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SLOVO ÚVODEM
Vážení čtenáři, dovolte mi – snad poněkud troufale – parafrázovat známá slova T. G. Masaryka a říci, že nejen státy, ale i neziskové
společnosti se udržují ideály, na nichž vznikly. Obecně prospěšná společnost Živá paměť si na počátku svého působení vytkla
za cíl pečovat o vzpomínkové dědictví obětí nacismu, rozvíjet kontakty mezi generací pamětníků a příslušníky mladších ročníků
a napomáhat tomu, aby oběti nacismu i ve vysokém věku mohly vést důstojný život. Jsem rád, že ani v pátém roce své existence se
Živá paměť od těchto cílů neodchýlila a že se jim svými projekty vytrvale, ač nikoli bez obtíží, snaží dávat konkrétní náplň.
V ohlédnutí za činností naší společnosti v roce 2008 bych chtěl na prvním místě připomenout založení pražského Kontaktního
centra pro oběti nacismu a mezigenerační dialog. Centrum zahájilo činnost v květnu 2008 a zanedlouho se stalo oblíbeným místem
setkávání seniorů a dalších zájemců o naši práci, které oslovila pestrá nabídka kulturních, společenských, psychosociálních
a rehabilitačních programů. Z hlediska dalšího vývoje Živé paměti vidím velký přínos a potenciál centra v tom, že zde souběžně
docházejí naplnění různé programové cíle naší společnosti – ať již se jedná o sociální péči ve prospěch obětí nacismu, či aktivity
zaměřené na vzdělávání mládeže a posilování občanské společnosti. Jako další logický cíl – jehož splnění jsme si předsevzali v roce
2009 – se nabízí založení obdobných kontaktních center v českých a moravských regionech.
Z pokračujících projektů nelze opomenout Poradnu pro oběti nacismu, jež v roce 2008 působila již druhým rokem. K naší lítosti se
nám ani v tomto roce nepodařilo zajistit její financování z více zdrojů a snížit tak závislost jejího rozpočtu na dotacích Ministerstva
práce a sociálních věcí. Jedním z důsledků přijatých úsporných opatření bylo bohužel ukončení pracovního poměru naší kolegyně
Mgr. Aleny Řezníčkové, jíž bych chtěl na tomto místě poděkovat za její obětavý a lidsky citlivý přístup ke klientům Poradny.

Ú

Ke stálému okruhu spolupracovníků Živé paměti patří již několik let dobrovolníci. I v roce 2008 jsme v řadách dobrovolných
spolupracovníků naší společnosti uvítali několik chlapců a dívek z Německa, kteří pomáhali českým obětem nacismu nejenom
v praktických záležitostech každodenního života, ale mnohdy také svým „hojivým“ entuziasmem a mladistvým optimismem.
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S odstupem času lze za jeden z pilotních a nejdéle trvajících projektů Živé paměti označit přednáškový cyklus pro žáky základních
a studenty středních škol „Zmizelí Romové a Romové dnes“. Velmi nás těší trvalá přízeň finančních přispěvatelů, bez nichž
bychom nemohli v tomto projektu pokračovat. Na druhou stranu jsme znepokojeni tím, že téma romské menšiny nabývá
v posledních měsících v České republice na aktuálnosti především v souvislosti s růstem pravicového extremismu a populistickými
kroky některých – zvláště komunálních – politiků.
V roce 2008 skončil zatím poslední z našich badatelských projektů založených na metodě tzv. vyprávěcí neboli „orální“ historie.
Jednalo se o nahrávání životopisných rozhovorů s odpůrci nacismu německé národnosti či s jejich rodinnými příslušníky, jehož se
Živá paměť účastnila v rámci širšího projektu dokumentace osudů německých antifašistů v Československu. Přínos Živé paměti
k realizaci tohoto vládního projektu byl vysoko ohodnocen na závěrečné konferenci, jež se za účasti ministra zahraničí Karla
Schwarzenberga uskutečnila v říjnu 2008 v Ústí nad Labem.
Tolik tedy jen letmý přehled aktivit naší společnosti v roce 2008. Podrobněji se s výše uvedenými i dalšími projekty budete moci
seznámit na následujících stránkách této zprávy. Závěrem bych rád poděkoval všem těm, kteří se svou prací, finanční podporou
či projevenou sympatií a zájmem podílejí na projektech Živé paměti. Dík patří zaměstnancům společnosti v čele s ředitelem Mgr.
Pavlem Vovsem, stejně jako našim tuzemským a zahraničním dobrovolným spolupracovníkům. Náš vděk směřuje ke všem
sponzorům a donátorům, bez jejichž přízně by byla činnost Živé paměti jako nevládní a neziskové organizace nemyslitelná.
Nakonec si dovolím poděkovat všem klientům naší společnosti a zájemcům o námi poskytované služby.

ÚVODEM
Martin Hořák,
předseda správní rady
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ZÁKLADNÍ INFORMACE O SPOLEČNOSTI
Obecně prospěšnou společnost Živá paměť založili 8. prosince 2003 pracovníci Kanceláře pro oběti nacismu Česko-německého
fondu budoucnosti.

