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SLOVO ÚVODEM
Můj předchůdce Martin Hořák se v úvodníku
výroční zprávy za rok 2013 zmínil o desetiletí,
které jsme toho roku završili, a které lze hodnotit
jako úspěšné – Živá pamět se etablovala
v tuzemském i mezinárodním prostředí a současně
rozvíjela obě větve činnosti – sociální na jedné
straně, a informační, vzdělávací a dokumentační
na straně druhé.
V roce 2014 vstoupila Živá paměť do druhé dekády
a samozřejmě si všichni přejeme, abychom mohli
časem i tuto dekádu zhodnotit jako úspěšnou.
Zda se nám to podaří, bude záležet hlavně na
nás, zakladatelích, členech správních a dozorčích
orgánů, zaměstnancích a dobrovolnících Živé
paměti. My všichni sdílíme odpovědnost za další
rozvoj naší organizace a naplňování cílů, jež
dostala Živá paměť při svém vzniku v roce 2003 do
vínku, tzn. péče o oběti totalitních režimů, zejména
nacionálního socialismu, péče o jejich společný
vzpomínkový odkaz a jeho předávání dalším
generacím. Záležet však bude i na Vás, kteří nás
podporujete finančně a morálně, stejně jako na
Vás, kteří s námi spolupracujete při realizaci našich
projektů. V neposlední míře pak bude záležet na
Vás, uživatelích našich služeb a Vašem – doufejme
že setrvalém – zájmu o ně.
Mezi dlouhodobé stálice v nabídce našich služeb
patří zejména bezplatné odborné sociální
poradenství, kulturní, vzdělávací a aktivizační
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programy, individuální asistence a psychosociální
podpora v domácím prostředí, služby mladých
německých dobrovolníků apod. Tyto služby

poskytujeme v Praze a okolí, Českých Budějovicích,
Ústí nad Labem, Olomouci a Ostravě, odborné
sociální poradenství pak celorepublikově.
Novinkou, již přinesl rok 2014, jsou služby
poskytované v rámci Konsorcia nevládních
organizací ve prospěch seniorů, zejména obětí
nacionálního socialismu v České republice. Živá
paměť tento projekt iniciovala, je zodpovědná
za jeho koordinaci a zároveň v něm působí coby
poskytovatel sociálních služeb obětem nacismu,
které jsou pro svůj věk, zdravotní stav a rodinný
status zvláště ohroženy sociální exkluzí. Naším
hlavním projektovým partnerem je Charita ČR.
Rok 2014 by se dal v kontextu naší činnosti
s nadsázkou nazvat rokem „nucené práce.“ Právě
v roce 2014 jsme si připomenuli sedmdesáté
výročí plošného nasazení ročníku 1924 na
práce pro potřeby Třetí říše, a příslušníci tohoto
ročníku zároveň oslavili krásné životní jubileum –
devadesáté narozeniny. Toto zdvojené výročí bylo
ostatně i leitmotivem Slavnostního koncertu pro
oběti nacismu, který jsme uspořádali ve spolupráci
s Hudební a taneční fakultou Akademie múzických
umění v Praze.
Fenomén nucené práce jsme nově mapovali
v projektu Zapomenutá místa nacistické
nucené práce v České republice, věnovali se mu
v doprovodném programu mezinárodní výstavy
Nucená práce. Němci, nuceně nasazení a válka či

ve vzdělávacím projektu Nucená práce 1939-1945.
Příběhy pamětníků ve výuce.
Veškerá naše činnost by bývala nebyla možná

bez donátorů a jejich finanční podpory. Jejich
podrobný výčet naleznete v závěru této zprávy,
z tohoto místa alespoň speciální díky těm, kdo naši
činnost podporují dlouhodobě: jsou to německá
spolková nadace Připomínka odpovědnost
a budoucnost (Stiftung EVZ), Česká rada pro oběti
nacismu, Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR
a Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR.
Závěrem dovolte, abych Vám popřála příjemné
chvilky strávené s naší výroční zprávou,
Darina Sedláčková,
za zakladatele a správní radu

FOREWORD
In his foreword to the Annual Report for 2013,
my predecessor Martin Horak mentioned the fact
that in that year, Ziva pamet finished the first
decade of its existence. This decade can be assessed
as successfull – Ziva pamet had established itself
in the national as well as in the international
environment and simultaneously developed both
branches of its activities – social on one hand, and
informational, educational and documentative on
the other.
In 2014, Ziva pamet entered its second decade. All
of us, of course, wish to be able one day to appraise
this decade as a success, too. Whether we achieve
that goal depends mainly on us, the founders,
members of administrative and supervisory bodies,
employees and volunteers of Ziva pamet. We all
share responsibility for the further development
of our organisation and the achievement of
goals which were set for Ziva pamet at its
foundation 2003 and which entail care for victims
of totalitarian regimes, especially of National
Socialism, care for their common intellectual legacy
and its transfer to further generations. Much will,
however, also depend on those of you who support
us financially and morally as well as those who
cooperate with us in making our projects happen.
Last not least, we also depend on those of you who
use our services and on your, hopefully lasting,
interest in them.

Among the longterm offerings in our catalogue
of services we can first of all point to expert social
advice, cultural, educational and activisation

programmes, individual assistance and psychosocial support in the clients’ homes, help rendered
by young German volunteers and the like. These
services are free of charge and are available in
Prague and its environs, Ceske Budejovice, Usti nad
Labem, Olomouc and Ostrava. Expert social care
advice extends over the whole territory of the Czech
Republic.
An inovation brought in by the year 2014 are the
services delivered within the framework of the
Consortium of Non-Government Organisations
to Benefit Seniors, Especially Victims of National
Socialism in the Czech Republic. Ziva pamet
initiated this project, is responsible for its
coordination and at the same time participates
in it by providing social services to Nazi victims
who are especially threatened by social exclusion

due to their age, state of health and family status.
Our main project partner is Charity CR.
In the context of our work and employing some
poetic license, 2014 could be called the year of
“forced labour‘‘. It was then that we marked the
seventieth anniversary of large-scale deployment
of Czechs born in 1924 in work activities deemed
necessary by the leadership of the Third Reich.
Some survivors of that operation were able to
celebrate a beautiful jubilee – their ninetieth
birthdays. This double anniversary was also the
leitmotif of the annual Commemorative Concert for

Victims of Nazism, organised in cooperation with
the Music and Dance Faculty of the Academy of
Performing Arts.

The topic of forced labour was treated anew in
a project called Forgotten Places of Nazi Forced
Labour in the Czech Republic. We also dealt with
it in the programme of events accompanying
the international exhibition ‚‘Forced Labour. The
Germans, the Forced Labourers and the War‘‘ and
in the school ‚‘Forced Labour 1939–1945. Witnesses’
Stories in Education‘‘.
None of our activities would have been possible
without our donors and their financial support.
A detailed listing of donors can be found at the
end of this report. Here I would like to take
the opportunity at least to express our special
gratitude to those who have been supporting our
activities in the long run: they are the German
federal Remembrance, Responsibility and Future
Foundation (Stiftung EVZ), the Czech Council
for Victims of Nazism, the Ministry of Labour
and Social Affairs of the Czech Republic and the
Ministry of Education, Youth and Sport of the
Czech Republic.
In conclusion, please allow me to wish you pleasant
moments spent with our annual report.

Darina Sedláčková
on behalf of the founders
and administrative board of Živá paměť
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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.

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

zprostředkování dialogu mezi
mladou generací a posledními žijícími
svědky nacistického pronásledování,
=

poskytování poradenských
a asistenčních služeb osobám
pronásledovaným totalitními režimy,
zejména nacionálním socialismem.
=
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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
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
Bankovní spojení:
Fio banka a. s., V celnici 1028/10, Praha 1
Číslo bankovního účtu v CZK:
2500530330/2010
IBAN: CZ4720100000002500530330
BIC kód/SWIFT: FIOBCZPPXXX
Číslo bankovního účtu v EUR:
2100530331/2010
IBAN: CZ3820100000002100530331
BIC kód/SWIFT: FIOBCZPPXXX
Číslo transparentního účtu v CZK:
2500783493/2010
IBAN: CZ4220100000002500783493
BIC kód/SWIFT: FIOBCZPPXXX

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

SPRÁVNÍ RADA
PhDr. Darina Sedláčková, předsedkyně
PhDr. Tomáš Jelínek, Ph.D., místopředseda
Mgr. Martin Hořák, člen

DOZORČÍ RADA
Mgr. Lucie Kazdová, předsedkyně
Mgr. Jana Havlíková, místopředsedkyně
Martin Thiel, člen

STATUTÁRNÍ ZÁSTUPCE
Mgr. Pavel Voves, ředitel

Naši pracovníci
SOCIÁLNÍ ČINNOST

Poradna pro oběti nacismu
Bc. Lucie Šancová, vedoucí poradny
Mgr. Alena Větrovcová, sociální pracovnice
od 1. 7. 2014
Mgr. Jiří Opluštil, sociální pracovník
od 1. 7. 2014

BASIC INFORMATION
ABOUT ŽIVÁ PAMĚŤ
The public service organisation
Živá paměť was established on
8 December 2003 by workers
at the Czech-German Future
Fund’s Office for Victims of Nazism.

The organisation’s mission
comprises
care for the common legacy of
persons persecuted by totalitarian
regimes and implementation of
informational and educational activities
related thereto,
=

facilitation of dialogue between the
younger generation and the last living
witnesses of Nazi persecution,
=

provision of counselling and
assistance services to persons
persecuted by totalitarian regimes,
particularly victims of National
Socialism.
=

The organisation is registered in the Registry of
Public Service Organisations administered by the
Municipal Court in Prague, Section O, File No. 307.
Date of registration: 8 December 2003
Identification No.: 27 105 300
VAT Identification No.: CZ 27 105 300

ADMINISTRATIVE BOARD
PhDr. Darina Sedláčková, chairwoman
PhDr. Tomáš Jelínek, Ph.D., vice-chairman
Mgr. Martin Hořák, member

REGISTERED OFFICE
Na Poříčí 12, 110 00 Prague 1
Telephone: +420 224 872 750
Fax: +420 224 872 720
E-mail: info@zivapamet.cz
Website: www.zivapamet.cz

SUPERVISORY BOARD

Bank-account information:
Fio banka, a. s. V celnici 1028/10, 117 21, Praha 1
Current account: 2500530330 / 2010
IBAN: CZ4720100000002500530330
Account in EUR: 2100530331 / 2010
IBAN: CZ3820100000002100530331

STATUTORY REPRESENTATIVE

Mgr. Lucie Kazdová, chairwoman
Mgr. Jana Havlíková, vice-chairwoman
Martin Thiel, member

Mgr. Pavel Voves, director

Our Employees

FOUNDERS

SOCIAL ACTIVITIES

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

Counselling Centre for Victims
of Nazism
Bc. Lucie Šancová,
Head of the Counselling Centre
Mgr. Alena Větrovcová, social worker
since 1. 7. 2014
Mgr. Jiří Opluštil, social worker
since 1. 7. 2014
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Kontaktní centra pro oběti nacismu
a mezigenerační dialog v ČR
Mgr. Viola Jakschová, koordinátorka
Kontaktního centra pro oběti nacismu
a mezigenerační dialog Praha
PhDr. Darina Sedláčková, koordinátorka
Regionálních kontaktních center pro oběti
nacismu a mezigenerační dialog
Jarmila Pláteníková, asistentka koordinátorky
Kontaktního centra pro oběti nacismu
a mezigenerační dialog Praha
Zuzana Hochová, asistentka v Regionálním
kontaktním centru pro oběti nacismu
a mezigenerační dialog České Budějovice
Miluška Ottová, asistentka v Regionálním
kontaktním centru pro oběti nacismu
a mezigenerační dialog Olomouc
Jarmila Pláteníková, asistentka v Regionálním
kontaktním centru pro oběti nacismu
a mezigenerační dialog Ústí nad Labem

Dobrovolníci pomáhají
obětem nacismu
Mgr. Meret Brandner, koordinátorka
dobrovolníků do 31. 10. 2014
Bc. Lucie Šancová, koordinátorka dobrovolníků
od 1. 11. 2014
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Dobrovolníci:
Charlotte Elise van Berg 15. 9. 2013 – 31. 8. 2014
Lennard Gottmann 15. 9. 2013 – 31. 8. 2014
Pia Lüken 15. 9. 2013 – 31. 8. 2014

Sarah Kiesgen 15. 9. 2013 – 31. 8. 2014
Franziska Melissa Keller 15. 9. 2013 – 31. 8. 2014
Stella Schrey 15. 9. 2013 – 31. 8. 2014
Geesche Johanna Räcke 15. 9. 2014 – 31. 8. 2015
Michelle Sonja Gross 15. 9. 2014 – 31. 8. 2015
Benjamin Brow15. 9. 2014 – 31. 8. 2015
Louise Orth 15. 9. 2014 – 31. 8. 2015
Emanuel Böhlert 15. 9. 2014 – 31. 8. 2015
Lea Danninger 15. 9. 2014 – 31. 8. 2015

Konsorcium nevládních organizací
ve prospěch obětí nacismu v ČR
PhDr. Darina Sedláčková, koordinátorka projektu
od 1. 7. 2014
Mgr. Alena Větrovcová, sociální pracovnice
od 1. 7. 2014
Mgr. Jiří Opluštil, sociální pracovník
od 1. 7. 2014
Jarmila Pláteníková, sociální pracovnice
od 1. 7. 2014

Speciální sociální péče
o přeživší oběti nacismu v ČR
Mgr. Alena Větrovcová, koordinátorka projektu
do 30. 6. 2014
Mgr. Jiří Opluštil, sociální pracovník
do 30. 6. 2014
PhDr. Darina Sedláčková, odborná supervize
do 30. 6. 2014

INFORMAČNÍ, VZDĚLÁVACÍ
A DOKUMENTAČNÍ ČINNOST

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

Nucená práce 1939–1945.
Příběhy pamětníků ve výuce
PhDr. Šárka Jarská, Ph.D., koordinátorka projektu
od 1. 9. 2014
PhDr. Petr Koura, Ph.D., odborná spolupráce
od 1. 9. 2014

Evropský projekt pro seniory –
Grundtvig: Aktivní senioři bez hranic
Mgr. Viola Jakschová, koordinátorka projektu

Zapomenutá místa nacistické nucené
práce v České republice
Mgr. Viola Jakschová, odborná spolupráce

Contact Centres for Victims of Nazism
and Intergenerational Dialogue
in the Czech Republic
Mgr. Viola Jakschová, coordinator
of the Contact Centre for Victims of Nazism
and Intergenerational Dialogue, Prague
PhDr. Darina Sedláčková, coordinator
of the Regional Contact Centres for Victims
of Nazism and Intergenerational Dialogue
Jarmila Pláteníková, assistant to the coordinator
of the Contact Centre for Victims of Nazism
and Intergenerational Dialogue, Prague
Zuzana Hochová, assistant at the Regional
Contact Centre for Victims of Nazism and
Intergenerational Dialogue, České Budějovice
Miluška Ottová, assistant at the Regional
Contact Centre for Victims of Nazism
and Intergenerational Dialogue, Olomouc
Jarmila Pláteníková, assistant at the Regional
Contact Centre for Victims of Nazism and
Intergenerational Dialogue, Ústí nad Labem

Volunteers Help Victims of Nazism
Mgr. Meret Brandner, coordinator of volunteers
to 31. 10. 2014
Bc. Lucie Šancová, coordinator of volunteers
since 1. 11. 2014

Volunteers:
Charlotte Elise van Berg 15. 9. 2013 – 31. 8. 2014
Lennard Gottmann 15. 9. 2013 – 31. 8. 2014
Pia Lüken 15. 9. 2013 – 31. 8. 2014
Sarah Kiesgen 15. 9. 2013 – 31. 8. 2014
Franziska Melissa Keller 15. 9. 2013 – 31. 8. 2014
Stella Schrey 15. 9. 2013 – 31. 8. 2014
Geesche Johanna Räcke 15. 9. 2014 – 31. 8. 2015
Michelle Sonja Gross 15. 9. 2014 – 31. 8. 2015
Benjamin Brow since 15. 9. 2014 – 31. 8. 2015
Louise Orth since 15. 9. 2014 – 31. 8. 2015
Emanuel Böhlert 15. 9. 2014 – 31. 8. 2015
Lea Danninger 15. 9. 2014 – 31. 8. 2015

Consortium of Non-Governmental
Organizations to Benefit Elderly People,
Especially Vicitms of National Socialism
in the Czech Republic
PhDr. Darina Sedláčková, project coordinator
since 1. 7. 2014
Mgr. Alena Větrovcová, social worker
since 1. 7. 2014
Mgr. Jiří Opluštil, social worker
since 1. 7. 2014
Jarmila Pláteníková, social worker
since 1. 7. 2014

Special Assistance for Victims
of Nazism in the Czech Republic

INFORMATIONAL AND EDUCATIONAL
ACTIVITIES

Disappeared Roma and Roma Today,
educational programme for schools
Mgr. Pavel Voves, project coordinator

Forced Labour 1939–1945.
Witnesses’ Stories in Education
PhDr. Šárka Jarská, Ph.D., project coordinator
since 1. 9. 2014
PhDr. Petr Koura, Ph.D., expert cooperation
since 1. 9. 2014

European Project for Seniors –
Grundtvig: Active Seniors
without Borders
Mgr. Viola Jakschová, project coordinator

Forgotten Places of Nazi Forced Labour
in the Czech Republic
Mgr. Viola Jakschová, expert cooperation

Mgr. Alena Větrovcová, project coordinator
to 30. 6. 2014
Mgr. Jiří Opluštil, social worker
to 30. 6. 2014
PhDr. Darina Sedláčková, expert supervision
to 30. 6. 2014
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SOCIÁLNÍ ČINNOST

NABÍDKA SLUŽEB PORADNY

PORADNA PRO OBĚTI
NACISMU

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

Poradna pro oběti nacismu (Poradna) poskytuje
služby odborného sociálního poradenství od
roku 2007, kdy byla založena. Poradna má
celorepublikovou působnost a jako poskytovatel
sociální služby odborného sociálního poradenství
je zaregistrována pod číselným identifikátorem
9689284. Činnost Poradny v roce 2014 finančně
podpořilo Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR
a Nadační fond obětem holocaustu.

= Poskytování odborného poradenství při
podávání žádostí o platby za práci v nacistických
ghettech.

CÍLOVÁ SKUPINA
Uživateli služeb Poradny jsou oběti nacismu, tj.
nejstarší věková skupina seniorů. Jsou to lidé, kteří
byli v období druhé světové války perzekuováni
z rasových, politických, náboženských nebo
národnostních důvodů (vězni koncentračních,
internačních, pracovně výchovných táborů, ghett,
deportovaní na nucené práce apod.). Služeb
odborného sociálního poradenství mohou využívat
také rodinní příslušníci těchto obětí.

CÍL PORADNY
Hlavním cílem Poradny je podporovat oběti
nacismu a pomáhat jim v tom, aby se jejich
sociální situace vyrovnala nebo zlepšila, a aby
mohly zůstat co nejdéle ve svém přirozeném
prostředí a vést plnohodnotný život.
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= Podpora klientů, aby mohli v plné míře
uplatňovat svá práva a oprávněné zájmy.

SOCIAL ACTIVITIES

TABULKA Č. 1 –
POČET JEDNOTLIVÝCH DRUHŮ
INTERVENCÍ V ROCE 2014
Druh intervence

Počet

Telefonická
Osobní (v kanceláři nebo v terénu)
Písemná
Celkem

178
71
41
290

GRAF Č. 1 –
POČET JEDNOTLIVÝCH DRUHŮ
INTERVENCÍ V ROCE 2014

= Zprostředkování kontaktů na organizace,
které by se mohly podílet na řešení
nepříznivé sociální situace klientů, a tím
přispět k jejímu pozitivnímu vyřešení.

