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Charity v pražské arcidiecézi 
jsou zřizovateli 69 registrovaných 

sociálních služeb, vedle toho 
realizují řadu dalších projektů 

na pomoc lidem v nouzi.

Charitám v pražské arcidiecézi pomáhalo 
na 300 stálých dobrovolníků, 

další čtyři tisíce se zapojily 
do Tříkrálové sbírky a jen díky nim 

byla v roce 2017 opět úspěšná. 

Arcidiecézní charita Praha 
a jednotlivé farní Charity 
hospodařily v roce 2017 
s fi nančními prostředky 

ve výši 324 mil. Kč.

Arcidiecézní charita Praha pomáhala 
v 5 zemích světa a její podpora se dostala 

k 33 673 potřebným. Pražská Charita se zaměřila 
zejména na oblast vzdělávání, zdravotnictví 

a zlepšení příjmů rodin.

Charity v pražské arcidiecézi evidovaly 
17 421 klientů, seniorů, osob se 

zdravotním postižením, dětí a mladých 
lidí, matek v nouzi a dalších potřebných. 

Tisícům dalších lidí poskytly pomoc 
anonymně.

Charity v pražské arcidiecézi 
zaměstnávají 671 pracovníků, podle 

počtu zaměstnanců se k největším řadí 
Arcidiecézní charita Praha, Farní charita 

Starý Knín, Farní charita Beroun 
a Farní charita Neratovice. 

Na činnosti Charity v pražské 
arcidiecézi se podílí 

Arcidiecézní charita Praha 
a 44 farních Charit. 

Charita v pražské arcidiecézi
Arcidiecézní charita Praha je podle ustanovení kán. 114 – 117 Kodexu kanonického práva a podle § 4 zákona č. 3/2002 Sb., o svobodě náboženské víry a postavení církví 
a náboženských společností, účelovým zařízením církve římskokatolické, jejímž posláním je pomoc lidem v nouzi na principech křesťanské lásky. 

Stanovy Arcidiecézní charity Praha, článek 1, odstavec 1

charitní dílo je zásluhou nejen zaměstnanců Charity, ale mnoha dalších lidí, kteří 
nám věnují svůj čas, energii, fi nanční prostředky, materiální dary, modlitbu a tím 
také své srdce a svou důvěru. Výroční zpráva je tak nejen splněním úřední po-
vinnosti, ale především poděkováním za vaši podporu. Bez ní bychom nemohli 
uskutečňovat pomoc v zahraničí ani rozvíjet sociální služby v naší arcidiecézi.

Jsem vděčný, že jsme mohli i v roce 2017 pokračovat ve všech našich službách 
a projektech. Nově jsme vytvořili Středisko přímé a humanitární pomoci, které 
se zabývá získáváním a distribucí materiální pomoci potřebným. Mnoho aktivit 
v této oblasti jsme již dělali, máme humanitární sklady, rozdělujeme ročně tuny 
potravin a další pomoci. Žádostí o pomoc však narůstá, a  tak jsme se rozhodli 
stávající aktivity propojit, dát jim systém, abychom je mohli dále rozšiřovat.

Další významnou událostí v roce 2017 bylo rozhodnutí našeho zřizovatele, Ar-
cibiskupství pražského, o fúzi Arcidiecézní charity Praha a Domova svaté Rodiny, 
který pečuje o osoby s  mentálním postižením. Na podzim roku 2017 jsme se 
na spojení začali připravovat. Jsem rád, že tato velká změna proběhla úspěšně 
a obyvatelé Domova ji možná ani nezaregistrovali. Veškeré služby a aktivity Do-
mova jsou zachované a Domov nadále poskytuje pocit zázemí a bezpečí.

Rád bych připomněl ještě jednu událost – jmenování nového ředitele do čela 
České nemocnice sv. Karla Lwangy v Buikwe. Ač tato změna nevypadá nijak zá-
sadně, završuje naše desetileté úsilí a přináší významnou emancipaci nemocni-
ce od naší podpory. Poprvé byl ředitelem nemocnice jmenován Uganďan. Do té 
doby jsme do Ugandy vysílali našeho zástupce, který chod nemocnice na mís-
tě řídil. Nemocnici nadále fi nančně podporujeme a s pomocí naší vedoucí mise 
monitorujeme. Děkuji tímto všem dárcům, kteří tento projekt zachraňující lidské 
životy a zdraví podporují.

 Přeji všem pracovníkům, dobrovolníkům a podporovatelům hodně síly a od-
vahy v  charitní službě pokračovat. Neustále společně hledejme, jak můžeme 
přinést účinnější pomoc těm, ke kterým jsme posláni. To se pak stane důleži-
tým svědectvím pro společnost, že každý život má velkou hodnotu a  důstoj-
nost.

Ing. Jaroslav Němec
ředitel Arcidiecézní charity Praha

Úvodní slovo
Vážení partneři, dárci a přátelé Arcidiecézní charity Praha,



5ARCIDIECÉZNÍ CHARITA PRAHA

S
lužby Charity pomáhají seniorům zůstat aktivní, soběstační a svobodní 
ve svých rozhodnutích co nejdelší možnou dobu. Charita nabízí senio-
rům podporu a asistenci, aby mohli zůstat se svými blízkými v domá-
cím prostředí, i když už je jejich soběstačnost snížena. Těm, kteří si zvolí 

pobyt v domově pro seniory, zajišťuje Charita podmínky pro prožití klidného 
a důstojného stáří. 

