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Milí přátelé,
dostáváte nové vy-
dání Bulletinu Arci-
diecézní charity Pra-
ha, který již několik 
let s  vytrvalou pravi-
delností upozorňuje, 
že je další měsíc za 

námi. V životě Charity, jejích klien-

tů, pracovníků, partnerů a  podpo-
rovatelů se odehrály další události, 
o  nichž vás chceme informovat. 
Při čtení dnešního Bulletinu jsem 
si uvědomil, jak relativní může být 
posuzování důležitosti jednotlivých 
zpráv a  novinek „ze světa Charity“. 
Ve středu každé z nich totiž stojí člo-
věk, který potřebuje pomoc. Změnit 
život mu může získání vlastního 

nájemního bytu (čtěte titulní článek 
na první straně) nebo znovunaby-
tá sebedůvěra při módní přehlídce 
maminek z  azylového domu (více 
v krátké zprávičce na straně 3). Přeji 
si, aby naši klienti nacházeli podpo-
ru v každé naší službě a projektu.

Ing. Jaroslav Němec
ředitel Arcidiecézní charity Praha
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Rozhovor s Jiřím Moserem,
šéfem 
PricewaterhouseCoopers v ČR.

Čtěte na str. 6

MEZINÁRODNÍ 
KONFERENCE

k tématu ženského
bezdomovectví

Zpátky ze dna: 
ZAOSTŘENO NA ŽENY
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www.praha.charita.cz

Vláda a  odborná veřejnost se 
dosud neshodly na defi nici soci-
álního bydlení, dlouho očekávaný 
zákon o sociálním bydlení by měl 
vejít v platnost až v roce 2017. Arci-
diecézní charita Praha je tak první 
nevládní organizací, která přichází 
s konkrétním projektem a vlastním 
vymezením toho, jak může sociál-
ní bydlení fungovat v praxi.  

Ing. Jaroslav Němec, ředitel Ar-
cidiecézní charity Praha, ke zříze-

ní charitních sociálních bytů říká: 
„Tímto krokem se připojujeme k  ve-
řejné diskusi o  sociálním bydlení. 
Cenově dostupné bydlení vnímáme 
jako jednu z  nejnaléhavějších po-
třeb lidí, kteří se dnes ocitli v tíživé ži-
votní situaci. Chceme poukázat ne-
jen na to, že řešení tohoto problému 
nesnese odkladu, ale chceme také 
přispět k debatám o podobě sociál-
ního bydlení. Naše pojetí sociálního 
bydlení vychází ze zásad a  hodnot 

Arcidiecézní charita Praha vyčlenila pro účely sociálního bydlení 
vlastní bytový dům v Praze-Třeboradicích. Šesti potřebným rodi-
nám poskytne sociální bydlení a další podporu vedoucí k osamo-
statnění. 

charitní práce a z naší více než dva-
cetileté praxe v  poskytování sociál-
ních služeb a přímém kontaktu s lid-
mi v nepříznivé sociální situaci.“ 

Nově zřízené sociální byty o výmě-
ře 56 a 23 m2 jsou určeny zejména 
rodinám s dětmi, v případě potřeby 
také lidem s  postižením. Do dvou 
bytů se již potřebné rodiny nastě-
hovaly. „Oběma rodinám byly ode-
brány děti do ústavní péče. Důvodem 
byla skutečnost, že rodiny nemohly 
z fi nančních důvodů zajistit naplnění 
základních životních potřeb, mezi něž 

