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Charitní služba je založena na respektování, ochraně a rozvíjení přirozených práv každého
člověka a na křesťanském pojetí etických hodnot, zakotvených v Písmu svatém a v
dokumentech sociálního učení katolické církve.
Charitní služba je poskytována 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 zahraniční je vykonávána s respektem vůči
domácím kulturám a náboženským vyznáním.
(články 1.7 a 1.8 z Kodexu Charity Česká republika)
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Řeckokatolická charita

Celorepublikové aktivity v oblasti pomoci migrantům
Poradny pro cizince a uprchlíky
Charita ČR provozuje síť specializovaných poraden pro cizince a uprchlíky při diecézních
Charitách Brno, České Budějovice, Hradec Králové, Litoměřice, Ostrava-Opava,Plzeň a
Praha.
Jednou z oblastí, v níž Charita naplňuje své poslání, je pomoc cizincům a uprchlíkům, které z
jejich původní vlasti vyhnaly válečné konflikty, pronásledování nebo chudoba.
Charita ČR se této oblasti pomoci věnuje od roku 1994. Pomoc cizincům by nebyla možná bez
přispění státních úřadů, dárců, sponzorů a dobrovolníků, kteří poskytli finanční prostředky,
materiální pomoc a vlastní síly.
Řeckokatolická charita zřízená dne 7. 5. 2008 o. biskupem Mons. ThDr. Ladislavem
Hučkem nabízí svou pomoc lidem v nouzi. Řeckokatolická charita působí na území celé
České republiky se sídlem v Praze. Spadají pod ní oblastní charity v Liberci
a Multikulturní centrum Českých Budějovicích.
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.
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.
ŘECKOKATOLICKÁ CHARITA
Mexická 641/4, 101 00 Praha 10 – Vršovice
ředitelka Bc. Mária Hučková
tel.: +420 734 435 142
Fax: +420 222 312 817
IČO: 73634549
Číslo účtu: 221651835/0300 – ČSOB

Multikulturní centrum Řeckokatolické charity
Lannova tř. 238/2, 370 01 České Budějovice
ředitel o. Mgr. Ruslan Zassiedko
tel.: +420 776 642 186

OBLASTNÍ ŘECKOKATOLICKÁ CHARITA V LIBERCI
IČO: 73 63 46 03
Mlýnská 223/13, 460 01 Liberec
ředitel o. Mgr. Ivan Semotjuk
tel.: + 420 603 321 578
ČINNOST ŘECKOKATOLICKÉ CHARITY:

ŘECKOKATOLICKÁ CHARITA V PRAZE:

Příprava ke zkoušce A1 z českého jazyka pro získaní trvalého pobytu
vyučuje: Jana Theresia Pejpová

Bezplatne pravne poradenství
Bezplatne pravne poradenství podáva JUDr. Jana Civínová.

Multikulturní centrum Řeckokatolické charity

Zvýšení jazykové vybavenosti, zvýšení informovanosti cizinců v oblasti pracovně-právní,
sociálního a zdravotního zabezpečení, organizace volného času dětí, mládeže i dospělých,
důkladné seznámení se s českým kulturním prostředím.
• Výuka českého jazyka – zaměřená na praktické oblasti dorozumění se, příprava na zkoušku
z jazyka potřebnou k získání trvalého pobytu
• Informační programy – realizace přednášek, besed, exkurzí na úřady – cílem je zvýšení
informovanosti cizinců v oblasti pracovně – právní, uplatnění na trhu práce, v oblasti sociální
ho a zdravotního zabezpečení.
• Sportovní akce – pravidelná sportovní utkání, výchova k zdravému životnímu stylu
• Kulturní akce – příležitostná setkávání skupiny cizinců s majoritní společností, u příležitosti
vytvoření a shlédnutí kulturního programu (dramatická představení, přednes poezie, taneční
zábava, soutěže..)
• Klub maminek – pro maminky s předškolními dětmi – rozvoj vybavenosti jazykové, motorické,
komunikační, sociální, příprava na školní docházku. Dle zájmu i doučování starších dětí.
• Exkurze do českého kulturního prostředí – návštěva divadla, muzeí, knihoven, exkurze po
kulturních památkách, seznámení s českou kulturou.

Řeckokatolická oblastní charita v Liberci
Nabízí
· Duchovní pomoc.
· Pomoc při vyřizování dokladů na cizinecké policii
- prodlužování pobytů na území ČR. (dlouhodobého a trvalého)
· Pomoc při podávání žádostí za účelem zaměstnaní,
podnikání a sloučení rodiny na konzulátu ČR na Ukrajině.
· Pomoc při rezervaci termínu podání dokladů na konzulátu ČR na Ukrajině.
· Pomoc při hledání práce.
· Pomoc při hledání ubytování.
· Pomoc při tlumočení do českého jazyka a překlady dokladů.

· Pomoc při jednání na ukrajinském konzulátu v ČR
- vyřizování dlouhodobého nebo trvalého pobytu
- zapsání dětí do pasu
- vyřízení a prodloužení cestovního dokladu.
· Pomoc při jednání na finančním úřadě,
státní správě sociálního zabezpečení a úřadě práce
· Pomoc při vyplňování různých formulářů v českém jazyce.
· Konzultace v otázkách zdravotního pojištění a pomoc v případě úrazu.

