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Charita v pražské arcidiecézi

1919–2019:
100 let pomáháme 
lidem v nouzi



Charity v pražské arcidiecézi 
jsou zřizovateli  

71 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 2019 

opět úspěšná. 

Arcidiecézní charita 
Praha a jednotlivé farní 

Charity hospodařily 
v roce 2019 s finančními 

prostředky 
ve výši 437 mil. Kč.

Arcidiecézní charita Praha 
pomáhá v Indii, Ugandě, 

Zambii a Bělorusku. 
Pomoc se v uplynulém roce 

dostala 
k 28 339 potřebným.

Charity v pražské arcidiecézi 
evidovaly 26 598 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 810 pracovníků, 
podle počtu zaměstnanců se 

k největším řadí Arcidiecézní charita 
Praha, Charita Starý Knín, 

Charita Neratovice a Charita Beroun. 

Na činnosti Charity 
v pražské 

arcidiecézi se podílí 
Arcidiecézní 
charita Praha 

a 49 místních  Charit. 

Dnešní charitní služba 
navazuje na dlouholetou 
tradici. První organizace 
(Svaz katolické charity 
v Království českém) 

byla založena v roce 1919.
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Charita v pražské arcidiecézi
Poslání Charity, její zásady a hodnoty

charita pomáhá všem potřebným, zejména chudým, 
slabým, trpícím a jakkoliv jinak ohroženým lidem v naší 
zemi i v zahraničí. 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 po-
stavení, 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. 

Své poslání uskutečňuje charita zejména prostřednic-
tvím materiální, sociální, humanitární, rozvojové, psychické 
a duchovní pomoci potřebným lidem a rovněž prostřed-
nictvím úsilí o spravedlivější podmínky ve společnosti.

podle kodexu charity česká republika

Pomoc potřebným  
v pražské arcidiecézi i v zahraničí

V pražské arcidiecézi naplňuje toto poslání arcidiecézní 
charita praha a bezmála pět desítek farních charit. Je-
jich společným zřizovatelem je arcibiskupství pražské. 
charity poskytují profesionální sociální a zdravotní služ-
by, rozvíjí řadu projektů na pomoc potřebným v praž-
ské arcidiecézi, ale i v zahraničí. Vykonávají dobrovol-
nou službu ve prospěch nemocných a lidí v seniorském 

věku. Svou činností ovlivňují širokou veřejnost tím, že 
upozorňují na problémy těch nejslabších ve společnos-
ti, a také tím, že se snaží veřejnost do pomoci zapojit.

charity mají status církevních právnických osob 
(podle zákona č. 3/2002 Sb., o církvích a náboženských 
společnostech), jsou součástí římskokatolické církve. 
arcidiecézní charita praha a některé farní charity mají 
samostatnou právní subjektivitu, jiné farní charity působí 
jako dobrovolné skupiny při farních společenstvích.

koncepční vedení arcidiecézní charity praha přísluší 
pražskému arcibiskupovi a biskupskému vikáři pro cha-
ritu. důležitou roli hrají rada arcidiecézní charity a eko-
nomická rada arcidiecézní charity. Farní charity podlé-
hají metodickému vedení arcidiecézní charity praha.

Charita v České republice a ve světě

charity v pražské arcidiecézi jsou součástí celosvětové 
sítě caritas internationalis, která působí téměř ve všech 
zemích světa. charitní organizace je tak jednou z nej-
větších celosvětových sítí usilujících o odstranění chu-
doby a nastolení spravedlivější společnosti. 
V české republice je charitní síť tvořena osmi (arci)
diecézními charitami a stovkami farních, městských 
a oblastních charit. celou síť pak zastřešuje sdružení 
charita česká republika. charita je v naší zemi největ-
ším nestátním poskytovatelem sociálních služeb. 