Arcidiecézní charita Praha 

ZŘÍDILA ŠEST SOCIÁLNÍCH BYTŮ

 (Pokračování na str. 2)
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V sobotu 10. května 2014 proběh-
la v Buštěhradu u Kladna vzpomín-
ková pobožnost u hrobu P. Františka 
Kohlíčka a mše svatá v místním kos-
tele při příležitosti 100 let od jeho 
narození. Vzpomínkového setkání 
se zúčastnil biskup Karel Herbst, P. 
Cúth z  karlínské farnosti, P. Neliba 
z  kladenské farnosti, místní farář 
P. Kučera a  další kněží. Památku 
P. Kohlíčka uctil i  Jaroslav Němec, 
ředitel Arcidiecézní charity Praha, 
který krátce po pobožnosti uvedl: 
„Na P. Františka Kohlíčka vzpomí-
nám z holešovické farnosti jako na 

Arcidiecézní charita Praha 
uspořádala v  polovině dubna 
dvoudenní vzdělávací a pracov-
ní setkání, kterého se zúčastnilo 
přes sto charitních pracovníků. 
Ofi ciální program byl konferen-
cí, na níž vystoupili odborníci 
z jednotlivých Charit.

Setkání se zúčastnili pracovníci 
farních charit v pražské arcidiecé-
zi a zástupci arci/diecézních charit 
České Budějovice, Litoměřice, Olo-
mouc, Plzeň a ostravsko-opavské. 
Pozvání přijali i prezident a ředitel 
Charity Česká republika biskup Pa-
vel Posád a Lukáš Curylo.

Na programu byly např. příspěvky 
věnující se hodnotám charitní práce, 

novinkám v sociální práci a v charitní 
ošetřovatelské a  pečovatelské 
službě. 

Zajímavými tématy byly také 
Tříkrálová sbírka a  benchmarking 
v charitních službách. 

Otec biskup Pavel Posád, pre-
zident Charity Česká republika, 
a P. Stanislaw Gora, prezident Arci-
diecézní charity Praha, připomněli 
ve svých přednáškách duchovní 
základy Charity  a  charitní práce. 
Společně poté sloužili mši svatou.

V  závěru setkání poděkoval 
ředitel plzeňské diecézní Charity 
Jiří Lodr jménem ředitelů arci/
diecézních charit přítomným pra-
covníkům za jejich práci. Jaroslav 
Němec zdůraznil, že smyslem po-
dobných setkání je nejen sdíle-
ní informací důležitých pro práci 
a profesní rozvoj, ale ve stejné mí-
ře také příležitost neformálně se 
setkat a seznámit s kolegy z ostat-
ních charit.   

Ředitel Arcidiecézní charity Praha 
Jaroslav Němec předává slovo 
Mons. Pavlu Posádovi

SETKÁNÍ CHARIT: 
příležitost k profesnímu rozvoji i neformálnímu setkání

 František Kohlíček vystudoval teologii v Římě. Kněžskou službu nastoupil jako kaplan v Příbrami. 
Po roce 1948 byl upozorňován, že se dostává do zájmu STB. V červenci 1950 byl zatčen na bo-
hoslovecké pouti na Křemešníku, kterou spolupořádal, a následně odsouzen na 18 let. Po deseti 
letech věznění jej zastihla amnestie. Kněžskému povolání se mohl naplno věnovat až v roce 1970. 
Pracoval s mládeží, vyučoval v kostele náboženství, scházel se tajně na faře se studenty a zapojil 
se i do hnutí Fokoláre. To neušlo pozornosti státní bezpečnosti, a proto mu byl v roce 1983 znovu 
odebrán státní souhlas. Ten mu byl ale po půl roce navrácen s  tím, že byl přeložen z  Prahy do 
Chválenic. V roce 1990 se vrátil do Prahy, do farnosti v Karlíně, a tam také své kněžské povolání 
dosloužil ve svých 92 letech. Zdroj: http://mujweb.cz/farnostplzenec/chvalfarari.htm

patřilo především bydlení,“ vysvětluje 
Jaroslav Němec. „Díky sociálnímu 
bydlení dojde nyní u  těchto rodin 
k  návratu dětí z  ústavní péče zpět 
k rodičům.“