The Counselling Centre for Victims of Nazism
(hereinafter referred to as the “Counselling
Centre”) has been providing expert social
counselling services since its establishment in
2007. The Counselling Centre operates nationwide
and is registered as a provider of expert social
counselling services under identification no.
9689284. The Counselling Centre’s activities in
2014 were financially supported by the Ministry
of Labour and Social Affairs of the Czech Republic
and the National Fund for Holocaust Victims.

TARGET GROUP

= Psychosociální podpora klientů.

ČINNOST PORADNY V ROCE 2014
V roce 2014 bylo klientům poskytnuto celkem 290
konzultací. Řada uživatelů se na Poradnu obracela
opakovaně. Sociální službu odborného sociálního
poradenství poskytovali pracovníci Poradny
telefonicky, písemně a rovněž formou osobních
konzultací v kanceláři Poradny nebo v terénu
(např. u klienta doma). Tabulka a graf č. 1 obsahují
počty jednotlivých druhů intervencí.

THE COUNSELLING CENTRE
FOR VICTIMS OF NAZISM

Jak je patrno z tabulky a grafu č. 2, nejvíce
intervencí se uskutečnilo 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
a mezige nerační dialog. Uživateli služeb
odborného sociálního poradenství byli často právě
uživatelé ostatních služeb, poskytovaných naší
společností v rámci výše zmíněných projektů.

The users of the Counselling Centre’s services are
victims of Nazism, i.e. the oldest age group among
senior citizens. These are people who during
the Second World War era were persecuted on
grounds of race, political affiliation, religion or
ethnicity/nationality (imprisoned in concentration,
internment and labour camps and ghettos, deported
to serve as forced labourers, etc.). Family members
of victims of Nazism can also use the expert social
counselling services provided by the Centre.

OBJECTIVE OF THE COUNSELLING CENTRE
The main objective of the Counselling Centre is
to support victims of Nazism and to help them
stabilise or improve their social situation so that
they can remain for as long as possible in their
natural living environment and lead full lives.

SERVICES PROVIDED
BY THE COUNSELLING CENTRE
= Provision of information on the state socialwelfare payment system and social services in the
Czech Republic with emphasis on the possible
benefits for our target group.
= Provision of specific expert counselling related
to the submission of applications for payment of
compensation for work performed in Nazi ghettos.
= Support for clients enabling them to fully
exercise their rights and legitimate interests.

TABLE NO. 1 –
NUMBER OF INDIVIDUAL TYPES
OF INTERVENTIONS IN 2014
Type of intervention

By telephone
In person (office or field visit)
Written
Total

Number

178
71
41
290

GRAPH NO. 1 –
NUMBER OF INDIVIDUAL TYPES
OF INTERVENTIONS IN 2014

= Facilitation of contacts to organisations
that can assist clients with resolving
unfavourable social situations, thus
contributing to the positive resolution
thereof.
= Psycho-social support for clients.

THE COUNSELLING CENTRE’S ACTIVITIES IN 2014
A total of 290 consultations were provided to
clients in 2014. A number of users repeatedly
turned to the Counselling Centre’s offices, whose
employees provided expert social counselling
services via telephone, in writing and in the form
of face-to-face consultations at the Counselling
Centre’s offices or in the field (e.g. at clients’
homes). Table No. 1 and Graph No. 1 contain the
numbers of individual types of interventions.

As is apparent from Table No. 2 and Graph
No. 2, the largest number of interventions was
conducted in Prague. This situation was due to
the good local availability of the Counselling
Centre for Prague clients. The Moravia-Silesia,
South Bohemia, Ústí and Olomouc regions
are also relatively strongly represented, as our
organization implemented the Volunteers Help
Victims of Nazism project in these areas, where
we also operate Regional Contact Centres for
Victims of Nazism and Intergenerational Dialogue.
Users of expert social counselling services were
often also users of other services provided by our
organization within the above-mentioned projects.
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TABULKA Č. 2 –
POČET INTERVENCÍ V JEDNOTLIVÝCH
KRAJÍCH ČR V ROCE 2014
Počet intervencí

Procentuální
vyjádření

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

162
10
7
1
15
3
4
4
3
33
1
22
25

56,0
3,4
2,4
0,3
5,1
1,0
1,4
1,5
1,0
11,4
0,3
7,6
8,6

Celkem

290

100%

Kraj

TABLE NO. 2 –
NUMBER OF INTERVENTIONS
IN INDIVIDUAL REGIONS
OF THE CZECH REPUBLIC IN 2014

GRAF Č. 2 –
PODÍL INTERVENCÍ V JEDNOTLIVÝCH
KRAJÍCH ČR V ROCE 2014
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Number of
interventions

In percent

Prague
Abroad
Central Bohemia
Plzeň
South Bohemia
Hradec Králové
Pardubice
South Moravia
Liberec
Ústí
Zlín
Olomouc
Moravia-Silesia

162
10
7
1
15
3
4
4
3
33
1
22
25

56,0
3,4
2,4
0,3
5,1
1,0
1,4
1,5
1,0
11,4
0,3
7,6
8,6

Total

290

100%

Region

Příběhy klientů
Pan O. je klientem Poradny od roku 2007, kdy nás
kontaktoval kvůli informacím o tzv. Ghettorente. Na
podzim 2014 se na nás pan O. obrátil kvůli faktu, že
ztratil dokumentaci, která prokazuje jeho internaci
v pracovních táborech v Německu, kde pracoval
jako nuceně nasazený, a také dokumentaci, která
svědčí o jeho účasti na odbojové činnosti (v rámci
národního boje za osvobození) na jaře 1945 a která
ho opravňuje k získání osvědčení 255/1946 Sb.
Na základě získání osvědčení 255/1946 Sb., které
vydává Ministerstvo obrany ČR, je jeho držitel

GRAPH NO. 2 – SHARE OF INTERVENTIONS IN INDIVIDUAL REGIONS OF THE
CZECH REPUBLIC IN 2014

Clients’ stories
oprávněn k získání zvláštního příplatku k důchodu
i pečovatelské služby zdarma. Na základě žádosti
pana O. jsme zažádali Národní archiv v Praze, který
klientovi zaslal veškerou jeho dokumentaci, jež
byla k dispozici buď v Národním archivu, nebo byla
dostupná v databázích Česko-německého fondu
budoucnosti. Na základě těchto kopií budeme
panu O. schopni pomoci se zažádáním o osvědčení
255/1946 Sb.
—

Mr. O. has been a client of the Counselling Centre
since 2007 when he contacted us requesting
information about the so-called Ghettorente
pension. In the autumn of 2014, Mr. O. turned
to us because he had lost documents proving
his confinement in labour camps in Germany
(where he was sent as a forced labourer) as
well as documents about his participation in
resistance activities (within the struggle for
national liberation) in the spring of 1945. These
documents have to be submitted in order to

obtain a certificate under law no. 25/1946. Such
certificates are issued by the Czech Ministry of
Defence. They entitle holders to a special increase
in the rate of the old-age pension as well as to free

day care. Based on Mr. O.’s request, we contacted
the National Archive in Prague which then sent the
client copies of all documents pertaining to his case
that were available either in the archive itself or
in the database of the Czech-German Future Fund.
With the help of these copies we shall be able to
assist Mr. O. in applying for a certificate under law
no. 255/1946.
—
Mrs. P. turned to us in the spring of 2014, asking
whether a German volunteer serving with our
organization could visit her at home regularly.
An introductory visit in the client’s household
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Na jaře roku 2014 se na nás obrátila paní P.
kvůli možnosti pravidelných návštěv německé
dobrovolnice Živé paměti v její domácnosti.
U klientky v domácnosti následně proběhla úvodní
návštěva s dobrovolnicí za přítomnosti sociálního
pracovníka. Na návštěvě byly podepsány souhlasy
s poskytováním služby a byl domluven rozsah
a obsah služby. Díky dobrovolnici nyní může
klientka bez obav z úrazu chodit v doprovodu
dobrovolnice na procházky i kulturní akce.
Paní P. se velice těší každý týden ze společnosti
dobrovolnice.
Dále bylo klientce nabídnuto bezplatné poradenství
při řešení problémů v oblastech sociálního
zabezpečení, bydlení, zdravotní péče či při
jakémkoli jednání s úřady. Paní P. nás následně
kontaktovala se žádostí o zpracování žádosti
o příspěvek na mobilitu a příspěvek na bydlení,
které jí pomohly zlepšit finanční situaci.
—
Na počátku září se na nás obrátila paní B., která
žije v zahraničí. Sdělila nám, že se od příbuzných
žijících v České republice dozvěděla o možnosti
získání tzv. Ghettorente – starobního důchodu
za práci v nacistickém ghettu. Klientce jsme
poté, co nám podala více informací, sdělili, že
mimo příplatků k důchodu (dle ZRBG – Zákona
o platbě důchodů za práci v ghettu) má nárok
i na Uznávací dávku za práci v nacistickém
ghettu, tzv. Anerkennungsleistung. Klientka nám
poté zaslala dokumentaci, na základě které jsme
zpracovali obě žádosti a ty jí odeslali k podpisu.
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SPECIFICKÉ PORADENSTVÍ
OHLEDNĚ ZÍSKÁNÍ
STAROBNÍCH
ČI POZŮSTALOSTNÍCH
DŮCHODŮ ZA PRÁCI
V NACISTICKÝCH GHETTECH
I v roce 2014 pokračovala naše společnost
v poskytování specifického poradenství osobám
žádajícím starobní či pozůstalostní důchod
z Německa za práci v nacistických ghettech
v období druhé světové války. Tento projekt
finančně podpořily Nadační fond obětem
holocaustu a Ministerstvo práce a sociálních věcí
ČR, jimž tímto děkujeme.

CÍLOVÁ SKUPINA
Cílovou skupinou jsou osoby, které byly v období
druhé světové války internovány z rasových
důvodů v ghettech zřízených nacisty v tehdejší
Německé říši, na územích do ní začleněných nebo
na územích Německem okupovaných, v nichž
pracovaly, dnes jsou v seniorském věku a žádají
o starobní důchod, a dále žadatelé o pozůstalostní
důchod, tj. pozůstalí po těchto osobách
(vdovy a vdovci).

CÍL PROJEKTU
Cílem specifického poradenství je dosažení
pozitivního vyřešení oprávněných žádostí
o starobní či pozůstalostní důchod za práci
v nacistických ghettech, tzv. Ghettorente (dle
ZRBG – Zákona o platbě důchodů za práci
v ghettu) a žádostí o Uznávací dávku za práci
v nacistickém ghettu, tzv. Anerkennungsleistung.

ČINNOST V ROCE 2014
V průběhu roku 2014 bylo s klienty uskutečněno
930 intervencí, z toho 802 právních. Vysoký
počet právních intervencí poskytnutých
právníkem Martinem Thielem je reakcí na
změnu podmínek ve vyplácení tzv. Ghettorente
a tzv. Anerkennungsleistung. Změna spočívá
v tom, že od července 2011 je možný souběh obou
těchto dávek.
Další nárůst intervencí přinesla změna zákona,
kterou počátkem června 2014 odsouhlasil
německý spolkový sněm na návrh německé
spolkové vlády. Po této změně již nejsou v rámci
tzv. Ghettorente uplatňovány do té doby platné
čtyřleté vylučovací lhůty pro zpětné vyplácení
důchodů. To znamená, že všichni oprávnění
příjemci tzv. Ghettorente dostanou své důchody
vyplaceny zpětně k 1. červenci 1997. Původně to
platilo pouze pro žadatele, kteří podali žádost
do června 2003. Nadto budou zohledněna další
ghetta, jež se nacházela ve sféře vlivu nacionálně
socialistického režimu (Šanghaj / Slovensko /
Rumunsko). Německý důchodový úřad klienty
průběžně informuje dopisem o přiznaném
doplatku a vyzývá je k volbě způsobu výplaty
již uznaného měsíčního důchodu – buď formou
jednorázově navýšené platby a doživotně
sníženého měsíčního důchodu, nebo doživotně
navýšeného měsíčního důchodu. Klienti musí
v rámci odvolací lhůty své rozhodnutí písemně
oznámit německému důchodovému úřadu.
Stále více klientů se na nás obracelo se
specifickými dotazy, které vyžadovaly právní
poradenství. Vzhledem k náročnosti celého
procesu vyřízení žádosti nás klienti kontaktovali
opakovaně. Kromě konzultací s klienty proběhlo

was arranged during which the volunteer was
accompanied by our social worker. Those present
signed documents expressing consent with the
requested service and agreed on the service’s extent
and content. Thanks to the volunteer’s company,
the client can now go for walks and attend cultural
events without fear of injury. Mrs. P. enjoys the
weekly presence of the volunteer very much. She
was further offered free counselling in the fields
of social security, housing, and medical care and
assistance in any contacts with state and municipal
authorities. Mrs. P. has subsequently contacted
us with a request for assistance in compiling
an application for a mobility payment and for
a housing allowance which would help her improve
her financial situation.
—
Early in September 2014, Mrs. B. contacted us
from abroad. She told us that she had learned
from relatives living in the Czech Republic
about the possibility of obtaining the so-called
Ghettorente – an old-age pension for work carried
out by Jewish prisoners in Nazi ghettos. After she
provided more information, we could tell the client
that on top of a regular increase in her pension
(according to the German ZRBG – Law on Social
Security Ghetto Pension), she was entitled to the
so-called “Appreciation allowance for work in
a Nazi ghetto” (in German: Anerkennungsleistung).
The client then sent us documents based on which
we compiled both applications that she only
needed to sign.

SPECIFIC COUNSELING
PERTAINING TO OBTAINING
RETIREMENT AND SURVIVOR
(INHERITANCE) BENEFITS
FOR WORK PERFORMED
IN NAZI GHETTOS
Even in 2014, our organization has continued to
provide specific counseling to people requesting
retirement or survivor‘s pension from Germany
for their work in Nazi ghettos during World War
II. This project was financially supported by the
Holocaust Victims Foundation and the Ministry of
Labor and Social Affairs, whom we thank

OBJECTIVE OF THE PROJECT
The objective of specific counseling is to achieve
the positive resolution of legitimate claims to
retirement and survivor (inheritance) benefits for
work performed in Nazi ghettos, referred to by
the German term Ghettorente (pursuant to the
Act on Payment of Benefits for Work in Ghettos),
and applications for Anerkennungsleistung, i.e.
remuneration for work in Nazi ghettos.

TARGET GROUP
The target group comprises persons who during
the Second World War era were interned on racial
grounds in ghettos set up by the Nazis in the Third
Reich, in lands annexed thereto or in Germanoccupied territories, whereas the people who
worked in these ghettos are now senior citizens
and are applying for retirement benefits for such
work. Applicants also include the survivors (widows
and widowers) of the above-mentioned persons.

ACTIVITIES IN 2014
In the course of 2014, a total of 930 interventions
were performed for clients, of which 802 were
of a legal nature. The large number of legal
interventions provided by attorney Martin Thiel
is due to a change in the payment conditions
for Ghettorente and Anerkennungsleistung. The
change consists in the possible concurrency of
both payments from June 2011. An ever increasing
number of clients turned to us with specific
problems that required legal counselling. Due to
the demanding nature of the entire process of
preparing applications, many clients contacted
us repeatedly. Besides consultations conducted
with clients, a total of 140 interventions were also
carried out with institutions with which it was
necessary to work in the interest of applicants
for the purpose of gaining recognition of their
legitimate claims.
Counselling was provided nationwide; therefore
the most frequent form of contact with clients
was by telephone. Other interventions were
conducted through face-to-face visits at our offices
or at the clients’ homes if their health condition
required so. Written contact was less frequent.
An overview of individual types of interventions is
provided in Table No. 1.
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také 140 intervencí s institucemi, s nimiž bylo
nutné jednat v zájmu žadatelů za účelem uznání
jejich oprávněných nároků.
Poradenství bylo poskytováno celorepublikově,
nejčetnějším kontaktem s klienty byl kontakt
telefonický. Ostatní intervence proběhly formou
osobní návštěvy v naší kanceláři, případně
u klientů doma, pokud to vyžadoval jejich
zdravotní stav. Písemný kontakt byl méně častý.
Přehled jednotlivých druhů konzultací ukazuje
tabulka č. 1.

TABULKA Č. 1 –
PŘEHLED JEDNOTLIVÝCH DRUHŮ
KONZULTACÍ S KLIENTY V ROCE 2014
Druh intervence

Počet

Telefonické
Písemné
Osobní
Právní konzultace
Celkem

87
16
25
802
930

KONKRÉTNÍ FORMY POMOCI
POSKYTOVANÉ KLIENTŮM
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= Vyplňování různých druhů žádostí a formulářů
v německém, českém nebo anglickém jazyce
a vytvoření a přiložení kopií potřebných osobních
dokumentů.
= Podpora při jednání s příslušnými německými
i českými úřady a institucemi: Deutsche
Rentenversicherung Bayern Süd v Landshutu,
Deutsche Rentenvesicherung v Berlině;
Bundesamt für zentrale Dienste und offene
Vermögensfragen v Bonnu; Deutshe Post AG –
Renten Service; právnická kancelář RAe Görnandt
Heinz Thiel v Düsseldorfu, Česká správa sociálního

zabezpečení, banky a organizace zastupující
žadatele, zejména židovské obce v ČR.
= Překlad korespondence.
= Urgence nevyřízených žádosti.
= Objasňování důchodových výměrů.
= Právní poradenství ohledně uznávání
náhradních dob pojištění, nároků na platbu
Anerkennungsleistung, sepisování odvolání proti
nepřiznání důchodu nebo proti rozhodnutí
o přiznané výši důchodu apod.

KONTAKTNÍ CENTRA
PRO OBĚTI NACISMU
A MEZIGENERAČNÍ DIALOG
HISTORIE A VÝHLED PROJEKTU
Projekt byl zahájen na jaře 2008 s cílem vytvořit
v pražském sídle naší společnosti prostor
pro pravidelné setkávání přeživších obětí
nacismu (dále jen přeživší) z Prahy a okolí a pro
příležitostné setkávání přeživších a jejich blízkých
z celé České republiky.
Na základě kladných ohlasů a poptávky se naše
společnost v roce 2009 rozhodla zřídit obdobná
centra v Českých Budějovicích, Olomouci,
Ostravě a Ústí nad Labem, tj. v regionech, kde
byla naše společnost již delší dobu přítomna
prostřednictvím projektu Dobrovolníci na pomoc
obětem nacismu. Dobrovolníci tak vedle své
hlavní pracovní náplně, jíž je individuální pomoc
přeživším, získali příležitost zapojit se i do
činnosti kontaktních center.
Projekt Kontaktních center je od jeho počátku
v roce 2008 kontinuálně podporován především
německou spolkovou nadací Připomínka,
odpovědnost a budoucnost (Stiftung EVZ).

Tato finanční podpora je aktuálně zajištěna do
konce února roku 2018. V  menší míře je projekt
podporován i nadačním fondem Česká rada pro
oběti nacismu.
Hlavním projektovým partnerem je Nadace
Brücke/Most.

CÍLE KONTAKTNÍCH CENTER
= Vytvořit prostor, který bude sloužit přeživším
k navazování kontaktů nejen s vrstevníky, ale
i příslušníky mladších generací, jimž nejsou
lhostejné těžké osudy osob postižených
nacistickým bezprávím.
= Nabídkou služeb a aktivit pomáhat přeživším,
kteří 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.

