CHARITA ČESKÁ REPUBLIKA

Pomáháme srdcem, v srdci Evropy

ČESKÁ REPUBLIKA

Statistiky – podle posledního sčítání v roce 2001


Počet obyvatel
10 200 000



Římskokatolické
vyznání
2 700 000



Ostatní vyznání
600 000



Bez vyznání
6 000 000



Blíže neurčeno
900 000

PRAMENY
Vincenc z Pauly (1581-1660)
patron Charity







zakladatel kongregace vincentinů neboli lazaristů
a Dcer křesťanské lásky
na základě poznatků ze služby v chudých farnostech
se rozhodl zasvětit celý svůj život chudým
organizoval ty, kteří se zabývali dobročinnou prací,
r. 1625 založil v Paříži kongregaci kněží, kteří se měli
věnovat misijní práci
Lev XIII. ho jmenoval patronem všech charitativních
společností
zakladatel organizované a moderní charity

TRADICE

Naše vzory – velké osobnosti středověku:
sv. Ludmila, sv. Anežka, sv. Zdislava, sv. Hedvika, sv. Alžběta

HISTORIE





České království
Habsburská monarchie
1918 - vznik Československa - Katolická charita
sdružovala dobročinná zařízení církevních organizací:
sirotčince, opatrovny, ústavy pro tělesně a mentálně
postižené, chudobince, polévkové spolky

CHARITA SE ROZRŮSTÁ
Charita je zařízením římskokatolické církve
Organizační
struktura:
- arcidiecézní/
diecézní Charity
- oblastní Charity
- městské Charity
- farní Charity
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CHARITA POMÁHÁ ...

Posláním Charity je služba milosrdné lásky církve bližnímu v
nouzi. Charita ČR slouží lidem bez rozdílu vyznání, politické
Příslušnosti, národnosti a barvy pleti, provozuje více než
526 středisek, služeb a projektů pomoci.
Principem pomoci Charity je tzv. holistické nebo-li celistvé pojetí osobnosti
každého člověka.

CHARITNÍ STŘEDISKA
Služby sociální a zdravotní péče
 domácí péče – ošetřovatelská
a pečovatelská služba
(73 CHOPS, 6 CHOS a 39 CHPS)
 hospice (Charita provozuje
nebo se podílí na provozu
5 hospiců)
 osobní asistence služba
(36 středisek osobní péče)
 centra denních služeb
(22 center)
 raná péče (14 středisek)
 stacionáře denní a týdenní
(49 stacionářů)
 domovy pro osoby se
zdravotním postižením
(4 zařízení)
 chráněné dílny a chráněná
pracoviště (24 dílen)
 domovy pro seniory
(53 zařízení)
 chráněná bydlení (5 zařízení
a Vesnička soužití)

Socialní prevence
 azylové domy a noclehárny
(14 azylových domů, většinou
pro muže)
 azylové domy pro matky s dětmi
v tísni (34 domovů)
 nízkoprahová denní centra
(ambulantní sociální služba pro
lidi bez přístřeší (10 zařízení)
 domy na půl cesty (9 zařízení)
 dětské domovy (2 domovy)
 kontaktní centra (11 zařízení)
 krizová pomoc (26 středisek)
 nízkoprahová zařízení pro děti
a mládež (32 center)
 terapeutické komunity
(2 zařízení)
 sociální poradenství
(64 poraden)
Další
 humanitární sklady
 šatníky
 multikulturní centra

PŘI MIMOŘÁDNÝCH UDÁLOSTECH


Povodně

1997
na Moravě
a ve východních
Čechách (300 mil. Kč)
1998
ve východních
Čechách
2002
v Čechách a na jižní
Moravě (200 mil. Kč)
(v západních Čechách a
na jižní Moravě dosud
působí stálé krizové týmy)
2006
na Moravě
a v Čechách

HUMANITÁRNÍ A ROZVOJOVÁ POMOC
DO ZAHRANIČí




Od poloviny 90. let
pomáhá česká Charita
také v zahraničí.
Od roku 1995 členem
Caritas Internationalis
a Caritas Evropa.
Nyní poskytuje
humanitární
a rozvojovou pomoc
ve výši cca. 100 mil. Kč
(3,3 mil. EUR) ročně.

