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SLOVO ÚVODEM
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V roce 2012 jsme si připomněli hned
několik historických výročí. Uplynulo
sedm desetiletí let od atentátu na
„zastupujícího říšského protektora“
a následných tragických dní: vyhlazení
Lidic a Ležáků a celé takzvané druhé
heydrichiády. Před sedmdesáti lety ale
došlo i k jiné zlomové události, byť se již
o ní dnes dočteme převážně jen v odborné
literatuře: v březnu 1942 byl v Německu
vytvořen úřad generálního zmocněnce
pro pracovní nasazení v čele s Fritzem
Sauckelem. Se jmenováním tohoto
„největšího otrokáře od dob egyptských
faraonů“, jak byl Sauckel po válce právem
označen, nabralo nucené pracovní
nasazení v celé okupované Evropě —
tehdejší protektorát nevyjímaje — zcela
nové obrátky. Mnozí pamětníci těchto
událostí jsou dodnes mezi námi a stále
mohou vydat svědectví o tom, co by
nemělo být zapomenuto.

Dát pamětníkům příležitost vyprávět,
zaznamenávat jejich vzpomínky,
zprostředkovat jejich zážitky a zkušenosti
dříve narozeným, ale také pomáhat
přeživším obětem nacismu v jejich
každodenním životě — taková byla
i v roce 2012 motivace projektů naší
obecně prospěšné společnosti.

Některé z nich jsou projekty
dlouhodobými. V první řadě se jedná
o „Kontaktní centra pro oběti nacismu
a mezigenerační dialog“. V současné době
zajištujeme činnost jednoho pražského
a čtyř regionálních center: v Českých
Budějovicích, Olomouci, Ostravě a Ústí
nad Labem. Z jejich programové nabídky
zde připomeňme alespoň jarní koncert
Pro oběti nacismu, který se jako již
tradičně uskutečnil v klášteře sv. Anežky
v Praze na Starém Městě, tentokrát za
spolupráce pražské Akademie múzických
umění. Vedle kontaktních center, jež se
zaměřují hlavně na volný čas pamětníků
a edukativní úkoly, působí v pražském
sídle naší společnosti „Poradna pro
oběti nacismu“. Ta v roce 2012 vstoupila
již do šestého roku svého fungování.
Třetím z páteřních projektů Živé jsou
přednáškové cykly, do nichž se v roce 2012
zapojili žáci, studenti a učitelé dvanácti
škol. A nutno dodat, že na většině
z uvedených aktivit se kromě stálých
pracovníků Živé paměti podílejí také
čeští a němečtí dobrovolníci, bez nichž
si každodenní život obecně prospěšné
společnosti již také nedovedeme představit.

Těší nás, že vedle těchto našich
dlouholetých a osvědčených činností
se každým rokem objevují také nové
příležitosti. Počátkem roku 2012 jsme
zahájili dvouletý projekt „Speciální
sociální pomoc pro přeživší oběti
nacismu v ČR“, soustřeďující se na dvě
sociálně znevýhodněné cílové skupiny:
na imobilní oběti nacismu a romské
oběti nacismu. Romské tematiky se týkají
také semináře přibližující příslušníkům
Policie ČR různé formy diskriminace
romského obyvatelstva v České republice.
Své zkušenosti na poli sociálních služeb
jsme zúročili v odborné studii „Situace
v oblasti péče poskytované přeživším
holocaustu a ostatním obětem nacistické
perzekuce na území ČR“, zpracované pro
Evropský institut odkazu šoa. Dobrou
zprávou a impulsem pro rozvoj našich
badatelských a didaktických aktivit je
to, že Živá paměť zvítězila ve výběrovém
řízení na natočení a zpracování bezmála
dvacítky filmových rozhovorů s pamětníky
nacistické perzekuce v Moravskoslezském
kraji.

Tolik jenom stručné shrnutí. Podrobnosti
o těchto i dalších aktivitách nabízejí
následující stránky. Na tomto místě
bych chtěl pouze vyzvednout, že živá je
nejenom paměť, kterou chceme uchovat,
ale i sama obecně prospěšná společnost.
Jestliže jsem na začátku zmínil některá
velká a neblahá výročí naší historie,
připomenu závěrem, že na rok 2013
připadne jedno menší, ale o to radostnější
jubileum: deset let od založení Živé paměti.
Jak je jasné už z těchto řádků, dočká se jej
oslavenkyně v dobré kondici. Všem, kteří
jste se o to zasloužili účastí na našich
projektech, podporou nebo jen zájmem
o naši práci, patří náš nejsrdečnější dík!
Za zakladatele a správní radu
Martin Hořák
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ZÁKLADNÍ INFORMACE
O SPOLEČNOSTI

Posláním společnosti je
— péče o společný odkaz osob
pronásledovaných totalitními
režimy a s ní související informační
a vzdělávací činnost,

Obecně prospěšnou společnost
Živá paměť založili 8. prosince 2003
pracovníci Kanceláře pro oběti nacismu
— zprostředkování dialogu mezi
Česko-německého fondu budoucnosti.
mladou generací a posledními žijícími
svědky nacistického pronásledování,
— poskytování poradenských
a asistenčních služeb osobám
pronásledovaným totalitními režimy,
zejména nacionálním socialismem.

Zakladatelé
Společnost je zapsaná v rejstříku
obecně prospěšných společností
u Městského soudu v Praze, oddíl O, vložka 307.
Den zápisu: 8. 12. 2003
IČ: 27 105 300
DIČ: CZ 27 105 300

Mgr. Jana Havlíková
Mgr. Martin Hořák
PhDr. Tomáš Jelínek Ph.D.
Mgr. Lucie Kazdová
PhDr. Darina Sedláčková
Martin Thiel

Sídlo: Na Poříčí 12, 110 00 Praha 1
Telefon: +420 224 872 750
Fax: +420 224 872 720
E-mail : info@zivapamet.cz
Web: www.zivapamet.cz

Správní rada

Bankovní spojení:
ČSOB, a. s., Na Poříčí 24, Praha 1
Č. ú.: 188 401 614/0300
IBAN: CZ12 0300 0000 0001 8840 1614

Mgr. Martin Hořák, předseda
PhDr. Darina Sedláčková, místopředsedkyně
PhDr. Tomáš Jelínek, Ph.D., člen

Dozorčí rada
Mgr. Lucie Kazdová, předsedkyně
Mgr. Jana Havlíková, místopředsedkyně
Martin Thiel, člen

Statutární zástupce
Mgr. Pavel Voves, ředitel společnosti

Naši pracovníci
Sociální činnost
Poradna pro oběti nacismu
PhDr. Dana Pokorná, vedoucí poradny
Mgr. Lucie Ehrenbergerová, sociální pracovnice
Markéta Zbránková, Dis., sociální pracovnice

Informační, vzdělávací
a dokumentační činnost
Zmizelí Romové a Romové dnes,
vzdělávací program pro školy
Mgr. Pavel Voves, koordinátor projektu

Kontaktní centra pro oběti nacismu
a mezigenerační dialog v ČR

Lidé?!
Vzdělávací program pro Policii ČR
o různých formách diskriminace
Romů a Sintů

Mgr. Viola Jakschová, koordinátorka Kontaktního
centra pro oběti nacismu a mezigenerační dialog
Praha

Mgr. Pavel Voves, koordinátor projektu
Mgr. Robert Křístek, asistent koordinátora
projektu

PhDr. Darina Sedláčková, koordinátorka
Regionálních kontaktních center pro oběti nacismu
a mezigenerační dialog

Nahrávání příběhů pamětníků
druhé světové války

Jarmila Pláteníková, asistentka koordinátorky
Kontaktního centra pro oběti nacismu
a mezigenerační dialog Praha

Šárka Jarská, Ph.D., koordinátorka projektu

Lada Šipková, asistentka koordinátorky
Regionálních kontaktních center pro oběti nacismu
a mezigenerační dialog

Dobrovolníci pomáhají
obětem nacismu
Mgr. Meret Brandner, koordinátorka dobrovolníků

Speciální sociální pomoc obětem
nacismu v ČR
Mgr. Alena Větrovcová, koordinátorka projetu
Mgr. Jiří Opluštil, sociální pracovník
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SOCIÁLNÍ
ČINNOST
1.

8

sociální
činnost

PORADNA 
PRO OBĚTI NACISMU

nostních důvodů (vězni koncentračních, internačních, pracovně výchovných táborů, ghett, osoby
deportované na nucené práce apod.). Služeb odborného sociálního poradenství mohou využívat také
rodinní příslušníci těchto osob.

Nabídka služeb poradny
— Poskytování informací o dávkách systému
státního sociálního zabezpečení a sociálních
službách v ČR s akcentem na možné výhody
pro naši cílovou skupinu.

— Poskytování specifického odborného
Poradna pro oběti nacismu (dále jen poradna) poradenství při podávání žádostí o platby
poskytuje služby odborného sociálního poraden- za práci v nacistických ghettech.
ství od roku 2007, kdy byla založena. Poradna má
celorepublikovou působnost a jako poskytovatel — Podpora klientů, aby mohli v plné míře
sociální služby odborného sociálního poradenství uplatňovat svá práva a oprávněné zájmy.
je zaregistrována pod číselným identifikátorem
9689284. Činnost poradny v roce 2012 finančně — Zprostředkování kontaktů na organizace,
podpořilo Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR které by se mohly podílet na řešení nepříznivé
a Nadační fond obětem holocaustu.
sociální situace klientů, a tím přispět k jejímu
pozitivnímu vyřešení.

Cíl poradny

— Psychosociální podpora klientů.

Hlavním cílem poradny je podporovat oběti nacismu a pomáhat jim v tom, aby se jejich sociální situace vyrovnala nebo zlepšila, aby mohly zůstat co
nejdéle ve svém přirozeném prostředí a vést plno- V roce 2012 bylo poskytnuto 227 uživatelům celkem
403 konzultací, z toho 171 konzultací se týkalo prohodnotný život.
blematiky poskytování starobních a pozůstalostních
důchodů za práci v nacistických ghettech za druhé
světové války. Dalším nejčastějším tématem bylo
sociální zabezpečení včetně sociálních dávek, byUživateli služeb poradny jsou oběti nacismu, tj. nej- tová problematika včetně přemístění do rezidenčstarší věková skupina seniorů. Jsou to osoby, které ních zařízení určených seniorům (zejména Domovy
byly v období druhé světové války perzekuovány pro seniory), odškodnění za otrockou či nucenou
z rasových, politických, náboženských nebo národ- práci z prostředků německé nadace Odpovědnost,

č. 1:
klientů Graf
dle jednotlivých
krajů ČR v %
připomínka a budoucnost (Stiftung EVZ)1Podíl
a sousedského soužití. Řada uživatelů se na poradnu obrace- Počet jednotlivých druhů
la opakovaně. Sociální službu odborného sociálního intervencí v roce 2012
poradenství poskytovali pracovníci poradny telefoSloupec B
nicky, písemně a rovněž formou osobních konzultací v kanceláři poradny nebo v terénu (např. u klienta
250
doma). Tabulka č. 1 a graf č. 1 ukazují počty jednotlivých druhů intervencí.
200

Tabulka č. 48,6%
1:
50,0%
Počet jednotlivých druhů
intervencí v roce 2012
Druhy intervencí
40,0%
Telefonická
Osobní v kanceláři
Osobní v terénu
Písemná
Celkem

30,0%

100

0,0%

207
Sloupec B

Počet
207
55
71
70
403

4,7% 4,5%

126

50

70

0
Telefonická
Osobní (v kanceláři
nebo v terénu)

0,5%

Činnost poradny v roce 2012

Cílová skupina

Písemná

Jak je patrno z tabulky č. 2 a grafu č. 2, nejvíce intervencí bylo uskutečněno v Praze. Tato situace byla
způsobena dobrou místní dostupností poradny pro
pražské klienty. Poměrně vysoce jsou zastoupeny také kraje Moravskoslezský, Jihočeský, Ústecký
a Olomoucký, v nichž naše společnost realizovala
projekt Dobrovolníci pomáhají obětem nacismu
a kde byla rovněž provozována Regionální kontaktní centra pro oběti nacismu
48,6%
a mezigenerační dialog. Uživate50,0%
li služeb odborného sociálního
40,0%
poradenství tak byli často právě
uživatelé ostatních služeb posky30,0%
tovaných naší společností v rám20,0%
ci výše zmíněných projektů.