Hlavními cíli společnosti jsou:
v Péče o společný odkaz osob pronásledovaných totalitními režimy a s touto péčí související informační
a vzdělávací činnost
v Zprostředkování dialogu mezi mladou generací a posledními žijícími svědky nacistického pronásledování
v Poskytování poradenských a asistenčních služeb osobám pronásledovaným totalitními režimy,
zejména za vlády nacionálního socialismu
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INFO

Společnost je zapsána v rejstříku obecně prospěšných společností
u Městského soudu v Praze, oddíl O, vložka 307.
Den zápisu: 8. 12. 2003
IČ: 27 10 52 00
DIČ: CZ 27 10 52 00
Sídlo: Na Poříčí 12, 110 00 Praha 1
telefon : +420 224 872 750
fax : +420 224 872 720
e-mail : info@zivapamet.cz
Internet: www.zivapamet.cz
Bankovní spojení:
ČSOB a. s., Na Poříčí 24, Praha 1
č. ú. 188 401 614/0300
IBAN: CZ12 0300 0000 0001 8840 1614

ORMACE
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Zakladatelé

Sociální činnost

Jana Havlíková, Martin Hořák, Tomáš Jelínek,
Lucie Kazdová, Darina Sedláčková, Martin Thiel

Dana Pokorná
vedoucí Poradny pro oběti nacismu

Správní rada
Martin Hořák
předseda
Lucie Kazdová
místopředsedkyně
Viola Jakschová
členka
Dozorčí rada nebyla zřízena.

Jiří Opluštil
sociální pracovník
Alena Řezníčková
sociální pracovnice
Meret Brandner
koordinátorka dobrovolníků
Marie Janoušková
koordinátorka projektu Kontaktní centrum pro oběti nacismu
a mezigenerační dialog

LIDÉ PO
Naši pracovníci

Pavel Voves
pověřen řízením společnosti – ředitel
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Informační a vzdělávací činnost

Pavel Voves
koordinátor projektu Zmizelí Romové a Romové dnes

SOCIÁLNÍ ČINNOST
Poradna pro oběti nacismu
Poradna pro oběti nacismu (dále jen Poradna) byla založena v únoru 2007. Její činnost byla i v roce 2008 podpořena zejména
neinvestiční dotací ze strany Ministerstva práce a sociálních věcí České republiky a částečně též z prostředků německé nadace
Erinnerung, Verantwortung und Zukunft. Poradna je registrována jako poskytovatel odborného sociálního poradenství na
Magistrátu hl. m. Prahy pod číselným identifikátorem 9689284.

Cílová skupina Poradny
Primárními uživateli služeb Poradny jsou osoby v seniorském věku, které byly za druhé světové války vězněny v koncentračních,
internačních či pracovně výchovných táborech, věznicích, káznicích či ghettech, deportovány na nucené práce nebo jinak
pronásledovány z rasových, náboženských či politických důvodů. Životní a pracovní podmínky, jimž byly tyto osoby vystaveny, se
v jejich každodenním životě mnohdy dodnes projevují zhoršeným fyzickým zdravím a psychickými obtížemi. Služby Poradny jsou
určeny rovněž rodinným příslušníkům přeživších obětí nacismu a osobám, jež o tyto oběti pečují.

ORADNA
Cíle Poradny

v Účinně pomáhat obětem nacismu a podporovat je tak,
aby se jejich sociální situace vyrovnala nebo zlepšila a aby mohli co nejdéle zůstat
ve svém přirozeném prostředí a vést plnohodnotný život
v Prostřednictvím profesionálního sociálního poradenství dosáhnout toho,
aby oběti nacismu mohly v plné míře uplatňovat svá práva a oprávněné zájmy
v Zprostředkovat kontakt a spolupráci s organizacemi, které se na řešení jejich sociální situace
podílejí nebo by se podílet mohly
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ČINNOST PORADNY V ROCE 2008
V roce 2008 bylo poskytnuto odborné sociální poradenství celkem 705 uživatelům, přičemž v tomto počtu je již zahrnuto
85 uživatelů z roku 2007. Celkem 620 uživatelů se tak v roce 2008 obrátilo na Poradnu poprvé. Z těchto 620 osob 280 obdrželo
specifické informace týkající se uplatnění nároku na starobní důchod za práci v nacistických ghettech.
Přehled celkového počtu uživatelů služeb je znázorněn v tabulce 1 a grafu 1.
Tabulka 1: Celkový počet uživatelů
Skupina uživatelů

počet

Uživatelé z roku 2007

85

Noví uživatelé vč. GR uživatelů*

620

Celkem

705

*uživatelé, jimž bylo poskytnuto specifické poradenství ohledně získání důchodu za práci v nacistických ghettech

2008

Mnozí uživatelé se na Poradnu obraceli opakovaně. Celkem tak bylo poskytnuto 1204 osobních, telefonických a písemných
intervencí ve prospěch přeživších obětí nacismu či jejich rodinných příslušníků.
Jak vyplývá z tabulky 2 a grafu 2, nejčastěji poskytovanou intervencí byl osobní kontakt,
ať již ve formě setkání v Poradně, doma či v terénu.
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Graf 1: Celkový počet uživatelů
12 %

Uživatelé z roku 2007
Noví uživatelé vč. GR uživatelů

88 %

Tabulka 2: Celkový počet poskytnutých intervencí

POČET

Druh intervence
Ambulantní
Telefonická

počet
243
469

Osobní doma

123

Osobní v terénu

151

Písemná

218

Celkem

1204
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Graf 2: Celkový počet poskytnutých intervencí

18 %

20 %
Ambulantní
Telefonické
Osobní doma
Osobní v terénu
Písemné

13 %

10 %

39 %

DRUH
Z tabulky 3 a grafu 3 je patrné, že uživatelé služeb Poradny pocházejí ze všech krajů ČR.
Převládají však uživatelé z Prahy a Středočeského kraje, a to z důvodu dobré místní dostupnosti.
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Tabulka 3: Počet uživatelů v roce 2008 dle jednotlivých krajů ČR
Kraj