CÍLOVÉ SKUPINY
Aktivity nabízené v rámci Kontaktních center
jsou určeny především pro přeživší a jejich blízké,
dále pro zájemce z řad veřejnosti a v neposlední
řadě pro studenty a jejich pedagogy, kteří mají
příležitost se na setkáních a besedách s přeživšími
seznámit prostřednictvím jejich životních příběhů
s podstatou i extrémními projevy totalitních
systémů, zejména nacionálního socialismu.

TABLE NO. 1 –
OVERVIEW OF INDIVIDUAL TYPES OF
INTERVENTIONS WITH CLIENTS IN 2014
Type of consultation

By telephone
Written (post)
In person (office visit or at the client’s home)
Legal
Total

Number

87
16
25
802
930

SPECIFIC TYPES OF ASSISTANCE
PROVIDED TO CLIENTS
= Completion of various types of applications
and forms in the German, Czech and English
languages; creation and submission of copies of
required personal documents.
= Support during meetings with the relevant
German and Czech authorities and institutions:
Deutsche Rentenversicherung Bayern Süd in
Landshut, Deutsche Rentenvesicherung in
Berlin; Bundesamt für zentrale Dienste und
offene Vermögensfragen in Bonn; Deutsche Post
AG – Renten Service; law office RAe Görnandt
Heinz Thiel in Düsseldorf, the Czech Social
Security Administration, banks and organisations
representing applicants, especially Jewish
communities in the Czech Republic.
= Translation of correspondence.
= Issuance of reminders regarding unprocessed
applications.
= Clarification of pension amounts.
= Legal counseling pertaining to the
recognition of alternative periods of insurance,
Anerkennungsleistung payment claims, drafting of
appeals against denial of benefits or against the
awarded benefit amount, etc.

CONTACT CENTRES FOR
VICTIMS OF NAZISM
AND INTERGENERATIONAL
DIALOGUE
The project was launched in the spring of 2008.
Its goal was to establish, in the Prague seat of
our organization, a venue for regular meetings of
surviving victims of Nazi persecution (hereinafter:
survivors) from Prague and its environs and for
occasional encounters between survivors and their
relatives and friends from the whole of the Czech
Republic.
A year later, reacting to positive comments and
demand, our organization decided to establish
similar centres in České Budějovice, Olomouc,
Ostrava and Ústí nad Labem. These cities are in
reagions where our organization had been present
for some time through its Volunteers Help Victims
of Nazism project. In addition to their primary
activity, namely individual assistance to survivors,
the volunteers thus receive a chance to participate
in the work of the contact centres.
Since its inception in 2008, the Contact Centres
project has been continually supported by,
above all, the German federal Remembrance,
Responsibility and Future Foundation (Stiftung
EVZ). Financial support from this source is now
assured until the end of February 2018. To a lesser
degree, the KC project also receives support from
the Czech Council for Victims of Nazism.
The Brücke/Most Foundation is the main project
partner.

OBJECTIVES OF THE CONTACT CENTRES
= Create a space enabling surviving victims
of Nazism to establish contacts not only with
their peers, but also with members of younger
generations who are not indifferent to the difficult
fate of persons affected by Nazi crimes.
= Offer services and activities to help surviving
victims of Nazism who due to their advanced age
and their health condition have limited options for
social interaction.
= Contribute to sharing the historical
experiences of witnesses of the Second World
War, to the appreciation of their fates and to the
documentation of their personal stories.
= In a broader context, contribute to increasing
society’s respect for older people, especially
those who under the Nazi regime were targets
of nationalist, political and racist oppression and
thus suffered violation of their human rights and
freedoms.

TARGET GROUPS
The activities offered within the Contact Centres
are intended primarily for surviving victims
of Nazism and their relatives, as well as for
interested parties from the broader public. Last
not least, they are also aimed at students and their
teachers to whom meetings and discussions with
survivors give the opportunity to become familiar
with the nature and extreme manifestations
of totalitarian systems, particularly National
Socialism.
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NABÍZENÉ SLUŽBY A AKTIVITY

Sociální rehabilitace
TERAPEUTICKÁ ČINNOST

= Skupinová setkání obětí nacismu vedená
psychoterapeutkou Věrou Roubalovou (pouze
v KC Praha).
SPOLEČENSKÝ A KULTURNÍ PROGRAM

= 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.
= Přátelské posezení u čaje a kávy.
= Neformální setkávání seniorů s vrstevníky
a mladou generací.
VZDĚLÁVACÍ A INFORMAČNÍ AKTIVITY
= Počítačové a jazykové kurzy.
= Přednášky z oblasti zdraví, přírody, historie,
cestopisné přednášky.
= Tematické vycházky a výlety, exkurse apod.

Mezigenerační dialog
= Besedy s pamětníky.
= Setkávání pamětníků se studenty německých
škol ve spolupráci s partnerem.
projektu Nadací Brücke/Most (pouze v KC Praha)
= Setkávání pamětníků se studenty českých škol
a veřejností.
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KONTAKTNÍ CENTRUM
PRO OBĚTI NACISMU
A MEZIGENERAČNÍ DIALOG
PRAHA
Pražské centrum zahájilo činnost 22. května 2008
a od té doby poskytuje v sídle naší společnosti
služby a aktivity přeživším, jejich blízkým a dalším
zájemcům z řad seniorů i mladších generací.

ČINNOST V ROCE 2014
V průběhu roku 2014 jsme v pražském
Kontaktním centru uspořádali celkem 145
společenských, kulturních a vzdělávacích akcí,
z toho 128 bylo určeno přeživším
a 17 setkání proběhlo formou besedy pamětníka
s německými a českými studenty.
Celková návštěvnost Kontaktního centra
Praha dosáhla čísla 2 362 osob, z toho bylo
617 německých a českých studentů
(viz tabulka č. 1 a č. 2).

TABULKA Č. 1 –
NÁVŠTĚVNOST DLE CÍLOVÉ SKUPINY
Zájemci o služby KC Praha

Studenti německých škol
(ve spolupráci s Nadací Brücke/Most)
Účastníci Vzpomínkobraní
studenti českých škol
Přeživší oběti nacismu
Návštěvnost celkem

Počet

507
111
1744
2362

TABULKA Č. 2 –
POČET SETKÁNÍ DLE CÍLOVÉ SKUPINY
Druh setkání

Setkání německých studentů
s pamětníky (ve spolupráci
s Nadací Brücke/Most
Setkání českých studentů
s pamětníky
Kulturní, společenské a vzdělávací
akce pro přeživší oběti nacismu
Počet setkání celkem

Počet

15
2
128
145

O činnost pražského centra panuje setrvale velký
zájem, mnozí návštěvníci navštěvují téměř všechny
akce. V roce 2014 se podařilo udržet stabilní
návštěvnost pražského centra, a to navzdory
skutečnosti, že přímých obětí nacismu neustále
ubývá. K návštěvníkům přibyli také příslušníci
tzv. druhé generace šoa, příbuzní a zájemci z řad
veřejnosti. Činnost centra může být takto pestrá
jen díky nezištné a dobrovolné práci německých
dobrovolníků Živé paměti či dobrovolníků z řad
přeživších, veřejnosti i vlastních zaměstnanců.
Klienty oblíbenou akci Cvičení bez tělocvičny
v pražském KC dlouhodobě vede PhDr. Vojmír
Srdečný, přeživší nacistické persekuce
studentů v listopadu 1939 a předseda Sdružení
osvobozených politických vězňů a pozůstalých.
Vedle pravidelných akcí pro návštěvníky se nám
v roce 2014 podařilo uskutečnit řadu nových
akcí a účastnit se Programu Celoživotního učení
dospělých Grundtvig.
Stejně jako v předchozích letech, i v roce 2014
zaznamenal největší návštěvnost Slavnostní
koncert pro oběti nacismu, který proběhl
opětovně v krásných prostorách sálu Bohuslava
Martinů Hudební a taneční fakulty Akademie

SERVICES AND ACTIVITIES OFFERED
BY THE CONTACT CENTRES

Social rehabilitation
THERAPEUTIC ACTIVITIES

= Group meetings of victims of Nazism led by
psychotherapist Věra Roubalová (only in the
Prague CC).
SOCIAL AND CULTURAL PROGRAMME
= Group visits to the theatre, concerts, exhibitions
and social events.
= Discussions with invited guests.
= Group celebrations of state and religious
holidays and important milestones, group singing,
etc.
= Friendly meetings over tea and coffee.
= Informal meetings of senior citizens with their
peers and members of younger generations.
EDUCATIONAL AND INFORMATIONAL ACTIVI-

TIES

= Computer and language courses.
= Lectures on the topics of health, nature, history
and travel.
= Thematic walks and outings, excursions etc.
INTERGENERATIONAL DIALOGUE
= Discussions with witnesses.
= Meetings of witnesses with students from
German schools in cooperation with the project
partner, the Brücke/Most Foundation (only in the
Prague CC).
= Meetings of witnesses with students from
Czech schools and the Czech public.

PRAGUE CONTACT
CENTRE FOR VICTIMS
OF NAZISM
AND INTERGENERATIONAL
DIALOGUE
The Prague Contact Centre welcomed its first
visitors on 22 May 2008 and since then has been
rendering services and conducting activities for
survivors, their relatives and further interested
people from among older and younger generations.
It is based in the seat of our organization.

ACTIVITIES IN 2014
At the Prague Contact Centre in 2014, we
organised a total of 145 social, cultural and
educational events, of which 128 were intended
for surviving victims and 17 were meetings
between witnesses and German students.
The Prague Contact Centre’s total visitation
reached 2,362 persons, of whom 617 were
German and Czech students (see Tables No. 1
and No. 2).

TABLE NO. 1 –
VISITATION BY TARGET GROUP
Persons interested in Contact Centre services

Students from German schools
(in cooperation with the Brücke/Most
Foundation)
Memory Harvest participants –
students from Czech schools
Clients – victims of Nazism
Total visitation

Number

507
111

TABLE NO. 2 –
NUMBER OF MEETINGS
BY TARGET GROUP
Type of meeting

Meetings of German students with
witnesses (in cooperation with the
Brücke/Most Foundation)
Meetings of Czech students
with witnesses
Cultural, social and educational
events for victims of Nazism
Total number of meetings

Number

15
2
128
145

There has been much interest in the activities
of the Prague Contact Centre over the years and
many visitors attend almost all our events. In
2014, we managed to keep the visitation figures
stable, despite the fact that the number of direct
victims of Nazism steadily declines. Members
of the so-called second generation of Shoah
survivors, relatives and interested parties from
the general public joined the ranks of visitors.
The centre’s activities can only be so diverse
thanks only to the selfless and voluntary work
of the German volunteers and volunteers from
the ranks of survivors, the public and our own
employees. The Exercise without a Gym events,
which are popular among clients, have long been
led by PhDr. Vojmír Srdečný, a survivor of the
Nazis’ persecution of students in November 1939
and chairman of the Association of Liberated
Political Prisoners and Their Survivors. Apart from
regularly scheduled events for visitors, in 2014 we
managed to organize a range of new events and
participate in the European Project for Seniors –
Grundtvig: Active Seniors without Borders.

1 744
2 362
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múzických umění Praha (HAMU). Program
koncertu nacvičili studenti a studentky HAMU
ve spolupráci s proděkankou pro zahraniční
spolupráci a koncertní činnost PhDr. Ingeborg
Radok Žádnou. Mezi návštěvníky koncertu
jsme vedle přeživších z Prahy a okolí, Olomouce,
Ostravy, Českých Budějovic a Ústí nad Labem
přivítali i zástupce odborných institucí
a společenských organizací včetně J. E. Garyho
Korena, velvyslance Státu Izrael. Úvodní
vystoupení PhDr. Jiřího Šitlera, bývalého
vyjednavače odškodnění nucené a otrocké práce,
se setkalo mezi posluchači s velkým ohlasem,
stejně jako vystoupení zástupce bývalých nuceně
nasazených, Ing. Jiřího Dobiáše.
Koncertu předcházelo v týž den Slavnostní
společenské setkání u příležitosti výročí
ročníku 1924, jehož příslušníci v roce 2014
oslavili významné životní jubileum – devadesáté
narozeniny. V roce 2014 zároveň uplynulo 70 let
od tzv. totálního nasazení tohoto ročníku na
nucené práce pro nacistické Německo. Děkan
fakulty HAMU prof. Vlastimil Mareš podpořil tuto
akci bezplatným poskytnutím společenského sálu.
V rámci úspěšné spolupráce se společností Život 90
se konala v divadle U Valšů další tematická řada
vzpomínkových pořadů, tzv. Vzpomínkobraní.
V těchto pořadech, určených studentům českých
středních škol, předávají přeživší své vzpomínky
a zamyšlení nastupujícím generacím. O své
životní příběhy se v roce 2014 podělili Jarmila
Pláteníková, příslušnice ročníku 1924 a účastnice
domácího odboje, a Česlav Roubíček a JUDr. René
Šírek, příslušníci tzv. technických praporů nuceně
nasazených na nebezpečné odklízecí práce
po náletech v severním Německu. Setkání se
zúčastnilo 111 studentů základních a středních
škol v Praze a okolí a 60 účastníků z řad veřejnosti

22

a pamětníků. Společnost Život 90 poskytuje
zdarma sál divadla U Valšů a setkání moderuje její
ředitel Mgr. Jan Lorman. Vzpomínkobraní bude
pokračovat i v dalších letech.
Návštěvníci Kontaktního centra Praha se rovněž
aktivně zúčastnili doprovodného programu
k mezinárodní putovní výstavě „Nucená
práce. Němci, nuceně nasazení a válka“, která
byla k zhlédnutí od července do října 2014
v Královském letohrádku Pražského hradu.

As in previous years, the highest attendance
rate among visitors in 2014 was received by
the Commemorative Concert for Victims of
Nazism which again took place in the beautiful
Bohuslav Martinů Concert Hall at the Music and
Dance Faculty of the Academy of Performing
Arts in Prague (HAMU). The concert programme
involved the participation of HAMU students in
cooperation with the assistant dean for foreign
cooperation and concert activities, PhDr. Ingeborg
Radok Žádná. In addition to surviving Holocaust
victims and other victims of Nazi persecution
from Prague and its surroundings, Olomouc,
Ostrava, České Budějovice and Ústí nad Labem, we
were able to welcome representatives of specialist
institutions, civic organisations and foreign
embassies, including H. E. Gary Koren, ambassador
of the State of Israel. The audience greatly
acclaimed the introductory speech by PhDr. Jiří
Šitler, former Czech negotiator on compensation
for forced and slave labour. A similar reception
was given to a speech by Ing. Jiří Dobiáš who
represented former forced labourers.
The concert was preceded on the same day by
a Celebratory Social Meeting on the occasion of
the 90th anniversary of the year 1924. A large
portion of Czech youngsters born in that year
were committed to forced labour in Nazi Germany
within the scheme of so-called total deployment
and had to leave their homes in 1944, that is
seventy years ago. HAMU’s dean, Professor
Vlastimil Mareš, supported this event by providing
the venue free of charge.
The Center’s successful cooperation with the
Život 90 civic association continued in 2014.
Another thematic series of memorial events
called “Memory Harvest” took place in the
U Valšů Theatre. Intended for students from

Czech secondary schools, they feature survivors
of crimes committed in the name of National
Socialism who share their memories and
thoughts with the younger generation. In 2014,
the speakers included Jarmila Pláteníková, born
1924 and participant in anti-Nazi resistance
at home, and Česlav Roubíček and JUDr. René
Šírek, both of whom had served in the so-called
technical batallions in which forced labourers
were deployed in dangerous work involving
the clearance of debris after Allied bomb raids
in northern Germany. The “Memory Harvest”
meetings were attended by 111 students of
elementary and secondary schools from Prague
and its environs and 60 participants from the
general public and witnesses of the Second World
War. The Život 90 civic association provides the
venue at the U Valšů Theatre free of charge. The
events are moderated by its director, Mgr. Jan
Lorman. The series will continue.
Visitors to the Contact Centre also actively
participated in a series of events accompanying
the international exhibition “Forced Labour. The
Germans, the Forced Labourers and the War”,
which has been shown in a number of European
cities. In Prague, it was installed in the Royal
Summer Palace within the Prague Castle area and
could be seen between July and October 2014.

REGIONÁLNÍ KONTAKTNÍ
CENTRA PRO OBĚTI
NACISMU A MEZIGENERAČNÍ
DIALOG
REGIONÁLNÍ KONTAKTNÍ
CENTRUM ČESKÉ BUDĚJOVICE
= Zahájilo činnost dne 21. 4. 2009.
= Pravidelná setkání (1–2x v měsíci) probíhají
v úterý od 14 do 16 hod. v zasedací místnosti
jednoty Orel, Lannova třída 2, České Budějovice.
= Do programu centra jsou dle možností
zařazovány i externí aktivity.
= Partnery českobudějovického centra jsou
Jednota Orel, Gymnázium Česká a občanské
sdružení Barevný děti.
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Podzim byl ve znamení rozšiřování obzorů – vedle
exkurse do Národního památkového ústavu
a čističky odpadních vod se návštěvníci centra
mohli díky cestopisné přednášce Dr. Babaka
Minofara seznámit s jeho zemí Íránem. Říjnový
koncert Jihočeského pěveckého tělesa v Českém
Krumlově a listopadové hudební odpoledne na
Lannovce zahnaly podzimní chmury a naladily
zúčastněné na příjemnou notu. Závěrečné setkání
roku 2014 proběhlo U Beránka za zpěvu vánočních
koled a poslechu adventní hudby.

REGIONÁLNÍ KONTAKTNÍ
CENTRUM OLOMOUC
= Zahájilo činnost dne 23. 4. 2009.
= Pravidelná setkání (1-2x v měsíci) probíhají
ve čtvrtek od 14 do 16 hod. v prostorách Klubu
pro seniory, U Hradeb 2, Olomouc.
= Do programu centra jsou dle možností
zařazovány i externí aktivity
= Partnerem olomouckého centra je Magistrát
města Olomouc, jenž nám bezplatně poskytuje
zázemí ke společnému setkávání.

ČINNOST V ROCE 2014

ČINNOST V ROCE 2014

V průběhu roku 2014 si mohli návštěvníci
olomouckého centra vybrat z 26 akcí, jež jsou
všechny pečlivě zaznamenány písmem i obrazem
v kronice vedené návštěvníkem olomouckého
centra, Ing. Janem Bartoněm.

V průběhu roku 2014 jsme se sešli celkem
dvacetkrát. První akcí byla lednová oslava nového
roku, následovaná únorovým vzpomínáním na
události roku 1948. V březnu jsme mj. trénovali
paměť s PhDr. Dianou Chrástkovou, v dubnu
oslavili velikonoční svátky a shlédli prezentaci
německé dobrovolnice Franzisky Keller. Květen
byl ve znamení vzpomínek konce druhé světové
války, na červen připadla oslava pátého výročí
činnosti českobudějovického centra. Teplého
letního počasí jsme využili k posezení u Malého
jezu na břehu řeky Malše, návštěvě státního
zámku Kratochvíle a pečení domácího chleba
a koláčů v kamenné peci U Beránka. Dobrovolnici
Franzisku po roční službě ve prospěch obětí
nacismu žijících v českobudějovickém kraji
vystřídal v září nový dobrovolník Emanuel Böhlert.