Milí přátelé, 
otvíráte výroční zprávu arci-
diecézní charity praha, která 
shrnuje i činnost všech našich 
49 dílčích charit sídlících na růz-
ných místech pražské arcidiecé-
ze, i když jejich působnost často 
přesahuje hranice nejen naší 
arcidiecéze, ale i státu. 

tato výroční zpráva vzniká 
v době, kdy celý svět prochází krizí způsobenou koro-
navirem. charita bude svoji činnost za této mimořád-
ně složité situace reflektovat v rámci výroční zprávy 
až v příštím roce. Svůj úvodník ale píši pod dojmem 
a v kontextu toho, co nyní všichni prožíváme. Je to ur-
čité vyvedení ze zajetých kolejí, zmatek, obava, odlou-
čenost, nejistota... Je to situace, která vyžaduje daleko 
větší míru solidarity a sebezapření od každého z nás. 
poznali jsme, že krize může přijít téměř ze dne na den 
a že je dobré být připraven. a charita je právě takovou 
organizací římskokatolické církve, která je připravena 
pomáhat potřebným v každé době a každé situaci. 
díky svým zkušenostem, kontaktům a profesionalitě je 
schopna rychle reagovat na aktuální potřeby lidí a při-
způsobit se okolnostem. 

Jsem samozřejmě vděčný i všem lidem, kteří se 
sami za sebe nasadili a pomáhají podle svých mož-
ností, kde jen to jde. Je to důkaz, že mezilidské vztahy 
jsou neseny dobročinností a nezištností.

k tomu nás vybízí i pán Ježíš: „když ty prokazuješ 
dobrodiní, ať neví tvá levice, co činí pravice…“ (Mt 6,3). 
Vzhledem k tomu, že charita je profesionální organi-
zace, která hospodaří s financemi, musí také vydávat 

Úvodní slovo
výroční zprávu a informovat o své činnosti. Skutečnou 
naší hnací silou však není a nemůže být touha po 
uznání či obdivu, ale jedině láska, která nehledá svůj 
prospěch. každý člověk, a tím více člověk, který po-
znal pána Ježíše, je vyzýván k tomu, aby vždy myslel 
na druhé, aby se učil už od mládí rozdělit se s druhý-
mi o své bohatství. Všichni dobře víme, že bez lásky, 
která se obětuje, slouží, daruje a je nezištná, bez tako-
vé lásky nelze vybudovat stabilní rodinu, nelze dětem 
vytvořit skutečný bezpečný domov, kde se cítí dobře, 
kde se cítí být milovány, a tím pádem schopny lásku 
dál šířit. 

pracovníci našich charit jsou lidé, kteří ač by mohli 
pracovat někde jinde za výhodnějších podmínek, cítí, 
že práce v charitě dává jejich životu hlubší smysl. Sna-
ží se pracovat s velkou profesionalitou, ale na druhé 
straně jsem si jistý, že do své práce dávají i něco navíc. 
Jsou motivováni Ježíšovým přikázáním lásky a také 
vědomím, že ve strádajícím člověku slouží i samotné-
mu kristu. Jsem za tuto jejich službu moc rád a všem 
děkuji za jejich nasazení a obětavost. Vím, že pracují 
v náročných podmínkách, a vážím si jich. navazují tak 
na trpělivou práci svých předchůdců za sto let pů-
sobení arcidiecézní charity. V roce 2019 jsme si toto 
významné jubileum s vděčností připomněli. S pomocí 
Boží a všech našich podporovatelů a dobrodinců se 
pouštíme do další práce a přejeme si, abychom tak 
přispívali k hlásání evangelijní radosti a šíření Božího 
království. kéž naší motivací je nezištnost, dobrota 
a láska.

Mons. Jan Balík
generální vikář a prezident arcidiecézní charity



Služby Charity pomáhají seniorům zůstat aktivní, 
soběstační a svobodní v jejich rozhodnutích co 
nejdelší možnou dobu. Charita nabízí seniorům 
podporu a asistenci, aby mohli zůstat se svými 
blízkými v domácím 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. 

pečovatelská služba charity nerato-
vice byla v Senátu parlamentu čr 
oceněna cenou kvality v sociální 
péči v kategorii terénní sociální služ-
by pro seniory. cenu převzala dlou-
holetá ředitelka charity neratovice 
Miloslava Machovcová. 