Počet uživatelů

Jihočeský

24

Jihomoravský

57

Karlovarský

11

Královéhradecký

11

Liberecký

11

Moravskoslezský

36

Olomoucký

55

Pardubický

9

Plzeňský

12

Praha

295

Středočeský
Ústecký
Vysočina
Zlínský

POČET

Žijící mimo ČR
Celkem

119
31
10
21
3

705
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Graf 3: Počet uživatelů v roce 2008 dle jednotlivých krajů ČR
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KONTAKTNÍ CENTRUM PRO OBĚTI NACISMU
A MEZIGENERAČNÍ DIALOG
Dne 22. května 2008 jsme slavnostně otevřeli Kontaktní centrum pro oběti nacismu a mezigenerační dialog (dále jen
Kontaktní centrum). Kontaktní centrum vzniklo s cílem vytvořit prostor pro pravidelné setkávání obětí nacismu z hlavního města
Prahy a jako příležitostné místo pro setkávání všech dosud žijících obětí nacismu a jejich blízkých z celé České republiky.
Projekt byl podpořen z prostředků německé nadace Erinnerung, Verantwortung und Zukunft
a Českou radou pro oběti nacismu.

Cíle Kontaktního centra
v Kontaktní centrum umožňuje seniorům setkávat se nejen se svými vrstevníky, ale i s lidmi mladších
generací, jimž nejsou lhostejné osudy obětí nacistické perzekuce. Přispíváme tím k předávání historických
zkušeností pamětníků války, k docenění jejich životních osudů a k dokumentaci jejich osobních
příběhů. Služby a aktivity centra pomáhají zejména lidem, kteří mají vzhledem ke svému vysokému
věku a zdravotnímu stavu omezené možnosti sociálního kontaktu. V širším smyslu usilujeme o zvýšení
společenského uznání starších osob, zvlášť pak těch, které se v období vlády nacistického režimu
staly cílem politického pronásledování a potlačení lidských práv či svobod.

DIALOG
Kontaktní centrum zároveň vítá všechny zájemce o tematiku obětí druhé světové války.
Pro veřejnost je otevřeno vždy od pondělí do pátku, od 9 do 12 a od 13 do 16 hodin.
Mimo běžné otevírací hodiny organizujeme jednou až dvakrát týdně různé akce určené zejména seniorům.
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ČINNOST KONTAKTNÍHO CENTRA
Sociální rehabilitace
v přátelské posezení u čaje a kávy

neformální setkávání seniorů s vrstevníky a mladou generací

v terapeutická činnost

pravidelná skupinová setkání obětí nacismu vedená odborníkem

v společenský a kulturní program

společné návštěvy divadel, koncertů a výstav, promítání filmů, společné vycházky
a výlety, besedy s pozvaným hostem, přednášky na téma cestování, zdraví, historie, zájmové kroužky atd.

v vzdělávací a informační aktivity

KONTAKTNÍ
trénink paměti pro seniory, jazykové kurzy, informace v oblasti zdraví

Besedy s pamětníky

v spolupráce s partnerem projektu, Nadací Brücke/Most Stiftung

vzdělávací akce pro školy, setkávání pamětníků se studenty českých a německých škol
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ČINNOST KONTAKTNÍHO CENTRA V ROCE 2008
K 31. 12. 2008 využilo služeb Kontaktního centra jednou či opakovaně 207 klientů. V období od května do prosince 2008
jsme oslovili celkem 1580 potenciálních klientů. Ve stejném období jsme uspořádali 66 kulturních,
společenských a vzdělávacích akcí.
Celkem proběhlo 22 besed s pamětníkem, kterých se zúčastnilo 498 žáků středních škol a pedagogického doprovodu.
Pro klienty, oběti nacismu, jsme připravili celkem 44 programových nabídek.
Celková návštěvnost v tomto období přesáhla 1200 klientů.
Tabulka 1: Počet uspořádaných akcí
Druh intervence

počet

Beseda s pamětníkem

22

Kulturní, společenské
a vzdělávací akce

44

Celkem

66

Í CENTRUM
Tabulka 2: Celková návštěvnost

počet

Žáci a pedagogický doprovod

498

Klienti – oběti nacismu

1200

Celkem

1698
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SLOVO KLIENTŮ
„Vznik Kontaktního centra má pro mne a předpokládám i pro ostatní účastníky význam zcela zásadní. Uvítal jsem je s velkou
radostí, protože jsem od roku 2004 (po smrti manželky) žil dlouho v nostalgii a osamocen. To bylo příčinou mého onemocnění
(infarkt). Mnohostranná činnost centra a společné setkávání s vrstevníky a mladými organizátory akcí mně výrazně zlepšují náladu
a umožňují prožívat stáří v pohodě a klidu.“
„Jsem z rodiny, která byla celá vyvražděna, a jsem ráda, že se o tom mluví a píše. Nevím však, zda to dnešní mladé lidi zajímá. Od
konce války uplynulo mnoho let.“

KLIENTI
DOBROV
„Velký význam má pro nás možnost setkání s lidmi, kteří prožili část života za druhé světové války v nasazení v Německu,
a hlavně s vězni koncentračních táborů. Setkání jsou přátelská, srdečná. Důležité je, že se na oběti nezapomíná.“

„Do Kontaktního centra jezdím ráda. Prostředí je pěkné. A vždy tam najdu pozorné a usměvavé mladé lidi. Jsou to naši hostitelé.
Setkání s vrstevníky je přátelské a srdečné. Stále je na co vzpomínat a o čem povídat.“