Ve většině případů není cenově 
dostupné bydlení jedinou potře-

bou, kterou sociálně slabá rodina 
má. Metodička sociálních služeb 
Arcidiecézní charity Praha Mgr. 
Eva Hradečná vysvětluje, že spolu 
se sociálním bydlením poskytuje 
Charita také pomoc a podporu při 
osamostatnění: „Naší podmínkou 
při výběru nájemníků je vedle soci-
ální potřebnosti také jejich ochota 

a  aktivní spolupráce při řešení své 
sociální situace.“

Provozní dotaci ve výši 70 tis. 
Kč určenou na opravu budovy 
a  osobní náklady spojené s  po-
skytováním sociální podpory ná-
jemníkům poskytla městská část 
Praha 18-Letňany. 



VZPOMÍNÁME 

NA P. FRANTIŠKA 

KOHLÍČKA

(Dokončení ze str. 1)

mimořádnou osobnost. Celý život 
sloužil s laskavostí a pokorou svým 
bližním a také rodinám s dětmi – tím 
může být nám všem inspirací. Vzpo-
mínám také otce Kohlíčka, kdy ještě 

ve svých 90ti letech navštěvoval náš 
Azylový dům sv. Terezie v Praze 8, 
vždy přinesl nějakou fi nanční pod-
poru i duchovní pomoc zaměstnan-
cům i klientům Charity.“ 
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PRACOVNÍCI Z CHARITY 
JIŽNÍ KOREA NA NÁVŠTĚVĚ 
V PRAŽSKÉ CHARITĚ

Koncem května nás navštívili ko-
legové z Charity Jižní Korea. Setká-
ní se zástupci Arcidiecézní charity 
Praha a  Charity Česká republika 
proběhlo v  Centru pro tělesně 
postižené Fatima. Ředitel Jaroslav 
Němec zahraniční delegaci přivítal 
a představil činnost pražské Chari-
ty. Olga Petřivá, která Centrum Fa-
tima vede, popsala službu sociální 
rehabilitace poskytovanou v tom-
to Centru a  poté hosty zařízením 
provedla. Setkání se neslo v  přá-
telské atmosféře a věříme, že bylo 
pro naše korejské kolegy přínosné.

MAMINKY S DĚTMI 
Z AZYLOVÉHO DOMU GLORIA 
NA DEN MODELKAMI

V Galerii Harfa se 1. května 2014 
uskutečnila charitativní módní 
přehlídka. Jako modelky figurovaly 

ženy a děti z charitního Azylového 
domu Gloria. „Je to pro nás velký zá-
žitek, na který se nedá zapomenout, 
bohatá zkušenost ohledně odívání 
jak na denní nošení, na pracovní po-
hovor a  společenskou sešlost. Mám 
ještě dnes v  sobě pocit větší sebe-
důvěry, více si věřím a mám mnoho 

inspirace, co se týká oblékání,“ říká 
Helena Horvat, klientka Azylového 
domu Gloria.

TŘETÍ STUDIJNÍ SETKÁNÍ 
ODBORNÍKŮ NA MIGRACI

Odborníci na migraci z  Rumun-
ska, Slovenské a České republiky si 
v rámci  projektu Koučink – inovativ-

ní postup k lepší integraci uprchlíků 
předávají zkušenosti. V první polovi-
ně dubna proběhlo již třetí studijní 
setkání, tentokrát v Bratislavě. U ku-
latého stolu se hovořilo zejména 
o  příkladech dobré praxe. Pod-
nětná byla návštěva slovenských 
neziskových organizací zabývající 
se pomocí migrantům.

CHARITA PŘEDSTAVILA 
SVOU ČINNOST BRANDÝSKÉ 
VEŘEJNOSTI

Poslední dubnový den ožívá 
každoročně Brandýs nad Labem 
– Stará Boleslav zábavní akcí pro 
veřejnost. Bohatý program přilákal 
letos na Sokolské hřiště patnáct set 
návštěvníků. Akce se účastnil i Azy-
lový dům sv. Gerarda  , který nejen 
prezentoval svou činnost, ale také 
pořadatelům tradičně pomáhal 
s organizací her pro děti.  