Každý první čtvrtek v měsíci se např. konaly
mezi návštěvníky populární Literární čtvrtky.
V doprovodu Milušky Ottové, funkcionářky
Českého svazu bojovníků za svobodu, se návštěvníci
centra zúčastnili vzpomínkových a pietních aktů
u příležitosti připomínky 69. výročí vypálení obce
Javoříčko nacisty, k uctění památky obětí druhé
světové války v Lazcích a Řepčíně a vzpomínky na
oběti holocaustu (Jom ha-šoa). Se svým rodinným
zázemím a životními plány nás seznámila německá
dobrovolnice Sarah Kiesgen, která od září 2013
do srpna 2014 pomáhala přeživším obětem
nacismu v Olomouci a Prostějově. V září pak
na její práci navázala nová dobrovolnice Louise
Orth. S velkou účastí se setkala oslava pátého
výročí činnosti olomouckého centra, jež se konala
v Klášterní kavárně ODÉ. Zájem návštěvníků
vzbudila i komentovaná prohlídka Petrášova paláce,

REGIONAL CONTACT
CENTRES FOR VICTIMS
OF NAZISM
AND INTERGENERATIONAL
DIALOGUE
ČESKÉ BUDĚJOVICE REGIONAL
CONTACT CENTRE
= Commenced operation on 21 April 2009.
= Regular meetings (one or two times per
month) take place on Tuesdays from 2:00 p.m.
to 4:00 p.m. at Jednota Orel Community Centre,
Lannova třída 2, České Budějovice.
= External activities are included in the
Centre’s programme depending on various factors.
= The partners of the České Budějovice Centre are
Jednota Orel, Česká High School and the Barevný
děti civic association.

ACTIVITIES IN 2014
Over the course of 2014, visitors of the Contact
Centre for Victims of Nazism and Intergenerational
Dialogue in České Budějovice met a total of twenty
times. Our first event was a New Year’s party in
January, followed in February by a meeting in
which we spoke about the events surrounding the
communist takeover in Czechoslovakia 66 years
ago. Our March activities included memory training
with PhDr. Diana Chrástková, in April came the
celebration of Easter and we saw a presentation
by German volunteer Franziska Keller. May was
marked by the commemoration of the end of World
War II, in June we celebrated the fifth anniversary
of the launch of the CC in České Budějovice. Warm
summer weather enabled us to meet at the
embankment of Malše river, visit the Kratochvíle
castle and bake bread and cakes in a stone-made

baking oven in the historic U Beránka house.
After serving surviving victims of Nazism in the
České Budějovice region for a year, Franziska, our
volunteer, left and was succeeded in September by
Emanuel Böhlert. In autumn, we tried to expand
our horizons – apart from visiting the National
Institute of Historic Preservation and a sewage
disposal plant, visitors to the CC could learn a lot
about Iran from a travel lecture given by a native
of that country, Dr. Babak Minofar. Depressive
thoughts caused by autumn weather were dispelled
by a concert performed by the South Bohemian
Choir in Český Krumlov in October and the positive
mood was strengthened in November by a musical
afternoon in our CC. The last meeting of the year,
at the U Beránka cultural centre, was devoted to
advent music and Christmas carols.

OLOMOUC REGIONAL
CONTACT CENTRE
= Commenced operation on 23 April 2009.
= Regular meetings (1-2 times per month) take
place on Thursdays from 2:00 p.m. to 4:00 p.m.
at the Seniors Club, U Hradeb 2, Olomouc.
= External activities are included in the
Centre’s programme depending on various factors.
= The partner of the Olomouc Regional Contact
Centre is the Olomouc City Hall, which has provided
us with facilities for our meetings free of charge.

ACTIVITIES IN 2014
Over the course of 2014, visitors to the
Contact Centre for Victims of Nazism and
Intergenerational Dialogue in Olomouc could
choose from a total of 26 events. All of these
have been painstakingly recorded in writing and
pictures in a chronicle maintained by our visitor
Ing. Jan Bartoň.
Every first Thursday of the month, for example,
Literary Thursdays at U Hradeb continued to draw

an enthusiastic crowd. Accompanied by Miluška
Ottová, who holds an office in the Czech Union of
Freedom Fighters, visitors to the CC took part in
commemorations of the 69th anniversary of the
burning down by Nazis of the village of Javoříčko,
honoured the memory of victims of World War II
in Lazce and Řepčín and on Yom Ha Shoah, the
international Jewish remembrance day, mourned
victims of the holocaust. German volunteer Sarah
Kiesgen who, between September 2013 and
August 2014, helped surviving victims of Nazism
in Olomouc and Prostějov, told us about her family
background and plans for life. She was succeeded
by Louise Orth. Attendance was substantial at
a celebration of the fifth anniversary of our CC
which took place in the Monastery Café ODÉ. People
showed considerable interest, too, in a guided
tour of Petráš Palace, an important architectural
monument and a day-long trip to Kroměříž which
included visits to the Kroměříž Regional Museum,
to the Archbishops’ Cellars and to the Floral Garden.
In pleasant autumn weather, we visited the City Wall
Gardens and the University Botanical Garden. Our
gatherings at the U Hradeb Seniors Club included
a debate with Polish volunteers and a discussion
about the 25th anniversary of the fall of the Iron
Curtain. We parted from 2014 at an advent meeting
in the Monastery Café ODÉ.

OSTRAVA REGIONAL
CONTACT CENTRE
= Commenced operation on 16 June 2009.
= Regular meetings (once a month) take place
on Wednesdays from 2:00 p.m. to 4:00 p.m. at the
Gabriel Charity Centre, Čujkovova 40 a, Ostrava –
Zábřeh.
= External activities are included in the
Centre’s programme depending on various factors.
= The partner of the Ostrava Regional Contact
Centre is Charita Ostrava, which provides us with
facilities for meetings free of charge.
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významné architektonické památky a celodenní
výlet do Kroměříže spojený s prohlídkou Muzea
Kroměřížska, Arcibiskupských sklepů a Květné
zahrady. Příjemného podzimního počasí jsme
využili k návštěvě Parkánových zahrad a Univerzitní
botanické zahrady. V klubu pro seniory U Hradeb
jsme se mimo jiné sešli k besedě s polskými
dobrovolníky či zamyšlení nad 25. výročím pádu
železné opony. S rokem 2014 jsme se rozloučili na
adventním setkání v Klášterní kavárně ODÉ.

REGIONÁLNÍ KONTAKTNÍ
CENTRUM OSTRAVA
= Zahájilo činnost 16. 6. 2009.
= Pravidelná setkání (1x v měsíci) probíhají
ve středu od 14 do 16 hod. v prostorách
charitního střediska Gabriel, Čujkovova 40 a,
Ostrava – Zábřeh.
= Do programu centra jsou dle možností
zařazovány i externí aktivity.
= Partnerem ostravského centra je Charita
Ostrava, která nám bezplatně poskytuje zázemí ke
společnému setkávání.

ČINNOST V ROCE 2014
V roce 2014 se uskutečnilo třináct setkání
ostravského kontaktního centra. Díky pravidelné
účasti mladších seniorů zajímajících se o tematiku
druhé světové války se podařilo udržet vysokou
návštěvnost, a to navzdory tomu, že většina
z původních návštěvníků – příslušníků první
generace obětí nacismu – v průběhu uplynulých
několika let zemřela.
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Tak jako v ostatních centrech, i v Ostravě jsme
se poprvé sešli na slavnostním novoročním
setkání. V Kavárně pro pamětníky jsme
postupně vzpomínali na Únor 1948 a březnové

události roku 1939 (okupace Československa
nacistickým Německem, vznik tzv. Protektorátu
Čechy a Morava a samostatného Slovenského
státu). Společně jsme oslavili velikonoční svátky
a svátky Pesach a ve vzpomínkách, fotografiích
a dokumentech si připomněli Ostravsko –
opavskou osvobozovací operaci r. 1945. Hudbou
a tancem jsme oslavili páté výročí ostravského
kontaktního centra a v létě společně navštívili
Památník II. světové války v Hrabyni. V srpnu
jsme se rozloučili s německou dobrovolnicí Piou
Lüken, kterou v září vystřídal nový dobrovolník
Benjamin Brown. V říjnu jsme pobesedovali
s polskými dobrovolníky a v listopadové Kavárně
pro pamětníky si připomenuli 25. výročí pádu
železné opony. Adventní setkání proběhlo jako
vždy v příjemné atmosféře podpořené hudebním
výkonem bratří Kobierskich.

REGIONÁLNÍ KONTAKTNÍ
CENTRUM ÚSTÍ NAD LABEM
= Stálou činnost zahájilo 12. 10. 2010, přičemž
dvě akce pro veřejnost proběhly již na jaře 2010.
= Pravidelná setkání (1-2x v měsíci) probíhají
v pondělí od 14 do 16 hod. ve společenských
prostorách Římskokatolické farnosti – v budově
arciděkanství, Bílinská 110/3, Ústí nad Labem.
= Do programu centra jsou dle možností
zařazovány i externí aktivity.
= Partnery ústeckého centra jsou Římskokatolická
farnost – Arciděkanství Ústí nad Labem, Domov
pro seniory v Doběticích a Římskokatolická
farnost v Církvicích. Všechny zmíněné instituce
nám bezplatně poskytují zázemí ke společnému
setkávání.

ČINNOST V ROCE 2014
V roce 2014 se nám podařilo uspořádat celkem
26 setkání, z nichž tři proběhla v Domově pro
seniory v Doběticích (novoroční, jarní přednáška
ústecké bylinkářky Zuzany Kroupové a cestopisná
přednáška Jarmily Pláteníkové o Gran
Canarii). V Církvicích jsme na pozvání manželů
Hickischových z Církvické kulturní společnosti
oslavili velikonoční svátky a v Kostele Nanebevzetí
Panny Marie vyslechli koncert Bel canto – operní
árie a duety. Z pestré programové nabídky Muzea
Ústí nad Labem jsme si vybrali výstavu Poklady ze
starých skříní, dále Tajnosti z depozitářů muzeí
Ústeckého kraje a Čtvrté ústecké porcelánové
dny. V Muzeu rovněž proběhlo setkání s Mgr.
Milanem Rudíkem z Collegia Bohemica, který
seznámil přítomné s důvody vzniku Collegia
a perspektivou jeho existence. Na farnosti jsme se
sešli na cestopisné přednášce o Německu v podání

ACTIVITIES IN 2014
Thirteen meetings took place in the Ostrava CC
during the year. Thanks to regular attendance by
younger senior citizens interested in the topic
of World War II, we managed to maintain high
visitation figures even though the majority of
original visitors – members of the first generation
of victims of Nazism – have died in the last
few years.
As in the other centres, in Ostrava, too, we
met first for a festive New Year party. In our
“Witnesses Café” we remembered the communist
coup d’etat of February 1948 and the events of
March 1939 (occupation of the interior of the
lands of the Bohemian Crown, creation of the
so-called Protectorate of Bohemia and Moravia
and of independent Slovakia). We celebrated
the feasts of Easter and Passover and, using
memories, photographs and documents, recalled
the military campaign for the liberation of the
Ostrava and Opava regions in 1945. The fifth
anniversary of our CC was occasion for music
and dance and in the summer we visited the
World War II Monument in Hrabyně. In August,
we parted from German volunteer Pia Lüken
who was succeeded in September by Benjamin
Brown. In October, we held a discussion with
Polish volunteers. “Witnesses Café” was the scene
of a commemoration of the 25th anniversary
of the fall of the Iron Curtain in November. The
advent meeting was held in the usual pleasant
atmosphere supported by a musical performance
by the Kobierski brothers.

ÚSTÍ NAD LABEM REGIONAL
CONTACT CENTRE
= Commenced permanent operation on
12 October 2010, whereas two events for the
public had been held in spring 2010.
= Regular meetings (1-2 times per month) take
place on Mondays from 2:00 p.m. to 4:00 p.m.
in the club rooms of a Roman Catholic parish
house, the Archdeaconry Building, Bílinská 110/3,
Ústí nad Labem.
= External activities are included in the
Centre’s programme depending on various factors.
= Partners of the Ústí nad Labem Regional
Contact Centre are the Roman Catholic Parish
Archdeaconry in Ústí nad Labem, the Seniors
Home in Dobětice and the Roman Catholic parish
house in Církvice. All institutions mentioned
provide their facilities for our meetings free
of charge.

ACTIVITIES IN 2014
During the year, we managed to hold a total of
26 meetings. Three of them took place in the
Seniors Home in Dobětice (New Year’s celebration,
the spring lecture by herbs expert Zuzana
Kroupová and a travel lecture about Gran Canaria,
delivered by Jarmila Pláteníková). At the invitation
of Mr. and Mrs. Hickisch from the Církvice Cultural
Society, we celebrated Easter in their city quarter
and in the Church of the Ascension of Virgin Mary
we attended a Bel Canto concert of opera arias and
duets. From the varied programme on offer at the
Ústí nad Labem Museum we chose two exhibitions
called “Treasures of Old Cupboards” and “Secrets
from Museum Depositories of the Ústí Region” as
well as “The Fourth Ústí Porcelain Day”. Also at
the Museum, we met Mgr. Milan Rudík from the
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německé dobrovolnice Stelly Schrey, na besedě
s Ing. Marcelem Remešem z České obchodní
inspekce v Ústí nad Labem a několikrát na akci
Kavárna pro pamětníky a Jeden z nás vypráví, kdy
nás Anna Šindelářová a Jaroslava Grimmová
seznámily se svými životními příběhy. V září se
do činnosti kontaktního centra zapojila nová
německá dobrovolnice Lea Danninger, v říjnu
jsme oslavili páté výročí činnosti kontaktního
centra. Se zájmem se setkala exkurse do
ekologického Hospodářství Pod Strážným vrchem
– Merboltice, stejně jako prohlídka Muzea civilní
obrany, jež vzniklo z původního protileteckého
krytu vybudovaného pod Větruší v polovině druhé
světové války. Několik zájemců z ústeckého centra
se připojilo k akci pražského centra a společně
navštívili v Národním muzeu výstavu Peníze.
Závěr roku patřil tradičnímu adventní setkání
a výstavě betlémů v ústeckém Kostele Nanebevzetí
Panny Marie.

Celkové výsledky
Regionálních kontaktních
center
V průběhu roku 2014 se návštěvníci čtyř
Regionálních kontaktních center pro oběti
nacismu a mezigenerační dialog zúčastnili celkem
85 společenských, kulturních a vzdělávacích akcí.
Počet setkání v  jednotlivých regionech lze vyčíst
z tabulky č. 1.

TABULKA Č. 1 –
POČET SETKÁNÍ DLE REGIONŮ
Region

Počet setkání

České Budějovice
Olomouc
Ostrava
Ústí nad Labem
Celkem

20
26
13
26
85

Celková návštěvnost Regionálních kontaktních
center dosáhla v roce 2014 čísla 1 156.
Návštěvnost jednotlivých center lze vyčíst
z tabulky č. 2.

TABULKA Č. 2 –
NÁVŠTĚVNOST DLE REGIONŮ
Region

České Budějovice
Olomouc
Ostrava
Ústí nad Labem
Celkem
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Počet návštěv

220
286
338
312
1 156

Tak jako v předchozích letech, i v roce 2014 se
zástupci všech čtyř regionálních center společně
s německými dobrovolnicemi a dobrovolníky
působícími v regionech sjeli v květnu do Prahy,
aby společně s návštěvníky pražského centra
oslavili šesté výročí projektu Kontaktních center,
nesené v duchu 90. narozenin ročníku 1924, jehož
příslušníci byli v roce 1944 deportováni na nucené
práce pro Třetí říši. Poté se zúčastnili Slavnostního
koncertu pro oběti nacismu, jenž proběhl na půdě
Hudební a taneční fakulty Akademie múzických
umění v Praze. Hudební program vybrali, nacvičili
a interpretovali studentky a studenti této fakulty,
kteří tak zástupcům nejstarší generace nadělili
k jejich významnému životnímu jubileu krásný
hudební dárek. Ke společenskému a kulturnímu
vyžití přispěla rovněž návštěva výstavy Bohuslava
Reynka ve Valdštejnské jízdárně Národní galerie.

Overall results of the
regional contact centres
Over the course of 2014, visitors of all Regional
Contact Centres for Victims of Nazism and
Intergenerational Dialogue participated in a total
of 85 social, cultural and educational events.
The number of meetings in individual regions is
shown in Table No. 1:
Collegium Bohemicum who explained the reasons
for the foundation of this collection of objects
documenting the history of Germans in the Czech
lands and the future prospects of the institution.
A travel lecture about Germany was given by the
German volunteer Stella Schrey. This event took
place at the parish house where we also met Ing.
Marcel Remeš from the Czech Trade Inspection
office in Ústí nad Labem and where we organized
several meetings under the name of “Witnesses
Café” and “One of Us Narrates”. At those occasions,
we heard the life stories of Anan Šindelářová and
Jaroslava Grimmová. In September, we were joined
by the new German volunteer Lea Danninger and
a month later we celebrated the fifth anniversary
of our CC. An excursion to the ecological estate
Pod Strážným vrchem in Merboltice met with a lot
of interest. This was also the case when we visited
the Civil Defence Museum installed in a former
air-raid shelter which had been built under the
Větruše hill in the middle of World War II. Several
of our clients joined an event organized by the
Prague CC and visited the National Museum where
they saw an exhibition called simply “Money”.
The year was closed with the traditional advent
meeting and a visit to an exhibition of Christmas
cribs in the Church of the Ascension of Virgin Mary.

TABLE NO. 1 –
NUMBER OF MEETINGS BY REGION
Region

České Budějovice
Olomouc
Ostrava
Ústí nad Labem
Total

Number of meetings

20
26
13
26
85

In 2014, too, as in previous years, representatives
of all four regional centres together with German
volunteers based in the regions travelled to Prague
in May in order to celebrate together with visitors
to the Prague CC the sixth anniversary of the
Contact Centres project. This event was influenced
by the fact that 90 years had passed since 1924
when many Czechs who would be subject to Nazi
exploitation had been born. All capable twentyyear-olds were deported for forced labour in the
Third Reich in 1944. Those who gathered in Prague
in May attended the Commemorative Concert for
Victims of Nazism which took place at the Music
and Dance Faculty of the Academy of Performing
Arts in Prague. The concert programme was
selected, rehearsed and performed by students of
the faculty. In doing so, they gave representatives
of the oldest generation a beautiful musical gift
for their important jubilee. Visitors from the
various CCs also used the opportunity to visit an
exhibition of works by Bohuslav Reynek at the
Wallenstein Riding School of the National Gallery.

The total number of visitors at the Regional
Contact Centres in 2014 reached 1,156 persons.
Visitation rates in individual regions can be seen in
Table No. 2.

TABLE NO. 2 –
VISITATION BY REGION
Region

České Budějovice
Olomouc
Ostrava
Ústí nad Labem
Total

Number of visitors

220
286
338
312
1 156
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DOBROVOLNÍCI POMÁHAJÍ
OBĚTEM NACISMU
CÍL PROJEKTU
Cílem projektu je přispívat ke zlepšení
a zkvalitnění života našich klientů. Živá paměť
tím naplňuje své poslání pečovat o oběti
nacismu a jejich vzpomínkový odkaz a přispívat
k předávání historických zkušeností formou
mezigeneračního dialogu.
Tento projekt od počátku významně podporuje
německá spolková nadace Připomínka,
odpovědnost a budoucnost (Stiftung EVZ),
německé sdružení Aktion Sühnezeichen
Friedensdienste (ASF) a jeho zastoupení
v ČR, Servitus. Po prvních zkušenostech
s dobrovolnickým projektem jsme prostřednictvím
České národní agentury Mládež získali akreditaci
v programu Erasmus+ Evropská dobrovolná služba.
První lokalita, kde dobrovolníci poskytovali pomoc
a podporu obětem nacismu, byla v roce 2006 na
Moravě. Postupně jsme tuto službu rozšířili na
další lokality ČR. Dnes dobrovolníci nabízejí své
služby v Praze, Českých Budějovicích, Olomouci,
Prostějově, Ústí nad Labem, Ostravě a Havířově.