2 951 seniorů využilo v roce 2019 služeb 
Charit v pražské arcidiecézi.

péče o seniory

pan karel Bobek oslavil v domově pro 
seniory kardinála Berana 100. naroze-
niny: „Líbí se mi venkovské prostředí, 
které celý domov obklopuje, i když 
jsem svůj život prožil ve velkoměstě. 
necítím se tu tolik sám jako doma. 
Lékař mi doporučil návštěvu aktivi-
začních programů. díky nim si udr-
žuji svou pohyblivost a cvičím paměť. 
Jelikož jsem katolík, vítám možnosti 
návštěv kaple a duchovní prostředí 
domova. Mše svaté se slouží ve vlastní 
kapli domova kromě pondělí každý 
den.“

Naše služby: 

arcidiecézní charita praha zrekon-
struovala zchátralý objekt v praze-
-třeboradicích. S podporou místní 
obce a evropských fondů ho přesta-
věla na čtyři malometrážní byty pro 
sociálně slabé rodiny. 

podpora 
rodin a dětí

   azylové domy pro ženy,  
matky (a otce) s dětmi v tísni   

  dům na půl cesty   
   poradna Magdala,  
která pracuje s rodinami,  
ve kterých se vyskytuje násilí 

  Sociální bydlení
    asistované kontakty,  
služba z pověření oSpod   

    Sociálně aktivizační služby  
pro rodiny s dětmi   

   nízkoprahová zařízení  
pro děti a mládež   

  dětské skupiny   
   půjčovna dětského vybavení   
  Volnočasové aktivity pro děti   
  Materiální pomoc

Mnoho 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 vzniku 
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 nepříznivou situací 
zasaženy v co nejmenší míře.

  pečovatelská služba  
  odlehčovací služba  
  denní stacionáře  
  domovy pro seniory a pro lidi s mentálním postižením  
  domovy se zvláštním režimem  
   Sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby  
se zdravotním postižením  

  kluby seniorů a další

3 895 rodičů a jejich dětí získalo v roce 2019 
pomoc Charity ve své tíživé životní situaci. 

Naše služby: 

20 let svého působení oslavila po-
radna Magdala, specializované od-
borné pracoviště arcidiecézní chari-
ty praha, které se zaměřuje na práci 
s násilím. nejčastěji pomáhá těm, 
kteří zažívají domácí násilí, včet-
ně dětí z takto narušených rodin. 
Velkou pozornost věnuje poradna 
prevenci, například na základních 
školách.
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pomoc lidem 
ohroženým 
sociálním 
vyloučením Ministryně práce a sociálních věcí 

Jana Maláčová navštívila humanitár-
ní sklad arcidiecézní charity praha 
v  pražských Bohnicích, aby předa-
la pomoc pro sociálně vyloučené: 
stany, spacáky a karimatky. Budou 
je využívat lidé bez domova, které i 
přes snahu terénních sociálních pra-
covníků nejde motivovat k využívání 
nocleháren. „Jsou to například lidé, 
kteří trpí sociální fobií. V mrazech by 
byly jejich životy ohroženy,“ vysvětlil 
Stanislav Fiala.

S lidmi bez domova slavíme tra-
dičně na začátku zimy mši svatou 
a modlíme se za přežití mrazů. p. 
Jan kotas každého osobně přivítal 
a zeptal se ho na jméno na znamení 
toho, že Bůh má jméno každého 
člověka vepsané ve svém srdci. pro 

všechny byl po mši svaté připra-
ven pokrm a drobný dárek.

Pomoc Charity sociálně vyloučeným osobám směřuje 
k tomu, aby našly 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 
člověk začne ztrácet běžné sociální dovednosti a návyky. 

Péče o nemocné patřila historicky k důležitým úlohám 
Charity. V některých zemích i v dnešní době Charita 
provozuje polikliniky a nemocnice. U nás se Charita podílí 
na zdravotnickém systému prostřednictvím domácí 
zdravotní péče. Jak nemocní, tak lidé s postižením 
potřebují nejen odbornou pomoc, ale i lidskou podporu. 
Charita nabízí díky svým odborníkům a dobrovolníkům 
obojí. Provozuje řadu služeb, terénních i pobytových, které 
lidem se zdravotním postižením pomáhají překonávat 
každodenní těžkosti a umožňují co největší samostatnost. 

arcidiecézní charita praha peču-
je o osm desítek lidí s mentálním 
a kombinovaným postižením. do-
mov svaté rodiny praze-petřinách 
a Liboci byl prvním zařízením to-
hoto typu v praze. od svého zalo-
žení vytváří bezpečné a láskyplné 
prostředí, poskytuje lidem potřeb-
nou péči, ale též je pod vedením 
odborníků inspiruje k rozvíjení jejich 
schopností. Součástí domova jsou 
čtyři terapeutické dílny, rehabilitační 
ordinace i kaple svatého kříže.

 
pečující nejsou na pomoc sami
charita poskytuje podporu lidem, 
kteří pečují o svého blízkého v rodin-
ném prostředí. pečující se společně 
scházejí nejen kvůli získání infor-
mací od odborníků. V bezpečném 
prostředí, ve skupině, která jejich 
starostem rozumí, sdílejí své zážitky, 
pocity, problémy a zkušenosti. Se-
tkávání podpůrných skupin organi-
zuje charita v praze na Barrandově, 
ve Stodůlkách a ve Vlašimi. 