Obracíme se zvláště na fi remní 
dárce: Pro děti za sociálně slabých 
rodin v  Bělorusku, které přijedou 
na návštěvu do České republi-
ky, sháníme praktické dárky (vy-
cházková nebo sportovní obuv, 
sportovní oblečení apod.). Pokud 
byste mohli nabídnout podobný 
sponzorský dar (cca 50 ks), kon-
taktujte nás prosím na e-mailové 
adrese kancelar@praha.charita.cz 
(David Flak). Na základě darovací 

smlouvy je možné odečíst si zboží 
věnované pro charitativní účely ze 
základu daně. Sponzorům předem 
děkujeme.

Návštěva proběhne od 16. do 
23. července 2014. Zúčastní se jí 
46 dětí. Děti stráví prodloužený ví-
kend v rodinách svých dárců v pro-
gramu Adopce na dálku®a  zbytek 
pobytu na společném programu 
organizovaném Charitou Praha 
v Krkonoších a Praze.  

Letní pobyt běloruských dětí v České republice 2014

Pro více informací o letním pobytu běloruských dětí v ČR navštivte naše webové 
stránky: www.praha.charita.cz/zahranici/kde-pomahame/belorusko1/projekty. 

MOZAIKA UDÁLOSTÍ Z ARCIDIECÉZE 
I ZE ZAHRANIČNÍCH MISÍ

Ve zkratce

VÝZVA DÁRCŮM!
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MÍSTO ZÁVISLOSTI PLÁNY 
NA VLASTNÍ DŮM

Pan Vijaykumar byl na alkoholu 
závislý celých 15 let. Závislost se 
rok od roku zhoršovala. Pití vedlo 
k hádkám v domácnosti a nespo-
lehlivosti v  práci. Pan Vijaykumar 
ztratil trvalé zaměstnání, měl jen 
nepravidelné brigády a  později 
přestal přispívat na chod domác-
nosti úplně. Dokonce začal roz-
prodávat skromný majetek rodiny. 
Situace byla doslova zoufalá.

Pan Vijaykumar se rozhodl pro 
změnu. Prvním impulzem byl roz-
hovor s našimi místními sociálními 
pracovníky, kteří ho informovali 
o začínajícím projektu na pomoc 
lidem závislým na alkoholu. Krát-
ce na to následoval pětidenní po-
byt v  komunitní léčebně. Zde se 
pan Vijaykumar účastnil komplex-
ního programu zahrnujícího tera-
pii, konzultace i například cvičení 
jógy. Výsledkem bylo rozhodnutí 
postupně na své závislosti praco-

Letošní ročník NGO marketu 
se uskutečnil v pátek 25. dubna 
v prostorách Národní technické 
knihovny v pražských Dejvicích. 
Jedním z 204 vystavovatelů byla 
i Arcidiecézní charita Praha. Ná-
vštěvníci měli možnost dozvědět 
se zajímavosti o našich projektech 
v České republice i v zahraničí. 
Největší zájem veřejnosti u naše-
ho stánku se soustředil na sociální 
projekty. Jaké služby poskytujeme 
bezdomovcům, máme možnost 
dojíždět za seniory, kteří potřebují 

pomoc – to byly nejfrekventova-
nější otázky dne. Zájem lidí, mož-
nost si o naší práci popovídat a 
poznat názory veřejnosti nás velmi 
potěšily. Obohacující a inspirující 
zkušeností byly i rozhovory s ko-
legy z jiných neziskovek, kteří se 
angažují v široké paletě aktivit, od 
politických přes sociální, kulturní 
až po ekologické.

Naše očekávání se na NGO mar-
ketu naplnila, doufáme, že i ta va-
še. Budeme se těšit na shledanou 
opět za rok. 