PÉČE, KTERÁ UMOŽŇUJE ZŮSTAT 
V DOMÁCÍM PROSTŘEDÍ

Ve stáří potřebuje člověk pomoc a podporu druhé osoby. Charitní pečovatelská 
služba přichází do domácího prostředí klienta nebo tam, kam si on sám určí. Od-
lehčovací služba pomáhá pečující osobě, když musí péči na nějaký čas přerušit. 
Služby zajišťovaly FCH Starý Knín, FCH Neratovice, FCH Beroun, FCH Příbram, FCH 
Praha 4 – Chodov, FCH Holešovice, Arcidiecézní charita Praha, FCH Roudnice nad 
Labem a FCH Vlašim pro 1 629 seniorů.

Charita provozuje v pražské arcidiecézi 5 denních stacionářů v těchto městech: 
Příbrami, Berouně, Obříství, Odolena Vodě a Praze. Služeb stacionářů využívalo 
v uplynulém roce 71 seniorů.

DOMOVY S KOMPLEXNÍ PÉČÍ
Domovy se zvláštním režimem v Berouně a Praze pomáhají lidem s Alzhei-

merovou chorobou nebo jinými typy demencí. Spolu s  Domovem pro seniory 
kardinála Berana v Mukařově pomohly v uplynulém roce 65 klientům. 

SAMOSTATNOST I VE STÁŘÍ
Charitní služby seniorům jsou vedeny tak, aby byla v co největší míře zachována 

jejich samostatnost po co nejdelší dobu. Tento princip respektují všechny služby. 
Existují také specializované programy, jejichž náplní jsou vzdělávací a  zájmové 
činnosti zaměřené na posílení fyzických a  duševních schopností seniorů. Tyto 
programy, které jsou označovány jako sociálně aktivizační služby pro seniory 
a osoby se zdravotním postižením, zajišťují Charity v Neratovicích, Vlašimi, Sta-
rém Kníně a Berouně. V roce 2017 se do nich zapojilo 659 seniorů.

POMOC DOBROVOLNÍKŮ
V  péči o  seniory se doplňují charitní profesionální služby s  prací dobrovolní-

ků. Zejména dobrovolné farní Charity organizují kluby seniorů, navštěvují seniory 
v domácnostech, nemocnicích nebo v Domovech pro seniory, pořádají výlety. Do 
těchto aktivit jsou v rámci celé arcidiecéze zapojeny stovky seniorů. Mezi organi-
zátory patří zejména FCH Říčany, FCH Vlašim, Farní charita Praha 10 – Vršovice, 
FCH Kolín a další.

Péče o seniory 

2 674 seniorů využilo v roce 2017 služeb Charit v pražské 
arcidiézi.

M
noho rodin je dnes vinou extrémní chudoby, narušených vztahů 
nebo v krajním případě i domácího násilí v krizi. Charita se věnuje 
dětem vyrůstajícím v takto narušeném prostředí, aby předešla vzni-
ku rizikového chování během jejich dospívání a dospělosti. Charita 

podporuje rodiče i rodiče – samoživitele, kteří se dostali do tíživé situace, jež se 
dotýká základních podmínek pro zdravý vývoj dětí (například ztráta bydlení). 
Úkolem Charity je podpořit rodiče, aby našli řešení, a ochránit děti, aby byly ne-
příznivou situací zasaženy co nejméně.

AZYL PRO RODINY V KRIZI 
Útočiště rodičům s dětmi, kteří ztratili střechu nad hlavou a mnohdy i sebedů-

věru, perspektivu a naději nabízí Charita v pražské arcidiecézi v šesti azylových 
domech. V uplynulém roce zde získalo azyl 199 rodin, to je bezmála 600 rodičů 
a jejich dětí. Azylové domy provozují Arcidiecézní charita Praha, FCH Kralupy nad 
Vltavou, FCH Roudnice nad Labem a FCH Starý Knín. Arcidiecézní charita Praha, 
FCH Kralupy nad Vltavou a FCH Roudnice nad Labem využívají celkem 7 sociál-
ních bytů jako návazné bydlení pro maminky opouštějící azylové domy. Sociální 
byt znamená další krok k osamostatnění – nájemníci stále využívají podporu soci-
álních pracovníků, ale připravují se na bydlení v běžném nájemním bytě. 

PODPORA VEDOUCÍ K SOCIÁLNÍMU ZAČLENĚNÍ 
Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi, sociální rehabilitace a nízko-

prahová zařízení pro děti a mládež jsou specializované služby pro sociálně slabé 
rodiny a jejich děti. Vedou k rozvoji samostatnosti a sociálnímu začlenění. Těmto 
službám se věnují FCH v Příbrami, Starém Kníně, Berouně, Roudnici nad Labem 
a Kralupech nad Vltavou. Podporu získalo 246 osob a 208 rodin.

DŮM NA PŮL CESTY 
Farní charita Kralupy nad Vltavou pomáhá mladým lidem opouštějícím výchov-

né ústavy. V Domě na půl cesty se mohou připravit na samostatný život. Kapacita 
Domu je 13 osob.

PROJEKT MAGDALA 
Toto specializované odborné pracoviště nabízí pomoc obětem domácího ná-

silí a obchodu s lidmi. Poskytuje odborné sociální poradenství, krizovou pomoc 
a v případě potřeby i bezpečné ubytování s utajenou adresou. V roce 2017 se na 
poradnu projektu Magdala obrátilo 379 osob. 