Naše služby:
  domácí zdravotní péče
  osobní asistence
  Sociální rehabilitace
   Půjčovny kompenzačních  
pomůcek

  návštěvy nemocných

5 221 nemocným a lidem s postižením pomohly služby 
Charity v pražské arcidiecézi během roku 2019.

péče o nemocné 
a podpora lidí 
s postižením

Naše služby: 
  azylové domy pro lidi bez přístřeší   
  noclehárny  
  nízkoprahová denní centra   
  terénní programy   
  Sociální rehabilitace   
  odborné sociální poradenství   
  chráněné dílny a sociální podniky   
  charitní šatníky  
  potravinová a materiální pomoc

6 529 osob ohrožených sociálním vyloučením, 
lidí bez domova a sociálně slabých získalo v roce 2019 
podporu charitních sociálních služeb.
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podpora cizinců 
Integrace do české společnosti je hlavním cílem 
služeb, které Arcidiecézní charita Praha cizincům 
žijícím v Praze a Středočeském kraji nabízí. 
Středisko Migrace poskytuje podporu v rámci svých 
profesionálních sociálně-právních služeb. Charita 
poskytuje své služby ambulantně a terénně, asistuje 
klientům tam, kde to konkrétní situace vyžaduje 
(např. doprovází cizince na úřadech a institucích).

Naše projekty:
  program adopce na dálku® 
  česká nemocnice sv. karla Lwangy v Ugandě
  zŠ sv. Jana nepumuckého v Ugandě
  alfabetizační kurzy pro dospělé v zambii a Ugandě
   založení solární pc učebny na zŠ sester  
boromejek v zambijské Mpanshye

   Mikrofinancování na podporu  
chudých rodin v zambii

   domov pro seniory v běloruském kryčevě
  Letní pobyt běloruských dětí v česku
   komplexní program rozvoje  
vesnických komunit v Ugandě

   odborné učiliště sv. karla Lwangy 
v Ugandě

   pomoc obětem povodně v indickém 
honavaru a Shimoze

pomáháme krajanům, etnickým 
čechům, kteří žili trvale mimo 
území české republiky a kteří 
přesídlili do česka v rámci pro-
gramu Ministerstva vnitra čr. 
krajanům pomáháme s integrací 
v naší zemi, s hledáním práce 
a bydlení atd. od roku 2015 jsme 
pomohli více než 1 500 osobám, 
nejčastěji krajanům z Ukrajiny.
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pomoc v zahraničí
Arcidiecézní charita Praha pomáhá potřebným v zahraničí. Zmírňuje lidské utrpení a zlepšuje 
životní podmínky lidí prostřednictvím vzdělání, osvěty, zdravotní péče, podpory svépomoci 
a zaměstnanosti. 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® 
je nejdéle fungujícím čes-
kým rozvojovým projektem 
v zahraničí. Už víc než pět-
advacet let měníme životy 
nejchudších dětí. téměř 33 
tisíc dívek a chlapců z indie, 
Ugandy, zambie a Bělorus-
ka získalo vzdělání a splnilo 
si tak svůj sen. díky českým 
dárcům dostali šanci na 
lepší budoucnost. olindě 
z indie se díky programu 
adopce na dálku® splnilo to, 
o čem snila už od malička. 
Stala se zdravotní sestrou.

tradiční koncert ve pro-
spěch české nemocnice 
v Ugandě jsme uspořádali 
poslední říjnový den ve 
Smetanově síni obecního 
domu v praze. připomněl 
také sté výročí založení cha-
rity v pražské arcidiecézi. 
na úvod večera vystoupila 
Lucie Bílá s klavírním dopro-
vodem petra Maláska. dvo-
řákovo te deum přednesl 
Symfonický orchestr hl. m. 
prahy a pražský filharmonic-
ký sbor pod vedením petra 
altrichtera.