CÍLOVÁ SKUPINA
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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. Přímými uživateli projektu
jsou tedy přeživší oběti nacistického bezpráví žijící
v lokalitách Praha, České Budějovice, Olomouc,
Prostějov, Ústí nad Labem, Ostrava a Havířov.

Cílovou skupinou dobrovolnického projektu
jsou ale i dobrovolníci samotní – mezigenerační
dialog je jedním ze stěžejních témat projektu,
a je jeho nedílnou součástí v průběhu jejich roční
dobrovolné služby. Vedení, péče o dobrovolníky
a jejich pedagogický doprovod ze strany Živé
paměti probíhá dle zásad Evropské dobrovolné
služby a v souladu s cíli, které jsme si stanovili
spolu s organizací ASF.
Jádrem těchto zásad je všestranný rozvoj
osobnosti dobrovolníků pomocí aktivit v oblasti
neformálního a informálního vzdělávání, jako jsou
například workshopy se zaměřením na lidská
práva a sociální inkluzi. Při tvorbě vzdělávacího
a služebního plánu vycházíme z potřeb a možností
dobrovolníků, pokud možno zohledňujeme jejich
nápady a iniciativu. Naším cílem je poskytnout
dobrovolníkům příležitost k získání nových,
pozitivních zkušeností z oblasti neformálního
učení, vést je k poznání jejich silných stránek,
získání prostoru pro vyzkoušení nových
zkušeností a dovedností, které budou přínosem
pro jejich příští profesní činnost.

ČINNOST NĚMECKÝCH DOBROVOLNÍKŮ
V ROCE 2014
I v roce 2014 se naši dobrovolníci věnovali
klientům, stejně jako v předchozích letech,
v domácím prostředí klientů i v rámci vzdělávacích
a společenských aktivit v Kontaktních centrech.
Každý dobrovolník má na starost 5-15 stálých
klientů, které navštěvuje jednou za týden nebo
za 14 dnů.
K domácí podpoře klientů patří například:
= výpomoc v domácnosti, nákupy, pochůzky
= doprovod k lékaři, na úřady
= společné procházky
= společná návštěva kulturních a společenských akcí

= diskuze nad knihou
= společné aktivity (vaření, konverzace apod.)
= specifická pomoc s ohledem na potřeby klienta
Dle možností se dobrovolníci zapojují do aktivit
Kontaktních center. Tak jako v předchozích letech
zde vedou anglickou a německou konverzaci.
Jazykové kurzy v kontaktním centru se těší
veliké oblibě a usnadňují dobrovolníkům rychleji
se seznámit a sžít s klienty. V mimopražských
regionech se dobrovolníci jednou až dvakrát
měsíčně účastní aktivit Regionálních kontaktních
center a obohacují program svými vlastními
příspěvky, např. cestopisnými přednáškami
a povídáním o místech, odkud pochází.
Díky dobré spolupráci s ASF jsme v roce 2014
hostili čtyři dobrovolníky a dobrovolnice
v regionech a díky Evropské dobrovolné službě
jsme hostili dvě dobrovolnice v Praze.

VOLUNTEERS HELP
VICTIMS OF NAZISM
OBJECTIVE OF THE PROJECT
The objective of the project is to contribute
to the improvement and increased quality of
our clients’ lives. Živá paměť thereby fulfils its
mission of caring for victims of Nazism and
their memorial legacy and contributing to the
sharing of their historical experiences through
intergenerational dialogue.
Since the project’s inception, we have been
receiving significant support from the German
federal Remembrance, Responsibility and Future
Foundation (Stiftung EVZ) and from the German
association Aktion Sühnezeichen Friedensdienste
(ASF) and its representation in the Czech Republic,
Servitus. After gaining first experience with the
volunteer project, we, with the help of the Czech
National Agency Youth, achieved accreditation in the
Erasmus Programme+European Voluntary Services.
Volunteers first provided help and support to
victims of Nazism in the Czech Republic in
Moravia in 2006. This service has been extended
in stages to other regions of the Czech Republic.
Today, volunteers offer their services in Prague,
České Budějovice, Olomouc / Prostějov, Ústí nad
Labem and Ostrava.

TARGET GROUP
The services of Živá paměť volunteers are offered
to everyone who, in the period from 2000 to 2006,
received humanitarian assistance from the CzechGerman Future Fund as compensation for forced
and slave labour performed during the Second
World War. Direct beneficiaries of the project

are thus surviving victims of Nazi crimes living
in Prague, Olomouc / Prostějov, Ostrava, České
Budějovice and Ústí nad Labem.
Another part of the target group of this volunteer
project comprises the volunteers themselves.
Intergenerational dialogue is one of the principal
themes of the project and is an inseparable part
of their year-long volunteer service. Leadership of
and care for the volunteers and their instructional
guidance from the side of Živá paměť are provided
according to the principles of European Volunteer
Services and in accordance with the objectives
that we set in cooperation with the ASF.
The core principle is the development of the
volunteers’ personalities in order to aid activities in
the area of informal education, such as workshops
with a political, inclusive and human-rights focus.
When formulating the education and service plan,
we proceed based on the needs and possibilities of
the volunteers; if possible, we take their ideas and
initiatives into account and we strive to provide them
with opportunities to gain new, positive experience
from the area of informal learning. Our goal is to lead
volunteers to recognition of their strengths and to
create space for them to apply in practice their newly
gained experience and skills which will contribute to
their future professional activities.

ACTIVITIES OF GERMAN VOLUNTEERS
IN 2014
In 2014, as in previous years, our volunteers
devoted their time to our clients both in their
domestic environment as well as within the
framework of educational and social activities
taking place in the Contact Centres. Each
volunteer has 5-15 regular clients whom they visit
once a week or every two weeks at home.

SUPPORT PROVIDED TO CLIENTS
AT HOME INCLUDES:
= assistance with housekeeping, shopping,
errands
= accompaniment on visits to the doctor and to
offices
= joint walks
= joint visits to cultural and social events
= discussions about books
= joint activities (cooking, conversation etc.)
= specific assistance according to the
client’s needs
Depending on the volunteers’ possibilities, they
also take part in activities at the Contact Centres.
As in previous years, in 2014 they led English and
German conversation courses. Language courses
at the Contact Centre are very popular and make
it easier for the volunteers to meet and become
closer to their clients. In the regions outside of
Prague, volunteers participate in the activities
of the Regional Contact Centres once or twice
a month, enriching the centres’ programmes with
their own contributions, such as travel lectures
and talks about the places they come from.
Thanks to our good cooperation with the ASF
we had four volunteers in the regions in 2014.
In Prague, we had two volunteers thanks to the
European Volunteer Services.
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SPECIÁLNÍ SOCIÁLNÍ PÉČE
O PŘEŽIVNÍ OBĚTI NACISMU
V ČESKÉ REPUBLICE
Tento projekt financovaný z prostředků Stiftung
EVZ realizovala naše společnost roku 2014 na
celém území ČR.

CÍL PROJEKTU
Cílem projektu bylo 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.

Cíl byl naplňován prostřednictvím

= psychosociální podpory a aktivizace
klientů pracovníky projektu pomocí osobních
a telefonických intervencí,
= sociálního poradenství a pomoci klientům při
uplatňování jejich práv a oprávněných zájmů,
= specifické materiální pomoci romským obětem
nacismu.

CÍLOVÁ SKUPINA
Nejstarší věková skupina seniorů – zejména
imobilní a jinak znevýhodněné oběti nacismu
a dále specifická skupina romských obětí nacismu,
která je vzhledem ke svému specifickému osudu
za druhé světové války i po ní obzvláště zranitelná.
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ČINNOST V ROCE 2014
Původně dvouletý projekt byl prodloužen
do 30. 6. 2014, v tomto období fungoval
v omezené míře a projektoví pracovníci se
soustředili především na setkávání s klienty.

SETKÁVÁNÍ

OHLASY KLIENTŮ – JAK PROJEKT
PŮSOBIL NA CÍLOVOU SKUPINU:
Klientka B. CH. z Ostravy:
„Byla to pro mě pomoc. Měla jsem někoho, komu
jsem mohla říct starosti. Jak se říká: sdělená bolest –
poloviční bolest. Pracovnice byla citlivá a milá.“

Klient F. P. z Olomouce:
Individuální setkání projektových pracovníků
„Individuální návštěvy jsou pro mě obrovskou
především s imobilními klienty probíhají v jejich
pomocí, kterou kladně hodnotím. Návštěvy mi
domácím prostředí. Schůzky mají za cíl klienta
pomohly v různých životních situacích a můj
aktivizovat a pomoci mu v oblasti, kterou klient
život kladně ovlivnily. Byla to pomoc s nákupem,
cítí jako potřebnou. Obsahem může být popovídání, doprovodem k lékaři, pomoc v domácnosti atd.
procházka – asistence, doprovod na úřady, pomoc
Přeju si, aby návštěvy i nadále trvaly.“
v domácnosti, na zahradě, donáška nákupu, pomoc
s obsluhou PC nebo mobilu atd. Klient sám určuje,
Klientka E. K. z Olomouce:
jak bude setkání probíhat.
„Individuální návštěvy mi byly k velkému užitku.
Skupinová setkání, tzv. Minicafé, jsou neformální
Mám styk s mladší a ochotnou osobou. Je to
schůzky přeživších s imobilními oběťmi nacismu
i psychická pomoc, nejen pomoc s nákupem nebo
v jejich domácím prostředí za účasti projektového
při obsluze PC. Je to pro mě životně důležité. Je to
pracovníka.
taková svěží událost.“
Do ukončení projektu, tedy do 30. 6. 2014,
probíhaly oba typy setkání ve vybraných regionech
České republiky, a to v Českých Budějovicích,
Olomouci, Ostravě, Praze a Ústí nad Labem, tedy
v těch regionech, v nichž Živá paměť již delší
dobu působí prostřednictvím svých dlouhodobých
projektů Němečtí dobrovolníci na pomoc obětem
nacismu a Kontaktní centra pro oběti nacismu
a mezigenerační dialog.
Ze strany klientů jsme zaznamenali vyšší zájem
o individuální návštěvy, než o skupinová setkání.
Roku 2014 bylo uskutečněno 141 individuálních
návštěv, tzv. Minicafé se zúčastnilo 14 osob.
Klienti projekt oceňovali, byli vděční zejména za
pomoc a podporu formou individuálních návštěv.

Klientka V. C. z Prahy:
„Strašně ráda si s pracovníkem povídám, je to pro
mě potěšení. Mám pak dobrou náladu.“
Klient V. Š. z Prahy:
„Nejvíce oceňuji doprovod na procházkách
a přátelský hovor při nich, velmi mě to baví.
Navštěvujeme například místa v okolí, kde jsem
dlouhou nebyl a sám se na procházky nemohu
vydat.“

SPECIAL SOCIAL
ASSISTANCE FOR SURVIVING
VICTIMS OF NAZISM
IN THE CZECH REPUBLIC
This project, which is financed with funding from
the Remembrance, Responsibility and Future
Foundation, was carried out throughout the
Czech Republic.

OBJECTIVE OF THE PROJECT
The project’s objective is to support and motivate
primarily immobile victims of Nazism and the
specific group of Romani victims of Nazism
in order to stabilise and improve their social
situation so that they can remain for as long as
possible in their natural living environment and
lead full lives.

The objective was achieved by means of

= psycho-social support and activation of clients
by project workers providing face-to-face and
telephone interventions;
= social counselling and assistance for clients
in exercising their rights and asserting their
legitimate interests;
= specific tangible assistance for Romani victims
of Nazism.

TARGET GROUP
The oldest age group of seniors – particularly
immobile and otherwise disadvantaged victims
of Nazism and, furthermore, the specific group of
Romani victims of Nazism, who are particularly
vulnerable due to their specific circumstances
during and after the Second World War.

ACTIVITIES IN 2014
The project whose duration was originally set
at two years was extended until 30 June 2014.
During its last months the project functioned
on a limited basis and the project workers
concentrated primarily on meetings with clients.

MEETINGS
Individual meetings of project workers mainly
with immobile clients were held in their home
environment. These meetings have the purpose of
motivating clients to be active and assisting them
in areas where clients feel they need help. The
content of the meetings can comprise discussions,
walks, assistance in visiting offices, help within the
household and in gardening, shopping, help with
using a computer or mobile telephone, etc. The
client determines how the meeting will proceed.
Group meetings, referred to as Minicafés, are
informal meetings of survivors with immobile
victims of Nazism in their home environment with
the participation of a project worker.
Until the end of the project, that is until 30 June
2014, both types of meetings were taking place in
selected regions of the Czech Republic, specifically
in České Budějovice, Olomouc, Ostrava, Prague
and Ústí nad Labem, i.e. in the regions where
Živá paměť has been operating via its long-term
projects German Volunteers Help Victims of
Nazism and Contact Centres for Victims of Nazism
and Intergenerational Dialogue.
Among clients we registered stronger interest in
individual visits than in group meetings. In 2014,
a total of 141 individual visits were carried out,
whereas fourteen persons took part in Minicafés.

The clients were happy with the project and they
mainly appreciated the help and support they
gained in the course of individual visits.

CLIENTS’ REACTIONS –
HOW THE PROJECT WORKED
FOR THE TARGET GROUP:
Client B. CH. from Ostrava:
“It was helpful. I had somebody I could talk to about
my worries. As they say – shared pain is only half
that painful. The project worker was sensitive and
nice.”
Client F. P. from Olomouc:
“Individual visits are a great help for me.
I appreciate them. They helped me in various life
situations and had a positive influence on my life.
I got help with shopping, I was assisted in going to
the doctor’s, there was help in the household etc.
I wish for the visits to continue.”
Client E. K. from Olomouc:
“Individual visits have been very useful. I am in
contact with a younger and willing person. It’s also
mental help, not only help with shopping or using the
PC. For me it’s crucial. It’s a sort of refreshing event.”
Client V. C. from Prague:
“I am into talking with the project worker very much,
for me it’s a pleasure. It puts me in a good mood.”
Client V. Š. from Prague:
“Most of all, I appreciate having company on walks
and the friendly conversation that goes with it.
That’s great fun. For example, we visit places in my
vicinity that I haven’t been to in a long time and
where I can’t go on my own.”
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SPECIFICKÁ MATERIÁLNÍ
POMOC ROMSKÝM OBĚTEM NACISMU
Romské oběti nacistického pronásledování
za druhé světové války, 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 podat
přihlášku do projektu a žádat tak o finanční
příspěvek. Jednalo se o zpětné proplácení
nákladů na pečovatelskou službu, osobní
asistenci, ošetřovatelskou a lékařem doporučenou
rehabilitační péči, lékařem předepsané nebo
doporučené léky, regulační poplatky u lékaře,
v nemocnici nebo za recept. Klienti mohli
kombinovat čerpání příspěvku na různé druhy
uvedené péče. Proplácení výdajů bylo ukončeno
v srpnu 2013.
Roku 2014 byli pracovníci projektu nadále
v kontaktu s klienty i organizacemi písemnou,
telefonickou i osobní formou.

DOSAŽENÉ PROJEKTOVÉ VÝSLEDKY
V roce 2014 bylo celkově uskutečněno
212 intervencí s klienty. Jednotlivé druhy
intervencí jsou zaznamenány v tabulce č. 1
a grafu č. 1.
Z ohlasu klientů – dopis klienta V. Č. z Jablonce
nad Nisou:
„Vážená prospěšná společnost, moc Vám děkuji
za proplacení mých zdravotních nákladů, moc to
pomůže. Proto bych Vám upřímně a z celého srdce
popřál všem hodně zdraví, štěstí a úspěchů v práci
a osobním životě. Ještě jednou moc děkuji.“
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TABULKA Č. 1 –
POČTY JEDNOTLIVÝCH INTERVENCÍ
Druh intervence

Počet

Telefonická
Osobní (v kanceláři nebo v terénu)
Písemná
Celkem

26
141
45
212

GRAF Č. 1
POČTY JEDNOTLIVÝCH INTERVENCÍ

TABULKA Č. 2 –
PODÍL INTERVENCÍ
DLE JEDNOTLIVÝCH KRAJŮ ČR
Kraj

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

Procentuální vyjádření

27,0%
1,0%
1,5%
4,2%
5,6%
3,3%
0,0%
0,0%
2,0%
3,7%
14,1%
0,4%
29,7%
7,5%
100%

GRAF Č. 2 –
PODÍL INTERVENCÍ
DLE JEDNOTLIVÝCH KRAJŮ ČR

SPECIFIC TANGIBLE AID FOR ROMANI
VICTIMS OF NAZISM
Romani victims of Nazi persecution during
World War II who are holders of the Certificate
pursuant to law no. 255/1946 and, at the same
time, do not receive a care benefit or receive such
benefit in a degree lower than III or IV, had the
possibility to apply, on the basis of a submitted
registration form, for a financial contribution for
retroactive payment of incurred expenditures
for care services, personal assistance, nursing
and doctor-recommended rehabilitation care,
doctor-prescribed or -recommended medication,
regulatory fees at medical facilities, hospitalisation
and prescriptions. Clients could combine their
received benefits for all of the above-mentioned
types of care. Reimbursement of incurred
expenditure was finished in August 2013.
During 2014, project workers kept in touch with
clients and organisations via letters and e-mails, by
phone or face-to-face.

RESULTS IN 2014
In 2014 a total of 212 interventions were provided
to clients. The numbers of individual types of
interventions are shown in table no. 1 and graph
no. 1.

TABLE NO. 1 –
NUMBERS OF INDIVIDUAL
INTERVENTIONS
Type of intervention

By telephone
In person (office or field visit)
Written
Total

Number

26
141
45
212

GRAPH NO. 1 –
NUMBERS OF INDIVIDUAL
INTERVENTIONS

Table no. 2 and graph no. 2 show the percentage
representation of the number of interventions in
individual regions of the Czech Republic in 2014.

TABLE NO. 2 –
PERCENTAGE REPRESENTATION
OF THE NUMBER OF INTERVENTIONS
IN INDIVIDUAL REGIONS
Kraj

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

Procentuální vyjádření

27,0%
1,0%
1,5%
4,2%
5,6%
3,3%
0,0%
0,0%
2,0%
3,7%
14,1%
0,4%
29,7%
7,5%
100%

GRAPH NO. 2 –
PERCENTAGE REPRESENTATION
OF THE NUMBER OF INTERVENTIONS
IN INDIVIDUAL REGIONS

From clients’ comments – letter from client V. Č.
from Jablonec nad Nisou:
“Dear public service organisation, thank you very
much for reimbursing my medical expenses,
it’s going to be a great help. Therefore, I would like
to send you sincere and heartfelt wishes for health,
happiness and success in both professional and
private life. Once more – I thank you so much.”
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KONSORCIUM NEVLÁDNÍCH
ORGANIZACÍ VE PROSPĚCH
SENIORŮ, ZEJMÉNA OBĚTÍ
NÁRODNÍHO SOCIALISMU
V ČESKÉ REPUBLICE
VZNIK PROJEKTU
Živá paměť v součinnosti s německou nadací
Připomínka, odpovědnost a budoucnost (Stiftung
EVZ) rozpracovala v druhé polovině roku 2013
ideu vytvoření Konsorcia nevládních organizací
(Konsorcium) coby nové formy spolupráce mezi
nevládními organizacemi činnými v oblasti
péče o seniory v České republice, se zvláštním
zaměřením na potřeby osob pronásledovaných
nacistickým režimem.
Ke spolupráci byla přizvána Charita Česká
republika, která je největším nestátním
poskytovatelem sociální péče a zdravotnických
služeb v ČR, a občanské sdružení Barevný děti
působící v Českých Budějovicích.
V lednu 2014 uspořádaly Stiftung EVZ
a Živá paměť odborný seminář, na němž byly
představeny hlavní projektové cíle, principy
spolupráce a dělby práce mezi jednotlivými členy
Konsorcia. Semináře se zúčastnili vedle pracovníků
Stiftung EVZ, Živé paměti a Barevných dětí
i zástupci jednotlivých diecézních a oblastních
charit, jež se rozhodly zapojit do projektu,
a externí experti.