Poradna Magdala využívá inovativních metod sociální práce a věnuje se také 
primární prevenci na základních školách. Spolu se zahraničními partnery vyvíjí 
mezinárodní databázi obětí obchodu s lidmi. 

DALŠÍ SLUŽBY A PROJEKTY NA POMOC RODINĚ
Vedle registrovaných sociálních služeb nabízí Charita na pomoc rodinám dal-

ší služby a projekty. Jde především asistované kontakty a  rodičovskou dohodu, 
volnočasové aktivy pro děti, dětské skupiny, rodinné poradny či materiální po-
moc konkrétním rodinám v tísni. Aktivní jsou v této oblasti: FCH Starý Knín, FCH 
Beroun, FCH Praha 10 – Vršovice, FCH Kolín, Arcidiecézní charita Praha, Praha 4 
– Modřany, FCH Stodůlky a další.

Podpora rodin a dětí

2 678 rodičů a jejich dětí získalo v roce 2017 
pomoc Charity ve své tíživé životní situaci. 
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P
omoc Charity sociálně vyloučeným osobám směřuje k tomu, aby na-
šli cestu zpět do běžné společnosti. K tomu je potřeba profesionální 
a dlouhodobá podpora spolu s vůlí toho, kdo má změnou projít. Stejně 
důležitá je pro Charitu prevence, při níž pomoc přichází dříve, než člo-

věk začne ztrácet běžné sociální dovednosti a návyky. 

MÍSTA, KAM SE OBRÁTIT PRO RADU
Nejen lidé bez domova, ale kdokoli v tíživé sociální situaci se může obrátit na 

odborné sociální poradny, které Charity provozují v Praze, Vlašimi a Kralupech 
nad Vltavou. V uplynulém roce se na ně obrátilo 950 osob.

POMOC LIDEM BEZ DOMOVA
Na pomoc lidem bez přístřeší se specializují Arcidiecézní charita Praha a Farní 

charita Beroun. Jejich azylové domy pomohly v  roce 2017 celkem 113 osobám 
bez domova. Noclehárny využívalo 698 osob. Terénní služba zachytila přímo 
v jejich přirozeném prostředí 656 osob a nabídla jim pomoc. 

ZÁZEMÍ NEJEN V MRAZIVÝCH DNECH
V nízkoprahovém denním centru mají lidé bez přístřeší možnost vyprat si ob-

lečení, osprchovat se, najíst se. V zimě centra umožňují přespání, protože se ob-
vykle nedostávají kapacity v noclehárnách. Charita provozuje tato centra v Praze, 
Berouně, Kralupech nad Vltavou, Brandýse nad Labem – Staré Boleslavi a Nym-
burku. Útočiště zde v uplynulém roce nacházelo 1 024 lidí bez domova. 

POMOC ŽENÁM BEZ DOMOVA
Farní charita Praha 1 – Nové Město se již 16 let specializuje na pomoc ženám bez 

domova. V Žitné ulici provozuje nízkoprahové denní centrum pro ženy v nouzi, je-

diné svého druhu v České republice. K dalším aktivitám patří terénní program a ko-
munitní centrum. V roce 2017 pomohla FCH Praha 1 – Nové Město 275 ženám v tísni.

PODPORA V NÁVRATU DO SPOLEČNOSTI
Sociální rehabilitace navrací sociálně vyloučené osoby zpět do společnosti 

a do pracovního procesu. Na tréninkových pracovištích získávají pracovní návyky 
a zkušenosti, které jim později pomohou v získání běžného pracovního uplatnění. 
Rehabilitací prošlo v roce 2017 celkem 39 osob, kterým se věnovaly FCH Beroun 
a Kralupy nad Vltavou.

CHARITNÍ ŠATNÍKY A DALŠÍ MATERIÁLNÍ POMOC LIDEM V NOUZI
Aby zabezpečila potřeby svých klientů, organizuje Charita sběr a třídění šatstva. 

Charitní šatníky v Praze, Roudnici nad Labem, Příbrami, Kralupech nad Vltavou, 
Kolíně, Nymburku, Vlašimi a Berouně sbírají oblečení od veřejnosti a distribuují je 
klientům azylových domů, nízkoprahových center a dalším sociálně potřebným 
jednotlivcům a rodinám. 

Rostoucí počet osob využívá potravinovou pomoc. Arcidiecézní charita Praha 
spolupracuje s Potravinovou bankou, účastní se Národní potravinové sbírky a pro-
jektu Ministerstva práce a sociálních věcí v  rámci Fondu evropské pomoci nej-
chudším osobám (FEAD). Potravinová pomoc Charity se tak dostala v  loňském 
roce více než 23 tisícům osob.

N
emocný člověk potřebuje nejen lékařskou péči, ale i lidskou podpo-
ru. Charita nabízí díky svým odborným pracovníkům a dobrovolní-
kům obojí. Člověk se zdravotním postižením potřebuje především 
podporu k  samostatnosti, aby dokázal překonat překážky, které 

před něj zdravotní postižení staví. 

