboženství 
a kultuře. Charitní služba 
v zahraničí je vykonávána 
s respektem vůči domácím 
kulturám a náboženským 
vyznáním.
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