5,4%

Praha
Středočeský
Plzeňský
Jihočeský
Královéhradecký
Vysočina
Pardubický
Jihomoravský
Liberecký
Ústecký
Zlínský
Olomoucký
Moravskoslezský
zahraničí
Celkem

0,0%

Procentuální
vyjádření
48,6
4,7
0,5
5,4
0,90
0,5
0,5
1,5
0,2
13,8
0,5
11,4
6,7
4,7
100

13,9%
Graf
č. 2:
Podíl intervencí v jednotlivých
11,4%
krajích ČR v roce 2012
Podíl klientů dle jednotlivých krajů ČR v %

1,0% 0,5%
0,5% 1,5%
0,2%

10,0%

1/ Výplaty humanitárních dávek z prostředků Stiftung EVZ
na území ČR byly na přelomu let 2006/2007 kompletně ukončeny
a v současné době neexistuje žádná možnost k podání žádosti
o tyto dávky, neboť právní lhůta vypršela k 31. 12. 2001.

Počet
intervencí
196
18
2
22
4
2
2
6
1
56
2
46
27
19
403

Kraj

150

20,0%
10,0%

Tabulka č. 2:
Počet intervencí v jednotlivých
krajích ČR v roce 2012

4,7% 4,5%

0,5%

6,7%

0,5%

13,9%

5,4%
1,0% 0,5%
0,5% 1,5%
0,2%

11,4%
0,5%

6,7%
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Specifické poradenství
ohledně získání starobních či
pozůstalostních důchodů za
práci v nacistických ghettech
Toto poradenství je integrální součástí činnosti poradny od jejího vzniku v roce 2007, zároveň však vykazuje natolik specifické rysy, že jeho výsledky uvádíme pro účely této zprávy samostatně.

Cíl projektu
Cílem specifického poradenství je dosažení pozitivního vyřešení oprávněných žádostí o starobní
či pozůstalostní důchod za práce konané v době
druhé světové války v nacistických ghettech (tzv.
Ghettorente) dle spolkového Zákona o platbě důchodů za práci v ghettu (ZRBG) a dále žádostí
o Uznávací dávku za práci v nacistickém ghettu
(Anerkennungsleistung).

Druhy konzultací

Činnost v roce 2012

Příběhy klientů

Graf č. 1:
Počet jednotlivých druhů
V průběhu roku 2012 bylo s klienty uskutečně- konzultací v roce 2012

no 1 114 intervencí, z toho 943 právních. Vysoký
počet právních intervencí, které byly poskytnuty
právníkem Martinem Thielem, je reakcí na změnu
podmínek ve vyplácení tzv. Ghettorente a Anerkennungsleistung. Změna spočívá v tom, že od července
2011 je možný souběh obou těchto výplat. Stále více
klientů se na nás obracelo se specifickými problémy, které vyžadovaly právní poradenství. Vzhledem
k náročnosti celého procesu vyřízení žádosti nás
klienti kontaktovali opakovaně. Kromě konzultací
uskutečněných s klienty proběhlo také 287 intervencí s institucemi, s nimiž bylo nutné jednat v zájmu žadatelů za účelem uznání jejich oprávněných
nároků.

Telefonická

773

240

101

Osobní (v kanceláři či
doma u klienta)
Písemná

Konkrétní formy pomoci
poskytované klientům

Poradenství bylo poskytováno celorepublikově, pro- — Vyplňování různých druhů žádostí a formulářů
to byl nejčetnějším kontaktem s klienty kontakt te- v německém, českém nebo anglickém jazyce a vylefonický. Ostatní intervence se uskutečňovaly for- tvoření a přiložení kopií potřebných osobních domou osobní návštěvy v naší kanceláři či u klientů kumentů.
doma, pokud to vyžadovala situace, např. zdravotní — Podpora při jednání s příslušnými německými
stav klienta. Kontakt písemnou formou byl méně i českými úřady a institucemi: Deutsche Rentenčastý. Přehled jednotlivých druhů konzultací ukazu- versicherung Bayern Süd v Landshutu, Deutsche
Cílová skupina
Rentenvesicherung v Berlině; Bundesamt für zentjí tabulka č. 1 a graf č. 1.
rale Dienste und offene Vermögensfragen v Bonnu;
Cílovou skupinou jsou osoby, které byly v období
Deutshe Post AG – Renten Service; právnická kancedruhé světové války z rasových důvodů internová- Tabulka č. 1:
lář RAe Görnandt Heinz Thiel v Düsseldorfu, Česká
ny v ghettech zřízených nacisty v tehdejší Německé Přehled jednotlivých druhů
správa sociálního zabezpečení, banky a organizace
říši, na územích do ní začleněných nebo Německem konzultací s klienty v roce 2012
zastupující žadatele, zejména Židovské obce v ČR.
okupovaných, v těchto ghettech pracovaly, dnes
— Překlad korespondence.
jsou v seniorském věku a žádají o starobní důchod
— Urgence nevyřízených žádosti.
Druh konzultace
Počet
za tuto práci, a dále žadatelé o pozůstalostní dů- Telefonická
— Objasňování důchodových výměrů.
773
chod., tj. pozůstalí po výše uvedených osobách (vdo— Právní poradenství ohledně uznávání náhradních
Osobní (v kanceláři či doma u klienta)
101
vy a vdovci).
dob pojištění, nároků na platbu AnerkennungsleisPísemná (poštou)
240
tung, sepisování odvolání proti nepřiznání důchoCelkem
1 114
du nebo proti rozhodnutí o přiznané výši důchodu
apod.
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Pan B. byl poprvé v kontaktu s poradnou v roce 2007,
kdy se na nás obrátil kvůli pomoci s vyřízením
starobního důchodu ze Spolkové republiky Německo
(tzv. Ghettorente), na který měl nárok, protože za druhé
světové války pracoval v nacistickém ghettu. S pomocí
pracovníků poradny klient vyplnil potřebné formuláře
nutné pro získání důchodu a spolu s pracovníky
poradny také doplnil chybějící doklady. Klient byl
v tomtéž roce osloven s nabídkou využívat služeb
německého dobrovolníka, jenž by za ním docházel na
návštěvy, pomáhal mu v domácnosti, doprovázel ho na
procházky, úřady či k lékaři apod. Klient tuto nabídku
odmítl. Klientovi bylo dále nabídnuto bezplatné odborné
sociální poradenství při řešení problémů v oblastech
sociálního zabezpečení, bydlení, zdravotní péče či při
jednání s úřady. Od roku 2007 proběhlo s klientem
celkem deset intervencí.
Na konci loňského roku se na nás obrátil syn pana B.,
který dobře znal naši organizaci a měl v ni důvěru.
Požádal nás o vypracování podpůrného dopisu pro
svého otce, který potřeboval poúrazovou hospitalizaci,
nejlépe ve Vojenské nemocnici v Olomouci na oddělení
LDN nebo v jiném odborném léčebném ústavu.
Vojenská nemocnice v Olomouci dle mínění syna pana B.
poskytuje v kraji tu nejlepší péči, a proto měl velký zájem
umístit svého otce právě do tohoto zařízení. Oddělení
LDN této nemocnice však akceptuje pouze klienty,
kteří jsou držiteli Osvědčení dle zákona 255/1946 Sb.,
vydávaného Ministerstvem obrany ČR. Pan B. na toto
osvědčení na základě svého válečného osudu nemá
nárok, ovšem napsali jsme panu B. podpůrný dopis
s žádostí o přednostní přijetí do Vojenské nemocnice
a zprostředkovali jsme mu získání potvrzení od
Česko-německého fondu budoucnosti o tom, že byl
za druhé světové války nasazen na nucené práce. Tyto
dokumenty postačily pro jeho přijetí do zařízení.

Paní H. je naší klientkou od roku 2012, kdy se na
poradnu obrátila, aby získala po zemřelé mamince
starobní důchod za její práci odvedenou během druhé
světové války v nacistickém ghettu (tzv. Ghettorente).
Od té doby proběhlo s paní H. 15 intervencí.
Maminka paní H. byla za druhé světové války kvůli
svému rasovému původu vězněna v ghettu. Důchod
se osobně pokoušela získat do roku 2006, kdy zemřela.
Její dcera pokračovala po smrti své maminky v procesu
získání důchodu, jelikož si její maminka přála, aby tato
finanční částka připadla jejím vnukům.
Žádost však byla zamítnuta, a tak se klientka obrátila
na poradnu s dotazem, jakým způsobem se proti
zamítavému stanovisku odvolat a jaký zvolit další postup.
Ačkoliv paní H. doložila věrohodné dobové dokumenty,
k odvolání to nestačilo. Zprostředkovali jsme jí proto
kontakt s konzultantem poradny – právním poradcem,
který je specialistou na otázky tzv. Ghettorente. Ten
klientce osvětlil nesrovnalosti v doložených dokladech
a kontaktoval Deutsche Rentenversicherung, organizaci,
která je zodpovědná za výplaty důchodů. Klientka
musela sehnat čestná prohlášení dvou pamětníků, kteří
v ghettu žili ve stejné době jako její maminka, a mohli
tak dosvědčit její internaci.
Klientka je velice ráda, že se jí podařilo nastavit dobrou
komunikaci a uchovat si naději, že mnoholeté čekání na
důchod bude brzy u konce.

2.

KONTAKTNÍ CENTRA 
PRO OBĚTI NACISMU 
A MEZIGENERAČNÍ DIALOG
První kontaktní centrum pro oběti nacismu a mezi
generační dialog (dále kontaktní centrum či centrum) zahájilo svoji činnost na jaře roku 2008 v sídle
společnosti v Praze s cílem vytvořit prostor pro pravidelné setkávání přeživších obětí nacismu z hlavního města Prahy a pro příležitostné setkávání přeživ
ších obětí nacismu a jejich blízkých z celé České
republiky.
Na základě kladných ohlasů a poptávky od mimopražských přeživších jsme se v roce 2009 rozhodli zřídit obdobná centra ve vybraných regionech
ČR, konkrétně v Českých Budějovicích, Olomouci,
Ostravě a Ústí nad Labem, tj. v regionech, kde jsme
již dlouhodobě působili prostřednictvím jiných
projektů, zejména projektu Dobrovolníci pomáhají
obětem nacismu. Dobrovolníci tak vedle své hlavní
pracovní náplně získali příležitost zapojit se i do činnosti center.
Projekt kontaktních center byl i v roce 2012, stejně jako v předchozích letech, finančně podpořen
z prostředků německé spolkové nadace Připomínka,
odpovědnost a budoucnost (Stiftung Erinnerung,
Verantwortung und Zukunft), nadačního fondu Česká rada pro oběti nacismu a občanského sdružení
Renovabis.
Hlavním projektovým partnerem je Nadace Brücke/Most Stiftung.
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Cíle kontaktních center
— Vytvořit prostor, který by sloužil přeživším
obětem nacismu k navazování kontaktů nejen
s jejich vrstevníky, ale i příslušníky mladších
generací, jimž nejsou lhostejné těžké osudy lidí
postižených nacistickým bezprávím.
— Nabídkou služeb a aktivit pomáhat přeživším
obětem nacismu, které mají vzhledem
k vysokému věku a zdravotnímu stavu omezené
možnosti kontaktu se společenským prostředím.
— Přispívat k předávání historických zkušeností
pamětníků druhé světové války, k docenění jejich
životních osudů a dokumentaci jejich osobních
příběhů.
— V širším kontextu přispívat ke zvýšení
společenského uznání starších osob, zejména
těch, které se v období vlády nacistického
režimu staly cílem národnostního, politického
či rasového pronásledování a v této souvislosti
utrpěly potlačení svých lidských práv a svobod.

Cílová skupina

KONTAKTNÍ CENTRUM
PRO OBĚTI NACISMU
A MEZIGENERAČNÍ DIALOG
PRAHA

— Počítačové a jazykové kurzy, přednášky z oblasti
zdraví, přírody, historie, cestopisné přednášky, tématické vycházky a výlety, exkurse apod.

22. května 2008 přivítalo pražské centrum první Mezigenerační dialog
návštěvníky, a to symbolicky v prostorách bývalého
archivu Kanceláře pro oběti nacismu Česko – ně- Besedy s pamětníky
meckého fondu budoucnosti, odkud byly veškeré — Setkávání pamětníků se studenty německých
dokumenty a písemnosti shromážděné v průběhu škol ve spolupráci s partnerem projektu Nadací
let 2000–2006 v souvislosti s odškodňováním z ti- Brücke/Most Stiftung.
tulu otrocké a nucené práce předány do Národního — Setkávání pamětníků se studenty českých škol
archivu ČR. Vytvořením centra coby místa setká- a veřejností.
vání a vzpomínání tak vznikl prostor, kde mohly
znovu ožívat životní příběhy pamětníků, tentokrát
Činnost Kontaktního centra Praha
v autentickém podání jejich nositelů.

v roce 2012

Služby a aktivity
Kontaktního centra Praha
Sociální rehabilitace

— Přátelské posezení u čaje a kávy.
— Neformální setkávání seniorů s vrstevníky a mlaAktivity nabízené v rámci kontaktních center jsou dou generací.
určeny především pro přeživší oběti nacismu a je- — Terapeutická činnost – skupinová setkání obětí
jich blízké a dále rovněž pro zájemce z řad veřejnos- nacismu vedená psychoterapeutkou Věrou Roubati, studenty a jejich pedagogy, kteří mají možnost se lovou.
na setkáních a besedách s přeživšími seznámit prostřednictvím jejich životních příběhů s podstatou
i extrémními projevy totalitních systémů, zejména Společenský a kulturní program
nacionálního socialismu.
— Společné návštěvy divadel, koncertů, výstav
a společenských událostí, besedy s pozvanými
hosty, společné oslavy státních i církevních svátků
a významných životních milníků, společné zpívání
apod.
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Vzdělávací a informační aktivity

3.1.
4.1.
5.1.
10.1.
11.1.
12.1.
17.1.
17.1.
19.1.
24.1.
25.1.
26.1.
31.1.
2.2.
7.2.
8.2.
9.2.
14.2.
15.2.
16.2.