OD ALKOHOLISMU ZPĚT K NORMÁLNÍMU ŽIVOTU

Jedním z palčivých problémů v  indickém okrese Bídar je alkoho-
lismus. Na boj s  touto závislostí byl zaměřen i náš tříletý projekt 
Léčba a terapie alkoholiků v komunitě Bhalki. Probíhal od začátku 
roku 2011 a byl ukončen v lednu tohoto roku. Zapojilo se do něj 
téměř 400 lidí trpících závislostí na alkoholu, mnozí z nich z rodin, 
v nichž Arcidiecézní charita Praha podporuje vzdělání dětí v pro-
gramu Adopce na dálku®.

CHARITA PRAHA NA VELETRHU NEZISKOVÝCH 
ORGANIZACÍ

vat a  zbavit se jí. S  další pomocí 
protialkoholního programu se to 
podařilo. Rodinné vztahy i pracov-
ní uplatnění jsou nyní opět dobré. 
Rodina dokonce plánuje postavit 
vlastní malý domek.

ZÁVISLOSTÍ TRPĚLA 
NEJVÍC RODINA

Pan Gangadhar pochází z  chu-
dých poměrů. Živí se sběrem pou-
žitých hliníkových plechů, z nichž 
následně dělá různé výrobky. 
Po práci se šel každý večer napít 
a  domů se vracel opilý. Mezitím 
mu utíkal rodinný život mezi prsty. 
Dokonce to došlo tak daleko, že 
jeden ze synů zemřel v  důsledku 
neléčené nemoci. Manželka se cí-
tila bezmocná. Když slyšela o naší 
protialkoholické léčbě, dovedla 
svého muže do naší komunitní lé-
čebny pro pomoc. Pan Gangadha-
ra zde strávil pět dní pod dozorem 
kvalifikovaných pracovníků. Bě-
hem pobytu se rozhodl zbavit se 
svého zlozvyku a  závislosti. Jeho 
léčba však tímto neskončila a  byl 
i nadále sledován během terape-
utických víkendů a návštěv sociál-
ních pracovníků. Postupně se jeho 
stav zlepšuje a může se opět zod-
povědně věnovat své ženě a třem 
dětem. 

 

AKTUÁLNĚ 

z Indie



„V  Zambii nejsou škol-
ní výlety obvyklé jako 
u  nás,“ říká Aleš Vacek, 
zástupce pražské Charity 

v  Zambii. „Rozhodli jsme 
se odměnit touto cestou 
žáky s dobrými studijními 
výsledky. Na exkurzi na 

letišti vyrazilo 24 studen-
tů.“ 

Studenti se seznámili 
s  fungováním letiště a  je-
ho požární a  meteorolo-
gickou stanicí. Podívali se 
dokonce do kontrolní vě-
že. Zklamáním však byla 
zaneprázdněnost všech 

letadel. Letový řád nedo-
volil prohlédnout si vnitřek 
žádného letadla. Zato ná-
vštěvu restaurace Kiliman-
jaro v závěru výletu si děti 
užily stejně jako celý den. 
Vždyť viděly letiště zblízka 
poprvé v životě!

 

Jednoho večera během dubna 
roku 2007 byla v České nemocni-
ci sv. Karla Lwangy svým otcem 
opuštěna sedmiletá dívenka. Otec 
ji přivedl do naší ugandské ne-
mocnice s těžkým zraněním kole-
ne. Pocházeli z daleka, údajně od 
hranic s Keňou. Otec později řekl 
uklízečce, že jde koupit pro dívku 
jídlo. Už se nikdy nevrátil.

Po dobu léčení zůstala dívka v  ne-
mocnici, podstoupila postupně tři 
operace. Její zdravotní stav se podařilo 
stabilizovat. Hledání Berendiny rodiny 
bylo neúspěšné, dívky se ujala nemoc-
niční uklízečka, aby nezůstala bez ja-
kékoli podpory. Její pomoc však moh-
la být jen dočasná. O  dívku se pak 
staralo ještě několik rodin, ale nikde se 
Berenda necítila dobře a bezpečně. 