ZDRAVOTNÍ PÉČE AŽ DOMŮ K LŮŽKU
Domácí zdravotní péče (nazývaná též Charitní ošetřovatelská služba) je ur-

čena pacientům po hospitalizaci, dlouhodobě a chronicky nemocným i  lidem 
v  terminálním stadiu. Registrované zdravotní sestry s  požadovanou odbornou 
praxí ošetřují pacienty podle indikace lékaře v  domácím prostředí. V  praž-
ské arcidiecézi využívalo charitní ošetřovatelské služby 4 216 pacientů. Cel-
kem vykonaly zdravotní sestry 142 812 návštěv. Službu poskytují FCH Neratovi-
ce, FCH Příbram, FCH Vlašim, FCH Stodůlky, FCH Starý Knín, FCH Holešovice 
a FCH Praha 4 – Chodov. 

JEDINEČNÉ CENTRUM POBYTOVÉ 
SOCIÁLNÍ REHABILITACE 

Jedinečným zařízením, které slouží sociální rehabilitaci lidí s tělesným postiže-
ním, je Centrum pro tělesně postižené Fatima. V roce 2017 využilo služeb Fatimy 
21 klientů.

OSOBNÍ ASISTENCE
Nejrozšířenější službou pro lidi s postižením je osobní asistence. Asistenti po-

máhají klientům při každodenních činnostech. Službu osobní asistence využí-
vají kromě lidí s postižením také senioři. V pražské arcidiecézi v roce 2017 využilo 

tuto službu Charity 219 klientů. K  poskytovatelům patří FCH Starý Knín, FCH 
Vlašim, FCH Praha 4 – Chodov, Arcidiecézní charita Praha, FCH Beroun a FCH 
Neratovice.

PŮJČOVNY KOMPENZAČNÍCH POMŮCEK
Charita provozuje ve Vlašimi, Nymburku, Starém Kníně, Praze, Neratovicích, 

Brandýse nad Labem, Příbrami a Berouně půjčovny kompenzačních pomůcek, 
které jsou vybaveny invalidními vozíky, chodítky, polohovacími lůžky, WC křesly 
a dalšími pomůckami. 

DOBROVOLNICKÁ SLUŽBA NEMOCNÝM
Dobrovolníci Charity navštěvují pacienty v nemocnicích i doma. Přicházejí s ne-

mocným promluvit, projevit o  jeho situaci zájem a osobní přítomností ji sdílet. 
Pomoc organizují FCH Říčany, FCH Benešov, FCH Strahov, FCH Praha 10 – Vršovice 
a další.

Pomoc lidem ohroženým sociálním vyloučením Péče o nemocné a podpora lidí s postižením

3 755 lidí bez domova a osob ohrožených sociálním 
vyloučením získalo v roce 2017 podporu charitních 
sociálních služeb. 

7ARCIDIECÉZNÍ CHARITA PRAHA

4 957 nemocným a lidem s postižením sloužily služby 
Charity v pražské arcidiecézi během roku 2017.
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A
rcidiecézní charita Praha pomáhá potřebným v zahraničí. Zmírňu-
je   lidské utrpení a zlepšuje životní podmínky lidí prostřednictvím 
vzdělání, osvěty, zdravotní péče, podpory svépomoci a zaměstnanos-
ti. Pomoc směřuje do regionu subsaharské Afriky (Uganda, Zambie, 

Konžská demokratická republika), do Indie a Běloruska. Pomoci do zahraničí se 
pražská Charita věnuje od roku 1993, kdy představila program Adopce na dálku®. 
Práce Charity ve prospěch potřebných v zahraničí by nebyla možná bez podpory 
tisíců dárců z celé České republiky.

PROGRAM ADOPCE NA DÁLKU® 
Program Adopce na dálku® pomáhal v roce 2017 více než osmi tisícům potřeb-

ných dětí. Mezi příjemci této pomoci jsou děti z chudých poměrů, které do školy 
nechodily nebo by školní docházku musely předčasně ukončit. Podpora nezahr-
nuje jen nákup školních potřeb, uniforem a úhradu školného. Zaměřuje se také 
na mimoškolní aktivity, doučování a zdravotní péči. Adopce na dálku® je dopro-
vázena komunitními programy, které usilují o rozvoj komunit (rodin, vesnic, škol), 
v nichž podporované děti vyrůstají.

KOMUNITNÍ ROZVOJ A PRACOVNÍ PŘÍLEŽITOSTI
Arcidiecézní charita Praha se zaměřuje na šíření osvěty, podporuje sdružování 

obyvatel ve vesnicích do svépomocných skupin, podporuje drobné zemědělce, 
poskytuje mikrofi nancování. Cílem této pomoci je větší soběstačnost a zlepšení 
ekonomické situace rodin. V Zambii dostávají lidé pracovní příležitosti prostřed-
nictvím drobných půjček na činnost, která jim do budoucna generuje příjem. 
Úspěšně funguje komunitní pekárna s obchůdkem na místním tržišti. V Ugandě 
Charita podporuje drobné producenty kávy, banánů, kukuřice, fazolí a matooke. 

Osvědčilo se mikrofi nancování a projekt, v němž rodiny sdílí dobytek. V Indii se 
Charita věnovala mj. šíření informací o  dostupných vládních programech pro 
chudé a zvyšování angažovanosti chudých ve věcech veřejných. 