V srpnu přívalové deště 
v devíti indických svazo-
vých státech zničily úrodu, 
přerušily dopravu, tisíce 
rodin připravily o přístřeší 
a majetek. V honavaru a  
Shimoze, kde čeští dárci 
dlouhodobě podporují tisí-
ce dětí v programu adopce 
na dálku®, jsme pomohli 
stovkám rodin. například 
vdově ranjithě, matce sed-
miletých dvojčat a pětileté-
ho chlapce, jsme pomohli 
s obnovou domku, který se 
při povodni zřítil. 

alfabetizační kurzy, které 
v zambii absolvovaly již 
stovky dospělých, jsme 
rozšířili také do Ugandy. 
Studenti někdy čelí po-
směchu ostatních členů 
komunity. odradit se 
nedal 65letý pan William. 
Říká, že k učení ho moti-
vuje současný technolo-
gický vývoj a komunikační 
možnosti. zejména ho 
zajímá televize, mobilní 
telefony, počítače, archi-
vace dat a moderní pojetí 
práce.

8 002 migrantů získalo v roce 2019 
pomoc Charity.

Naše služby: 
   odborné sociální poradenství  
(poradna pro migranty a uprchlíky)    

   Sociální asistence přesídleným krajanům
   asistence na odděleních pobytu cizinců 
Ministerstva vnitra (zapojení streetworkerů  
z řad cizineckých komunit do integrace  
cizinců)

9

kvalifikované a bezplatné pora-
denství poskytujeme migrantům 
nejen v naší poradně, ale přímo 
na pobočkách oddělení pobytu 
cizinců Ministerstva vnitra v pra-
ze, Mladé Boleslavi a příbrami.

28 339 potřebných 
v zahraničí přijalo  
v roce 2019 pomocnou 
ruku od pracovníků 
Arcidiecézní charity Praha.



detailní zpráva o hospodaření jednotlivých charit je uvedena v jejich samostatných výročních zprávách nebo je přílohou 
této výroční zprávy.

přehled nákladů, výnosů 
a počtů zaměstnanců údaje za rok 2019 v tisících Kč
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uKazatel Benešov Beroun Brandýs 
n. l

praha-
holešovice

praha- 
Chodov

praha- 
Kobylisy Kolín Kralupy 

n. l
lysá 
n. l

praha- 
modřany neratovice

Spotřeba mat., zbož. a ener. 11 3 738 41 471 541 0 130 2 313 7 26 1 911

Služby 0  6 387 0 703 599 134 469 1 151 42 0  8 998

Mzdové náklady bez OON 0 20 787 0 6 857 7 140 0 1 524 7 172 0  0  28 908

OON-DPČ a DPP 0 1 238 0  529 143 0 120 1 060 0  0  954

Soc. a zdr. pojištění 0 7 142 0  2 470 2 397 0 508 2 511 0  0  9 942

Ostatní osobní náklady 0 118 0  231 210 0 8 2 0  0  158

Ostatní náklady 131 193 0  550 52 2 11 530 11 65 496

Odpisy 0  426 0  63 0  0 87 751 0  0  687

Daň z příjmu 0  2 0  0 0  0 0  0  0  0  0 

NáklaDy celkeM 142 40 031 41 11 874 11 082 136 2 857 15 490 60 91 52 054

Tržby za vl. výkony a služby  0 6 882 0 996 1 882  0 93 3 806  0 47 9 415

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

Tržby od zdravotních pojišťoven  0 26 0 3 786 1 550  0  0 0  0 0  23 149

Dotace z MPSV na sociální služby  0 1 548 0  0 4 922  0 0  1 695  0 0 11 775
Dotace z MPSV na ostatní 
projekty

 0 1 905 0  0 0 0  1 981 0  0  0 0

Dotace z kraje na sociální služby 
ze zdrojů MPSV

0 24 489 0 5 025 0  0 0  0  0  0 0 

Dotace z kraje na sociální služby 
ze zdrojů kraje

0 600 0 1 186 1 780 0   0 100  0 0  1 595

Dotace z kraje na ostatní projekty 0  0 0  0  0 0  16  0  0  0 0 

Ostatní ministerstva a Úřad vlády 0 0 0  0   0 0  0  0 0   0 0 

Dotace obce, 
města na sociální služby

0 1 154 0  0 372 0  215 401 0   0 3 450

Ostatní dotace  
na sociální služby eU

0 0 0   0 0  0 0  7 872  0 0  0 

Ostatní dotace 
(např. Úřad práce, ostatní eU)