Struktura CI a CE
Založena r. 1950, sdružuje 162 zemí
 Členěna do 6 světových regionů
 Struktura: - generální shromáždění
- výkonný výbor
- generální sekretariát


Cardinal Oscar Rodriguez Maradiaga - prezident CI
Anne Lesley Knight – gen. sek. CI

Strategický plán CI 2007 - 2011
Odpověď na mimořádné události
 Integrální rozvoj lidské bytosti
 Vytváření trvalého míru
 Adaptace struktur, postupů a financování


OBLASTI, KDE CHARITA ČR POMÁHÁ








Severní Kavkaz

dětská centra, krizové a konzultační centrum, jídelna, podpora zrakově postižených dětí, prevence HIV
Charita ČR zde působí s mandátem Caritas Internationalis
Východní Evropa (Ukrajina, Moldávie, Gruzie, Ukrajina, Rumunsko, Bulharsko)
prevence migrace, pomoc dětem na ulici, chráněná dílna, domácí péče
Balkán (Srbsko, Kosovo,)
Jihovýchodní Asie (Srí Lanka, Indonesie), Asie (Mongolsko)
Afrika (Sudán, Senegal)

ADOPCE NA DÁLKU

„Adoptivní rodiče“ pomáhají konkrétnímu dítěti, které tak
může zůstat ve svém domácím prostředí



Indie
Uganda
Thajsko
Litva
Kazachstán
Bělorusko
Ukrajina
Lotyšsko



RF (Čečensko)









Haiti
 Paraguaj
 Bolivie


POMOC OBĚTEM TSUNAMI
2005


Výnos sbírky:
64 mil. Kč (2,1 mil. EUR)

Srí Lanka
– nákup rybářských lodí,
rekonstrukce zdrav.
zařízení, psychosociální
intervence, projekt
„zelený pás“
 Indonésie
– rekonstrukce školních
institucí, psychosociální
intervence, obnova zdrojů
výživy, výstavba vesnic
 India
– nákup rybářských sítí


POMOC OBĚTEM ZEMĚTŘESENÍ
NA HAITI 2010


Výnos sbírky:
62 mil. Kč (2,5 mil. EUR)

podpora živobytí - dát
lidem práci, za kterou
budou dostávat plat,
podpora zemědělství,
podnikání
 poskytnutí přístřeší poskytnutí provizorních
přístřeší pro rodiny
 podpora výstavby
sirotčinců – zajištění
provizorního přístřeší a
podpora provozu
sirotčinců


FINANCOVÁNÍ (2009)
Celkový obrat: 2 448 431 000 Kč
Tržby za vlastní výkony a služby a ze
zdravotních pojišťoven - 794 mil. Kč
Dotace ministerstva (MPSV, MZ ad.) - 551
mil. Kč
Dotace kraj/okres/obec - 407 mil. Kč

Dary tuzemské - 79 mil. Kč
Dary ze zahraničí - 6,6 mil. Kč
Sbírky církevní - 17 mil. Kč

Sbírky ostatní - 15 mil. Kč
Ostatní - 190 mil. Kč

FUNDRAISINGOVÉ AKTIVITY
Církevní sbírka
- jednou ročně v kostelích (17 mil. Kč) 0,8 %
Tříkrálová sbírka – největší dobrovolnická kampaň
v České republice
Od roku 2001 se koná celostátně. Z výnosu jsou
podpořeny charitní projekty v ČR, jedna desetina
výnosu sbírky putuje na humanitární a rozvojovou
pomoc do zahraničí.
2,8 %
(465 419 tis. Kč)

Tříkrálová sbírka



Tuto částku považujeme za důkaz, že lidé práci Charity znají a mají v ní důvěru.
Je pro nás současně závazkem, abychom dobrému jménu Charity dostáli.

2001: 31 925 317 Kč
(1,1 EUR)
2002: 37 049 171 Kč
(1,2 EUR)
2003: 42 793 918 Kč
(1,4 EUR)
2004: 44 684 188 Kč
(1,5 EUR)
2005: 62 268 543 Kč
(2,1 EUR)
2006: 52 381 349 Kč
(1,7 EUR)
2007: 57 991 960 Kč
(1,9 EUR)
2008: 58 775 881 Kč
(2,35 EUR)
2009: 64 182 947 Kč
(2,56 EUR)
2010: 67 557 908 Kč
(2,7 EUR)

PREZENTACE CHARITY

web: www.charita.cz
 média a tiskové konference
 propagační materiály a publikace (výroční zprávy, příspěvky v médiích,
tiskové zprávy)
 kulturní akce, výstavy, prezentace


DĚKUJEME
všem sponzorům, dárcům a příznivcům
za podporu, projevy solidarity a modlitby
Ing. Mgr. Oldřich Haičman
ředitel Charity ČR
Vladislavova 12
110 00 Praha 1
tel.: 296 243 330
e-mail: sekretariat@charita.cz
web: http://www.charita.cz

číslo sbírkového konta:
22770022/0800
u České spořitelny