PODPORA VZDĚLÁVÁNÍ
Arcidiecézní charita Praha podporovala vzdělávání dětí a dospělých v řadě dal-

ších projektů. V Zambii pokračovaly alfabetizační kurzy pro dospělé a výuka po-
čítačové gramotnosti. V Ugandě „adoptovala“ Arcidiecézní charita Praha dvě celé 
školy (ZŠ sv. Jana Nepomuckého a Střední odborné učiliště v Malongwe), jejichž 
rozvoj podporuje. V Indii bylo prioritou vzdělání v různých výučních oborech pro 
dospělé a mládež s nedokončeným vzděláním. 

ČESKÁ NEMOCNICE SV. KARLA LWANGY
V Ugandě, v městečku Buikwe, provozuje Arcidiecézní charita Praha již jede-

náctým rokem nemocnici. Její chod je možný díky dárcům z Česka, kteří přispí-
vají v programu Sponzorství nemocničního lůžka, pomocí dárcovských sms nebo 
účastí na tradičním benefi čním koncertu 31. října ve Smetanově síni Obecního 
domu v Praze 1. Česká nemocnice pomohla v roce 2017 celkem 20 427 pacien-
tům. Více na www.nemocniceuganda.cz.

Pomoc cizincům v České republice

5 495 cizinců na území České republiky získalo 
v roce 2017 pomoc Charity.

Pomoc do zahraničí

33 673 potřebných v zahraničí přijalo v roce 2017 
pomocnou ruku od pracovníků Arcidiecézní charity Praha.

C
harita poskytuje cizincům na území České republiky služby, kte-
ré je podporují při jejich integraci do naší společnosti. V situacích, 
kdy se cizinci ocitají v tísni, nabízí Charita své profesionální sociální 
služby. Arcidiecézní charita Praha již řadu let úspěšně realizuje pro-

jekty na pomoc cizincům a spolupracuje s řadou státních i nestátních insti-
tucí.

POMOC V MNOHA ŽIVOTNÍCH SITUACÍCH 
Středisko Migrace Arcidiecézní charity Praha dokáže provést klienty různými 

situacemi, v nichž si sami neumějí poradit. Pomáhá při jednání s úřady, hledáním 
bydlení, zaměstnání či nostrifi kací dokumentů. Středisko Migrace poskytuje své 
služby i terénně, tzn. že asistuje klientům tam, kde to konkrétní situace vyžaduje 
(např. doprovází cizince na úřadech a institucích). V naléhavých případech nabízí 
i materiální pomoc. V roce 2017 vyhledalo podporu poradenských služeb Poradny 
pro migranty a uprchlíky celkem 5 133 cizinců. 

V uplynulém roce pokračoval projekt „Zapojení streetworkerů z řad cizineckých 
komunit do integrace cizinců“, který se nám daří realizovat již od roku 2012. Pra-
covníci Arcidiecézní charity jsou k dispozici přímo v prostorech Oddělení pobytu 
cizinců Odboru azylové a migrační politiky Ministerstva vnitra, a to v Praze, Pří-
brami a Mladé Boleslavi. Pracovníci nabízejí sociální a právní poradenství, asistují 
cizincům při vyplnění žádostí, tlumočí na přepážkách, poskytují informace o ná-
ležitostech potřebných k  různým typům pobytů na území ČR aj. Do projektu 
jsou zapojeni terénní pracovníci z Ukrajiny, Ruska, Vietnamu a Mongolska. Spo-
lupráce se streetworkery z  třetích zemí pomáhá překonávat prvotní nedůvěru 
klientů. Streetworkeři fungují jako interkulturní pracovníci. 

INTEGRACE KRAJANŮ Z UKRAJINY 
Arcidiecézní charita Praha poskytuje ve spolupráci s Ministerstvem vnitra asi-

stenci potomkům českých krajanů, kteří se trvale přesídlili do naší země. Pro-
gram byl zahájen v březnu roku 2015. Od té doby přesídlilo do Česka téměř tisíc 
krajanů (údaj z května 2018). Arcidiecézní charita Praha pomáhá krajanům od 
jejich příjezdu do Česka, během přechodného ubytování, organizuje výuku čes-
kého jazyka, pomáhá při jednání na úřadech, při hledání zaměstnání a trvalé-
ho bydliště. Podporuje krajany, aby se co nejdříve dokázali plně integrovat do 
české společnosti. V roce 2017 využilo tuto pomoc 314 nově přesídlených kra-
janů.

SÍŤ CHARITNÍCH SLUŽEB POMÁHÁ CIZINCŮM 
Cizinci využívali v plné míře síť sociálních služeb Charity. V případě potřeby byli 

přijímáni do azylových domů, ubytováni v noclehárnách či domovech. Statistika 
o počtech těchto cizinců není ve všech Charitách vedena. Cizinci využívají také 
síť pomoci dobrovolných farních Charit. Pomoci cizincům se věnuje FCH Praha 3
– Vinohrady a FCH Praha 4 – Modřany.  Farní charita Strahov navíc pořádá ročně 
několik materiálních sbírek určených výhradně pro rodiny migrantů.
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leden 

SEDMNÁCTÁ TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA
 Tříkrálová sbírka podpořila v pražské arcidiecézi částkou 6 020 521 korun soci-
ální projekty Charity: Centrum pro tělesně postižené Fatima, Domov pro seni-
ory kardinála Berana, Komunitní centrum v Kolíně, Českou nemocnici sv. Karla 
Lwangy a desítky dalších.