Ještě v průběhu roku 2007 byla při-
jata do programu Adopce na dálku® 
a  začala navštěvovat předškolní 
třídu mateřské školy.  

RADOST ZE SHLEDÁNÍ
Jednoho dne dívka zmizela. Ne-

vydržela špatné zacházení rodiny, 

která ji přijala. Pracovníci adopčního 
programu po ní začali pátrat a  po 
třech dnech ji skutečně nalezli. Do 
rodiny, ve které předtím žila, se již 
vrátit nechtěla, a proto byla umístě-
na v internátu. Pracovníci programu 
začali Berendiny rodiče znovu inten-
zivně hledat. 

Později se ukázalo, že se rozvedli 
a odstěhovali. Díky velké vytrvalosti 
se pracovníkům skutečně podařilo 
najít nejdříve Berendiny prarodiče 
a později i matku. 

Radost z  jejich shledání po dlou-
hých sedmi letech byla nepopsatel-
ná.

ODKÁZÁNI NA POMOC 
KOMUNITY
Petr Polívka, zástupce Charity v Ugan-
dě říká: „Příběh Berendy bohužel 
ukazuje, jak nízká je v  Ugandě so-
ciálně-právní ochrana dětí. Místní 
společnost v  mnoha ohledech ne-
funguje tak, jak jsme zvyklí v Evropě. 
Zarážející pro mě bylo, že Policie se 
nijakým způsobem nesnažila s přípa-
dem nám pomoci a stejně se chovali 
i pracovníci úřadu, který má pomáhat 
opuštěným dětem. V  naší snaze Be-
rendě pomoci jsme byli odkázaní jen 
na místní komunitu a na naše vlastní 
prostředky.“ 

BERENDA OJUMA SE VRACÍ DOMŮ

S blížícím se závěrem školního roku se řada dětí 
těší na školní výlet. Naši zambijští školáci z pro-
gramu Adopce na dálku® ho mají již za sebou. Je-
ho cílem bylo letiště v Solwezi.

ZA DOBRÉ STUDIJNÍ VÝSLEDKY 
NA ŠKOLNÍ VÝLET NA LETIŠTĚ

AKTUÁLNĚ 

ze Zambie

PŘÍBĚH z Ugandy

5



6

Vydává Arcidiecézní charita Praha, Londýnská 44, 120 00 Praha 2. Tel. a e-mail: 224 246 519,
pomocdozahranici@praha.charita.cz (Centrum zahraniční spolupráce); 222 512 401, praha@praha.charita.cz

(sociální služby v pražské arcidiecézi); www.praha.charita.cz. Vychází 11x ročně.

Jiří Moser stojí v čele společno-
sti PricewaterhouseCoopers 
(PwC) v  České republice. Je-
jích šest stovek pracovníků 
poskytuje auditorské, daňové 
a  další vysoce odborné služby 
firemním klientům. Jiří Moser 
se i přes své velké pracovní na-
sazení zajímá o  společenskou 
odpovědnost a  detailně zná 
dobročinné projekty, které PwC 
podporuje. Mezi nimi je i charit-
ní Azylový dům Gloria.

Proč jste se rozhodli podpo-
řit právě Arcidiecézní charitu 
Praha?

Na úplném začátku to byli na-
ši zaměstnanci, kteří si přáli Ar-
cidiecézní charitu podporovat. 
V současnosti tato spolupráce trvá 
již tři roky. V  neziskovém sektoru 
podporujeme především rozvoj 
potenciálu, talentu a  vzdělávání. 
V  azylovém domě Gloria jsme se 
rozhodli podpořit vzdělávací pro-
gramy, které probíhají v rámci indi-
viduální sociální práce s  matkami 
a  jejich dětmi. Důležitou součástí 
terapie je dodat ženám sebedů-
věru a odvahu začít znovu. Úspě-
chem je, když se žena postaví zno-
vu na vlastní nohy a je odhodlaná 
vytvořit pro své dítě a  sebe nor-
mální a zdravý život.  