Německá konverzace
Anglická konverzace pro začátečníky
Počítač a internet pro začátečníky
Kavárna v Kontaktním centru
Francouzská konverzace
Anglická konverzace
Cvičení bez tělocvičny s panem Vojmírem Srdečným
Divadlo Studio Ypsilon Praha – TGM aneb Masaryk mezi
minulostí a dneškem
Kufr plný vzpomínek – reminiscenční aktivita
Cestopisná přednáška – Namibie I.
Kroužek vzpomínání, setkání s psychoterapeutkou
Věrou Roubalovou
Zpěv písní
Německá konverzace
Angličtina pro začátečníky
Kavárna v Kontaktním centru
Počítač a internet pro začátečníky
Výstava První dámy – osud, poslání, úděl?, Roztoky
u Prahy
Cvičení bez tělocvičny s panem Vojmírem Srdečným
Francouzská konverzace
Anglická konverzace

Kroužek vzpomínání, setkání s psychoterapeutkou
Věrou Roubalovou
21.2. Angličtina pro začátečníky
23.2. Kufr plný vzpomínek – reminiscenční aktivita
Cestopisná přednáška – Putování za přírodou
28.2.
balkánských hor
Setkání pamětníků s mladými lidmi z Německa –
1.2.
ve spolupráci s Brücke/Most-Stiftung
Setkání pamětníků s mladými lidmi z Německa –
3.2.
ve spolupráci s Brücke/Most-Stiftung
Setkání pamětníků s mladými lidmi z Německa –
4.2.
ve spolupráci s Brücke/Most-Stiftung
1.3. Zpěv písní
2.3. Angličtina pro začátečníky
6.3. Cvičení bez tělocvičny s panem Vojmírem Srdečným
7.3. Nové! Šachový kurz s panem Lumírem Tučkem
8.3. Kufr plný vzpomínek – reminiscenční aktivita
13.3. Přednáška – Zdraví z přírody
14.3. Francouzská konverzace
Komentovaná výstava Svatá Anežka česká
15.3.
– princezna a řeholnice
Kroužek vzpomínání, setkání s psychoterapeutkou
19.3.
Věrou Roubalovou
20.3. Cestopisná přednáška – Namibie II
22.3. Anglická konverzace
23.3. Angličtina pro začátečníky
27.3. Německá konverzace
29.3. Kavárna v Kontaktním centru
Setkání pamětníků s mladými lidmi z Německa –
22.3.
ve spolupráci s Brücke/Most-Stiftung
Setkání pamětníků s mladými lidmi z Německa –
30.3.
ve spolupráci s Brücke/Most-Stiftung
Kroužek vzpomínání, setkání s psychoterapeutkou
2.4.
Věrou Roubalovou
3.4. Cvičení bez tělocvičny s panem Vojmírem Srdečným
4.4. Šachový kurz s panem Lumírem Tučkem
5.4. Zpěv písní
10.4. Velikonoční kavárna
11.4. Francouzská konverzace
12.4. Cestopisná přednáška – Portugalsko: Exotika v Evropě
JARNÍ KONCERT PRO OBĚTI NACISMU,
16.4.
Anežský klášter, Praha
17.4. Přednáška „První dámy – osud, poslání, úděl?“
19.4. Anglická konverzace
20.4. Angličtina pro začátečníky
24.4. Německá konverzace
25.4. Počítač a internet pro začátečníky
26.4. Kufr plný vzpomínek – reminiscenční aktivita
27.4. Angličtina pro začátečníky
20.2.

Setkání pamětníků s mladými lidmi z Německa –
ve spolupráci s Brücke/Most-Stiftung
Setkání pamětníků s mladými lidmi z Německa –
26.4.
ve spolupráci s Brücke/Most-Stiftung
2.5. Cvičení bez tělocvičny s panem Vojmírem Srdečným
Představení nového projektu Speciální sociální pomoc
3.5.
pro přeživší oběti nacismu v ČR
4.5. Angličtina pro začátečníky
Německá konverzace, setkání se seniory z Freiburgu
9.5.
(s Brücke/Most-Stiftung)
10.5. Jeden z nás vypráví… – MUDr. Gustav Singer
Kroužek vzpomínání, setkání s psychoterapeutkou
14.5.
Věrou Roubalovou
15.5. Komentovaná prohlídka Arcibiskupského paláce v Praze
16.5. Francouzská konverzace
17.5. Komentovaná prohlídka Arcibiskupského paláce v Praze
22.5. Kavárna v Kontaktním centru
23.5. Anglická konverzace
24.5. Kufr plný vzpomínek – reminiscenční aktivita
29.5. Cestopisná přednáška – Ekvador
30.5. Počítač a internet pro začátečníky
30.5. Šachový kurz s panem Lumírem Tučkem
31.5. Přednáška YMCA – historie budovy a organizace
Setkání pamětníků s mladými lidmi z Německa –
9.5.
ve spolupráci s Brücke/Most-Stiftung
Setkání pamětníků s mladými lidmi z Německa –
22.5.
ve spolupráci s Brücke/Most-Stiftung
Setkání pamětníků s mladými lidmi z Německa –
22.5.
ve spolupráci s Brücke/Most-Stiftung
Setkání pamětníků s mladými lidmi z Německa –
30.5.
ve spolupráci s Brücke/Most-Stiftung
4. VÝROČNÍ SETKÁNÍ KC PRAHA,
4.6. divadelní sál Kláštera v Emauzech, Praha 2
5.6. Počítač a internet pro začátečníky
5.6. Německá konverzace
6.6. Šachový kurz s panem Lumírem Tučkem
7.6. Cvičení bez tělocvičny s panem Vojmírem Srdečným
8.6. Zpěv písní
13.6. Francouzská konverzace
14.6. Přednáška – Zdraví z přírody
Kroužek vzpomínání, setkání s psychoterapeutkou
18.6.
Věrou Roubalovou
19.6. Komentovaná prohlídka Arcibiskupského paláce v Praze
Kavárna Krásný ztráty – rozloučení s dobrovolnicemi
21.6.
z Německa
26.6. Anglická konverzace
28.6. Kufr plný vzpomínek – reminiscenční aktivita
29.6. Angličtina pro začátečníky
Setkání pamětníků s mladými lidmi z Německa –
7.6.
ve spolupráci s Brücke/Most-Stiftung
25.4.

22.6.
3.7.
10.7.
11.7.
11.7.
12.7.
17.7.
18.7.
19.7.
24.7.
26.7.
31.7.
3.7.
13.7.
19.7.
19.7.
2.8.
7.8.
8.8.
9.8.
14.8.
16.8.
21.8.
23.8.
28.8.
29.8.
30.8.
3.9.
4.9.
6.9.
10.9.
11.9.
13.9.
17.9.
18.9.
19.9.
20.9.
25.9.

Setkání pamětníků s mladými lidmi z Německa –
ve spolupráci s Brücke/Most-Stiftung
Německá konverzace
Anekdoty ve fraku – beseda s dramaturgem Otou
Roubkem na téma prvorepublikového filmu
Počítač a internet pro začátečníky
Šachový kurz s panem Lumírem Tučkem
Rok Kontaktního centra Praha ve fotografiích
– Kavárna v Kontaktním centru
Přednáška Ateliér Zdenky Braunerové
Angličtina pro začátečníky
Komentovaná prohlídka Ateliéru Zdenky Braunerové,
Roztoky u Prahy
Kavárna v Kontaktním centru
Anglická konverzace
Zpěv písní
Setkání pamětníků s mladými lidmi z Německa –
ve spolupráci s Brücke/Most-Stiftung
Setkání pamětníků s mladými lidmi z Německa –
ve spolupráci s Brücke/Most-Stiftung
Setkání pamětníků s mladými lidmi z Německa –
ve spolupráci s Brücke/Most-Stiftung
Setkání pamětníků s mladými lidmi z Německa –
ve spolupráci s Brücke/Most-Stiftung
Cvičení bez tělocvičny s panem Vojmírem Srdečným
Počítač a internet pro začátečníky
Šachový kurz s panem Lumírem Tučkem
Anekdoty ve fraku II.
Komentovaná prohlídka Botanícké zahrady v Malešicích
Německá konverzace
Cestopisná přednáška Gran Canaria – ostrov hor,
písečných dun a velkých ještěrek
Anglická konverzace
Zpěv písní
Angličtina pro začátečníky
Kavárna v Kontaktním centru
Kroužek vzpomínání, setkání s psychoterapeutkou Věrou
Roubalovou
Cvičení bez tělocvičny s panem Vojmírem Srdečným
Německá konverzace
Počítač a internet pro začátečníky
Lékaři bez hranic – setkání s lékařem Filipem Fröhlichem
Komentovaná prohlídka Trojského zámku a návštěva
výstavy Emila Filly
Setkání s novými dobrovolníky o.p.s. Živá paměť
Cestopisná přednáška Balkánské obrázky
Anglická konverzace
Kufr plný vzpomínek – reminiscenční aktivita
Kavárna v Kontaktním centru
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26.9. Zpěv písní
27.9. Komentovaná prohlídka Břevnovského kláštera
Setkání pamětníků s mladými lidmi z Německa –
5.9.
ve spolupráci s Brücke/Most-Stiftung
Setkání pamětníků s mladými lidmi z Německa –
6.9.
ve spolupráci s Brücke/Most-Stiftung
Setkání pamětníků s mladými lidmi z Německa –
17.9.
ve spolupráci s Brücke/Most-Stiftung
Setkání pamětníků s mladými lidmi z Německa –
19.9.
ve spolupráci s Brücke/Most-Stiftung
Setkání pamětníků s mladými lidmi z Německa –
27.9.
ve spolupráci s Brücke/Most-Stiftung
2.10. Cvičení bez tělocvičny s panem Vojmírem Srdečným
3.10. Počítač a internet pro začátečníky
Vítkov: Výstava vyhnání Slovinců a násilí nad ostatními
4.10.
národy během druhé světové války
9.10. Veletržní palác: komentovaná prohlídka Slovanská epopej
11.10. Německá konverzace
Kroužek vzpomínání, setkání s psychoterapeutkou Věrou
15.10.
Roubalovou
Valdštejnská jízdárna: Výstava Jakub Schikaneder
16.10.
(1855–1924)
18.10. Anglická konverzace
23.10. Kufr plný vzpomínek – reminiscenční aktivita
25.10. Cestopisná přednáška Putování po Izraeli
26.10. Zpěv písní
30.10. Kavárna v Kontaktním centru
Setkání pamětníků s mladými lidmi z Německa
3.10.
– s partnerem projektu Brücke/Most-Stiftung
Setkání pamětníků s mladými lidmi z Německa
10.10.
– s partnerem projektu Brücke/Most-Stiftung
Setkání pamětníků s mladými lidmi z Německa
10.10.
– s partnerem projektu Brücke/Most-Stiftung
Setkání pamětníků s mladými lidmi z Německa
17.10.
– s partnerem projektu Brücke/Most-Stiftung
Setkání pamětníků s mladými lidmi z Německa
23.10.
– s partnerem projektu Brücke/Most-Stiftung
1.11. Angličtina pro začátečníky
Kroužek vzpomínání, setkání s psychoterapeutkou
5.11.
Věrou Roubalovou
6.11. Cvičení bez tělocvičny s panem Vojmírem Srdečným
8.11. Německá konverzace
13.11. Výstava minerálů, drahých kamenů a fosilií
14.11. Počítač a internet pro začátečníky
15.11. Anglická konverzace
Beseda s Policií ČR na téma – Stop kriminalitě páchané
20.11.
na seniorech
22.11. Kufr plný vzpomínek – reminiscenční aktivita
27.11. Německá konverzace
29.11. Cestopisná přednáška – Švýcarsko očima Švýcarky
Kroužek vzpomínání, setkání s psychoterapeutkou
3.12.
Věrou Roubalovou

4.12.
6.12.
11.12.
12.12.
13.12.
18.12.
20.12.