únor 

POMOC KRAJANŮM Z UKRAJINY
 Arcidiecézní charita Praha bude v letech 2017–2020 pokračovat v poskytování 
sociální asistence krajanům z Ukrajiny při jejich přesídlení do České republiky. 
Pražská Charita zvítězila ve výběrovém řízení Ministerstva vnitra. Od března 2015 
přesídlilo do naší země přes 900 krajanů (údaj z června 2018).

březen 

SESTRA GORETTI V PRAZE
 Českou republiku navštívila sestra Maria Goretti, jedna z  nejvýznamnějších 
osobností, která před více než dvaceti lety iniciovala vznik a rozvoj programu 
Adopce na dálku® v Indii. Sestra Goretti se setkala s dárci z programu Adopce 
na dálku®. Vyjádřila vděčnost za jejich podporu a informovala o využití české 
pomoci ve prospěch nejchudších dětí. 

červen

DĚTI Z ADOPCE NA DÁLKU® V ČESKU
 Z Běloruska přicestovalo v polovině června 45 dětí z programu Adopce na dál-
ku®  a  jejich sourozenců. Zhruba polovina z  nich vyjela za hranice Běloruska 
poprvé. Charita pro děti přichystala bohatý program. Prodloužený víkend měly 
možnost strávit v českých rodinách.

11. ROČNÍK ŠTAFETOVÉ POUTI PRAHA-ORVIETO
 Arcidiecézní charita Praha spoluorganizovala na počest vzniku svátku Corpus 
Domini štafetovou pouť z Prahy do italského Orvieta. Během 15 dnů urazili pout-
níci pěšky přibližně 500 km, zbylou část cesty projeli doprovodnými vozidly. Kaž-
dý den se ke skupině přidávali místní lidé, děti i dospělí. Štafety se tak zúčastnilo 
přes dva tisíce lidí.

červenec

25 LET FARNÍ CHARITY VLAŠIM
 Farní charita Vlašim oslavila 25. výročí od svého založení. Na začátku července 
zřídila veřejnou sbírku na podporu komunitního centra a zároveň zázemí pro 
její sociální a zdravotní služby. 

srpen

HOVORY D ANEB MLUVME O DEMENCI
 Domov se zvláštním režimem založil podpůrnou skupinu Hovory D aneb Mluv-
me o demenci. Pečující o osoby s demencí se setkávají každý 1. čtvrtek v měsíci. 
Sdílí své zkušenosti, získávají informace i povzbuzení pro péči o své blízké.

září

PRVNÍ CHARITATIVNÍ BĚH BEROUNEM 
 V  rámci osvětové akce Den bez paměti organizovala Farní charita Beroun 1. 
Charitativní běh Berounem na podporu Domova sv. Anežky České pro seniory 
s Alzheimerovou nemocí. Běhu se zúčastnily téměř dvě stovky běžců.

říjen

NOVÁ MATEŘSKÁ ŠKOLA V UGANDĚ 
 Arcidiecézní charita Praha otevřela v Ugandě novou mateřskou školu. Vznikla 
při Základní škole sv. Jana Nepomuckého, kterou Charita postavila díky českým 
dárcům a kterou navštěvuje řada dětí z programu Adopce na dálku®. 

26. BENEFIČNÍ KONCERT 
ARCIDIECÉZNÍ CHARITY PRAHA

 Říjnový benefi ční koncert Arcidiecézní charity navštívilo přes tisíc posluchačů. 
Večer byl zároveň vzpomínkou na kardinála Miloslava Vlka. „Pan kardinál Milo-
slav Vlk měl k Charitě tak blízko, že na ni dokonce pamatoval i ve své závěti, a to 
nemalou částkou,“ oznámil v úvodu koncertu moderátor Marek Eben.

listopad

RODINNÉ CENTRUM NAMÍSTO KASINA
 Farní charita Kolín otevřela Rodinné centrum sv. Zdislavy, které pomáhá rodinám 
v krizi, které procházejí konfl iktem zasahujícím negativně do výchovy dítěte. Novou 
službu nabízí v objektu bývalého kasina, který získala do pronájmu od města Kolín. 

NÁRODNÍ POTRAVINOVÁ SBÍRKA
 Charita v pražské arcidiecézi získala v Národní potravinové sbírce přes 22 tun 
potravin pro lidi v  nouzi. Příjemci pomoci jsou jak klienti sociálních služeb 
Charity (matky s dětmi v azylových domech, lidé bez domova v nízkopraho-
vých denních centrech, senioři atd.), tak lidé a  rodiny v  nouzi, kteří žádnou 
sociální službu nevyužívají.

prosinec 

DVĚ STOLETÁ JUBILEA
 Velké oslavy zažil Domov se zvláštním režimem v  pražských Hlubočepích 
a Domov pro seniory kardinála Berana v Mukařově. V obou domovech se slavilo 
velké životní jubileum zdejších klientek, Alžběty Srbené a Růženy Tipplové. 

ŠTĚDRÉ VÁNOCE PRO LIDI V NOUZI
 Stovkám potřebných dětí rozdala Charita vánoční dárky. Opuštěné a  ty, kteří 
jsou na okraji společnosti, pozvala ke štědrovečernímu stolu. Pro veřejnost byla 
připravena štědrovečerní polévka, kterou Arcidiecézní charita Praha rozlévala 
23. prosince na Náměstí Míru v Praze. 

leden 2018

DOBRÉ DÍLO SE PROPOJUJE
 Arcidiecézní charita Praha se od 1. ledna 2018 sloučila s Domovem svaté Ro-
diny. Rozhodlo o tom Arcibiskupství pražské, zřizovatel obou zařízení. Domov 
svaté rodiny poskytuje celoroční péči 76 osobám s mentálním a kombinova-
ným postižením. 