0 0   0  0 0  0 188  0 0  0 0

Ostatní výnosy 0 138  0 2 1 0  283 1 222  0 0  76

Dary 189 1 091  0 444 324  0 16 409 34 46 208

Dary obce, města 0 0  0 0   0  0 0  0   0  0 40

Sbírky církevní, 
včetně Postní almužny

4 0  0 0  0  0   0 123 20 0  0 

Sbírky veřejné 0 1 303 41 0  113  0 0  0  15 0  0 

VýNOSy celkeM 193 39 136 41 11 439 10 944 0 2 791 15 628 69 93 49 708

                       

HOSPODářSký VýSleDek 51 -895 0 -435 -138 -136 -65 138 9 2 -2 346

Pořízení investice stavební, 
včetně pozemků

0 1 0 0 0 0 10 299 490 0 0 0

Pořízení zařízení, strojů 0 0 0 0 0 0     0 0 676

celkeM INVeSTIČNÍ VýDaje 0 1 0 0 0 0 10299 490 0 0 676

Dotace na investice 0 0 0 0 0  0 6 182 6 820 0 0 540

POČeT zaMěSTNaNců                    

fyzický - prac. poměr k 31. 12.  
– bez OON

0 86 0 28 26 0 8 37 0 0 99

průměrný přepočtený 
za celý rok – bez OON

0,00 72,00 0,00 20,00 21,00 0,00 6,00 30,00 0,00 0,00 87,42

nymburk praha 1 příbram Roudnice 
n. l. Řevnice Říčany Starý 

Knín
praha- 

Stodůlky vlašim praha- 
vršovice

celkem 
FCh

arcidiecézní 
charita 
praha

CelKem 

196 545 1 744 897 0  0  3 004 295 1 169 0  17 039 20 641 37 680

171 926 170 790 3 0  12 790 518 1 915 2 35 768 20 493 56 261

1 008 4 027 2 645 6 678 0  0  28 857 3 266 6 283 0  125 152 78 073 203 225

0  493 10 929 825 24 0  4 917 68 660 16 21 976 4 550 26 526

283 1 345 911 2 442 0  0  10 515 1 107 2 129 0  43 702 26 979 70 681

12 17 3 702 0  0  0  174 178 48 0  4 858 1 295 6 153

37 19 2 861 162 123 17 1 048 89 682 262 7 341 15 801 23 142

5 0  332 76 0  0  701 0 222 0  3 350 9 856 13 206

0  0  0  0  0  0  0  0 8 0  10 0  10

1 712 7 372 23 294 11 870 150 17 62 006 5 521 13 116 280 259 196 177 688 436 884

388  0 2 031 987 0   0 10 323 29 1 197 0  38 076 51 855 89 931

 0  0 0   0  0  0  0  0  0 0  0 0  0

 0  0 9 341  0  0  0 3 712 4 998 3 000  0 49 562 1 122 50 684

 0  0 9 016  0  0  0 36 360  0 620  0 65 936 4 890 70 826

 0  0  0  0  0  0  0  0  0  0 3 886 919 4 805

 0 2 936  0 7 497  0  0  0  0  0  0 39 947 50 520 90 467

 0  0  0 105  0  0 1 000  0 4 441  0 10 807 18 331 29 138

 0  0  0    0  0    0  0  0 16 1 074 1 090

 0  0  0 31  0 0  6 121  0  0  0 6 152 2 460 8 612

 0 1 175 240 679  0  0 986 89 709  0 9 470 1 448 10 918

 0 2 862  0 1 050  0  0 0   0  0  0 11 784 13 201 24 985

690  0 1363 901  0  0 195  0 740  0 4 077 305 4 382

51 197 226 48  0  0 1 845  0 1 255  0 5 344 5 610 10 954

497 184 913 345 137 4 1 340 43 1 615 206 8 045 21 960 30 005

75  0 0  74  0 0  237  0 0   0 426 0  426

 0 17  0 160 13 12 162 31 30  0 572 1 517 2 089

 0  0  0 0  0   0  0 18 0  48 1 538 2 491 4 029

1 701 7 371 23 130 11 877 150 16 62 281 5 208 13 607 254 255 637 177 703 433 340

                         

-11 -1 -164 7 0 -1 275 -313 491 -26 -3 558 15 -3 543

     