Anglická konverzace
Angličtina pro začátečníky
Kavárna v Kontaktním centru: Adventní setkání
Počítač a internet pro začátečníky
Kufr plný vzpomínek – reminiscenční aktivita
Německá konverzace
Vánoční zpěv písní

V průběhu roku 2012 jsme v pražském kontaktním
centru uspořádali celkem 179 společenských, kulturních a vzdělávacích akcí, z toho 153 bylo určeno přeživším obětem a 26 setkání mělo podobu
setkání pamětníka s německými studenty.

Tabulka č. 1:
Návštěvnost dle cílové skupiny
Zájemci o služby RKC
Studenti
(ve spolupráci s Brücke/Most-Stiftung)
Klienti – oběti nacismu
Návštěvnost celkem

Počet
763
1 738
2 501

Tabulka č. 2:
Počet setkání dle cílové skupiny

Jednu z aktivit, cvičení bez tělocvičny, vede samot- Druh setkání
Počet
ný klient pražského kontaktního centra, bývalý po- Setkání studentů z NSR s pamětníkem
26
litický vězeń nacistického koncentračního tábora
(ve spoupráci s Brücke/Most-Stiftung)
Sachsenhausen, PhDr. Vojmír Srdečný, zatčený v lis- Kulturní, společenské a vzdělávací akce
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topadu 1939 gestapem při represivních akcích namí- pro oběti nacismu
řených proti českým a moravským vysokoškolským
Počet setkání celkem
179
studentům. Pan Dr. Srdečný je přes svůj pokročilý
věk a značné pracovní vytížení ve funkci předsedy
Největší návštěvnost a ohlas mezi návštěvníky v roce
Sdružení osvobozených politických vězňů a jejich
pozůstalých stálým návštěvníkem pražského centra, 2012 vykázal, stejně jako v předchozích dvou letech,
kde se vedením aktivity zvané „cvičení bez tělocvič- slavnostní Jarní koncert pro oběti nacismu, který
i v roce 2012 proběhl v reprezentativních prostorách
ny“ stará o fyzickou kondici návštěvníků centra.
Anežského kláštera v Praze 1. Program koncertu naPan Srdečný rovněž coby zástupce pražského kon- cvičili studenti a studentky Hudební a taneční fakultaktního centra aktivně vystoupil na zahajovací2 ty Akademie múzických umění Praha ve spolupráci
i závěrečné3 konferenci k Evropskému roku aktiv- s proděkankou pro zahraniční spolupráci a koncertního stárnutí a mezigenerační solidarity (EY 2012).
ní činnost paní PhDr. Ingeborg Radok Žádnou. Mezi
návštěvníky koncertu jsme vedle přeživších obětí
holocaustu a ostatních obětí nacistické perzekuce
z Prahy a jejího okolí, Olomouce, Českých Budějovic a Ústí nad Labem přivítali zástupce odborných
a společenských organizací (např. Národní archiv ČR,
česká pobočka Mezinárodního křesťanského velvyslanectví Jerusalem), stejně jako zástupce zahraničních zastupitelských úřadů v ČR (např. velvyslanec
2/ Zahajovací konference EY 2012 se konala 1. března 2012
státu Izrael, J.E. Jaakov Levy či velvyslanec Rakousv sídle Ministerstva zahraničních věcí ČR v Černínském paláci,
ké republiky, J.E. Dr. Ferdinand Trauttmansdoroff
Loretánské nám. 18, Praha 1.
či velvyslanec Slovenské republiky, J.E. Peter Brňo).
3/ Závěrečná konference EY 2012 se konala 11. prosince 2012
v Břevnovském klášteře, Praha 6.

Koncert rovněž vyvolal značný zájem veřejnoprávních médií, zejména Českého rozhlasu a České televize. Celková návštěvnost pražského kontaktního
centra v roce 2012 dosáhla čísla 2501 osob, z toho
763 německých studentů (viz tabulka č. 1 a č. 2).
Akcí s druhou nejvyšší návštěvností v roce 2012
bylo slavnostní setkání k čtvrtému výročí existence projektu Kontaktních center pro oběti nacismu
a mezigenerační dialog v České republice, jež proběhlo v divadelním sále pražského kláštera Emauzy.
Toto setkání nabídlo návštěvníkům hudební vystoupení skupiny La Grande Bande pod vedením Matěje
Kroupy, stejně jako neformální zábavu v uvolněné
atmosféře.

Ohlasy na činnost pražského
kontaktního centra
— Velmi ráda navštěvuji akce, které pořádá Živá paměť,
včetně cizojazyčných konverzací a zpěvu písní. Je dobře,
že lidé v našich letech se ještě s chutí scházejí.

Silva Bartošová (nar. 1927)

— Jsem tady ráda a ráda se budu vracet.

Eva Šejdová (nar. 1931)

— Děkuji všem, kteří se starají o nás – dříve narozené, pomáhají nám velice, abychom nemysleli na to, co jsme za
války prožili. Přeji jim všem hodně zdraví a spokojenosti.

Jarmila Pláteníková (1924)

— Jsme rádi, že Vás máme!

Hana Francová (nar. 1937)
a Judita Horáková (nar. 1924)

— Zúčastňuji se skoro všech akcí, které Živá paměť koná.
Mohu pouze říci: Bylo to krásné, děkuji.

Jiljí Prokeš (nar. 1923)
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REGIONÁLNÍ KONTAKTNÍ
CENTRA PRO OBĚTI
NACISMU A MEZIGENERAČNÍ
DIALOG
Služby a aktivity
Regionálních kontaktních center:
Sociální rehabilitace:
— Kavárna pro pamětníky – neformální setkání
u kávy či čaje spojené s povídáním na nejrůznější
témata dle zájmu účastníků; probíhá za účasti
moderátora z řad pracovníků Živé paměti.
— Jeden z nás vypráví – skupinová setkání, v jejichž
průběhu jeden z účastníků sdílí svůj individuální
životní příběh s ostatními.
— Kulturní a společenský program – společné
návštěvy koncertů, výstav a historických památek,
tématické procházky a exkurze, společné oslavy
vánočních a velikonočních svátků, narozenin a pod.
— Vzdělávací a aktivizační činnost – tématické
přednášky z různých oblastí, např. cestování,
zdraví, historie, filozofie, politologie, náboženství
a pod.
— Odborné sociální poradenství – doplňková
služba poskytovaná Poradnou pro oběti nacismu
buď při skupinovém setkání, nebo při individuálně
sjednaných schůzkách.
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Mezigenerační dialog:
— Besedy pamětníků se školní mládeží či zájemci
z řad odborné i laické veřejnosti – tato setkání nabízejí posluchačům ojedinělou příležitost k seznámení se
s individuálními životními osudy posledních žijících
svědků nacistického bezpráví v autentickém podání
pamětníků.

Činnost regionálních
kontaktních center
v roce 2012
1.
REGIONÁLNÍ KONTAKTNÍ
CENTRUM ČESKÉ BUDĚJOVICE
— Zahájilo činnost 21. 4. 2009.
— Pravidelná setkání (1-2x v měsíci) probíhala v úterý od 14 do 16 hod. prostorách jednoty Orel, Lannova třída 2, České Budějovice.
— Do programu centra byly v závislosti na počasí, lokální nabídce a především zájmu klientů zařazovány
i externí aktivity.
— Partnery českobudějovického centra jsou Diecézní
charita České Budějovice, Jednota Orel, Gymnázium
Česká a občanské sdružení Barevný děti.

Činnost Kontaktního centra
České Budějovice v roce 2012
10.1. Slavnostní novoroční setkání
14.2. Cestopisná přednáška: Jihovýchodní Asie
Zahajovací konference EY 2012, MZV ČR Praha:
1.3.
účast zástupce RKC ČB p. Karla Jakeše
Odborná přednáška: Zdraví z přírody
13.3.
aneb jak se vypořádat s jarní únavou
Představení projektu ŽP: Speciální sociální pomoc
27.3.
pro přeživší oběti nacismu v ČR
10.4. Oslava svátků: Velikonoce a Pesach
Komentovaná prohlídka státního oblastního archivu ČB
24.4.
a beseda s jeho odbornými pracovníky
15.5. Cestopisná přednáška: Thajsko, země tisíce úsměvů
Přednáška Policie ČR s praktickými ukázkami:
29.5.
Bezpečí seniorů
12.6. Odborná přednáška: Bylinky na léto
3. výročí RKC ČB – Den otevřených dveří,
26.6.
prezentace německého dobrovolníka L. Domrose
24.7. Kavárna pro pamětníky: Léto budiž pochváleno
23.8. Kavárna pro pamětníky: Srpnové události roku 1968
Tradiční letní posezení v oblíbené zahradní restauraci
11.9.
Malý jez
Služba mladých německých dobrovolníků ve prospěch
25.9.
obětí nacismu (Clara Le Guellec)
Jeden z nás vypráví…tentokrát pí. Jarmila Pláteníková,
2.10.
bývala nuceně nasazená
Slavnostní koncert duchovní hudby k 94. výročí vzniku
28.10.
nezávislé Čsl. republiky
Kavárna pro pamětníky: neformální posezení a diskuse
30.10.
na aktuální témata
Projekt. den Gymnázia Česká: Svoboda není zadarmo,
14.11.
beseda s pamětníkem Ing. K. Hýbkem
27.11. Cestopisná přednáška o Gran Canarii
3.12. Slavnostní adventní koncert Charity České Budějovice
Tradiční adventní posezení, recitace básní a společný
4.12.
zpěv adventních písní
Závěrečná konference EY 2012, Břevnovský klášter Praha:
11.12.
účast zástupce RKC ČB p. K. Jakeše

České Budějovice jsou regionem, kde se nám nejlépe
daří vést mezigenerační dialog, a to již od roku 2009,
kdy se nám podařilo navázat systematickou spolupráci s tamními gymnázii, zejména s Gymnáziem
Česká, spočívající v účasti studentů a jejich pedagogů na akcích centra i v setkávání s pamětníky, obětmi nacismu, na školní půdě a ve veřejném prostoru.
V listopadu 2012 se naše centrum zapojilo do
projektového dne k Mezinárodnímu dni studentstva (17. listopad), který proběhl v Klášterním
kostele Obětování Panny Marie na Piaristickém
náměstí pod názvem Svoboda není zadarmo.
Před stovkou studentů a jejich pedagogů zde vystoupil pamětník nacistických represí proti českým a moravským vysokoškolským studentům,
pan Ing. Karel Hýbek, bývalý student Gymnázia
Česká. Jeho vystoupení předcházelo přijetí na
půdě Gymnázia Česká ředitelem Mgr. Antonínem
Sekyrkou a interview, které s panem Hýbkem
vedly studentky pro potřeby školního almanachu
k 110. výročí od založení tehdy německého vzdělávacího ústavu v roce 1903. Akce silně rezonovala s aktuálním politickým děním, kdy se celým
jihočeským regionem nesla vlna studentských
protestů proti obsazení místa radní pro školství
členkou KSČ. I z tohoto důvodu bylo vystoupení
pana Hýbka výrazně medializováno v regionální
televizi GIMI, v regionálním rozhlase PROGLAS
a v Jihočeském deníku.
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2.
REGIONÁLNÍ KONTAKTNÍ
CENTRUM OLOMOUC
— Zahájilo činnost 23. 4. 2009.
— Pravidelná setkání (1-2x v měsíci) probíhala
ve čtvrtek od 14 do 16 hod. v prostorách Klubu pro
seniory, U Hradeb 2, Olomouc.
— Do programu centra byly v závislosti na počasí,
lokální nabídce a především zájmu klientů zařazovány i externí aktivity.
— Partnerem olomouckého centra je Magistrát m.
Olomouc, který nám poskytuje po celou dobu existence centra klubové prostory včetně jejich vybavení k bezplatnému užívání.