36

Na základě podnětů od účastníků semináře
včetně externích expertů zpracovala Živá paměť
závěrečnou podobu projektu, který získal

v červnu 2014 rozhodnutím správní rady Stiftung
EVZ finanční podporu na období 30 měsíců, od
července 2014 do prosince 2016. Všichni členové
Konsorcia mají zároveň povinnost kofinancovat své
projektové náklady z vlastních či třetích zdrojů.

CÍLE PROJEKTU
Hlavním cílem je nabídkou adekvátních sociálních
služeb a psychosociální pomoci, poskytovaných na
vysoce profesionální a individualizované bázi,
= pomáhat obětem nacismu prožít jejich
poslední roky důstojně v jejich domovech či jiném
adekvátním prostředí,
= bránit jejich sociálnímu vyloučení a izolaci.
Dalším cílem projektu je přispívat k:
= zvýšení zájmu o otázky týkající se seniorů,
zejména obětí nacismu,
= zlepšení povědomí o odpovědnosti na politické
úrovni a ve společnosti jako celku,
= mobilizaci pomoci pro cílovou skupinu seniorů
na místní, národní a mezinárodní úrovni.
V neposlední řadě je cílem projektu vlastní rozvoj
Konsorcia prostřednictvím:
= sdílení know-how,
= výměny pracovních zkušeností a metod,
= sdílení nových idejí.

CÍLOVÁ SKUPINA
Hlavní cílovou skupinou jsou senioři žijící v České
republice, zejména oběti nacionálního socialismu,
se zvláštním zřetelem k potřebám těch, kteří
mají omezenou schopnost pohybu nebo jiný druh
zdravotního omezení, a dále manželé/manželky,
vdovy a vdovci po těchto osobách.

ČLENOVÉ KONSORCIA
A OBLAST JEJICH PŮSOBNOSTI
Zatímco Živá paměť a Barevný děti poskytují
poradenské, asistenční a aktivizační služby
seniorům, zejména obětem nacismu, v jejich
domácím prostředí, Charita poskytuje obdobné
služby ve vlastních Domovech pro seniory.

ŽIVÁ PAMĚŤ, O. P. S.
Věcná působnost
= řídící agentura Konsorcia (koordinace,
administrativní a finanční řízení projektu, práce
s veřejností, odborná supervize)
= poskytovatel sociálních služeb
Regionální působnost
= řídící agentura: celá ČR
= sociální služby: Praha a Hradec Králové,
Olomouc a Prostějov, Ostrava a Havířov, Ústí
nad Labem. Od 1. listopadu 2014 rovněž České
Budějovice a Tábor.

BAREVNÝ DĚTI, O. S.
Věcná působnost
= poskytovatel sociálních služeb
Regionální působnost
= České Budějovice a okolí

CONSORTIUM OF
NON-GOVERNMENTAL
ORGANISATIONS TO BENEFIT
SENIORS, ESPECIALLY
VICTIMS OF NATIONAL
SOCIALISM IN THE CZECH
REPUBLIC
ORIGINS OF THE PROJECT
In the second half of 2013, Živá paměť, in
cooperation with the German Remembrance,
Responsibility and Future Foundation (Stiftung
EVZ), put in a more specific form the idea of
creating a Consortium of Non-Governmental
Organisations (hereinafter: Consortium) as a new
framework of cooperation between NGOs active in
the area of care for seniors in the Czech Republic,
with specific reference to the needs of persons
persecuted by the Nazi régime.
Two NGOs were invited to cooperate – Charita
Česká republika, which is the largest non-state
provider of social care and medical services in the
social sphere in the Czech Republic and belongs
to the Roman Catholic church, and the civic
association Barevný děti, based in České Budějovice.
In January 2014, Stiftung EVZ and Živá paměť
organised an expert seminar to present the main
project aims as well as the principles of cooperation
and divison of labour among individual members
of the Consortium. Apart from representatives
of Stiftung EVZ, Živá paměť and Barevný děti,
participants included representatives of individual
diocesan and regional charities which had decided
to joint he project, as well as external experts.

Based on suggestions from the seminar participants
and from external experts, Živá paměť prepared
the final project proposal. In June 2014, the
administrative board of Stiftung EVZ voted to provide
funding to the project for 30 months, running
from July 2014 to December 2016. All Consortium
members are at the same time required to co-finance
their project expenses from own or third sources.

AIMS OF THE PROJECT
The main aim of the project is the provision of
adequate social services and psycho-social support,
offered in a highly professional and individualized
way, and to
= help victims of Nazism to spend the last years
of their life in a dignified manner in their homes or
other adequate environment,
= prevent their social exclusion and isolation.
Another aim of the project is to contribute to
= an icrease in the interest in questions relating
to seniors, especially Nazi victims,
= an improvement in the awareness of
responsibility at the political level and in society as
a whole,
= a mobilisation of help for the target group of
seniors at local, national and international levels.
A further and no less significant aim of the project
is developing the Consortium through
= sharing know-how,
= exchange of work experience and methods,
= sharing new ideas.

TARGET GROUPS
The main target group are seniors living in the
Czech Republic, especially victims of National
Socialism, with special regard to those with
limited mobility and / or another kind of limitation
resulting from their state of health. Another target
group consists of husbands/wives, widows and
widowers of such persons.

MEMBERS OF THE CONSORTIUM
AND THEIR FIELDS OF ACTIVITY
While Živá paměť and Barevný děti deliver
consulting, assistance and activisation services to
seniors, especially Nazi victims, in their homes,
Charita offers such services in its own homes for
the elderly.

ŽIVÁ PAMĚŤ, O. P. S.
Field of responsibility
= leading agency (coordination, administrative
and financial project management, public relations,
expert supervision)
= provider of social services
Regional responsibility
= leading agency of the Consortium: Czech
Republic
= provider of social services: Prague/Hradec
Králové, Olomouc/Prostějov, Ostrava/Havířov
and Ústí nad Labem

BAREVNÝ DĚTI, O. S.
Field of responsibility
= provider of social services
Regional responsibility
= České Budějovice and its environs
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ŽIVÁ PAMĚŤ A BAREVNÝ DĚTI POSKYTUJÍ
= osobní asistenci a doprovod klientů k lékaři,
do nemocnice, rehabilitačního centra, návštěvy
nemocných klientů v nemocnici, donáška
potřebných věcí a organizaci naléhavých záležitostí,
= pomoc s nákupy, úklidem domácnosti, nákupy,
pomoc s osobní hygienou,
= doprovod klientů na poštu, do banky, na úřady,
lokální kulturní akce, společné procházky,
= vzdělávací aktivity, např. výuka práce na PC,
hledání informací na internetu a používání e-mailu,
= terapeutické aktivity, např. společné vaření
a pečení, zahradničení, čtení, zpívání, hraní
stolních her, ergoterapie, tj. různé druhy ručních
prací dle individuálních přání a potřeb klientů.

CHARITA
Věcná působnost
= poskytovatel sociálních služeb
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Regionální působnost
Devět domovů pro seniory na území olomoucké
arcidiecéze a pěti diecézí:
= Diecéze Plzeň: Dům pro seniory svaté Alžběty,
Plzeň
= Diecéze Litoměřice: Dům pro seniory svatého
Vavřince, Chrastava (Liberec)
= Diecéze Litoměřice: Dům pro seniory svaté
Ludmily, Ústí nad Labem – Chabařovice
= Diecéze České Budějovice: Dům svatého
Františka – Dům chráněného bydlení, Veselí nad
Lužnicí
= Diecéze Brno: Dům pokojného stáří Kamenná,
Brno
= Arcidiecéze Olomouc: Dům pokojného stáří
Boršice, Uherské Hradiště
= Diecéze ostravsko-opavská: Dům svatého
Františka Dům pokojného stáří, Javorník
= Diecéze ostravsko-opavská: Svatý František –
Charitní Domov pokojného stáří, Bohumín

= Diecéze ostravsko-opavská: Charitní dům svaté
Alžběty, Ostrava

CHARITNÍ DOMOVY POSKYTUJÍ
V ZÁVISLOSTI NA MÍSTNÍCH
PODMÍNKÁCH TYTO SLUŽBY
= různé druhy terapií, např. ergoterapie,
psychoterapie, aromaterapie, arteterapie,
(muzikoterapie, kreslení / malování, terapeutické
vaření a pečení, atd.)
= duševní a kognitivní rehabilitace, např. výcvik
prostorové orientace a představivosti, trénink
paměti, trénink jemné motoriky a smyslového
vnímání
= společné trávení volného času, společenské
a kulturní akce, hraní stolních her, společné oslavy
svátků a narozenin klientů, oslavy významných dnů,
jako jsou veřejné a náboženské svátky
= fyzická cvičení, nácvik chůze a stability, hraní
venkovních her, jako jsou bowling, pétanque, šachy,
atd.

Projektové výsledky
za 2. pololetí roku 2014
ŽIVÁ PAMĚŤ A BAREVNÝ DĚTI
Jak uvedeno výše, poskytují Živá paměť a Barevný
děti individuální asistenční služby a podporu
především klientům, kteří žijí ve svém domácím
prostředí. Tyto bezplatně poskytované služby
pomáhají našim klientům v péči o vlastní osobu
a domácnost včetně příslušenství (např. zahradu),
a přispívají tak k tomu, aby mohly co nejdéle
setrvat ve svém přirozeném prostředí.

Konkrétní obsah poskytovaných služeb
vychází důsledně z individuálních, v čase
se měnících potřeb a přání klientů, jimž se
snažíme v maximální možné míře dané časovým
a finančním rámcem projektu vyhovět. Portfolio
poskytovaných služeb je tak velice pestré a jako
takové reflektuje variabilitu potřeb klientů.
V několika případech je péče poskytována
i klientům žijícím v domovech pro seniory či
domově s pečovatelskou službou, nejedná se
však o zařízení Charity ČR zapojené do projektu
Konsorcia.
Největší zájem je mezi klienty dlouhodobě
o povídání si, pomoc s úklidem, praním a žehlením
prádla, společný nákup či donáška nákupu, pomoc
s přípravou pokrmů – společné vaření a pečení,
zalévání květin, péče o zahradu, společné čtení či
předčítání, hraní společenských her, prohlížení
fotografických alb, společné vzpomínání na různé
události, společná procházka, péče o domácí
zvíře, pomoc s osobní hygienou – mytí a úprava
vlasů, doprovod k lékaři, doprovod na vybrané
akce Kontaktních center pro oběti nacismu
a mezigenerační dialog, pomoc s vyřízením úřední
korespondence, bankovního a poštovního styku,
zajištění drobných oprav v domácnosti apod.
Někteří klienti si rovněž přáli navštívit místa
spojená se svým mládím, dle možností jim to bylo
umožněno.

ŽIVÁ PAMĚŤ AND BAREVNÝ DĚTI PROVIDE
= personal assistance and accompaniment of
clients on visits to physicians, hospitals and
rehabilitation centres; visits to sick clients
in hospitals; bringing necessities home and
organising help in urgent matters,
= help with shopping, home cleaning, errands and
personal hygene,
= accompaniment of clients at post offices, banks,
state and municipal offices, local cultural events;
group walks,
= educational activities such as instruction in
handling PCs, seeking information on the internet
and using e-mail,
= therapeutic activity such as group cooking and
baking, gardening, reading, singing, playing table
games, ergotherapy (various kinds of handiwork
according to clients’ individual wishes and needs).

CHARITA ČESKÁ REPUBLIKA
Field of responsibility
= provider of social services
Regional responsibilty
Nine homes for elderly on the territory of the
Olomouc archdiocese and of five dioceses:
= Pilsen diocese: Dům pro seniory svaté Alžběty,
Pilsen
= Litoměřice diocese: Dům pro seniory – Domov
svatého Vavřince, Chrastava, Liberec
= Litoměřice diocese: Dům pro seniory svaté
Ludmily, Chabařovice, Ústí nad Labem
= České Budějovice diocese: Dům svatého
Františka – Dům chráněného bydlení, Veselí
nad Lužnicí
= Brno diocese: Dům pokojného stáří Kamenná,
Brno

= Olomouc archdiocese: Dům pokojného stáří,
Boršice, Uherské Hradiště
= Ostrava-Opava diocese: Dům svatého Františka
Dům pokojného stáří, Javorník
= Ostrava-Opava diocese: Svatý František –
Charitní Domov pokojného stáří, Bohumín
= Ostrava-Opava diocese: Charitní dům svaté
Alžběty, Ostrava
Based on local conditions, Charita homes for the
elderly offer the following services
= various therapies, e.g. ergotherapy,
psychotherapy, aromatherapy, artetherapy (music
therapy, painting / drawing, therapeutic cooking
and baking etc.)
= mental and cognitive rehabilitation, e.g. traning
in spatial orientation and imagination, memory
training, training of delicate motor function and of
sensoric perception
= common free-time activities, social and cultural
events, table games, common celebration of
holidays and clients’ birthdays, celebration of
important days such as public and church holidays
= physical exercise, training of walking and
maintaining body stability, outdoor games such as
bowling and pétanque, chess playing etc.

Project results
for the second half of 2014
ŽIVÁ PAMĚŤ AND BAREVNÝ DĚTI
As mentioned above, Živá paměť and Barevný děti
provide individual assistance services and support
to, above all, clients who live in their domestic
environment. These services are free of charge and
help our clients to care for themselves and their
households including connected premises (such as

gardens). In this way, such services help keep our
clients in their accustomed environment as long as
possible.
The specific content of the services that are
offered is consistently based on the individual
needs and wishes of the clients which change
over time. We try to fulfil the clients’ wishes to
the maximum extent possible within the time
and financial framework of the project. The scope
of services on offer is therefore very varied and
reflects the changing nature of clients’ needs.
In several cases, help is provided to clients living
in retirement or nursing homes as well. These are
not, however, institutions run by Charita ČR and
included in the Consortium project.
For a long time, our clients have mostly been
showing interest in conversation, help in
housecleaning, laundering and ironing, assistance
in shopping and bringing groceries home, help
in preparation of meals (common cooking and
baking), watering of flowers and gardening,
common reading or having somebody to read
aloud, playing table games, looking at photo
albums, joint recollection of various events, joint
walks, care for domestic animals, help with
personal hygiene (washing hair and hair care),
accompaniment at medical care appointments,
accompaniment at selected events organized by
the contact centres for victims of Nazism and
intergenerational dialogue, help with official
correspondence, banking and mail services,
provision of small-scale repairs in households
etc. Some clients have also asked to be assisted in
visiting places connected with their youth and help
has been provided whenever possible.

39

ŽIVÁ PAMĚŤ, O. P. S.

ŽIVÁ PAMĚŤ, O. P. S.

Živá paměť poskytla v druhé polovině roku 2014 padesáti sedmi klientům celkem 1 796 intervencí v celkové časové dotaci 53 870 minut.

In the second half of 2014, Živá paměť provided 57 clients with a total of 1 796 interventions amounting to 53 870 minutes.

Počty individuálních intervencí, klientů a časovou dotaci v členění dle jednotlivých regionů ukazuje tabulka č. 1.

The numbers of individual interventions, clients and time allocation according to specific regions are shown in table no. 1.

TABULKA Č. 1 –
POČET INDIVUDUÁLNCÍCH INTERVENCÍ, KLIENTŮ A ČASOVÁ DOTACE DLE REGIONŮ

TABLE NO. 1 –
THE NUMBER OF INDIVIDUAL INTERVENTIONS, CLIENTS AND TIME ALLOCATION ACCORDING TO REGIONS

REGION

Praha a Hradec Králové
České Budějovice a Tábor
(listopad – prosinec 2014)
Olomouc a Prostějov
Ostrava a Havířov
Ústí nad Labem
CELKEM

POČET INDIV. INTERVENCÍ

ČASOVÁ DOTACE
V MINUTÁCH

888

26 630

86
379
59
384
1 796

2590
11 380
1 760
11 510
53 870

POČET KLIENTŮ

28
1,0%
10
9
4
6
57

Poznámka k tabulce č. 1
Standardní délka jedné intervence činí 30 minut, většinou je však tato doba nedostatečná k zajištění všech potřeb klienta,
takže je klientovi poskytnuto několik na sebe navazujících intervencí.

BAREVNÝ DĚTI, O. S.

Barevný děti poskytly za čtyři měsíce roku 2014 osmi klientům celkem 177 intervencí v celkové časové dotaci 5 300 minut (viz tabulka č. 2).

TABULKA Č. 2 –
POČET INDIVUDUÁLNCÍCH INTERVENCÍ, KLIENTŮ A ČASOVÁ DOTACE AKTIVIT
České Budějovice
(červenec – říjen 2014)
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Praha a Hradec Králové
České Budějovice a Tábor
(listopad – prosinec 2014)
Olomouc a Prostějov
Ostrava a Havířov
Ústí nad Labem
TOTAL

NUMBER OF
INTERVENTIONS

TIME ALLOCATION (IN
MINUTE)

888

26 630

86
379
59
384
1 796

2590
11 380
1 760
11 510
53 870

NUMBER OF CLIENTS

28
1,0%
10
9
4
6
57

Note to table no. 1
Standard length of one intervention is 30 minutes. Normally, however, such allocation is not sufficient to ensure that all needs of the client are met so that he
or she is given several interventions that follow upon each other.

BAREVNÝ DĚTI, O. S.

Zapojení občanského sdružení Barevný děti do projektu Konsorcia bylo na jeho žádost ukončeno k 31. 10. 2014, poté převzala péči o klienty v Českých
Budějovicích a okolí Živá paměť.

REGION

REGION

POČET INDIV. INTERVENCÍ

177

ČASOVÁ DOTACE (V MINUTÁCH)

5 300

POČET KLIENTŮ

8

Poznámka k tabulce č. 2
Standardní délka jedné intervence činí 30 minut, většinou je však tato doba nedostatečná k zajištění všech potřeb klienta, takže je klientovi poskytnuto několik
na sebe navazujících intervencí.

Due to its wish, the inclusion of the Barevný děti civic association in the Consortium project was finished as of 31 October 2014. Thereafter, care for clients in
České Budějovice and its environs was taken over by Živá paměť.
During four months of 2014, Barevný děti provided eight clients with a total of 151 individual interventions amounting to 4 530 minutes (see table no. 2).