„Kontaktní centrum je snad jediný útvar, který nenechává zapomenout na dobu, která znamenala pro nás mladé tehdy hodně.
Většinou jsme byli mládež, která se doposud držela maminčiny sukně, a najednou jsme byli vyvezeni do neznámé krajiny mezi
lidi, kteří nám nerozuměli a pro které jsme byli i dosti nesympatičtí. Vaší zásluhou se na tuto dobu vzpomíná, jenom nevím, až my
nebudeme, jak to dopadne, dnešní mládež o tuto dobu nemá zájem a neumí si vůbec představit, co se v tuto dobu vůbec dělo.“

„Ráda docházím do Kontaktního centra na setkání s našimi vrstevníky, kde si můžeme zavzpomínat na neradostné prožitky
v nejkrásnějším období našeho života. Děti nemám a většina mých přátel již odešla na věčnost, takže v mém případě je to zpestření
dnů v mém vysokém věku. Samotná bych se nikam nevypravila.“

Partner projektu

Nadace Brücke/Most Stiftung
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I
VOLNÍCI
DOBROVOLNÍCI POMÁHAJÍ OBĚTEM NACISMU

Projekt Dobrovolníci pomáhají obětem nacismu má za cíl poskytnout klientům Živé paměti rychlou a konkrétní pomoc.
Tento projekt od začátku významně podporuje německá spolková nadace Erinnerung, Verantwortung und Zukunft.
Na jeho realizaci má dále významný podíl německé sdružení Aktion Sühnezeichen Friedensdienste e.V. (ASF).

K původním dvěma moravským lokalitám, kde němečtí dobrovolníci ASF v roce 2006 začali poskytovat služby našim klientům,
postupně přibývaly další. V roce 2008 měla Živá paměť zastoupení ve čtyřech městech a okolních regionech: v Olomouci, Ostravě,
Českých Budějovicích a v Praze.

Uživatelé služeb našich německých dobrovolníků

Služby dobrovolníků Živé paměti jsou nabízeny všem osobám, které v roce 2000 až 2006 prostřednictvím
Česko-německého fondu budoucnosti obdržely platby z titulu nucených a otrockých prací během
druhé světové války. Projekt je zaměřený primárně na přeživší oběti nacistického bezpráví. Zároveň však otevírá cestu
k předávání životních zkušeností mezi staršími a mladšími občany. Jeho další cílovou skupinou je tedy mladá generace,
zastoupená v projektu německými dobrovolníky, jejichž věk se pohybuje zpravidla kolem 20 let.
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Cíl a význam projektu
v Ve snaze poskytnout rychlou a účinnou pomoc naší hlavní cílové skupině, obětem nacionálně

socialistického bezpráví, navázala Živá paměť spolupráci s německou organizací ASF.
Tato organizace byla založena v Německu po druhé světové válce s cílem postavit se tváří v tvář
odkazu nacistického režimu. Od roku 1958 vysílá německé dobrovolníky do zemí,
které byly postiženy nacistickým bezprávím. Dobrovolníci se během svého ročního pobytu
angažují v projektech, které slouží přímo přeživším obětem nacismu nebo které se zasazují
o uchování historického a kulturního dědictví obětí.

V našem projektu dobrovolníci pečují o jednotlivé klienty individuálním způsobem.
Rozsah a frekvence návštěv a pomoci koordinuje Živá paměť.
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DOBROV

Klientům jsme nabízeli následující pomoc, respektive aktivity:
v pravidelné/týdenní návštěvy u klienta doma
v výpomoc v domácnosti, nákupy, pochůzky, doprovody
v pomoc v zahradě
v společná návštěva kulturních akcí
v diskuse nad knihou
v společné aktivity, společné vaření, konverzace, jazykový tandem
Smyslem těchto pravidelných setkání je umožnit vznik přátelských vztahů napříč generacemi a kulturními odlišnostmi. Dochází
tak přirozenou formou k vzájemnému naslouchání a k docenění osudů posledních žijících dobových svědků.
Dobrovolníci Živé paměti jsou dále zapojeni do komunitních projektů v místě svého působení. Živá paměť od roku 2006 vytváří síť
partnerských organizací v regionech, jimž nabízí možnost využívat jeden až dva dny v týdnu služeb jejích dobrovolníků pro jiné
obecně prospěšné účely. Jedná se hlavně o pomoc osobám s postižením, osobám bez přístřeší nebo o volnočasové aktivity pro děti
ze znevýhodněného prostředí, tedy těm skupinám osob, které za druhé světové války patřily k častým cílům pronásledování

VOLNÍCI
Údaje o činnosti německých dobrovolníků v roce 2008
Počet dobrovolníků

4

Zastoupené kraje

Praha, Jihočeský, Olomoucký a Moravskoslezský kraj

Počet pravidelně navštěvovaných klientů

cca 100

Frekvence návštěv

Jednou týdně/za 14 dnů

Vysílající organizace

Aktion Sühnezeichen Friedensdienste e.V., Berlin

Trvání služby dobrovolníka

12 měsíců, začátek v polovině září
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Úryvky z rozhlasové reportáže pořadu „Dobrá vůle“
o službě našich dobrovolníků v Českých Budějovicích a okolí:
Paní Z. popisuje své zkušenosti s dobrovolníkem:
„Jonathan mi pomáhá zejména s těmi pracemi ve výšce, nebo co nemůžu sama udělat dole, luxovat nebo podobné věci. Velice ochotně
a šikovně mi pomáhá. Je opravdu skvělý. Žádné práce se nebojí, což se mi líbí. Uklízí vzorně a umyl schody přepychově.“