Činnost Kontaktního centra
Olomouc v roce 2012
19.1. Novoroční kavárna pro pamětníky
Přednáška: Čsl. vojenská pomoc státu Izrael
23.2. v roce 1948 + prezentace výstavy Israel–
Důvěrné
Zahajovací konference EY 2012, MZV ČR –
1.3. vystoupení Ing. Jana Bartoně a prezentace
kroniky RKC OL
Kavárna pro pamětníky: Ing. Jan Bartoň
15.3.
informuje o průběhu konference EY 2012
Představení projektu ŽP: Speciální sociální
22.3.
pomoc pro přeživší oběti nacismu v ČR
12.4. Oslava svátků: Velikonoce a Pesach
Jarní koncert pro oběti nacismu, Anežský
16.4.
klášter v Praze za účasti zástupců RKC OL
Kavárna pro pamětníky: Vzpomínáme na
24.5.
květnové události roku 1945
Komentovaná prohlídka výstavy F. Skály
31.5.
a posezení v umělecké kavárně v Domě umění
3. výročí RKC Olomouc: Den otevřených dveří,
7.6.
Café Betánie
Návštěva hospitalizovaného člena p. Františka
8.6.
Psoty v sanatoriu v Jevíčku
Komentovaná prohlídka výstavy Stín kvetoucí
28.6.
sakury, Japonské umění z olomouckých sbírek

18

Kavárna pro pamětníky: Něm.dobrovolnice
26.7. Verena Hesse vypráví+oslava 80. narozenin p. A.
Nettla
Kavárna pro pamětníky:
23.8.
Srpnové události roku 1968
Výlet do Lipníku/Bečvou: Komentovaná
6.9.
prohlídka židovských památek
Služba mladých německých dobrovolníků
20.9. ve prospěch obětí nacismu (představení nové
dobrovolnice Rony Peterson)
Návštěva památníku 2. sv. války v Hrabyni –
10.10. prohlídka stálé expozice a výstavy o generálu
Heliodoru Píkovi
Kavárna pro pamětníky: Zamyšlení nad aktuální
25.10.
politickou a společenskou situací v ČR
Kavárna pro pamětníky: Role VŠ studentů v boji
22.11.
za svobodu a demokracii
Závěrečná konference EY 2012,
11.12. Břevnovský klášter za účasti zástupce RKC OL
Ing. Jana Bartoně
Adventní setkání v Café Betánie,
13.12. hudební vystoupení VŠ studentů
+ tématické literární pásmo

Na velikonočním, výročním a adventním setkání
v Café Betánie vystoupili s hudebním programem
studentka přírodní fakulty Univerzity Palackého Silvie Hartmannová a student lékařské fakulty Univerzity Palackého, Lukáš Kučera, jímž tímto děkujeme.

Olomoucké kontaktní centrum se vyznačuje vysokou participací jeho návštěvníků na tvorbě programu a velkým zájmem o mimoklubové aktivity,
což je dáno jak sociodemografickou skladbou návštěvníků, tak jejich dobrým fyzickým a psychickým stavem a zakořeněním ve městě, které má
značný kulturní a duchovní rozměr. V Olomouci
a jejím nejbližším, dopravně dobře dostupném
okolí se nachází řada historických i přírodních památek, významných sakrálních i světských staveb,
muzeí a výstavních síní, jejichž návštěvy jsou mezi
klienty našeho centra velmi populární. Olomoucké centrum je také jediné, které má vlastní kroniku, detailně mapující veškeré uskutečněné aktivity,
a to jak písmem, tak obrazem. Kroniku vede od
samého založení centra v dubnu 2009 jeho pravidelný návštěvník, pan Ing. Jan Bartoň, a to zcela
bezplatně, čímž mu tímto děkujeme.
Na činnosti olomouckého centra se po celý rok
2012 významně podílela vedle německých dobrovolnic Vereny Hesse a Rony Peterson také česká dobrovolnice Karolina Vavrdová, studentka olomouckého
gymnázia.
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3.
REGIONÁLNÍ KONTAKTNÍ
CENTRUM OSTRAVA
— Zahájilo činnost 16. 6. 2009.
— Pravidelná setkání (1x v měsíci) probíhala
ve středu od 14 do 16 hod. prostorách charitního
střediska Gabriel, Čujkovova 40 a, Ostrava – Zábřeh.
— Do programu centra byly v závislosti na počasí,
lokální nabídce a především zájmu klientů
zařazovány i externí aktivity.
— Partnerem ostravského centra je Charita Ostrava,
která nám poskytuje po celou dobu existence
centra klubové prostory včetně jejich vybavení
k bezplatnému užívání.

V ostravském centru pro oběti nacismu se nám
dlouhodobě daří propojovat dvě skupiny seniorů,
klienty naší společnosti, přeživší oběti nacismu,
a skupinu mladších seniorů, návštěvníků Klubu
pro seniory při Charitním středisku Gabriel. Dochází tak k přirozenému mezigeneračnímu přenosu
osobní zkušenosti obětí nacistické perzekuce na
generaci mladších seniorů, kteří o době nacionálního socialismu měli do té doby jen všeobecné či kusé
informace. O zážitky z našeho centra se pak doma
dělí se svými dětmi a vnoučaty, čímž se nám daří
oslovovat i mladší generace.

Činnost Kontaktního centra Ostrava
v roce 2012
18.1. Slavnostní novoroční setkání s hudebním programem
Přednáška – Čsl. vojenská pomoc státu Izrael v roce 1948
22.2.
+ prezentace výstavy Israel–Důvěrné
Představení nového projektu ŽP: Speciální sociální
21.3.
pomoc pro přeživší oběti nacismu v ČR
18.4. Oslava svátků: Velikonoce a Pesach
Návštěva památníku 2. sv. války v Hrabyni: Prohlídka
30.5.
stálé expozice a výstavy Ženy a válka
3. výročí RKC Ostrava: Den otevřených dveří,
27.6.
hudební vystoupení dua Zemánek+Kobierski
18.7. Kavárna pro pamětníky: Tentokrát na letní téma
22.8. Kavárna pro pamětníky: Srpnové události roku 1968
Služba mladých německých dobrovolníků ve prospěch
19.9.
obětí nacismu (představení J.Junghanse)
Exkurse do Památníku 2. sv. války v Hrabyni: Výstava
10.10.
o Heliodoru Píkovi a výstava o české šlechtě
Kavárna pro pamětníky: Role VŠ studentů
21.11.
v boji za svobodu a demokracii
Oslava adventních svátků
14.12.
(hudba: duo Zemánek + Kobierski)
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4.
REGIONÁLNÍ KONTAKTNÍ
CENTRUM USTÍ NAD LABEM
— Stálou činnost zahájilo 12. 10. 2010, přičemž dvě
akce pro veřejnost proběhly již na jaře 2010.
— Pravidelná setkání (1- 2x v měsíci) probíhala
v pondělí od 14 do 16 hod. v klubových prostorách
Římskokatolické farnosti – v budově arciděkanství,
Bílinská 110/3, Ústí nad Labem.
— Do programu centra byly v závislosti na počasí,
lokální nabídce a především zájmu klientů
zařazovány i externí aktivity.
— Partnerem ústeckého centra je Římskokatolická
farnost – Arciděkanství Ústí nad Labem, které nám
poskytuje po celou dobu existence centra klubové
prostory včetně jejich vybavení k bezplatnému
užívání.
— Pravidelně spolupracujeme s Domovem pro
seniory v  Doběticích a sborem v Církvicich.

Činnost Kontaktního centra
Ústí nad Labem v roce 2012
9.1.
13.2.
12.3.
26.3.
2.4.
23.4.
14.5.
28.5.
9.6.
11.6.
25.6.
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Odpoledne mezi květinami: návštěva zahradnictví
s odborným výkladem
Komentovaná prohlídka výstavy „zakázaného“
27.7. meziválečného umění Svoboda a láska, Muzeum města
Ústí n/L.
13.8. Kavárna pro pamětníky: Srpen 1968
31.8. Porcelánové dny v Muzeu města Ústí n/L.
15.9. Koncert v Církvicích: Drážďanské trio Kleine Stadtkapelle
Komentovaná prohlídka výstavy tropických orchidejí
17.9.
a masožravých rostlin
Služba mladých německých dobrovolníků ve prospěch
24.9.
obětí nacismu (představení Antonie Sophie Cruse)
Odborná přednáška s besedou: Bylinky na podzim a zimu
8.10.
(přednáší pí. Venuše Studničková)
Komentovaná prohlídka výstavy Slovanská epopej,
9.10.
Veletržní palác Praha
Oslava 2. výročí RKC Ústí nad Labem:
22.10.
Den otevřených dveří
Kavárna pro pamětníky:
12.11.
Role VŠ studentů v boji za svobodu a demokracii
Cestopisná přednáška o Gran Canarii
26.11.
(paní Jarmila Pláteníková)
Adventní setkání s páterem M. Šimečkem,
10.12.
zpěv adventních písní
9.7.

Specifikem tohoto centra je několikaletá úspěšná
spolupráce s Domovem pro seniory v Doběticích.
Několikrát ročně zde pořádáme společenská setkání, na která zveme kromě klientů naší společnosti
všechny obyvatele domova, pro něž jsou naše akce
vítaným zpestřením každodenního života.

Prohlídka vánočních betlémů v Arciděkanském
kostele+společné novoroční posezení
Kavárna pro pamětníky: Vzpomínáme spolu s obyvateli
Domova pro seniory v Doběticích
Beseda se zástupci Městské policie Ústí nad Labem
Představení projektu ŽP Speciální sociální pomoc
pro přeživší oběti nacismu v ČR
Velikonoce v Církvicích
Cestopisná přednáška: Namibie (p. Hubert Neuman)
Domov pro seniory v Doběticích
Kavárna pro pamětníky:
Vzpomínáme na květnové události roku 1945
Odborná přednáška s besedou na téma: Bylinky na léto
(paní Venuše Studničková)
Koncert chrámové hudby v barokním kostele v Církvicích
Kavárna pro pamětníky: neformální setkání
nad šálkem kávy či čaje
Odborná přednáška pracovnice sociálního odboru
Městského úřadu UL: Sociální pomoc seniorům
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Shrnutí výsledků za všechna
regionální centra
V průběhu roku 2012 jsme ve čtyřech regionálních
centrech uspořádali celkem 80 společenských, kulturních a vzdělávacích akcí včetně 22 setkání, jichž
se zúčastnili středoškolští a vysokoškolští studenti
a pedagogové, stejně jako zájemci z řad veřejnosti
i zástupci médií (viz tabulka č. 1 a č. 2).

Tabulka č. 1:
Počet setkání dle regionů
Region
České Budějovice
Olomouc
Ostrava
Ústí nad Labem
Celkem

Počet  
23
21
12
24
80

Tabulka č. 2:
Počet setkání dle cílové skupiny
Druh setkání
Setkání studentů či veřejnosti s pamětníkem
Kulturní, společenské
a vzdělávací akce pro oběti nacismu +
zájemce a hosty z řad veřejnosti
Celkem

Počet
22

Celková návštěvnost v regionálních centrech v ro Návštěvníci českobudějovického, olomouckého a ústec
ce 2012 dosáhla čísla 1 251 osob. Toto číslo zahrnuje kého centra se kromě aktivit vlastních „domovských“
jak pravidelné návštěvníky center – přeživší oběti center zúčastnili slavnostního Jarního koncertu pro
nacismu a jejich blízké či pozůstalé, tak studenty, oběti nacismu, jež se uskutečnil dne 16. dubna 2012
pedagogy, zájemce z řad odborné i laické veřejnosti, v Anežském klášteře v Praze 1.
zástupce médií a hosty (viz tabulka č. 3 a č. 4).
Zástupci olomouckého a českobudějovického centra rovněž aktivně vystoupili na zahajovací4 i závěTabulka č. 3:
rečné5 konferenci k Evropskému roku aktivního
stárnutí a mezigenerační solidarity (EY 2012). ZúNávštěvnost dle regionů
častněné odborníky z řad Ministerstva práce a soRegion
Počet   ciálních věcí ČR, Ministerstva zahraničních věcí ČR,
Zastoupení Evropské komise v ČR a dalších odborČeské Budějovice
534
ných institucí včetně nevládních organizací, zástupOlomouc
266
ce médií i patrony konference zaujala jedinečná kroOstrava
198
nika olomouckého centra, prezentovaná na obou
Ústí nad Labem
253
konferencích osobně jejím autorem, panem Ing.
Celkem
1 251
Janem Bartoněm, kterému tímto děkujeme za jeho
neutuchající dlouholetou péči a obětavost, s jakou
kroniku bez nároku na honorář vede.

Tabulka č.4:
Návštěvnost dle cílové skupiny

3.
DOBROVOLNÍCI POMÁHAJÍ
OBĚTEM NACISMU
Projekt od počátku, tj. od roku 2006 významně
podporuje německá spolková nadace Připomínka, odpovědnost a budoucnost (Stiftung Erinnerung, Verantwortung und Zukunft, dále jen
Stiftung EVZ), německé sdružení Aktion Sühnezeichen Friedensdienste (dále jen ASF) a jeho zastoupení v ČR, občanské sdružení Servitus. Pro
práci s dobrovolníky jsme rovněž získali akreditaci České národní agentury v programu Mládež
v akci – Evropská dobrovolná služba.