Jak se do vašich dobročin-
ných aktivit zapojují vaši za-
městnanci? 

Zaměstnanci mají možnost zvo-
lit neziskové organizace, které 
v daném ročníku naší fi lantropické 
sbírky podpoříme. Prostřednictvím 
srážky ze mzdy pak poskytují fi -
nanční dary vybraným neziskov-
kám. Částku darovanou zaměst-
nanci fi rma následně zdvojnásobí. 

K celkové sumě pak dále přidáváme 
prostředky, které jsme v  minulos-
ti vydávali za dárky pro obchodní 
partnery. Nad rámec klasické sbírky 
organizujeme například charitativní 
snídaně, kde si zaměstnanci PwC 
kupují moučníky a  pečivo, které 
upekli jejich kolegové.

Na sklonku roku 2013 jsme těmi-
to formami vybrali částku 400 000 
Kč, ze  kterých jsme 60  000 Kč da-
rovali Azylovému domu Gloria. Cel-
kově jsme Arcidiecézní charitě za 

tři roky spolupráce přispěli více než 
200 000 korun.

Jakým dalším společensky 
odpovědným aktivitám se vě-
nujete? 

V PwC ČR přispíváme ke zvyšová-
ní konkurenceschopnosti a  rozvoji 
tržního prostředí v České republice. 
Dodáváme odvahu a  sebedůvěru 
fi rmám, aby budovaly své podniká-
ní s důrazem na inovace a dlouho-
dobou udržitelnost. Naší vizí je při-
blížit společenskou odpovědnost 
fi rmám a  lidem, zacházet s ní jako 
s významnou součástí naší značky. 

Za naši největší hodnotu považu-
jeme znalosti, schopnosti a  prak-
tické zkušenosti našich poradců 
a konzultantů. S ohledem na tuto 
skutečnost jednu část našich akti-
vit zaměřujeme na rozvoj vzdělá-
vání a předávání našich zkušeností 
z  oblastí, jimiž se zabýváme den-
nodenně. 

Proto podporujeme sociální 
podniky poskytováním konzultací 
a  mentoringu, jak získat a  udržet 
konkurenceschopnost v  dlouho-
dobém horizontu.

 Vzpomenete si na nějaký sil-
ný zážitek, kdy jste cítil velkou 
odezvu ať už ze strany zaměst-
nanců, partnerů, nebo veřej-
nosti?

Potěšilo mě, že si našich aktivit 
všimla odborná porota v  soutě-
ži TOP Odpovědná fi rma, a  tak se 
PwC dostalo mezi fi nalisty kate-
gorie Velká fi rma. Považuji to za 
úspěch, že i  my jako poradenská 
firma můžeme smysluplně při-
spívat k  rozvoji české společnosti 
a  dostat se do komunity tak vý-
znamných firem jako jsou ČEZ, 
Siemens, ČSOB, které mají k dispo-
zici výrazně větší prostředky. Nezá-
leží však jen na celkovém objemu 
peněz, ale na smysluplném zamě-
ření jednotlivých aktivit a  uvědo-
mělém přístupu. 

Jsem si jistý, že PwC má silnou 
vizi a  jasnou cestu. Chceme dělat 
věci správně, což odráží naši sna-
hu hrát klíčovou roli při prosa-
zování odpovědného přístupu 
k  podnikání – od kvality našich 
služeb a  budování otevřeného 
pracoviště až po spolupráci s ko-
munitami a  řešení problema-
tiky ekologických dopadů naší 
činnosti. 

 

„VELKÁ FIRMA“ S VELKOU VIZÍ 
– své místo v ní má i Charita