Mozaika událostí
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Detailní zpráva o hospodaření jednotlivých Charit je uvedena v jejich samostatných výročních zprávách nebo je přílohou této výroční zprávy.

UKAZATEL Benešov Beroun Dobříš Holešovice Chodov Kobylisy Kolín Kralupy Lysá Mníšek

Spotřeba mat., zbož. a ener.  0 4 347 2 349 1 382 4 812 1 320 8  0

Opravy a udržování  0 321  0 38 18  0 3 259  0  0

Náklady na služby  0 5 374 1 884 398 472 192 705 58  0

Mzdové náklady bez OON  0 16 771  0 6 081 5 202  0 667 5 632  0  0

OON-DPČ a DPP  0 1 145 3 476 138  0 20 716  0  0

Soc. a zdr. pojištění  0 5 809  0 2 146 1 724  0 226 1 991  0  0

Ostatní náklady 116 581 50 486 95 51 36 436 1  0

Odpisy  0 397  0 103 124  0 7 638  0  0

Náklady celkem 116 34 745 56 10 563 9 081 527 1 963 11 697 67 0

Tržby za vl. výkony a služby  0 7 650  0 989 1 650 320 48 2 097  0  0

Tržby za služby v rámci IP  0  0  0 0 0  0  0  0  0  0

Tržby od zdravotních pojišťoven  0 27  0 2 960 1 678  0  0  0  0  0

Dotace z MPSV  0 7 706  0 4 869 3 050  0  0 1 197  0  0

Dotace ostatní ministerstva a Úřad vlády  0    0 0 0  0  0  0  0  0

Dotace kraje  0 11 659  0 1 295 1 949  0  0 200  0  0

Dotace obce,města  0 969  0 30 325  0 90 273 16  0

Ostatní dotace (dotace od Úřadu práce), včetně dotací od EU  0 1 811  0  0  0  0 1 176 6 605  0  0

Ostatní výnosy  0 26  0 4  0 49 8 660  0  0

Dary 36 4 352 61 357 400  0 640 590 51 4

Sbírky církevní, včetně Postní almužny  0  0  0 0 69  0  0 77  0  0

Sbírky veřejné 88 40  0 0  0  0  0  0  0  0

Výnosy celkem 124 34 240 61 10 504 9 121 369 1 962 11 699 67 4

Hospodářský výsledek 8 -505 6 -59 40 -158 -1 2 0 4

Pořízení investice stavební, včetně pozemků  0 203  0  0  0  0 255 7058  0  0

Pořízení zařízení, strojů  0  0  0 265  0  0   314  0  0

Celkem investiční výdaje  0 203  0 265  0  0 255 7 372  0  0

Dotace na investice  0    0  0  0  0      0  0

Počet zaměstnanců

fyzický – prac. poměr k 31. 12. – bez OON  0 83  0 23 23  0 8 28  0  0

průměrný přepočtený za celý rok – bez OON  0 72  0 19 21  0 5 21  0  0

PŘEHLED NÁKLADŮ, VÝNOSŮ (v tis. Kč)

Modřany Neratovice Nymburk Praha 1 
Nové Město Příbram Roudnice Řevnice Říčany Starý Knín Stodůlky Vlašim Vršovice celkem FCH ADCH CELKEM

17 3 934 233 690 2 559 943  0  0 3 117 288 594  0 20 599 12 223 32 822

36 446 20 29 94 195  0  0 279 72 39  0 1 849 1 712 3 561

 0 6 252 70 629 1 745 306  0  0 4 584 495 623  0 22 788 11 737 34 525

 0 27 688 521 2 763 6 841 5700 3  0 22 206 2 359 4 316  0 106 750 39 332 146 082

 0 587 222 411 871 976  0  0 3 321 272 371 10 9 539 2 708 12 247

 0 9 472 177 937 2 373 2147  0  0 8 128 802 1 468  0 37 400 13 621 51 021

 0 3 343 68 70 2 142 122 98 16 4 504 216 1 423 148 14 002 22 362 36 364

 0 586  0  0 100 60  0  0 438 10 67  0 2 530 5 138 7 668

53 52 308 1 311 5 529 16 725 10 449 101 16 46 577 4 514 8 901 158 215 457 108 833 324 290

23 9 821 176 126 1 567 807  0  0 8 016 35 630  0 33 955 39 615 73 570

 0  0  0  0  0  0  0  0 0  0  0  0 0 13 522 13 522

 0 29 242  0  0 7 908 0   0  0 3 069 4 414 1 931  0 51 229 315 51 544

 0 8 119  0  0 5 359 1689  0  0 417  0  0  0 32 406 20 154 52 560

 0  0  0  0  0 0   0  0  0  0  0  0 0 2 563 2 563

 0 400  0  0  0 6471  0  0 25 559  0 2 549  0 50 082 9 568 59 650

 0 4 311  0 2 780 109 727  0  0 792 79 401  0 10 902 1 380 12 282

 0 22 659 2 443 581 293  0  0 5 909 0 551  0 20 050 430 20 480

1  0 40 138 4 159  0  0 404 0 1 047  0 2 540 4 385 6 925

36 173 344 42 2 028 303 5 3 1 628 37 1 909 190 13 189 15 953 29 142

 0 76  0  0  0 0 96  0  0 50  0  0 368  0 368

 0  0  0  0  0 0  0 9  0 5  0  0 142 513 655

60 52 164 1 219 5 529 17 556 10 449 101 12 45 794 4 620 9 018 190 214 863 108 398 323 261