ÚRYVKYO
Na otázku, jestli neměla problém s tím, že je to právě Němec, který jí pomáhá, odpovídá: „Řekla jsem si, že to musí být dobrý člověk,
když se chce věnovat takové práci.“

Ohlasy ze strany dobrovolníků:

Rahel, Olomouc:
„Ve středu ráno jezdím do obce Kokory. To je vesnice nedaleko Olomouce. Bydlí tam starší muž, který již nechodí dobře a bydlí sám ve velkém
domě se zahradou. Samozřejmě se již nedokáže sám postarat o dům a zahradu. Obchod s potravinami je taky daleko, takže i běžný nákup je
problém. Já mu s tím tedy pomáhám. To vše trvá nějakou chvíli, takže až kolem poledne jedu dál k manželům V., kteří bydlí na cestě zpět do
Olomouce. S pánem a s jeho dcerou, která nebydlí daleko, jdeme někdy na hřbitov. Klient již nemůže jít sám a musí se tam dopravit na vozíku,
a jelikož cesta tam je velmi špatná, zvládáme to jedině ve dvou…
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Ve čtvrtek chodím k panu F. Má jen jednu nohu a v současné době již vůbec nechodí ven. Předcházející dobrovolník Moritz s ním ještě chodil
ven, pomáhal mu ze schodů a na vozík, ale to už není možné. Tak prostě sedíme spolu v jeho obýváku, povídáme si a někdy mi hraje na piano.
Jednou mi ukázal album s fotkami starými 70 let, mimo jiné i fotky ze zničeného Berlína.“
Franz, Ostrava:
„Název Živá paměť považuji za velmi výstižný. Jednak symbolizuje přeživší oběti nacismu samotné jako živou a aktivní paměť, které se o své
vzpomínky podělí, na druhé straně je výsledek práce Živé paměti živou pamětí, protože problematika holocaustu a nacistického bezpráví není
předávána jen formou knih, ale živou formou, prostřednictvím setkání se svědky té doby a prostřednictvím návštěv nás německých
dobrovolníků u nich doma…“
„Staří pánové se vždy těší na mou návštěvu, na to určité zpestření. Sociální kontakt je pro ně velmi důležitý, protože mnozí z nich již
nejsou schopni chodit sami ven, a jsou proto vázáni na svůj byt. Moje pomoc spočívá v tom, že jim naslouchám, že s nimi hovořím,
beru je vážně, a tím jim dokazuji, že jsou pro mě důležití a cením si jich.“

OHLASY
Aaron, Praha:
„Mám svou práci se starými lidmi velmi rád. Veselé tváře a malé dárky, jako například čokoláda nebo ovoce, kterými mě odměňují,
dokládají, že jsou za mou pomoc vděční… Jestli jsem se něco naučil, tak to, že nejdůležitější je, abych tu pro ně prostě byl, aby nebyli
tak osamoceni.“
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ODBORNÉ PORADENSTVÍ PŘI PODÁVÁNÍ ŽÁDOSTÍ
O PLATBY ZA PRÁCI V NACISTICKÝCH GHETTECH
V období od ledna do března 2008 pracovníci Živé paměti poskytovali odborné poradenství osobám žádajícím si o platbu za práci
v nacistických ghettech pro osoby židovského původu (tzv. Anerkennungsleistungen).

Cílová skupina
Cílovou skupinou byly osoby internované z rasových důvodů v ghettech zřízených nacisty (na území tehdejší Německé říše, na
území do ní začleněných nebo území okupovaném), které tam během svého pobytu pracovaly.

Cíle odborného poradenství
v Pomoci žadatelům správně vyplnit žádosti a další příslušné formuláře v německém jazyce

a připravit je k odeslání
v Docílit uznání nároku na platbu za práci v nacistických ghettech (tzv. Anerkennungsleistungen)
a dopomoci tak osobám z uvedené cílové skupiny k získání německého důchodu
za práci v nacistických ghettech (tzv. ghetto-důchod podle ZRBG – Zákona o platbě důchodů
za práci v ghettu)
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PORAD

Činnost
Písemně bylo osloveno přes 660 osob z celé ČR, které připadaly v úvahu jako potenciální
příjemci platby. Poradenství bylo poskytnuto více než dvěma třetinám z těchto osob,
a to následující formou:

v Ve většině případů: vyplnění žádostí a formulářů v německém jazyce při osobní návštěvě v kanceláři Živé paměti

(zde také vytvoření a přiložení kopií potřebných osobních dokumentů), dále ve vybraných domovech pro seniory,
v prostorách židovských obcí (Ostrava, Olomouc, Brno, Plzeň, Teplice).

v V menší míře: vyplnění žádostí a formulářů v německém jazyce v rámci telefonického kontaktu.
v Mnoho žadatelů se na pracovníky Živé paměti obracelo opakovaně s žádosti o různorodou následnou pomoc.
V současné době německá strana postupně vyřizuje všechny přijaté žádosti a vyplácí finanční částky žadatelům.
Živá paměť, o.p.s., nadále zajišťuje podporu a poradenství žadatelům v komunikaci s německou stranou.
Dále poskytuje informace týkající se vyřizování žádostí.

DENSTVÍ
Příspěvek na domácí péči pro paní Lenku Reinerovou.

