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ŘECKOKATOLICKÁ CHARITA
Milí přátelé je čas zhodnotit uplynulý rok 2010 činnosti Řeckokatolické charity.
Přesto, že jsme na začátku naší služby, podařilo se pokračovat v naší činnosti a
nabídnout také nové projekty, mezi které patří kurz češtiny pro imigranty, právní
poradenství, volnočasové aktivity pro imigranty, základy PC a Klub maminek.
Poprvé v tomto roce jsme se podíleli ve spolupráci s Arcidiézní charitou Praha a pod
záštitou Charita Česká Republika na Tříkrálové sbírce a Postní almužně.

Kdo jsme
Řeckokatolická charita byla zřízena dne 7. 5. 2008 o. biskupem Mons. ThDr.
Ladislavem Hučkem. Nabízí svou pomoc lidem v nouzi, převážně imigrantům.
Působí na území celé České republiky se sídlem v Praze. Spadá pod ní oblastní
charita v Liberci a Olomouci.
Hlavní činnost /nezisková/:
Charitativní: pořádání veřejných sbírek a dobročinných akcí, shromažďování
finančních i jiných prostředků za účelem pomoci potřebným v ČR i v zahraničí.
Sociální: zřizování a provozování sociálních služeb a zařízení, integrace cizinců,
právní poradenství pro migranty.
Vzdělávací, preventivní a výchovná: zřizování a provozování vzdělávacích,
výchovných a preventivních služeb a zařízení i pro cizince a menšiny.
Humanitární: koordinace a realizace pomoci v souvislosti s katastrofami, živelnými
pohromami a válečnými konflikty.
Zdravotnická: zřizování a provozování zdravot. služeb a zařízení, psychologické
poradny.
Duchovní: zajišťování služeb duchovní povahy a formace. Vytváření fondů na
pomoc lidem v nouzi a zařízením, které se ocitnou ve stavu ohrožení nebo krize.
Dobrovolná: organizování dobrovolnických aktivit na pomoc lidem v nouzi a na
podporu a pomoc zařízením.
Doplňková činnost: činnost za účelem dosažení zisku, osvěta a propagace charitního
díla, činnost kulturní, společenská, zájmová, aktivity volného času.
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Řeckokatolická charita je také součastí CHARITY ČESKA REPUBLIKA.
Nezisková humanitární organizace Charita Česká republika je největším nestátním
poskytovatelem sociálně zdravotních služeb u nás.
Charita Česká republika je právnickou osobou dle Kodexu kanonického práva (kánon
312, 313). Je součástí (útvarem) římskokatolické církve registrované v České
republice podle zák. č. 3/2002 Sb., od níž odvozuje svou právní subjektivitu, a
evidované podle zák. 3/2002 Sb.

SLOŽENÍ CHARITY ČESKÁ REPUBLIKA













Brno
České Budějovice
Hradec Králové
Litoměrice
Olomouc
Ostravsko – opavská
Plzeň
Praha

Řeckokatolická charita
Oblastní charita Liberec
Oblastní charita Olomouc
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Příjmy a výdaje ŘKCH za rok 2010 (v tisících Kč)
Náklady

ŘKCH

Spotřeba materiálu, zboží a energie
Náklady na služby
Mzdové náklady
OON - DPP a DPČ
Soc. a zdr. pojištění
Ostatní náklady
Odpisy

62
39

Náklady celkem

285

182
2

Tržby za vl. výkony, služby, včetně IP 10
Tržby od zdravotních pojišťoven
Dotace ministerstva a Úřad vlády
157
Dotace kraje
Dotace obce a města
Ostatní dotace (dotace od Úřadu práce),
včetně dotací od EU
Ostatní výnosy
Dary tuzemské
Dary ze zahraničí
Sbírky církevní
Sbírky ostatní

53
5

Výnosy celkem

226

Hospodář. výsledek

-59

příspěvky řeckokatlické
církve
dar

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

V srpnu 2010 RCH poslala 124 600,00 \Kč na účet Exercičního domu v Hejnicích
jako pomoc po povodních. Finanční prostředky byly vysbírány v Německu a
Řeckokatolické charitě zaslány prostřednictvím Apoštolského exarchátu
řeckokatolické církve.
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Tento rok jsme se zaměřili na realizaci projektu Podpora imigrantů při vstupu
na trh práce a začleňování do české společnosti.
Našim cílem při realizaci tohoto projektu byla prevence negativních faktorů
migrace, nabídka pomoci imigrantům se začleněním do české společnosti,
zlepšení komunikace v českém jazyce. Imigrantům bylo poskytnuto bezplatné
právní poradenství, pomoc ve vytváření pozitivních vztahů ke své komunitě i k
majoritní společnosti, zlepšení informovanosti o možnostech pomoci při potížích
a poznávání české kultury.

Realizátor projektu: Bc. Mária Hučková
Datum vzniku projektu: 1.7. - 31.12.2010
Cílová skupina: legální imigranti, rodiny cizinců s dětmi, cizinci – děti a mládež
Základní poskytované služby: volnočasové aktivity - jazykové programy,
dramatický kroužek, programy pro rodiny – poznávání českého sociokulturního
prostředí

PŘIDĚLENÁ DOTACE Z MPSV: 110 540 Kč

- KURZ ČEŠTINY PRO IMIGRANTY
-

BEZPLATNÉ PRÁVNÍ PORADENSTVÍ

-

KURZ PC A DOPROVOD NA ÚŘADY
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 KURZ ČEŠTINY PRO IMIGRANTY

KURZEM JSME POMOHLI 50 IMIGRANTŮM PŘI PŘÍPRAVĚ NA ZKOUŠKU Z ČESKÉHO
JAZYKA A1, KTERÁ JE POVINNOU SOUČÁSTÍ ŽÁDOSTI O TRVALÝ POBYT. KURZ
PROBÍHAL V PROSTORECH ŘECKOKATOLICKÉ CHARITY. DÍKY TOMUTO KURZU SE
MNOHÝM PODAŘILO ÚSPĚŠNĚ ZAKONČIT ZKOUŠKY.