7 -144 -92 0 831 0 0 -4 -783 106 117 32 -594 -435 -1 029

 0 0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0 7 516 13 489 21 005

 0 476  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0 1 055 1 419 2 474

 0 476  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0 8 571 14 908 23 479

 0 0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0 0 1 572 1 572

 0 85 3 14 30 25  0  0 153 8 50  0 533 138 671

 0 83 3 13 29 22 0  0 71 7 19  0 385 118 503

a počtů zaměstnanců Charit v pražské arcidiecézi v roce 2017
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Arcidiecézní charita Praha IČ: 43873499  www.praha.charita.cz

FCH Benešov IČ: 03397173 www.farnost-benesov.cz

FCH Beroun IČ: 47514329 www.beroun.charita.cz 

FCH Brandýs n. Labem -Stará Boleslav
 IČ: 05174490 adbrandys@praha.charita.cz

FCH Čelákovice IČ: 43752080  tel.: 603 516 899

FCH Dobříš IČ: 73633909 www.farnostdobris.cz

FCH Kladno IČ: 04265980  tel.: 775 075 777

FCH Kolín IČ: 73633941 www.kolin.charita.cz

FCH Kralupy nad Vltavou IČ: 25620800 www.kralupy.charita.cz

FCH Lysá nad Labem IČ: 26520826 www.charitalysa.wz.cz

FCH Mníšek pod Brdy IČ: 47003537 tel.: 318 592 619

FCH Neratovice IČ: 47009730 www.neratovice.charita.cz

FCH Nymburk IČ: 73634794 www.nymburk.charita.cz

FCH Praha 1 – Malá Strana IČ: 73633950 juan@augustiniani.cz
FCH Praha 1 – Nové Město IČ: 26520818 www.programmari.cz

FCH Praha 3 – Vinohrady IČ: 04861388 www.srdcepane.charita.cz

FCH Praha 3 – Žižkov IČ: 48548855 www.farnost-zizkov.cz

FCH Praha 4 – Chodov IČ: 60435194 www.charitapraha4.cz

FCH Praha 4 – Lhotka IČ: 61381098 tel.: 241 490 910

FCH Praha 4 – Modřany IČ: 73633933 charita.modrany@seznam.cz

FCH Praha 5 – Smíchov IČ: 73633861 tel.: 724 049 033

FCH Praha 6 – Břevnov IČ: 73633917 tel.: 220 406 232

FCH Praha 6 – Řepy IČ: 73633925 www.farnostrepy.estranky.cz

FCH Praha 7 – Holešovice IČ: 49368222 www.charitap7.cz

MAPA CHARIT MAPA CHARIT v pražské arcidiecéziv pražské arcidiecézi ADRESÁŘ CHARITADRESÁŘ CHARIT  v pražské arcidiecéziv pražské arcidiecézi

FCH Praha 8 – Kobylisy IČ: 73633895 www.terezicka.sdb.cz

FCH Praha 10 – Strašnice IČ: 73633852 charita.farnoststrasnice.cz

FCH Praha 10 – Vršovice IČ: 2673266 
 www.farnostvrsovice.cz/farnost/charita

FCH Praha 14 IČ: 73634531 www.praha14.charita.cz

FCH Praha Barrandov IČ: 5324696 barrandov@praha.charita.cz

FCH Praha Radotín IČ: 07006543 radotin@praha.charita.cz

FCH Příbram IČ: 47072989 www.pribram.charita.cz

FCH Rakovník IČ: 73633879 tel.: 723 988 869

FCH Roudnice nad Labem IČ: 62769111 www.charitaroudnice.cz

FCH Řevnice IČ: 45845271 http://revnice.charita.cz

FCH Říčany IČ: 73633887 www.ricany.cz/farnost

FCH Starý Knín IČ: 47068531 www.socialnipece.cz

FCH Stodůlky IČ: 49368265 www.stodulky.charita.cz

FCH Strahov IČ: 73635154 www.charita-strahov.cz

FCH Vlašim IČ: 47084359 www.vlasim.charita.cz

FCH Český Brod - www.farnostbrod.cz/kontakty.php

FCH Praha 2 – Nové Město - tel.: 721 367 590

FCH Praha 4 – Braník - tel.: 728 228 130

FCH Praha 6 – Liboc - tel.: 220 611 336

FCH Praha 8 – Karlín - tel.: 222 320 598

diecéze litoměřická

diecéze plzeňská

diecéze českobudějovická

diecéze královéhradecká

Tato výroční zpráva obsahuje souhrnné informace 

o práci všech Charit působících v pražské arcidiecézi. 

Jednotlivé Charity mají svou právní subjektivitu 

nebo pracují jako dobrovolné skupiny při farních 

společenstvích.
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Evropský uprchlický fond

Evropský fond pro integraci státních 

příslušníků třetích zemí

Program celoživotního učení

„Brandýs nad Labem 
– Stará Boleslav“

Děkujeme dárcům a partnerům