Obecně prospěšná společnost Živá paměť zprostředkovala poskytnutí příspěvku na domácí péči
pro paní Lenku Reinerovou, poslední českou německy píšící spisovatelku a překladatelku.
Na podnět Pražského literárního domu německy píšících autorů příspěvek pro paní Lenku Reinerovou
poskytla Kancelář prezidenta německého Spolkového sněmu.

Od února do června jsme měsíčně paní Lence Reinerové finančně přispívali na domácí péči,
což jí pomáhalo v obtížné zdravotní situaci. Bohužel, paní Lenka Reinerová dne 27. června 2008 zemřela.
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PŘÍSPĚVE
Z
Lenka Reinerová

Narodila se 17. května 1916 v Praze. Navštěvovala německé gymnázium,
od roku 1936 pracovala v časopise AIZ, vydávaném německými emigranty v ČSR.

V roce 1939 opustila Československo a přes Francii a Maroko se dostala do Mexika,
kde přečkala druhou světovou válku. V roce 1945 odjela se svým jugoslávským
manželem do Bělehradu, o tři roky později se vrátila do Prahy.
Na začátku padesátých let strávila patnáct měsíců ve vězení,
aniž byla konkrétně obviněna. V šedesátých letech pracovala jako šéfredaktorka
časopisu Im Herzen Europas, po roce 1969 se živila tlumočením.

Od osmdesátých let začaly vycházet její knihy, nejprve v Německu,
po roce 1989 i u nás. V České republice dosud vyšly knihy Kavárna nad Prahou (2001),
Všechny barvy slunce a noci (2002), Vůně mandlí (2004) a Praha bláznivá (2005).
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EK
ZMIZELÍ
INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ ČINNOST
Zmizelí Romové a Romové dnes

Již čtvrtým rokem pokračoval přednáškový cyklus „Zmizelí Romové a Romové dnes“, jehož cílem je zprostředkovat setkání
mládeže s pamětníkem romského holocaustu a připomenout tak tragický osud českých, moravských a slovenských Romů za druhé
světové války. Jedním z dalších cílů projektu je také poukázat na nutnost uvědomit si příčiny tzv. romské „odlišnosti“ a přispět
k prevenci xenofobních nálad, které jsou zejména mezi mládeží na vzestupu.

V roce 2008 s námi na projektu nadále spolupracovala paní Emílie Machálková,
která navštěvovala školy a prezentovala svůj životní příběh i osud celé své rodiny za druhé světové války.
Podařilo se uskutečnit pět setkání na českých a moravských školách; celkem se tak projektu zúčastnilo
218 žáků základních a studentů středních škol včetně osmi pedagogů.

27

Během každého setkání na školách bylo využito multimediálního výukového materiálu na CD-ROM a powerpointové prezentace
přednášky Zmizelí Romové a Romové dnes, jež se osvědčila již v minulém roce. Letos byl tento výukový materiál doplněn o audio
nahrávky pamětníků romského holocaustu. Inovovaný výukový materiál obdržela bezplatně každá škola účastnící se projektu.
Ve školním roce 2007/2008 a 2008/2009 probíhala na stránkách www.kapura.cz vědomostní žákovská soutěž na téma:
„Co si myslíš? Je česká společnost vůči menšinám nesnášenlivá?“
V následujícím školním roce se téma soutěže týkalo vnímání Romů majoritní společností v průběhu 20. století.
Po celou dobu trvání soutěže měli žáci a studenti možnost vyjadřovat své názory k vyhlášeným tématům.
Soutěže se zúčastnili žáci a studenti ze dvanácti škol zapojených do projektu.

ROMOVÉ
DOKUME
Výhru v podobě digitálního fotoaparátu získal student Gymnázia J. V. Jirsíka v Českých Budějovicích.
Soutěž podpořila věcným darem (digitální fotoaparát) společnost Olympus C&S, spol. s r.o.

Projekt Zmizelí Romové a Romové dnes byl v roce 2008 podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy,
Českou radou pro oběti nacismu, Nadačním fondem a společností Olympus C&S, spol. s r.o.
Více informací o projektu naleznete na našich internetových stránkách www.kapura.cz
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DOKUMENTACE OSUDŮ AKTIVNÍCH ODPŮRCŮ NACISMU,
kteří byli po skončení druhé světové války postiženi v souvislosti s opatřeními uplatňovanými
v Československu proti tzv. nepřátelskému obyvatelstvu
Do realizace tohoto projektu se Živá paměť zapojila jako jeden z partnerů Ústavu pro soudobé
dějiny, podílejících se na nahrávání rozhovorů s pamětníky. Celkem naše společnost v letech 2007
a 2008 uskutečnila 17 životopisných rozhovorů s německými odpůrci nacismu nebo s jejich přímými
potomky. Ke každé nahrávce byl pořízen její doslovný přepis, protokol o průběhu rozhovoru,
kopie dobových dokumentů, stručný životopis a fotografie pamětníka. Takto zpracované rozhovory
rozšířily dokumentační sbírku Živé paměti. Rozhovory se zároveň staly součástí širšího souboru
životopisných interview, pořízených ostatními účastníky projektu.