TABLE NO. 2 –
THE NUMBER OF INDIVIDUAL INTERVENTIONS, CLIENTS AND TIME ALLOCATION
REGION

České Budějovice
(july – october 2014)

NUMBER OF
INTERVENTIONS

151

TIME ALLOCATION (IN MINUTE)

4 530

NUMBER OF CLIENTS

8

Note to table no. 2
Standard length of one intervention is 30 minutes. Normally, however, such allocation is not sufficient to ensure that all needs of the client are met so that he
or she is given several interventions that follow upon each other.
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CHARITA ČR

CHARITY CR

1. Diecéze Plzeň: Dům pro seniory svaté Alžběty, Plzeň

1.Pilsen diocese: Dům pro seniory svaté Alžběty, Pilsen

Skupinové aktivity
= společenské akce
= kulturní akce
= společná setkání, například společný odpočinek s rodinou a ostatními klienty ve společenské místnosti zařízené v retro-stylu
= terapeutická vaření a pečení v nově postavené kuchyni, jež byla upravena dle bezpečnostních potřeb a ergonomiky seniorů

Group activities
= social activities
= cultural events
= joint meetings, e.g. joint relaxation with the family and other clients in a retro-style common room
= therapeutic cooking and baking in a newly-built kitchen designed to meet the security needs and the ergonomics of elderly people

TABULKA Č. 1 –
POČET AKTIVIT, ÚČASTNÍKŮ A ČASOVÁ DOTACE AKTIVIT

TABLE NO. 1 – NUMBER OF ACTIVITIES, NUMBER OF PARTICIPANTS AND TIME ALLOCATION FOR ACTIVITIES

NÁZEV ZAŘÍZENÍ

POČET SKUPINOVÝCH
AKTIVIT

POČET ÚČASTNÍKŮ

ČASOVÁ DOTACE
(V MINUTÁCH)

37

283

4 145

Plzeň,
Domov pokojného stáří
svaté Alžběty

Plzeň, Domov pokojného
stáří svaté Alžběty

NUMBER OF GROUP
ACTIVITIES

NUMBER OF PARTICIPANTS

TIME ALLOCATION
(IN MINUTES)

37

283

4 145

2.Litoměřice diocese: Dům pro seniory – Domov svatého Vavřince, Chrastava

2. Diecéze Litoměřice: Dům pro seniory – Domov svatého Vavřince, Chrastava
Domu pro seniory svatého Vavřince byl v létě roku 2014 prostřednictvím Živé paměti poskytnut jednorázový finanční příspěvek z prostředků německé Nadace
EVZ.V rámci této podpory byl pořízen venkovní multifunkční trenažér k nácviku mentálních dovedností. Instalace byla dokončena v závěru října 2014, stejně
jako některé nezbytné terénní úpravy. V zimních měsících nebylo možno z důvodu nepříznivého počasí venkovní trenažér využívat, takže v druhé polovině roku
2014 nelze vykázat žádné aktivity. Ty byly zahájeny ihned po dokončení závěrečných zahradnických prací na jaře roku 2015. Trenažery jsou využívány samostatně
seniory – obyvateli domova i seniory z Chrastavy, širší veřejností a dětmi ze ZŠ Chrastava. Trenažery tak plní nejen cvičební, ale i společenskou funkci.

Živá paměť mediated the transfer of a one-time grant from the financial reserves of the German EVZ Foundation to this old-age home named after St. Lawrence.
Within the framework of this donation, multi-functional devices which help to enhance mental capabilities were installed outside the home at the end of October
2014. Some necessary adjustments of the terrain were finished at the same time. Due to bad weather, the devices could not be used in winter months, which is
why no activities are shown for the second half of 2014. Such activities were started, however, immediately upon the completion of final gardening work in the
spring of 2015. The training devices are used by several groups of people – the inhabitants of home for elederly, elderly people from Chrastava, members of the
broader public and children from Chrastava elementary school. In this way, the devices fulfil not only their training function but a social function as well.

3. Diecéze Litoměřice: Dům pro seniory svaté Ludmily, Chabařovice, Ústí nad Labem

3. Litoměřice diocese: Dům pro seniory svaté Ludmily, Chabařovice, Ústí nad Labem

Skupinové aktivity
= umělecká terapie
= hudební terapie
= aromaterapie
= poznávací rehabilitace

Group activities
= art therapy
= music therapy
= aroma therapy
= recognition rehabilitation

TABULKA Č. 2 –
POČET AKTIVIT, ÚČASTNÍKŮ A ČASOVÁ DOTACE AKTIVIT
NÁZEV ZAŘÍZENÍ

Ústí nad Labem,
Dům pokojného stáří svaté Ludmily
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INSTITUTION’S NAME

TABLE NO. 2 –
NUMBER OF ACTIVITIES, NUMBER OF PARTICIPANTS AND TIME ALLOCATION FOR ACTIVITIES

POČET SKUPINOVÝCH
AKTIVIT

POČET ÚČASTNÍKŮ

ČASOVÁ DOTACE
(V MINUTÁCH)

193

2 088

8 035

INSTITUTION’S NAME

Ústí nad Labem, Dům
pokojného stáří svaté Ludmily

NUMBER OF GROUP
ACTIVITIES

NUMBER OF PARTICIPANTS

TIME ALLOCATION
(IN MINUTES)

193

2 088

8 035
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4. Diecéze České Budějovice: Dům svatého Františka – Dům chráněného bydlení, Veselí nad Lužnicí
Skupinové aktivity
= terapie uměním – Klub přátel hudby a filmový klub: poslech hudby, prezentace českých a zahraničních interpretů, promítání filmů
= ruční práce: pletení, háčkování
= práce s přírodním materiálem: práce se dřevem, květinami
= vaření a pečení
= skupinová cvičení
= práce na zahradě, péče o zvířata
= venkovní aktivity: cvičení a různé výtvarné a jiné aktivity na rozvoj smyslů, vycházky, plavání v bazénu

Group activities
= art therapy – Music Friends’ Club and Film Club: listening to music, presentation of Czech and foreign performers, film performances
= handwork: knitting, crocheting
= work with natural materials (wood, flowers)
= cooking and baking
= group exercise
= gardening, animal care
= outside activities: exercise and various creative and other activities designed to develop the senses, walks, swimming in a pool

TABULKA Č. 3 –
POČET AKTIVIT, ÚČASTNÍKŮ A ČASOVÁ DOTACE AKTIVIT

TABLE NO. 3 –
NUMBER OF ACTIVITIES, NUMBER OF PARTICIPANTS AND TIME ALLOCATION FOR ACTIVITIES

NÁZEV ZAŘÍZENÍ

POČET SKUPINOVÝCH
AKTIVIT

POČET ÚČASTNÍKŮ

ČASOVÁ DOTACE
(V MINUTÁCH)

110

776

9 985

Veselí nad Lužnicí, Dům sv. Františka
(České Budějovice)

INSTITUTION’S NAME

Skupinové a individuální aktivity
= kreativní činnosti a řemesla: pletení košíků, batikování, šití polštářů, výroba papírových předmětů, sušení květin
= společenské a kulturní aktivity: hudební produkce, divadlo, hry, narozeninové oslavy, čajové dýchánky, kvízy, promítání filmů, diskuze, přednášky
= hudební programy a programy cílené na muzikoterapii: zpěv, hraní na jednoduché hudební nástroje, koncerty, tanec, poslech hudby, tanec vsedě
= programy na cvičení paměti
= programy se spirituálním tématem: čtení, rozhovory, tematické programy (Vánoce, Velikonoce, prázdniny)
= domácí práce a zahrádkaření: péče o květiny a zvířata, dekorace, pomoc s vařením, úklid, praní
= terapeutické pečení a vaření

TABULKA Č. 4 –
POČET AKTIVIT, ÚČASTNÍKŮ A ČASOVÁ DOTACE AKTIVIT
NÁZEV ZAŘÍZENÍ

POČET AKTIVIT
Skupinové

Brno, Domov
pokojného stáří
Kamenná

253

Individuální

188

441

NUMBER OF PARTICIPANTS

TIME ALLOCATION
(IN MINUTES)

110

776

9 985

5. Brno diocese: Dům pokojného stáří Kamenná, Brno
Group and individual activities
= creative activities and crafts: basket weaving, batik, sewing pillows, production of paper objects, drying flowers
= social and cultural activities: music performances, theatre, games, birthday celebrations, tea parties, quiz shows, film performances, discussions, lectures
= music programmes and programmes involved in music therapy: singing, playing simple musical instruments, concerts, dancing, listening to music, dancing
while sitting on the floor
= memory training programmes
= programmes with a spiritual content: reading, conversations, topical programmes (Christmas, Easter, vacations)
= household chores and gardening: care for flowers and animals, decoration work, help with cooking, housecleaning and laundry
= therapeutic baking and cooking

TABLE NO. 4 –
NUMBER OF ACTIVITIES, NUMBER OF PARTICIPANTS AND TIME ALLOCATION FOR ACTIVITIES

POČET ÚČASTNÍKŮ
Celkem

NUMBER OF GROUP
ACTIVITIES

Veselí nad Lužnicí, Dům sv.
Františka (České Budějovice)

5. Diecéze Brno: Dům pokojného stáří Kamenná, Brno
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4. České Budějovice diocese: Dům svatého Františka – Dům chráněného bydlení, Veselí nad Lužnicí

ČASOVÁ DOTACE (V MINUTÁCH)

Skupinové
aktivity

Individuální
aktivity

Celkem

1 705

229

1 934

Skupinové
aktivity

Individuální
aktivity

Celkem

13 865

5 635

19 500

INSTITUTION’S NAME

Brno, Domov
pokojného stáří
Kamenná

NUMBER OF ACTIVITIES
Group
activities

Individual
activities

253

188

NUMBER OF PARTICIPANTS
Total

Group
activities

Individual
activities

441

1 705

229

TIME ALLOCATION (IN MINUTES)

Total

Group
activities

Individual
activities

Total

1 934

13 865

5 635

19 500
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6. Arcidiecéze Olomouc: Dům pokojného stáří Boršice

6. Olomouc archdiocese: Dům pokojného stáří Boršice

Skupinové aktivity
= trénink jemných motorických dovedností v aktivizační místnosti
= cvičení na hřišti pro seniory
= muzikoterapie s terapeutkou
= cvičení za využití terapeutických panenek

Group activities
= training of fine motoric capabilities in an activization room
= exercises in a sports field for seniors
= music therapy with a therapist
= exercises using therapeutic dolls

TABULKA Č. 5 –
POČET AKTIVIT, ÚČASTNÍKŮ A ČASOVÁ DOTACE AKTIVIT

TABLE NO. 5 –
NUMBER OF ACTIVITIES, NUMBER OF PARTICIPANTS AND TIME ALLOCATION FOR ACTIVITIES

NÁZEV ZAŘÍZENÍ

Uherské Hradiště,
Domov pokojného stáří Boršice

POČET ÚČASTNÍKŮ

ČASOVÁ DOTACE
(V MINUTÁCH)

47

407

4 940

INSTITUTION’S NAME

Uherské Hradiště, Domov
pokojného stáří Boršice

NUMBER OF GROUP
ACTIVITIES

NUMBER OF PARTICIPANTS

TIME ALLOCATION
(IN MINUTES)

47

407

4 940

7. Diecéze ostravsko-opavská: Dům svatého Františka Dům pokojného stáří, Javorník

7. Ostrava-Opava diocese: Dům svatého Františka Dům pokojného stáří, Javorník

Skupinové aktivity
= zahradní skupinové činnosti, jako např. zahradní slavnosti
= venkovní aktivity
= kulturní události

Group activities
= joint garden activities such as garden festivities
= outside activities
= cultural activities

TABULKA Č. 6 –
POČET AKTIVIT, ÚČASTNÍKŮ A ČASOVÁ DOTACE AKTIVIT

TABLE NO. 6 –
NUMBER OF ACTIVITIES, NUMBER OF PARTICIPANTS AND TIME ALLOCATION FOR ACTIVITIES

NÁZEV ZAŘÍZENÍ

Javorník, Domov pokojného stáří sv.
Františka
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POČET SKUPINOVÝCH
AKTIVIT

POČET SKUPINOVÝCH
AKTIVIT

POČET ÚČASTNÍKŮ

ČASOVÁ DOTACE
(V MINUTÁCH)

156

740

6 790

INSTITUTION’S NAME

Javorník, Domov pokojného
stáří sv. Františka

NUMBER OF GROUP
ACTIVITIES

NUMBER OF PARTICIPANTS

TIME ALLOCATION
(IN MINUTES)

156

740

6 790

8. Diecéze ostravsko-opavská: Svatý František – Charitní Domov pokojného stáří, Bohumín

8. Ostrava-Opava diocese: Svatý František – Charitní Domov pokojného stáří, Bohumín

Skupinové aktivity
= muzikoterapie
= umělecké terapie
= ergoterapie
= trénink paměti

Group activities
= music therapy
= art therapy
= ergotherapy
= memory training

Individuální aktivity
= ergoterapie
= trénink paměti

Individual activities
= ergotherapy
= memory training
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TABULKA Č. 7 –
POČET AKTIVIT, ÚČASTNÍKŮ A ČASOVÁ DOTACE AKTIVIT
NÁZEV ZAŘÍZENÍ

POČET AKTIVIT

POČET ÚČASTNÍKŮ

Skupinové

Individuální

Celkem

Skupinové
aktivity

98

97

195

696

Bohumín –
Dům pokojného
stáří sv. Františka

TABLE NO. 7 –
NUMBER OF ACTIVITIES, NUMBER OF PARTICIPANTS AND TIME ALLOCATION FOR ACTIVITIES

Individuální
aktivity

358

ČASOVÁ DOTACE (V MINUTÁCH)
Celkem

Skupinové
aktivity

Individuální
aktivity

Celkem

1 054

8 900

10 740

19 640

9. Diecéze ostravsko-opavská: Charitní dům svaté Alžběty, Ostrava

Bohumín – Dům
pokojného stáří
sv. Františka

NUMBER OF ACTIVITIES
Group
activities

Individual
activities

98

97

NUMBER OF PARTICIPANTS
Total

Group
activities

Individual
activities

195

696

358

TIME ALLOCATION (IN MINUTES)

Total

Group
activities

Individual
activities

Total

1 054

8 900

10 740

19 640

9. Ostrava-Opava diocese: Charitní dům svaté Alžběty, Ostrava

Skupinové aktivity
= kondiční cvičení
= ergoterapie
= trénink paměti

Group activities
= physical condition training
= ergotherapy
= memory training

Individuální aktivity
= muzikoterapie
= trénink paměti

Individual activities
= music therapy
= memory training

TABULKA Č. 8 –
POČET AKTIVIT, ÚČASTNÍKŮ A ČASOVÁ DOTACE AKTIVIT

TABLE NO. 8 –
NUMBER OF ACTIVITIES, NUMBER OF PARTICIPANTS AND TIME ALLOCATION FOR ACTIVITIES

NÁZEV ZAŘÍZENÍ

Ostrava, Charitní
dům sv. Alžběty
v Ostravě
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INSTITUTION’S NAME

POČET AKTIVIT

POČET ÚČASTNÍKŮ

Skupinové

Individuální

Celkem

Skupinové
aktivity

60

23

83

605

Individuální
aktivity

105

ČASOVÁ DOTACE (V MINUTÁCH)
Celkem

Skupinové
aktivity

Individuální
aktivity

Celkem

710

6 155

2 005

8 160

INSTITUTION’S NAME

Ostrava, Charitní
dům sv. Alžběty
v Ostravě

NUMBER OF ACTIVITIES
Group
activities

Individual
activities

60

23

NUMBER OF PARTICIPANTS
Total

Group
activities

Individual
activities

83

605

105

TIME ALLOCATION (IN MINUTES)

Total

Group
activities

Individual
activities

Total

710

6 155

2 005

8 160
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TABULKA Č. 9 –
POČET AKTIVIT, ÚČASTNÍKŮ A ČASOVÁ DOTACE AKTIVIT
NÁZEV ZAŘÍZENÍ

Bohumín, Dům
pokojného stáří
sv. Františka
Veselí nad
Lužnicí, Dům sv.
Františka (České
Budějovice)
Javorník, Domov
pokojného stáří
sv. Františka
Liberec, Domov
svatého Vavřince
v Chrastavě
Ostrava, Charitní
dům sv. Alžběty
v Ostravě
Uherské
Hradiště, Domov
pokojného stáří
Boršice
Ústí nad Labem,
Dům pokojného
stáří svaté
Ludmily
Plzeň, Domov
pokojného stáří
svaté Alžběty
v Plzni
Brno, Domov
pokojného stáří
Kamenná
CELKEM
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POČET AKTIVIT

TABLE NO. 9 –
OVER ALL NUMBER OF ACTIVITIES, NUMBER OF PARTICIPANTS AND TIME ALLOCATION FOR ACTIVITIES

POČET ÚČASTNÍKŮ
Individuální
aktivity

ČASOVÁ DOTACE (V MINUTÁCH)

Skupinové

Individuální

Celkem

Skupinové
aktivity

Celkem

Skupinové
aktivity

Individuální
aktivity

Celkem

98

97

195

696

358

1 054

8 900

10 740

19 640

110

0

110

776

0

776

9 985

0

9 985

156

0

156

740

0

740

6 790

0

6 790

0

0

0

0

0

0

0

0

0

63

20

83

605

105

710

6 155

2 005

8 160

47

0

47

407

0

407

4 940

0

4 940

193

0

193

2 088

0

2 088

8 035

0

8 035

37

0

37

283

0

283

4 145

0

4 145

253

188

441

1 705

229

1 934

13 865

5 635

19 500

957

305

1 262

7 300

692

7 992

62 815 18 380

81 195

INSTITUTION’S NAME

Bohumín, Dům
pokojného stáří
sv. Františka
Veselí nad
Lužnicí, Dům sv.
Františka (České
Budějovice)
Javorník, Domov
pokojného stáří
sv. Františka
Liberec, Domov
svatého Vavřince
v Chrastavě
Ostrava, Charitní
dům sv. Alžběty
v Ostravě
Uherské
Hradiště, Domov
pokojného stáří
Boršice
Ústí nad Labem,
Dům pokojného
stáří svaté
Ludmily
Plzeň, Domov
pokojného stáří
svaté Alžběty
v Plzni
Brno, Domov
pokojného stáří
Kamenná
TOTAL

NUMBER OF ACTIVITIES

NUMBER OF PARTICIPANTS

TIME ALLOCATION (IN MINUTES)

Group
activities

Individual
activities

Total

Group
activities

Individual
activities

Total

Group
activities

Individual
activities

Total

98

97

195

696

358

1 054

8 900

10 740

19 640

110

0

110

776

0

776

9 985

0

9 985

156

0

156

740

0

740

6 790

0

6 790

0

0

0

0

0

0

0

0

0

63

20

83

605

105

710

6 155

2 005

8 160

47

0

47

407

0

407

4 940

0

4 940

193

0

193

2 088

0

2 088

8 035

0

8 035

37

0

37

283

0

283

4 145

0

4 145

253

188

441

1 705

229

1 934

13 865

5 635

19 500

957

305

1 262

7 300

692

7 992

62 815 18 380

81 195
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INFORMAČNÍ
A VZDĚLÁVACÍ
ČINNOST
ZMIZELÍ ROMOVÉ
A ROMOVÉ DNES

I v roce 2014 jsme monitorovali názory mladých
lidí a učitelů na náš projekt a na romskou
tematiku a rasismus v České republice.

CÍLOVÁ SKUPINA

PROJEKTOVÉ VÝSLEDKY

Žáci druhého stupně základních škol, studenti
středních škol, studenti vysokých škol
a pedagogové těchto škol.

Během roku 2014 se nám podařilo uskutečnit
11 setkání na základních a středních školách
s celkovou účastí 564 žáků a 39 pedagogů. Ve
spolupráci s Technickou univerzitou v Liberci jsme
realizovali jeden vzdělávací program pro budoucí
učitele dějepisu a společenských věd, kteří se po
absolvování vzdělávacího programu mohou stát
multiplikátory na poli multikulturní výchovy.