Cílová skupina a spolupráce
s dobrovolníky
Služby dobrovolníků Živé paměti jsou nabízeny
všem, kteří v letech 2000 až 2006 obdrželi prostřednictvím Česko – německého fondu budoucnosti humanitární platby z titulu nucených a otrockých prací vykonávaných během druhé světové války a kteří
žijí v lokalitách Praha, Olomouc/Prostějov, Ostrava,
České Budějovice a Ústí nad Labem.

Jelikož je projekt též zaměřen na bourání barier
mezi generacemi a mezigenerační dialog, je svým
způsobem orientován i na samotné mladé dobrovolPrvní lokalitou, kde dobrovolníci poskytovali po- níky. Vedení, péče o dobrovolníky a jejich pedagomoc a podporu obětem nacismu, byla v roce 2006 gický doprovod probíhá dle charty Evropské dobroSeverní Morava. V následujících letech byla tato volné služby a dle zásad, jež byly vytvořeny v souslužba postupně rozšířena do dalších lokalit České činnosti s organizací ASF, která má více než 50-letou
republiky.
zkušenost s prací s dobrovolníky.

tického režimu. Tato organizace vysílá od roku 1958
německé dobrovolníky do zemí, které byly postiženy nacistickým bezprávím. Dobrovolníci se během
svého ročního pobytu angažují v projektech sloužících přímo přeživším obětem nacismu a uchování
jejich vzpomínkového dědictví.
Projekt dává příležitost k předávání životních
zkušeností mezi seniory a mladými lidmi na zcela
osobní rovině. Tím se stává velkým přínosem jak
pro mladé dobrovolníky, tak i pro seniory. Smyslem
pomoci dobrovolníků je umožnit vznik přátelských
vztahů napříč generacemi a kulturními odlišnostmi.
Dochází tak k vzájemnému naslouchání a docenění
osudů posledních žijících dobových svědků.

Činnost německých
dobrovolníků v roce 2012

I v roce 2012, stejně jako v předchozích letech, se
Jádrem těchto zásad je rozvoj osobnosti dobrovol- naši dobrovolníci věnovali klientům jak v jejich doníků pomocí aktivit v oblasti neformálního a infor- mácím prostředí, tak v kontaktních centrech v Pramálního vzdělávání, jako jsou např. workshopy s po- ze, Českých Budějovicích, Olomouci, Ústí nad Labem
Cílem projektu Dobrovolníci pomáhají obětem na- litickým, inkluzívním a lidsko-právním zaměřením. a Ostravě. Díky dobré spolupráci s ASF se podařilo,
cismu je přispívat ke zlepšení a zkvalitnění života Při tvorbě vzdělávacího a služebního plánu vychá- že po roční pauze byla v září 2012 obnovena služba
našich klientů. Živá paměť tím naplňuje své poslání zíme z potřeb dobrovolníků, pokud možno zohled- dobrovolníka v regionu Ústí nad Labem. Každý dobpečovat o oběti nacismu a jejich vzpomínkový od- ňujeme jejich nápady a iniciativy a snažíme se jim rovolník měl na starosti přibližně 20 stálých klientů,
kaz a přispívat k předávání historických zkušeností poskytnout příležitost k získání nových, pozitiv- jež navštěvoval jednou za týden/14 dnů, dle předformou mezigeneračního dialogu.
ních zkušeností. Naším cílem je vést dobrovolníky chozí dohody s klientem.
k poznání jejich silných stran, dáváme jim prostor
pro vyzkoušení nově nabytých zkušenosti a podpo- K domácí podpoře klientů patřily např.
rujeme dle možností jejich osobní plány.
— výpomoc v domácnosti, nákupy, pochůzky
— doprovod k lékaři, na úřad apod.
— pomoc na zahradě
— společná návštěva kulturních a společenských akcí
Od počátku projektu spolupracujeme s organizací — diskuse nad knihou
ASF, jež byla založena v Německu po druhé světové — společné aktivity (vaření, konverzace apod.)
válce s cílem postavit se tváří v tvář odkazu nacis- — specifická pomoc s ohledem na potřeby klienta

Cíl projektu

Zájemci o služby RKC
Počet  
Studenti, pedagogové, veřejnost
325
a zástupci médií
Klienti – oběti nacismu, individuální zájemci
926
a hosté
Celkem
1 251

58
80

Význam projektu

4/ Zahajovací konference EY 2012 se konala 1. března 2012
v sídle Ministerstva zahraničních věcí ČR v Černínském paláci,
Loretánské nám. 18,  Praha 1.
5/ Závěrečná konference EY 2012 se konala 11. prosince 2012
v Břevnovském klášteře, Praha 6.

24

25

i
c
í
n
l
u
o
m
v
s
i
o
c
r
a
b
n
m
do
e
t
ě
b
o
í
j
a
h
á
pom
Dle možností se dobrovolníci zapojovali do vzdělávacích a společenských aktivit kontaktních center, např.
v pražském kontaktním centru vedli
anglickou, německou a francouzskou
konverzaci. Tyto kurzy se těšily velké
oblibě. V regionech se dobrovolníci dvakrát měsíčně účastnili aktivit kontaktních center a podporovali společný program svou osobní přítomností a rovněž
vlastními příspěvky o jejich vlasti, regioně
a městě, rodině, zálibách, plánech do budoucnosti apod. Vyprávění byla doplněna
promítáním fotografií a následována živou
besedou. Tyto prezentace umožnily návštěvníkům center lépe porozumět rodinnému i osobnostnímu zázemí dobrovolníků
a jejich motivaci k práci v rámci dobrovolné
služby.
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4.
SPECIÁLNÍ SOCIÁLNÍ PÉČE
O PŘEŽIVŠÍ OBĚTI NACISMU
V ČR
Tento nový, dvouletý projekt realizuje naše společnost od 1. ledna 2012 na celém území České republiky.
Projekt je financován z prostředků nadace Připomínka, odpovědnost a budoucnost (Stiftung EVZ).

Cíl projektu
Cílem projektu je podpořit a aktivizovat především
imobilní oběti nacismu a specifickou skupinu romských obětí nacismu tak, aby se jejich sociální situace vyrovnala či zlepšila a aby mohly co nejdéle setrvat ve svém přirozeném domácím prostředí a vést
plnohodnotný život.

Cílová skupina
Zejména imobilní a jinak znevýhodněné oběti nacismu a dále skupina romských obětí nacismu, která
je vzhledem ke svému specifickému osudu za druhé
světové války i po ní obzvláště zranitelná.

o finanční příspěvek na zpětné proplácení výdajů
za pečovatelskou službu, osobní asistenci, ošetřovatelskou a lékařem doporučenou rehabilitační
Skupinová setkání, tzv. Minicafé, jsou neformální péči. Od 1. září 2012 mohli klienti použít tento
schůzky přeživších s imobilními obětmi nacismu příspěvek rovněž na lékařem předepsané nebo
v jejich domácím prostředí za účasti projektového doporučené léky, regulační poplatky za návštěvu
pracovníka.
u lékaře či pobyt v nemocnici, stejně jako za recept. Klienti přihlášení do projektu mohli kombiOba typy setkání probíhaly v průběhu roku 2012 novat čerpání příspěvku na různé druhy uvedené
ve vybraných regionech České republiky, konkrétně péče. Celková výše příspěvku na rok 2012 činila
v Českých Budějovicích, Olomouci, Ostravě, Praze 4 000 Kč na osobu. Zpětné proplácení výdajů proa Ústí nad Labem, tedy v regionech, kde Živá pa- bíhalo vždy po ukončení kalendářního čtvrtletí. Zaměť již několik let působila prostřednictvím svých tímco do projektu řádně přihlášených klientů bylo
projektů Dobrovolníci pomáhají obětem nacismu v roce 2012 celkem 338, těch, kteří čerpali na záa Kontaktní centra pro oběti nacismu a mezigene- kladě včas a správně doložených dokladů finanční
rační dialog. Mezi klienty jsme zaznamenali vyšší příspěvek, bylo pouze 109.
zájem o individuální návštěvy, než o skupinová setkání. V roce 2012 bylo uskutečněno 77 individuál- Děkujeme za spolupráci všem organizacím, s nimiž
ních návštěv a vedle toho se 12 osob zúčastnilo tzv. jsme byli v kontaktu při realizaci části projektu urMinicafé.
čené romským obětem, tj. Muzeum romské kultury
v Brně; IQ Roma servis, o.s., Brno; Vzájemné soužití,
o. s., Ostrava; Khamoro – romské integrační cent2. FINANČNÍ PŘÍSPĚVEK
rum, o.s. Chodov, Poradna pro občanství/občanská
a lidská práva v Ústí nad Labem, Centrom, o.s., OstOběti nacismu z celé České republiky mohly v prů- rava, Nadační fond obětem holocaustu a Výbor pro
běhu roku 2012 požádat o jednorázový finanční pří- odškodnění romského holocaustu.
spěvek na úhradu právních a psychologických resp.
psychoterapeutických služeb ve výši 1 000,– Kč na
4. ODBORNÉ SOCIÁLNÍ 
každou službu.

PORADENSTVÍ

Projektové aktivity
a dosažené výsledky

3. SPECIFICKÁ MATERIÁLNÍ 
POMOC ROMSKÝM OBĚTEM
NACISMU

1. SETKÁVÁNÍ

Romské oběti nacistického pronásledování, které
nejsou držiteli Osvědčení dle zákona 255/1946 Sb.,
a zároveň nepobírají příspěvek na péči či jej pobírají ve stupni nižším než III. a IV., měly možnost
v roce 2012 na základě podané přihlášky požádat

Individuální setkání projektových pracovníků především s imobilními a jinak znevýhodněnými klienty
v jejich domácím prostředí. Obsahem setkání je po-
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povídání si, ale také procházky, pomoc s donáškou
nákupu, doprovod na úřady či k lékaři apod.

Nad rámec výše uvedených aktivit jsme je poskytli
všem klientům, kteří se na nás obrátili v otázkách
sociálního zabezpečení. Intervenovali jsme v jejich
prospěch či jsme jim zprostředkovali kontakt na
organizace, jež jim mohly být nápomocny v řešení
jejich sociální situace.
V roce 2012 bylo celkem 455 klientům poskytnuto
850 intervencí, počty jednotlivých druhů intervencí
jsou uvedeny v tabulce č. 1 a grafu č. 1.

Tabulka č. 1:
Počty jednotlivých intervencí
Druh intervence
Telefonická
Osobní (v kanceláři nebo v terénu)
Písemná
Celkem

Tabulka č. 2:
Podíl klientů dle  jednotlivých
krajů ČR
Počet
319
98
433
850

Graf č. 1:
Počty jednotlivých intervencí
Počet

Telefonická
Osobní (v kanceláři nebo v terénu)
Písemná
Celkem

V tabulce č. 2 a grafu č. 2 je zobrazeno procentuální
zastoupení počtu klientů dle jednotlivých krajů ČR.

Procentuální
vyjádření
13,6%
9,7%
1,5%
2,6%
7,7%
4,8%
3,3%
3,3%
9,7%
3,3%
13,2%
1,2%
8,1%
18,0%
100%

Kraj
Praha
Středočeský
Plzeňský
Karlovarský
Jihočeský
Královéhradecký
Vysočina
Pardubický
Jihomoravský
Liberecký
Ústecký
Zlínský
Olomoucký
Moravskoslezský
Celkem
Procentuální vyjádření

Graf č. 2:
Praha
Středočeský
Plzeňský
Karlovarský
Jihočeský
Královéhradecký
Vysočina
Pardubický
Jihomoravský
Liberecký
Ústecký
Zlínský
Olomoucký
Moravskoslezský
Celkem
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INFORMAČNÍ
A VZDĚLÁVACÍ
ČINNOST
ZMIZELÍ ROMOVÉ 
A ROMOVÉ DNES
Cílová skupina

30

informační
a vzdělávací
činnost

Žáci druhého stupně základních škol a studenti
středních škol v ČR a jejich pedagogové.

Cíle projektu
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
poukazování na nutnost uvědomit si příčiny romské
„odlišnosti“. Tímto způsobem chceme přispět k prevenci xenofobních nálad, které jsou zejména mezi
mládeží na vzestupu.

a studentům osud svůj i celé své rodiny, jemuž byli
vystaveni za druhé světové války.
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 předchozím roce. Výukový materiál obdržela bezplatně
každá škola, která se projektu zúčastnila. Pro snadnější dostupnost byla přednáška umístěna také na
internetovou stránku www.kapura.cz.
I v roce 2012 jsme monitorovali názory mladých
lidí a učitelů na náš projekt a romskou tematiku
a rasismus v České republice.

Výsledky dosažené
v roce 2012
Během roku 2012 se nám podařilo uskutečnit
12 setkání na českých a moravských školách s celkovou účastí 640 žáků a 34 pedagogů. Ve spolupráci
s občanským sdružením PANT jsme realizovali jeden
vzdělávací program pro 25 učitelů dějepisu a společenských věd, kteří se po jeho absolvování stávají
multiplikátory na poli multikulturní výchovy.