É
ENTACE
Shomážděné materiály jsou postupně prezentovány veřejnosti. Již v závěru roku 2007 byla
v Ústí nad Labem slavnostně zahájena putovní výstava „Zapomenutí hrdinové“,
která se v následujícím roce představila také v Děčíně, Liberci, Litoměřicích, drážďanském památníku
Münchner Platz a v berlínském Willy-Brandt-Haus. Za všechny publikace vydané v roce 2008 jmenujme práci „Československu
věrni zůstali. Životopisné rozhovory s německými antifašisty“, vydanou Ústavem pro soudobé dějiny.
V knize se nacházejí životopisné medailony dvou pamětníků, kteří poskytli rozhovor pracovníkům Živé paměti.
Slavnostním vyvrcholením dokumentačního projektu byla ve dnech 11.-12. září 2008 mezinárodní konference
„Zapomenutí hrdinové“ v Ústí nad Labem s početnou účastí historiků, archivářů, pedagogických pracovníků, novinářů,
ale také významných osobností veřejného života. Konferenci zahájili ministr zahraničních věcí ČR Karel Schwarzenberg
a předseda zemské vlády Spolkové země Sasko Stanislaw Tillich. V rámci odborné sekce byly představeny jednotlivé
složky projektu: archivní výzkum, práce s pamětníky, vzdělávací či osvětové aktivity.
Zástupce Živé paměti vystoupil se svým příspěvkem v rámci bloku věnovaného „orální historii“.

Veškeré informace o projektu, oslovených pamětnících a uskutečněných rozhovorech jsou dostupné
na www.afa-dokumentace.usd.cas.cz; www.zapomenutihrdinove.cz
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TOTÁLNĚ NASAZENÍ.
NUCENÁ PRÁCE ČESKÉHO OBYVATELSTVA PRO TŘETÍ ŘÍŠI.
Živá paměť se stala projektovým partnerem výstavního projektu Česko-německého fondu budoucnosti nazvaného
„Totálně nasazeni. Nucená práce českého obyvatelstva pro Třetí říši“, který mapoval osudy českých nuceně nasazených.
V rámci tohoto partnerství vytvořila v období od ledna 2008 do dubna 2008 k výstavě doprovodný film. Dokument doplňoval
výstavu a německy mluvícímu publiku blíže představoval osudy českých nuceně nasazených. Filmový materiál v celkové délce
40 minut tvořily úryvky rozhovorů s deseti pamětníky z České republiky, jejichž vzpomínání bylo natočeno profesionálním
způsobem na filmovou kameru. Živá paměť zajistila přepis filmového materiálu na DVD, transkripci rozhovorů a jejich překlad
do německého jazyka. Kritériem výběru pamětníků byla především síla a věrohodnost jejich výpovědi, která výstižným způsobem
ilustrovala osudy českých nuceně nasazených.
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ROČNÍ ÚČETNÍ UZÁVĚRKA
Živá paměť o.p.s. -

výkaz

Rozvahy

roční

účetní

závěrky

Živá paměť o.p.s. -

ke dni 31.12.2008

ROZVAHA

Název účetní jednotky

v plném rozsahu

ke dni 31.12.2008
(v celých tisících Kč)

Minimální závazný výčet
informací podle vyhlášky č.
504/2002 Sb.

Identifikační číslo

Označení
a

AKTIVA
b

A.

Dlouhodobý majetek

A. I.

Dlouhodobý nehmotný majetek celkem

A. II.

Dlouhodobý hmotný majetek celkem

A. II. 4. Samostatné movité věci a soubory movitých věcí
A. III.

Dlouhodobý finanční majetek celkem

A. IV.

Oprávky k dlouhodobému majetku celkem

A. IV. 7. Oprávky k samostatným movitým věcem a souborům movitých věcí
B.

Krátkodobý majetek celkem

B. I.

Zásoby celkem

B. II.

Pohledávky celkem

B. II. 1. Odběratelé
B. II. 4. Poskytnuté provozní zálohy
B. II. 18. Dohadné účty aktivní
B. III.

Krátkodobý finanční majetek celkem

B. III. 1. Pokladna
B. III. 3. Účty v bankách
B. IV.

Jiná aktiva celkem

B. IV. 1. Náklady příštích období
B. IV. 2. Příjmy příštích období
AKTIVA CELKEM
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Živá paměť o.p.s.

Vlastní zdroje celkem

A. I.

Jmění celkem

Sídlo účetní jednotky

A. I.

1. Vlastní jmění

A. I.

2. Fondy

Stav k prvnímu dni úč. období Stav k poslednímu dni úč. obd.
1
2

11
0
44
44
0
-33
-33
692
0
55
35
5
15
530
35
495
107
61
46
703

PASIVA
b

A.

Na Poříčí 12
Praha 1

27 10 53 00

Označení
a

0
0
44
44
0
-44
-44
415
0
201
0
5
196
123
34
89
91
71
20
415

A. II.

výkaz

Rozvahy

roční

účetní

závěrky

ke dni 31.12.2008

Stav k prvnímu dni úč. období Stav k poslednímu dni úč. obd.
3
4

591
388
5
383
203
x
203
112
0
0
10
1
0
7
1
1
102
30
72
703

Výsledek hospodaření celkem

A. II. 1.

Účet výsledku hospodaření

A. II. 2.

Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení

B.

Cizí zdroje

B. I.

Rezervy celkem

B. II.

Dlouhodobé závazky celkem

B. III.

Krátkodobé závazky celkem

B. III. 1. Dodavatelé
B. III. 4. Ostatní závazky
B. III. 5. Zaměstnanci
B. III. 8. Daň z příjmů
B. III. 9. Ostatní přímé daně
B. IV.

Jiná pasiva celkem

B. IV. 1. Výdaje příštích období
B. IV. 2. Výnosy příštích období

362
591
5
586
-229
-229
x
53
0
0
44
41
1
0
0
2
9
4
5
415

ÚČET

______________________________________________

PASIVA CELKEM

Sestaveno dne

Podpisový záznam statutárního orgánu účetní jednotky

11.5.2009

Právní forma účetní jednotky

.