 BEZPLATNÉ PRÁVNÍ PORADENSTVÍ

PRAVNÍ PORADENSTVÍ PROBÍHALO BĚHEM TÝDNE V ODPOLEDNÍCH HODINÁCH
BĚHEM ZÁŘÍ 2010 – PROSINEC 2010. TATO SLUŽBA BYLA
POSKYTOVÁNA
BEZPLATNĚ, ODBORNÍKEM S DLOUHOLETOU PRAXÍ.
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 ZÁKLADY PC

KURZ ZÁKLADŮ PRÁCE NA PC BYL NAVŠTĚVOVÁN IMIGRANTY PŘEDEVŠÍM Z
UKRAJINY A UMOŽNIL INDIVIDUÁLNÍM PŘÍSTUPEM ABSOLVENTŮM ROZŠÍŘIT SVÉ
ZNALOSTI A TAK SE LÉPE ZAČLENIT DO PRACOVNÍHO POMĚRU A DO MAJORITNÍ
SPOLEČNOSTI.

PROJEKTY NA MPSV: INTEGRACE CIZINCŮ

Volnočasové aktivity imigrantů a klub maminek
Díky tomuto projektu jsme navázali také spolupráci s ukrajinskou školou, která
nám umožnila využívat prostory školy a zapojit se do vzdělávání ukrajinských dětí.
Výuka probíhala jednou týdně. Charakteristika vyučovaných předmětů (výtvarná
výchova a dramatická výchova) vhodně doplňovala strukturu vyučovaných předmětů
ukrajinské školy.
3.Realizátor projektu: Bc. Mária Hučková
4. Datum vzniku projektu: 1.7. - 31.12.2010
5 Cílová skupina: legální imigranti, rodiny cizinců s dětmi, cizinci – děti a mládež
6 Základní poskytované služby: volnočasové aktivity - jazykové programy,
dramatický kroužek, programy pro rodiny – poznávání českého sociokulturního
prostředí
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PŘIDĚLENÁ DOTACE Z MPSV: 46 207 Kč
- VÝTVARNÝ KROUŽEK
- LITERÁRNO – DIVADELNÝ KROUŽEK

- KLUB MAMINEK

 VOLNOČASOVÉ AKTIVITY PRO IMIGRANTY
Našim cílem při realizaci tohoto projektu byla prevence negativních faktorů
migrace, nabídka pomoci rodičům při organizaci kvalitního využití volného času,
zlepšení komunikace v českém jazyce, pomoc ve vytváření pozitivních vztahů ke své
komunitě i k majoritní společnosti, zlepšení informovanosti o možnostech pomoci při
potížích, zlepšení komunikace s majoritní společností, poznávání české kultury.
Soustředili jsme se na volnočasové a vzdělávácí aktivity, cílem bylo navázat užší
kontakt s ukrajinskou menšinou. Při realizaci projektu jsme měli možnost také
poznávat potřeby a specifika ukrajinské menšiny v Praze.
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VÝTVARNÝ KROUŽEK

VÝTVARNÝ KROUŽEK PROBÍHAL JEDEN KRÁT DO TÝDNE. CÍLEM
KROUŽKU BYL RELAX A TVOŘIVÉ VYPLNĚNÍ VOLNÝCHO ČASU .
TVORBA VÁNOČNÍCH PŘÁNIČEK JAKO DÁREK PRO RODIČE, RODINU I
PŘÁTELÉ.
 LITERÁRNĚ – DIVADELNÝ KROUŽEK

LITERÁRNĚ-DIVADELNÝ KROUŽEK PROBÍHAL JEDEN KRÁT DO TÝDNE. CÍLEM
KROUŽKU BYL ROZVÍJET U DĚTI POHYVÉ DOVEDNOSTI, RELAX A TVOŘIVÉ
VYPLNĚNÍ VOLNÝCHO ČASU .VÁNOČNÍ TANEČNÍ VYSTOUPENÍ UKRAJINSKÝCH
DĚTI PRO RODIČE.
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 KLUB MAMINEK

SETKÁVÁNÍ RODIN PROBÍHALO PRAVIDELNĚ JEDNOU TÝDNĚ, RODIČE MĚLI
MOŽNOST PŘIPRAVIT DĚTEM SPOLEČNÉ VÝLETY ZA POZNÁVÁNÍM ČESKÉ
KULTURY, SPORTOVNÍ AKTIVITY. CÍLEM BYLO PODPOŘIT KŘESŤANSKÉ HODNOTY
V RODINĚ, MEZI KTERÉ PATŘÍ VZTAH K VZÁJEMNÉ POMOCI.

Slovo na konec
V této výroční zprávě Vám předkládáme to nejdůležitější z dění v naší organizaci
za rok 2010. Do této činnosti všichni dobrovolníci vkládají úmysl, křesťanské
postoje, duchovní rozměr, profesionalitu, důslednost, trpělivost, srdce a mnoho
poctivé práce. Za to bych jim také chtěla upřímně poděkovat.
Bc. Mária Hučková – ředitelka Řeckokatolické charity
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