Po celou dobu trvání projektu jsme se snažili motivovat cílovou skupinu k aktivnímu přístupu k dané
problematice. V této souvislosti ve školních letech
2011/2012 a 2012/2013 probíhala na stránkách www.
kapura.cz vědomostní žákovská soutěž na témata „Co
Tě zaujalo při setkání s pamětnicí romského holocaustu na přednášce o dějinách Romů?“ V průběhu
Stejně jako v předchozích letech, i v roce 2012 trvání soutěže měli žáci a studenti možnost vyjadřovat
s námi spolupracovala přeživší romského holo- své názory k vyhlášeným tématům. Soutěž, jíž se zúcaustu, paní Emílie Machálková, která v doprovo- častnili žáci a studenti dvanácti škol zapojených do produ pracovníka Živé paměti a Muzea romské kultu- jektu, byla podpořena věcným darem, digitálním fotory v Brně navštěvovala školy a prezentovala žákům aparátem věnovaným společností Olympus C&S, s. r. o.

Průběh projektu
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Výhru v soutěži v roce 2012 získala studentka
z Gymnázia Chotěboř.

Dotaz: Mohou se dle Tvého názoru
události druhé světové války –
hromadné vyvražďování osob jiné
národnosti, barvy pleti, jiného
náboženství v současné Evropě
opakovat?

Projekt Zmizelí Romové a Romové dnes podpořilo
v roce 2012 finančním grantem Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR, Nadační fond obětem holocaustu, ČSOB, a.s. a věcným darem společnost Olympus C&S, s. r. o. Všem uvedeným institu— Ne, přijde mi, že jsme se již z dějin poučili.
cím tímto děkujeme.
(17let)
— Ne, současná situace ve světě by to neumožnila.
Více informací o projektu naleznete na našich
(16 let)
internetových stránkách www.kapura.cz.

Ukázky z dotazníků
Dotaz: Přišla Ti přednáška zajímavá?
Proč?
— Ano, myslím si, že by dnešní mládež měla vědět
o tom, co se dělo a slyšet to od člověka, který to zažil.

(16 let)
— Ano, přednáška mi přišla zajímavá. Paní Machálko-

vá překvapuje tím, že dokáže takhle všechno vysvětlit.
Hodně si pamatuje a něco bere s optimismem. Hodně
jsem se nového dozvěděla.

— Ne, společnost je natolik vyspělá, že ostatní země by
určitě zabránili takovému útoku. Možná někde v Africe?

(17 let)

— Ano, neustále se objevují radikální skupiny.

(18 let)

— Ano, vždy se najde někdo, kdo si bude myslet,
že je něco víc.

(17 let)

— Ano, dnešní generace neví, jaké to bylo a vždy se
najde někdo, kdo jde proti proudu.

(17 let)

(17 let)

— Ano, osobní vyprávění je mnohem zajímavější než
když si něco pouze přečtu.

(17 let)

— Ano, přišla, byla zajímavá obohacená o obrázky
a o pravdivé vyprávění od člověka, který všechno zažil.

(17 let)

— Ano, paní bydlela ve stejné vesnici jako já. Její život mi
přišel neuvěřitelný a právem jí patří obrovský obdiv.

(15 let)

— Dozvěděl jsem se dost nových věcí, navíc autentické
vyprávění paní Machálkové byly skvělým způsobem
popsání tehdejší doby.

(17 let)
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LIDÉ?!
VZDĚLÁVACÍ PROGRAM
PRO POLICII ČR O RŮZNÝCH
FORMÁCH DISKRIMINACE
RÓMŮ A SINTŮ
Cíle projektu
Vzdělávací program si klade za cíl zvýšení informovanosti o romské národnostní menšině v České republice, prevenci patologických jevů ve společnosti
(extremismus, xenofobie, rasismus) a lidsko-právní
tématice. Projekt propojuje historické téma pronásledování národnostní menšiny Rómů za druhé světové války s tématem porušení lidských práv této
menšiny. Zaměřuje se na policisty, kteří jsou coby
příslušníci většinové společnosti vystaveni všeobecným předsudkům vůči Rómům, a zároveň se od nich
očekává, že budou případné problémy schopni bezkonfliktně řešit. Vedlejším cílem projektu je zvýšení
senzibility pracovníků státní správy ČR vůči utrpení
obětí rasového, národnostního či politického pronásledování.

Cílová skupina
Příslušníci Policie ČR a pracovníci státní správy ČR.

Průběh projektu v roce 2012

První blok semináře se zabývá úvodem do historie
Témata:
Rómů z pohledu státního aparátu a politicko-histo- — Specifické chování Rómů.
rickými souvislostmi života Rómů na území České — Odlišné skupiny Rómů.
republiky. Důraz je kladen na 20. století a zejména — Současné negativní jevy a kriminalita.
pak na první polovinu 20. století, kdy vrcholilo pronásledování Romů během nacistické okupace.
Forma:
Workshop vedený odborníkem na romskou probleTémata:
matiku.
— Romský holocaust, pronásledování dlouhodobě
usazené skupiny obyvatel státním aparátem
Zatímco workshop vede Helena Danielová, lektor— Právní prostředí a poválečné pokusy o integraci
ka zaměřující se na romskou menšinu, moderaci ceRómů
lého semináře zajišťuje pracovník Živé paměti, který se tak stává prostředníkem mezi přednášejícími
Forma:
a účastníky semináře.
Přednáška lektora doplněná o powerpointovou
prezentací.
Přednášku zajišťuje lektor Mgr. Petr Lhotka
(historik, právník).

Dosažené výsledky
v roce 2012

V průběhu roku 2012 jsme vzdělávací semináře rea
V druhém bloku semináře vystupuje odborník na
romskou problematiku, příslušník romské menšiny, lizovali v devíti krajích ČR a vyškolili jsme celkem
který účastníky semináře seznámí se zvyky Rómů 230 policistů, kteří mohou získané poznatky uplata jejich specifickým sebeurčením ve společnosti. Zá- ňovat ve své každodenní praxi.
roveň poskytne návody k pochopení jejich chování
na příkladu pozitivních a negativních řešení krizových situací. V této části semináře je jeho účastníkům rovněž přiblížena každodennost romské menšiny v České republice (např. problémy s hledáním
práce, soužití s rodinou, konflikty, které vyplývají ze
spolužití s většinovou komunitou). Jsou představeny úspěšné příklady řešení konfliktů z praxe.

Vzdělávací seminář: „Lidé?! Vzdělávací program pro
Policii ČR o různých formách diskriminace Rómů
a Sintů.“ je zaměřen na společné soužití většinové
společnosti s Rómy a dodržování lidských práv na
území ČR. Seminář je rozdělen do dvou samostatných bloků.

34

35

SPOLUPRÁCE SE SLEZSKÝM
ZEMSKÝM MUZEEM V OPAVĚ
PŘI NATÁČENÍ ROZHOVORŮ
S PAMĚTNÍKY druhé
světOVÉ VÁLKY A TVORBA
VZDĚLÁVACÍHO DVD
V roce 2012 spolupracovala naše společnost se Slezským zemským muzeem v Opavě (dále SZM), konkrétně s Památníkem II. světové války v Hrabyni pod
vedením její ředitelky paní Mgr. Jany Horákové, na
realizaci veřejných zakázek SZM, jež se týkaly natáčení audiovizuálních výpovědí pamětníků druhé
světové války v rámci Programu národní a kulturní
identity (NAKI) a projektu Slezsko: paměť-identita-region.
V rámci tohoto projektu jsme natočili na videozáznam 21 rozhovorů s pamětníky druhé světové
války. Jednalo se především o pamětníky, kteří byli
v kontaktu se SZM, několik dalších se k natáčení
přihlásilo samo prostřednictvím svých kontaktů na
Živou paměť.
Jedenáct pamětníků, se kterými jsme vedli rozhovor, prožilo část války jako přímí účastníci válečných
operací v řadách Prvního československého armádního sboru v SSSR, u Československé samostatné
obrněné brigády ve Velké Británii, ve vojenském letectvu britských ozbrojených sil (RAF) nebo u československého pěšího praporu na Blízkém východě.
Jeden z těchto pamětníků byl před dezercí k britské armádě vojákem německého wehrmachtu, další
zase před tím, než dezertoval na sovětskou stranu,
sloužil v maďarské armádě.
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Osudy dalších deseti pamětníků nebyly spjaty se
Na základě natočených rozhovorů jsme zpracovaslužbou u armádních jednotek. Jednalo se o osoby li výukové vzdělávací DVD, které jsme koncipovali
nasazené na nucené práce do Německa či do ně- jako výukovou pomůcku pro pracovníky SZM – Pameckých firem v tzv. Protektorátu, o lidi vyhnané na mátníku II. světové války v Hrabyni. Témata byla
podzim roku 1938 z okupovaného československé- zvolena tak, aby zachycovala to nejdůležitější z natoho pohraničí nebo naopak o českou pamětnici, která čených výpovědí a zároveň odpovídala tematickým
prožila válku v tzv. Sudetech. Dále šlo o hochy a dív- požadavkům muzejních pracovníků a mohla vhodky zapojené do odbojové činnosti nebo o členy rodi- ně doplnit a rozvinout odborný výklad v prostorách
ny, kteří se museli několik let skrývat u příbuzných muzea. Vzniklé DVD je tak vhodné pro prezentaci
na venkově, aby je gestapo kvůli jejich zapojení do na výstavách i pro pedagogickou činnost pracovníodboje nevypátralo. Jedna pamětnice z vlastní zku- ků muzea.
šenosti výstižně vylíčila válečné osudy české menšiny v bývalé Jugoslávii a tamní pomoc odbojovému
Tematické sestřihy jednotlivých příběhů v délce 12
hnutí, pamětník z Užhorodu se podělil o zkušenosti až 15 minut jsou doplněny o didakticko-metodicsvého otce coby příslušníka tehdejší ozbrojené or- ký materiál, který uvádí dané svědectví do dobovéganizace Stráž obrany státu (SOS), která existovala ho a mezinárodního kontextu, vysvětluje a rozvádí
v letech 1936-1939 a jejímž úkolem byla ochrana nejdůležitější historické události a pojmy zmíněné
státních hranic ČSR.
v krátkém dokumentu. Ve většině případů je didaktický materiál doplněn o dobové fotografie nebo doVětšinu rozhovorů s pamětníky jsme natočili v Čes- kumenty, které nám pamětníci poskytli, stejně jako
ké republice, za třemi pamětníky jsme jeli na pod- o názorné mapy.
zim 2012 na Ukrajinu, do oblasti bývalé Podkarpatské Rusi, která byla v době první Československé
Všichni pamětníci, se kterými jsme natáčeli, měli zarepubliky její součástí.
jímavé, spletité životní osudy, do kterých se promítaly dramatické historické události 20. století. Naši
Všechny rozhovory byly vedeny dle metod orální vypravěči prožili někdy až neuvěřitelné životní pehistorie, formou životopisného vyprávění. Pokud ripetie, které vyžadovaly nesmírnou dávku odvahy,
to bylo možné, rovněž jsme naskenovali zachované sebezapření a odhodlání. Na úspěšném provedení
dobové fotografie a dokumenty, které jsou spolu projektu mají velkou zásluhu právě samotní paměts rozhovory k dispozici pro využití v pedagogické níci, kteří nás, přes vysoký věk a mnohdy i zdravota vzdělávací činnosti. Filmový materiál je nahraný ve ní problémy, podrobně seznámili se svým životním
vysoké kvalitě, je využitelný i pro filmové a televizní osudem a byli ochotni se s námi podělit o své životzpracování, komprimované verze jsou určeny pro ní zážitky a zkušenosti. Prostřednictvím moderních
využití na běžném počítači. Celkem jsme pro tento médií v muzejních expozicích a díky pedagogické
projekt natočili přes 100 hodin vyprávění, jeden roz- činnosti pracovníků muzea tak mohou být nyní jehovor trval v průměru více než 4,5 hodiny.
jich svědectví o těžkém období druhé světové války
zachována a předána dalším generacím.

37

ODBORNÁ SPOLUPRÁCE 
V ROCE 2012
— MINISTERSTVO PRÁCE
A SOCIÁLNÍCH VĚCÍ ČR
Evropský rok aktivního
stárnutí a mezigenerační solidarity
(EY 2012)

náměstku ministra práce a sociálních věcí, Mgr.
Janu Dobešovi. Na závěrečné konferenci EY 2012,
jež se konala 11. prosince 2012 v Břevnovském
klášteře v Praze 6, pak promluvil pan Srdečný
k přítomným o významu aktivního způsobu života
zahrnujícího přiměřenou fyzickou aktivitu seniorů.