0 0 0 0 0 0 1 487 0 606 0 12 883 13 195 26 078

45 0 749 0 0 0 3 770 0 0 0 5 240 522 5 762

45 0 749 0 0 0 5257 0 606 0 18 123 13 717 31 840

0 0 0 0 0 0 3 976 0 0 0 17 518 11 342 28 860

 

               

5 14 43 23 0 0 143 10 41 0 563 247 810

5,00 15,00 41,00 22,00 0,00 0,00 82,00 8,00 21,00 0,00 430,42 212,04 642,46



arcidiecézní charita Praha IČ: 43873499  www.praha.charita.cz

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

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

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

charita Praha 4 – chodov IČ: 60435194 www.charitapraha4.cz

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

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

charita Roudnice nad labem IČ: 62769111 www.charitaroudnice.cz

charita Starý knín IČ: 47068531 www.socialnipece.cz

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

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

FcH Brandýs n. labem – Stará Boleslav IČ: 05174490 adbrandys@praha.charita.cz

FcH Praha Čakovice IČ: 9080074 www.farnostcakovice.cz/charita.php

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 lysá nad labem IČ: 26520826 www.charitalysa.wz.cz

FcH Mnichovice IČ: 7238860 www.farnost-mnichovice.cz

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

FcH Nové Strašecí IČ: 7269234 fchnovestraseci@gmail.com

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 – 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 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 www.trs-farnosti.cz/charita.php

FcH Rakovník IČ: 73633879 tel.: 723 988 869

FcH řevnice IČ: 45845271 http://revnice.charita.cz

FcH říčany IČ: 73633887 www.ricany.cz/farnost

FcH Slaný IČ: 7542127 www.facebook.com/charitaslany

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

FcH Strahov IČ: 73635154 www.charita-strahov.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

mapa Charit 
v pražské arcidiecézi

adresář Charit  
v pražské arcidiecézi

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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diecéze litoměřická

diecéze plzeňská

Čakovice

diecéze litoměřická

diecéze plzeňská



děKujeme 
dáRCům a paRtneRům

Evropský uprchlický fond
Evropský fond pro integraci státních 

příslušníků třetích zemí
Program celoživotního učení

„Brandýs nad labem 
– Stará Boleslav“
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pomáhejte nám pomáhat!

Pro potvrzení o daru kontaktujte prosím 
reschelova.marie@praha.charita.cz

Pro potvrzení o daru kontaktujte prosím 
pomocdozahranici@praha.charita.cz 

č. ú.:   749011/5500 variabilní symbol

   péče o seniory
 domov pro seniory kardinála Berana 64
  domov se zvláštním režimem,  

Stacionář pro seniory 62

   pečovatelská služba 70

   podpora rodin a dětí
 projekt Magdala 45
 azylový dům Gloria 24
 azylový dům sv. Gerarda  21

   pomoc lidem ohroženým sociálním vyloučením
 azylový dům sv. terezie pro lidi bez domova 40

   podpora lidí s postižením
 domov svaté rodiny 66
 centrum pro tělesně postižené Fatima  30
 osobní asistence 31

   podpora cizinců v ČR
 Středisko Migrace 43

č. ú.:   749011/0100 variabilní symbol

   pomoc do indie 20 100

   pomoc do ugandy 20 200 
 česká nemocnice v Ugandě 20 804 
 Školy v Ugandě 20 960 

   pomoc do Běloruska 20 500
 domov v kryčevě 20 570

   pomoc do zambie 20 800

   podpora drobných zemědělců 20 920

   zdravotnické projekty 20 930

   podpora vzdělávání 20 960

   Komunitní rozvoj 20 970

Rozvojové projekty v zahraničíSociální služby u nás

Denně se setkáváme s lidmi, pro které není zdraví, vzdělání, soběstačnost, dostatek jídla 
a bydlení samozřejmostí. Pomáhat jim můžeme díky dobrovolným příspěvkům dárců. 
Zapojte se do pomoci i vy. Vyberte si projekt, který byste chtěli podpořit. Děkujeme!



© arcidiecézní charita praha 2020
Foto: archiv arcidiecézní charity praha
adresa: Londýnská 44, 120 00 praha 2

tel.: 222 512 401 | e-mail: praha@praha.charita.cz (sociální služby)
tel.: 224 246 573 | e-mail: pomocdozahranici@praha.charita.cz (centrum zahraniční spolupráce)

www.praha.charita.cz

www.facebook.com/praha.charita
www.instagram.com/charitapraha

ič: 43873499  | dič: cz43873499
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