14:00

Poslání organizace

humanitární projekty, poradenské a asistenční služby obětem nacismu,

obecně prospěšná společnost

prohlubování historického povědomí a porozumění mezi národy

______________________________________________

Živá paměť o.p.s. - Výkaz zisku a ztráty roční účetní závěrky ke dni 31.12.2008
Živá paměť o.p.s. - Výkaz zisku a ztráty roční účetní závěrky ke dni 31.12.2008

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY

Název účetní jednotky

Označení

Název ukazatele

Živá paměť o.p.s.

a

b

v plném rozsahu

ke 27 10 53 00
(v celých tisících Kč)

Minimální závazný výčet
informací podle vyhlášky č.
504/2002 Sb.

Sídlo účetní jednotky

Na Poříčí 12
Praha 1

Identifikační číslo
27 10 53 00

Hlavní
5

Název ukazatele

a

b

A.

Náklady

A. I.

Spotřebované nákupy celkem

A. I. 1. Spotřeba materiálu
A. I. 2. Spotřeba energie
A. II.

Služby celkem

A. II. 6. Cestovné
A. II. 7. Náklady na reprezentaci
A. II. 8. Ostatní služby
A. III.

Osobní náklady celkem

Hlavní
5

78
66
12
1 646
48
15
1 583
2 087
1 592
492
3
0
17
6
11
11
11
123
123
0
3 962

Činnosti
Hospodářská
6

Celkem
7

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

78
66
12
1 646
48
15
1 583
2 087
1 592
492
3
0
17
6
11
11
11
123
123
0
3 962

152
152
0
0
1
1
0
2 210
2 210
1 370
1 370
3 733
-229
0
-229

Tržby za vlastní výkony a za zboží celkem

B. I.

2. Tržby z prodeje služeb

B. I.
B. II.

Změny stavu vnitroorganizačních zásob celkem

B. III.

Aktivace celkem

B. IV.

Ostatní výnosy celkem

B. V.

Tržby z prod. majetku, zúčt. rezerv a OP celkem

B. VI.

Přijaté příspěvky celkem

B. VI. 27. Přijaté příspěvky (dary)
B. VII.

Provozní dotace celkem

B. VII. 29. Provozní dotace
VÝNOSY CELKEM
C.
C.
D.

Celkem
7

Výnosy

B.

B. IV. 15. Úroky
Označení

Činnosti
Hospodářská
6

Výsledek hospodaření před zdaněním (+ / -)
34. Daň z příjmů
Výsledek hospodaření po zdanění (+ / -)

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

152
152
0
0
1
1
0
2 210
2 210
1 370
1 370
3 733
-229
0
-229

TNICTVÍ
A. III. 9. Mzdové náklady

A. III. 10. Zákonné sociální pojištění
A. III. 12. Zákonné sociální náklady

A. IV.

Daně a poplatky celkem

A. V.

Ostatní náklady celkem

A. V. 21. Kursové ztráty

A. V. 24. Jiné ostatní náklady

A. VI.

Odpisy, pr. majetek, tvorba rezerv a 0P celkem

A. VI. 25. Odpisy dlouh. nehmotného a hmotného majetku
A. VII.

Poskytnuté příspěvky celkem

A.VII. 32. Poskytnuté příspěvky

A. VIII.

Daň z příjmů celkem

NÁKLADY CELKEM

Sestaveno dne

Podpisový záznam statutárního orgánu účetní jednotky

11.5.2009

Právní forma účetní jednotky

.

14:00

Poslání organizace

humanitární projekty, poradenské a asistenční služby obětem nacismu,

obecně prospěšná společnost

prohlubování historického povědomí a porozumění mezi národy
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ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA

AUDIT
PODĚ
34

PODĚKOVÁNÍ
Děkujeme všem dárcům a příznivcům za laskavou podporu a spolupráci.

DOTACE A DARY
Fonds „Erinnerung und Zukunft“ der Stiftung „Verantwortung, Erinnerung und Zukunft“
Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR
Ministerstvo školství mládeže a tělovýchovy ČR
Výbor dobré vůle – nadace Olgy Havlové
Česká rada pro oběti nacismu, nadační fond

KOMERČNÍ DÁRCI A SPONZOŘI
Olympus C&S, spol.s.r.o.
Airwaynet, a.s.

PARTNEŘI A SPOLUPRACOVNÍCI
Aktion Sühnezeichen Friedensdienste
Servitus, o.s.
Nadace Brücke / Most
Velvyslanectví Spolkové republiky Německo v ČR
Muzeum romské kultury
Step 21 – Initiative für Toleranz und Verantwortung
Velvyslanectví ČR v Berlíně
Sdružení nuceně nasazených Olomouc, o.s.
Sdružení obětí nacismu Karlovarského kraje
Charita Ostrava
Diecézní charita České Budějovice
Národní rada osob se zdravotním postižením ČR
Agentura domácí péče JAS, Židovská obec Brno
Česká alzheimerovská společnost
Ústav pro soudobé dějiny AV ČR
Euregio Egrensis, Arbeitsgemeinschaft Bayern, e.V.
Památník Flossenbürg
Nadace Heinricha Bölla se sídlem v Saarbrückenu
Pražská informační služba
Národní galerie v Praze
Městská knihovna v Praze
Pražský literární dům autorů německého jazyka
Goethe-Institut Prag

ĚKOVÁNÍ

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2008 | ŽIVÁ PAMĚŤ, O.P.S.