— NADACE PŘIPOMÍNKA,
ODPOVĚDNOST
A BUDOUCNOST/STIFTUNG EVZ

Živá paměť v roce 2011 participovala na tvorbě
koncepce činnosti ESLI v oblasti sociální péče o přeživší holocaustu a ostatní oběti nacistické perzekuce
a následně přijala roli odborného garanta odborné
studie mapující současnou situaci v poskytování
péče přeživším holocaustu a ostatním obětem nacistické perzekuce na území České republiky.

Práce na studii, jež vznikla z podnětu a pro potřeby
ESLI, byly započaty na podzim roku 2011 a dokončeny na jaře roku 2012. Na jejím vzniku se podíleli jak
experti Živé paměti (vedoucí autorského kolektivu
Pracovnice Živé paměti Alena Větrovcová a Darina
PhDr. Darina Sedláčková a PhDr. Dana Pokorná), tak
Ve dnech 4. až 6. října 2012 se na Freie Universität externí odborníci (Ing. Zdeňka Valouchová z ČeskéSedláčková se zapojily do procesu příprav EY 2012
již od prvotní informační schůzky svolané Minister- v Berlíně konala konference „Erinnern an Zwangsar- ho svazu bojovníků za svobodu, doc. Ing. Ladislava
stvem práce a sociálních věcí ČR v prosinci 2011. Poté beit. Zeitzeugen-Interviews in der digitalen Welt“ Průša, CSc. z Výzkumného ústavu práce a sociálních
po celý rok 2012 aktivně působily v rámci pracovní (Vzpomínání na nucenou práci. Rozhovory s pamět- věcí ČR a JUDr. Tomáš Tuza, člen České advokátní
skupiny „Mezigenerační dialog a solidarita“ i v rám- níky v digitálním světě).
komory). Na přípravných i realizačních pracích se
ci celého pléna. V této souvislosti participovaly na
významným způsobem podílela Mgr. Jana Havlíková.
tvorbě Národní strategie podporující pozitivní stár- Pracovnice Živé paměti Viola Jakschová vystoupila
nutí pro období let 2013–2017. Rovněž se zúčastnily, na pódiové diskusi o vzdělávání s příspěvkem „To- Podrobnější představu o studii si lze učinit z jejího
společně s dalšími kolegyněmi a kolegy a návštěvníky tální nasazení. Využití rozhovorů s pamětníky nu- obsahu, přičemž největší přínos spatřujeme v závěkontaktních center pro oběti nacismu a mezigene- ceného nasazení v České republice ve výuce“.
rečné kapitole, v níž její autorka Darina Sedláčková
rační dialog, panem Karlem Jakešem, PhDr. Vojmírem
navrhuje konkrétní opatření, kterými by se mohla
Srdečným a Ing. Janem Bartoněm, zahajovací a závězlepšit péče o přeživší holocaustu a ostatní oběti narečné konference EY 2012.
cistické perzekuce na území České republiky popř.
i v mezinárodním kontextu.
Na zahajovací konferenci EY 2012, jež se uskutečniNaše spolupráce s Evropským institutem odkazu
la 1. března 2012 v sídle Ministerstva zahraničních
věcí ČR, byly prezentovány závazky naší organizace šoa (dále ESLI) se datuje od roku 2009, kdy prok EY 2012 v ČR a dále projekt Kontaktních center běhla v rámci českého předsednictva v EU mezipro oběti nacismu a mezigenerační dialog v ČR. Vel- národní Konference k osudu majetku obětí šoa,
ký zájem mezi účastníky konference vyvolalo vy- na jejíž přípravě a průběhu se podíleli i zástupci
stoupení pana Bartoně z olomouckého kontaktního naší organizace v rámci tzv. Special Session, zacentra, který činnost centra prezentoval prostřed- bývající se otázkami péče o přeživší a jejich vzpomínkový odkaz. Na tuto činnost navázala účast
nictvím kroniky, jejímž je výlučným autorem.
v přípravném výboru pro vznik ESLI a členství
Významnou úlohu na obou konferencích sehrál zástupkyně Živé paměti Dariny Sedláčkové v menávštěvník a lektor pražského kontaktního centra, zinárodním poradním sboru v pracovní skupině
pan Vojmír Srdečný, který – coby nejstarší účast- Péče o přeživší holocaustu a ostatní oběti nacisník – předal závěrečné memorandum konference tické perzekuce.

— EVROPSKÝ INSTITUT
ODKAZU ŠOA, O.P.S.
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Obsah studie

V. Závěr

I. Úvod.

a) Shrnutí se zaměřením na příklady dobré praxe
a osvědčené postupy na straně jedné a případné
systémové deficity na straně druhé.

Metodologická východiska a vymezení základních
pojmů, zejména definice cílových skupin, jejich odhadovaná velikost a rozsah mapované péče.

II. Analýza dosavadních zdrojů.

Přehled relevantních vládních dokumentů a platné
legislativy, jakož i programů a projektů, vládních
i nevládních, realizovaných na území ČR.
a) Vládní dokumenty a usnesení.
b) Platná legislativní úprava.
1. Obecné nároky plynoucí z legislativy týkající se
seniorů nebo zdravotně postižených občanů.
2. Specifické nároky plynoucí ze zvláštních právních předpisů týkajících se nacistické perzekuce.
c) Přehled vládních a nevládních programů a projektů, realizovaných na území ČR

III. Přehled organizací, sdružující
přeživší holocaustu a ostatní oběti
nacistické perzekuce resp. oběti nacismu, a organizací, které zastupují
jejich zájmy či o ně pečují.
a) Organizace sdružující přeživší holocaustu
a ostatní oběti nacistické perzekuce resp. oběti nacismu.
b) Společenské organizace působící ve prospěch
přeživších holocaustu a ostatních oběti nacistické
perzekuce resp. obětí nacismu.

IV. Současný stav poskytování sociální péče přeživším holocaustu a ostatním obětem nacistické perzekuce resp.
obětem nacismu v České republice.

b) Doporučení a návrhy na specifická opatření.
Příloha: Přehled platné legislativy.

SPOLUPRÁCE V RÁMCI
ČESKÉHO PŘEDSEDNICTVÍ
VE VISEGRÁDSKÉ ČTYŘCE
Zástupkyně Živé paměti Darina Sedláčková se zúčastnila mezinárodní konference, jež proběhla pod
názvem „Sociální a ekonomická inkluze romských
občanů“ ve dnech 21. – 22. června 2012 v Bukurešti, Rumunsko.
Organizátorem akce byla rumunská nevládní
organizace CeRe (Central de Resourse pentru participare publicá) ve spolupráci s ROMA Educational Fund Romania, KeyNote a Visegrad Innovative.
Na konferenci představili zástupci jednotlivých
zemí (Rumunsko, Česká republika, Ukrajina, Moldavsko, Slovensko, Polsko) příklady dobré praxe
s cílem vzájemné výměny zkušeností a inspirace.
Powerpointová prezentace činnosti Živé paměti
včetně vzdělávacího cyklu „Zmizelí Romové a Romové dnes“ byla nedílnou součástí konferenčních
materiálů. Konference se zúčastnili nejen zástupci
nevládního sektoru, představitelé romské komunity a rumunských médií, ale rovněž pan Nicolae Idu,
vedoucí Zastoupení Evropské komise v Rumunsku,
velvyslanec ČR v Rumunsku, J.E. Dr. Jiří Šitler či
paní Denisa Oana Patrascu z rumunského Ministerstva práce a sociálních věcí.
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VÝZNAMNÁ UDÁLOST 
ROKU 2012
SLAVNOSTNÍ PŘEDÁNÍ CENY 
VÁCLAVA BENDY ZA ROK 2012

ROČNÍ 
ÚČETNÍ 
UZÁVĚRKA

Dne 15. listopadu 2012 se uskutečnilo
v Rezidenci primátora hlavního města
Prahy slavnostní předání
Ceny Václava Bendy a pamětních
medailí „Za svobodu a demokracii“.
Mezi mnohými oceněnými byla paní
Emílie Machálková, která byla za druhé
světové války rasově pronásledována.
Od roku 2005 paní Machálková úzce
spolupracuje se Živou pamětí při realizaci
přednášek o romském holocaustu v rámci
vzdělávacího projektu „Zmizelí Romové
a Romové dnes“. Jsme rádi,
že naše organizace mohla podpořit
nominaci paní Emílie Machálkové
na toto významné
společenské
ocenění.
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ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA

PODĚKOVÁNÍ
Děkujeme všem dárcům a příznivcům 
za laskavou podporu a spolupráci
DOTACE A NADAČNÍ PŘÍSPĚVKY
Česká národní agentura Mládež
Česká rada pro oběti nacismu, nadační fond
Nadace Připomínka, odpovědnost a budoucnost
(Stiftung Erinnerung, Verantwortungund
und Zukunft)
Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR
Nadace Charty 77
Nadační fond obětem holocaustu
Renovabis, o.s.

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

PARTNEŘI A SPOLUPRACUJÍCÍ ORGANIZACE
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Přehled přijatých finančních  příspěvků vyšších než 10 000 Kč v tis. Kč
Smlouva s
Účel
Aktion Renovabis e.V.
Posílení sítě dobrovolníků (141)
EVZ
Kontaktní centra pro oběti nacismu a mezigenerační dialog (142/1)
Česká rada pro oběti nacismu
Kontaktní centra pro oběti nacismu a mezigenerační dialog (142/2)
Aktion Renovabis e.V.
Kontaktní centra pro oběti nacismu a mezigenerační dialog (142/4)
EVZ
Speciální pomoc pro přeživší oběti nacismu v ČR (144)
Národní institut dětí a mládeže
Dobrovolníci na pomoc obětem nacismu (145)
Nadační fond obětem holocaustu Specifické poradenství Ghetto Rente (147)
Národní institut dětí a mládeže
Evropská dobrovolnická služba (148)
Česká rada pro oběti nacismu
Péče o oběti nacistického pronásledování (206)
EVZ
Vzdělávací seminář pro Policii ČR o různých formách diskriminace Romů (207)
Nadační fond obětem holocaustu Zmizelí Romové a Romové dnes (311)
ČSOB a.s.
Zmizelí Romové a Romové dnes (312)
Vysvětlení: EVZ = Die Stiftung „Erinnerung, Verantwortung und Zukunft“

Částka v tis. Kč
177
1 694
0
43
2 019
213
30
293
0
626
18
72

Čerpáno v běžném období v tis. Kč
146
1 531
473
43
1 255
213
30
147
260
407
18
72

Nevyčerpáno v běžném období v tis. Kč
31
162
0
0
764
0
0
146
677
219
0
0

Dosud nepřijato
0
0
0
0
0
68
0
0
0
0
0
0

Agentura domácí péče JAS, Židovská obec Brno
Aktion Sühnezeichen Friedensdienste
Barevný děti, o.s.
Centrom, o.s., Ostrava
Collegium Bohemicum, o. p. s.
Česká alzheimerovská společnost
Diecézní charita České Budějovice
Dokumentationszentrum Prora
Euregio Egrensis, Arbeitsgemeinschaft Bayern,
e. V.
Evropský institut odkazu šoa, o.p.s.

Goethe Institut Praha
Gymnázium Česká, České Budějovice
Gymnázium Olgy Havlové, Ostrava
Charita Ostrava
IQ Roma servis, o.s., Brno
Jednota Orel, České Budějovice
Khamoro – romské integrační centrum, o.s.
Chodov
Krajské úřady České Budějovice, Olomouc,
Ostrava
Kruh občanů ČR vyhnaných v roce 1938
z pohraničí
Městská knihovna v Praze
Městský úřad Blansko
Ministerstvo zahraničních věcí ČR
Muzeum romské kultury v Brně
Nadace Brücke / Most
Nadace Heinricha Bölla se sídlem v Saarbrückenu
Národní galerie v Praze
Národní rada osob se zdravotním postižením ČR
Památník Flossenbürg
Památník II. světové války v Hrabyni
Pant, o.s.
Poradna pro občanství/občanská a lidská práva
Ústí nad Labem
Pražská informační služba
Pražský literární dům autorů německého jazyka
Římskokatolická farnost – Arciděkanství
Ústí nad Labem
Sdružení obětí nacismu Karlovarského kraje
Servitus, o. s.
Statutární město Olomouc
Ústav pro soudobé dějiny AV ČR
Velvyslanectví ČR v Berlíně
Velvyslanectví Spolkové republiky Německo v ČR
Výbor dobré vůle – Nadace Olgy Havlové
Via e. V.– Verein für internationalen
und interkulturellen
Vzájemné soužití, o.s., Ostrava
Židovské obce v ČR
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