CÍLE PROJEKTU
Přiblížit školní mládeži tragický osud českých,
moravských a slovenských Romů za druhé světové
války a seznámit je s dějinami romského etnika
na našem území. Jedním z dalších cílů projektu
je poukazování na nutnost uvědomit si příčiny
tzv. romské „odlišnosti“. Tímto způsobem chceme
přispět k prevenci xenofobních nálad, které jsou
zejména mezi mládeží na vzestupu.

PRŮBĚH PROJEKTU
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Během každého setkání na školách byl využit
aktualizovaný multimediální výukový materiál na
DVD-ROM, který byl doplněn o dobové historické
materiály a fotografie.
Výukový materiál obdržela bezplatně každá škola,
která se projektu zúčastnila.

V roce 2014 jsme museli změnit strukturu celého
vzdělávacího programu. Z důvodu vysokého
věku pamětnice romského holocaustu Emilie
Machálkové, který jí neumožňuje prezentovat
svůj osud za druhé světové války na školách, jsme
přistoupili k pořízení audiovizuálního záznamu
jejího vyprávění. Ten je nyní součástí aktualizované
multimediální prezentace o romských dějinách.

Po celou dobu trvání projektu jsme se snažili
motivovat cílovou skupinu k aktivnímu přístupu
k dané problematice. Ve školním roce 2014/2015
jsme opět uspořádali vědomostní žákovskou
soutěž zabývající se národnostní tolerancí. Soutěž
probíhala na stránkách www.kapura.cz na témata
„Co Tě zaujalo na přednášce o dějinách Romů?“
V průběhu trvání soutěže měli žáci a studenti
možnost vyjadřovat své názory k vyhlášeným
tématům. Soutěž, jíž se zúčastnili žáci a studenti
dvanácti škol zapojených do projektu, byla
podpořena věcným darem, digitálním fotoaparátem
věnovaným společností Olympus C&S, s. r. o.
Výhru v soutěži v roce 2014 získal žák ze ZŠ
Hlučín – Rovniny.

Projekt Zmizelí Romové a Romové dnes podpořilo
v roce 2014 finančním grantem Ministerstvo
školství, mládeže a tělovýchovy ČR, Nadační fond
obětem holocaustu a věcným darem společnost
Olympus C&S, s. r. o.

INFORMATIONAL
AND EDUCATIONAL
ACTIVITIES

Více informací o projektu naleznete na našich
internetových stránkách www.kapura.cz.
Partnerem projektu je Muzeum romské kultury
v Brně.

DISAPPEARED ROMA
AND ROMA TODAY
TARGET GROUP
Second-level basic-school and secondary-school
students in the Czech Republic together with their
teachers

AIMS OF THE PROJECT
The goal of the project is to acquaint
schoolchildren with the tragic fate of Bohemian,
Moravian and Slovak Roma during the Second
World War and to make them familiar with
the history of the Romani ethnic group on our
territory. Another goal of the project is to point
out the necessity of recognising the causes of socalled Romani “otherness”. In this manner, we want
to contribute to the prevention of the xenophobic
attitudes that are gaining prevalence especially
among young people.

COURSE OF THE PROJECT
In 2014, we had to change the structure of
the whole educational project. Because of the
advanced age of Romani Holocaust survivor Emílie
Machálková, which does not allow her to present

her wartime fate in schools anymore, we made
an audiovisual record of her story and this is now
part of an updated multimedia presentation about
Romani history.
At each meeting in schools, we used the updated
multimedia educational package on DVD-ROM
which was completed by historic material
and photographs.
The package was received free of charge by all
schools which requested it.
As in previous years, we monitored young
people’s and teachers’ opinions regarding our
project, the social position of the Roma and racism
in the Czech Republic.

PROJECT RESULTS
In 2014, we managed to conduct 11 meetings at
elementary and secondary schools with overall
participation of 564 students and 39 teachers.
In cooperation with the Technical University in
Liberec, we conducted one educational programme
for future instructors of history and social
sciences, who upon completing the educational
programme can become practitioners in the field
of multicultural education.
Throughout the duration of the project, we have
striven to motivate the target group to take an
active approach to the given issue. In connection
with this, a knowledge contest for students about
the topic of inter-ethnic tolerance was carried
out during the 2014/2015 academic year on the
www.kapura.cz website under the heading “What
interested you during the lecture on Romani
history?” In the course of the contest, pupils and
students had the opportunity to express their
opinions on the given topics. Students from twelve

schools involved in the project took part. The
contest was supported by Olympus C&S, s.r.o.,
which donated a digital camera as the grand prize.
The 2014 winner was an elementary school pupil
from Hlučín – Rovniny.
In 2014, the Disappeared Roma and Roma
Today project received financial support from
the Ministry of Education, Youth and Sport of
the Czech Republic and from the Foundation for
Holocaust Victims. Olympus C&S, s.r.o., provided
material support by donating a digital camera.
More information about the project can be found
at www.kapura.cz.
The project’s partner is the Museum of Romani
Culture in Brno.

VÝSTAVA „NUCENÁ PRÁCE.
NĚMCI, NUCENĚ NASAZENÍ
A VÁLKA“
V době od 2. července do 31. října 2014 byla
v Královském letohrádku Pražského hradu
ke shlédnutí mezinárodní putovní výstava „Nucená
práce. Němci, nuceně nasazení a válka“.
Výstavu vytvořila Nadace památníků Buchenwald
a Mittelbau-Dora ve spolupráci s Česko-německým
fondem budoucnosti, iniciovala a financovala
ji německá nadace Připomínka, odpovědnost
a budoucnost (Stiftung EVZ). Na realizaci výstavy
a jejího doprovodného programu v České republice
se podílely také Živá paměť a Nadace Forum 2000.
Nad výstavou převzali záštitu prezident České
republiky Miloš Zeman a prezident Spolkové
republiky Německo Joachim Gauck.

K TÉMATU VÝSTAVY
Výstava představila návštěvníkům velmi komplexně
téma nucené práce v éře nacistického Německa.
Během druhé světové války bylo přinuceno
pracovat pro německé válečné hospodářství více
než 20 milionů osob z celé Evropy, ať už civilních
dělníků, vězňů koncentračních táborů či válečných
zajatců. Tito lidé museli vykonávat nucenou práci
jak v Německé říši, tak na územích okupovaných
nebo kontrolovaných Německem. Nuceně nasazení
pracovali ve všech odvětvích hospodářství –
ve zbrojovkách, na stavbách, v zemědělství,
v řemeslných dílnách i v domácnostech.
Jak vznikal systém nucené práce? Které skupiny
osob byly nuceny k práci a odkud tito lidé
pocházeli? Jaké příběhy se skrývaly za ploty
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táborů a lágrů, kde tito lidé živořili a byli nuceni
pracovat pro Třetí říši? Jaký vliv měla na jejich
životní a pracovní podmínky nacistická rasová
ideologie? Právě na tyto otázky se výstava zaměřila
a ukázala širší souvislosti cílené nacistické politiky,
pro kterou byla práce též nástrojem nátlaku
a likvidace. Jádrem výstavy bylo více než šedesát
konkrétních lidských příběhů, které tvůrci výstavy
pečlivě zrekonstruovali na základě archivních
dokumentů i osobních svědectví. Výstava byla
doplněna o velké množství dobových dokumentů,
fotografií i audiovizuální svědectví pamětníků.
V průběhu výstavy média natáčela rozhovory
s bývalými českými nuceně nasazenými a oběťmi
koncentračních táborů a zveřejňovala jejich
vzpomínky. Téma druhé světové války a nucené
práce se tak opět připomenulo veřejnosti.

DOPROVODNÝ PROGRAM
Součástí výstavy byl rozsáhlý doprovodný program
pro školy a veřejnost – přednášky předních odborníků
na téma nucené práce, setkání s pamětníky
a didaktické programy pro školy. V kině Evald se
konaly filmové projekce k tématu nucené práce, které
byly doprovázeny odborným komentářem.
V suterénu Královského letohrádku Pražského
hradu, kde se konala většina akcí doprovodného
programu, byla od 4. září 2014 veřejnosti opět
představena výstava „Totálně nasazeni. Nucená
práce pro Třetí říši“. Tato výstava, která vznikla
v roce 2008 z iniciativy Česko-německého fondu
budoucnosti, se podrobně zabývala nucenou
prací obyvatelstva českých zemí v letech 19391945 a svým tématem vhodně doplnila výstavu
„Nucená práce. Němci, nuceně nasazení a válka“,
která pohlížela na fenomén nucené práce
v celoevropském kontextu.

EXHIBITION “FORCED
LABOUR. THE GERMANS,
THE FORCED LABOURERS
AND THE WAR”
The international travelling exhibition “Forced
Labour. The Germans, the Forced Labourers and the
War” could be seen in Prague between 2 July and 31
October 2014. It was installed in the Royal Summer
Palace within the Prague Castle area. The exhibition
was created by the Buchenwald and Dora-Mittelbau
Memorial Foundation in cooperation with the
Czech-German Future Fund and initiated as well
as funded by the Remembrance, Responsibility
and Future Foundation (Stiftung EVZ), based in
Berlin. Živá paměť and the Forum 2000 Foundation
participated in the presentation of the exhibition
and in the accompanying programme in the
Czech Republic.
The exhibition’s presentation in Prague was held
under the auspices of the president of the Czech
Republic, Miloš Zeman, and of the president of the
Federal Republic of Germany, Joachim Gauck.

ON THE TOPIC OF THE EXHIBITION
Visitors encountered a very complex picture
of forced labour during the Nazi era of German
history. During the Second World War, more than
20 million people from much of Europe were
forced to work in the German war economy. They
included civilian workers, concentration camp
inmates and prisoners of war. These people were
engaged in forced labour in the German Reich as
well as in territories occupied or controlled by
it. Forced labourers worked in all branches of the
economy – in armament factories, on construction

sites, in the agriculture, in craft shops and
households.
How did the forced labour system emerge?
Which social groups were forced into it and
where did these people come from? What stories
were hidden behind the fences of work and
concentration camps where they were leading
a wretched life and forced to work for the Third
Reich? How did Nazi racial ideology influence
their living and work conditions? It is these
questions that the exhibition concentrated on,
showing the wider connections of Nazi policies
that consciously used labour also as a means of
coercion and physical liquidation. The core of the
presentation consisted of more than 60 personal
stories, painstakingly reconstructed by the
makers of the exhibition from archival documents
and oral and written testimonies. These were
complemented by a great amount of historical
documentation, photographs and audiovisual
testimonies by witnesses.

Another exhibition called “In Total Deployment.
Forced Labour for the Third Reich” was brought to
the public’s attention again when it was reopened
in the underground chambers of the Royal
Summer Palace, where most of the accompanying
programme events took place, on 4 September 2014.
This exhibition, which had originally been created
in 2008 and initiated by the Czech-German Future
Fund, took a detailed look at forced labour by the
population of the Czech lands between 1939 and
1945. Its focus adequately completed the “Forced
Labour. The Germans, the Forced Labourers and the
War” exhibition which considered the phenomenon
of labour force in its Europe-wide context.

While the exhibition was open, Czech media
recorded and disseminated interviews with former
forced labourers and concentration camp victims
and published their memories. The public was thus
once again confronted with the topic of World War
II and forced labour.

ACCOMPANYING PROGRAMME
A comprehensive accompanying programme
was part of the exhibition for schools and adult
audiences. It included lectures by foremost experts
on forced labour, meetings with witnesses and
didactic programmes for schools. The Evald cinema
in downtown Prague showed films on the topic of
forced labour, accompanied by expert commentary.
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NUCENÁ PRÁCE
1939 –1945.
PŘÍBĚHY PAMĚTNÍKŮ
VE VÝUCE
Od září 2014 se Živá paměť podílí na projektu tvorby
online výukové platformy k tématu nucená práce za
druhé světové války. V tomto projektu využijeme naši
sbírku rozhovorů s pamětníky, která začala vznikat
v roce 2005. Výukové materiály budou postaveny na
krátkých filmech, sestavených z výpovědí pamětníků,
kteří reprezentují hlavní skupiny obětí nucené práce
v českých zemích (civilní nuceně nasazené i vězně
koncentračních táborů). Filmy budou doplněné
o dobové dokumenty, fotografie a sérii úkolů pro
práci s filmem. Studenti budou moci při práci
využívat rozsáhlý lexikon i podrobnou časovou osu
k tématu druhé světové války. Výukový komplet
bude po registraci dostupný online.
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poradenství při tvorbě výukových materiálů.
Z české strany se na projektu podílejí odborníci
z Pedagogické fakulty UK Praha, didaktici
a pedagogové z praxe. Projekt je realizován
za finanční podpory nadace Připomínka,
odpovědnost a budoucnost (Stiftung EVZ).
Výsledkem projektu budou výukové materiály
k tématu nucené práce dostupné online a pracovní
sešit pro učitele. Projekt potrvá do konce ledna 2016.

ZAPOMENUTÁ MÍSTA
NACISTICKÉ NUCENÉ PRÁCE
V ČESKÉ REPUBLICE
Od září 2014 spolupracujeme s Institutem
Terezínské iniciativy na projektu Zapomenutá
místa nacistické nucené práce v České republice.

Cílovou skupinou našeho projektu jsou žáci
vyšších ročníků druhého stupně základních
škol, studenti středních škol a gymnázií, také
studenti pedagogických škol a pedagogických
fakult na univerzitách. Výuková platforma najde
díky širokému záběru témat, která pamětníci
v rozhovorech zmiňují, využití nejen ve výuce
dějepisu, ale také v dalších předmětech, jako jsou
základy společenských věd, literatura, občanská
nauka a výchova. Platforma bude využitelná
v běžné výuce, v projektovém vyučování,
dějepisných seminářích apod.

Výstupem tohoto projektu je vznik výstavy
mapující vybraná zapomenutá místa spojená
s fenoménem nucené práce na území České
republiky. Výstava chce představit nejen místa
nucené práce, ale i samotné nuceně nasazené, kteří
zde byli nuceni pracovat. Toto nacistické bezpráví
postihlo na našem území nejen obyvatele českých
zemí, ale i tisíce zahraničních dělníků (Poláků,
Belgičanů, Holanďanů, Italů, Francouzů a dalších),
zahraniční vězně poboček koncentračních táborů
Flossenbürg a Gross-Rosen a válečné zajatce
z východní i západní fronty, kteří byli deportováni
především do oblastí zabraného pohraničí.

Našim hlavním partnerem s dlouholetými
zkušenostmi s přípravou obdobných materiálů
v Německu je Centrum pro digitální systémy
Svobodné univerzity v Berlíně, které připravuje
technické řešení platformy a poskytuje odborné

Obsahem spolupráce jsou odborné rešerše
obrazového historického materiálu, dobových
dokumentů především osobního charakteru
a výběr a zpracování životních příběhů otrocky
a nuceně nasazených.

EVROPSKÝ PROJEKT
PRO SENIORY GRUNDTVIG
„ACTIVE SENIORS WITHOUT
BORDERS“
Od srpna 2013 se Živá paměť podílí v rámci
projektu Kontaktních center po oběti nacismu
a mezigenerační dialog na vzdělávacím programu
Evropské unie Grundtvig. Jedná se o program
celoživotního učení pro seniory starší 50 let
s cílem zvyšovat úroveň znalostí, zkušeností
a kompetencí dospělé populace. Dále poskytuje
druhou šanci dospělým, kteří opustili školu příliš
brzy, a pomáhá čelit společenskému problému
stárnoucí populace v Evropě.
Program motivuje dospělou populaci k dalšímu
vzdělávání a celoživotnímu učení vůbec.
Partnerem našeho projektu je polská organizace
Federacja Organizacji Socjalnych Województwa
Warmińsko-Mazurskiego (dále FOSa) se sídlem
ve městě Olsztyn.
V rámci tohoto dvouletého programu (srpen
2013 až srpen 2015) navštíví šest dobrovolníků
z Polska Českou republiku a šest dobrovolníků
z České republiky Polsko. V červnu 2014 jsme
vyslali do naší partnerské organizace v Polsku
Hanu Hladilovou a Leoše Hladila, kteří zde strávili
tři týdny.
Celkově hodnotím dobrovolnický pobyt kladně.
Rozšířil jsem si obzory. Zjistil jsem, že jsem schopný
dělat činnosti, které jsem dosud nevykonával (nebo
k nim měl odstup) a zároveň jsem měl možnost
setkat se s mnoha zajímavými lidmi a navštívit
Varmijsko-mazurské vojvodství.
Leoš Hladil, vyslaný organizací Živá paměť, o. p. s.
do Polska

FORCED LABOUR
1939 –1945.
WITNESSES’ STORIES IN
SCHOOLS
Since September 2014, Živá paměť has been
participating in a project aimed at the creation
of an online teching platform concerning
forced labour during the Second World War. In
this project, we shall utilise our collection of
conversations with witnesses, which was started
in 2005. The teaching materials will be based on
short films, completed from witness testimonies
representing the main groups of forced labour
victims in the Czech lands (both civilian forced
labourers and concentration camp inmates). The
films will be accompanied by historical documents,
photographs and a series of tasks involving work
with the films. In their work, students will be able
to refer to a large lexicon and a detailed dateline
relating to World War II. The educational package
will be accessible online after registration.
The target group of our project are pupils of the
higher classes of the second stage of elementary
schools, students of secondary schools as well
as students of teachers institutes and university
faculties of education. Due to the broad selection
of topics mentioned by witnesses in the recorded
conversations, the teaching package can be used not
only in teaching history but also in other subjects
such as elements of social sciences, literature and
civic education. The platform can be used in regular
teaching, project work, history seminars etc.
Our main partner is the Centre for Digital
Sytems of the Free University in Berlin. This
institution has many years of experience with

the preparation of such materials in Germany. It
prepares the technical solution for the platform
and provides expert advice for the creation of
teaching materials. Czech partners of the project
include experts from the Faculty of Education of
the Charles University in Prague, didacticians and
experienced teachers. The project receives funding
from the Remembrance, Responsibilty and Future
Foundation (Stiftung EVZ).
The project will result in creating teaching
materials about forced labour which will be
available online and a handbook for teachers. It
continues until the end of January 2016.

FORGOTTEN PLACES
OF NAZI FORCED LABOUR
IN THE CZECH REPUBLIC
Since September 2014, we have been cooperating
with the Terezín Initiative (TI) on a project called
Forgotten Places of Nazi Forced Labour in the
Czech Republic.
Our work is aimed at creating an exhibition mapping
selected forgotten places connected with forced labour
on the territory of the Czech state. The exhibition
intends to show not only places where forced labour
took place but also the labourers forced to work there.
On our territory, Nazi lawlessness affected not only
inhabitants of the Czech lands but also thousands of
foreign workers (Poles, Belgians, Dutchmen, Italians,
Frenchmen and others), foreign prisoners of branches
of the Flossenbürg and Gross-Rosen concentration
camps as well as prisoners of war from both the
Eastern and the Western fronts who were mostly
deported to the borderlands of Bohemia and Moravia
that had been annexed by the Third Reich in 1938.

Our cooperation with TI consists of expert
research of historical visual material, contemporary
documents of mostly personal character as well as
the selection and editing of life stories of slave and
forced labourers.

EUROPEAN PROJECT
FOR SENIORS GRUNDTVIG
“ACTIVE SENIORS WITHOUT
BORDERS”
Since August 2013, the Živá paměť has been
participating in the Grundtvig educational
programme of the European Union in connection
with the Contact Centres for Victims of Nazism and
Intergenerational Dialogue project. The Grundtvig
programme involves lifelong education for seniors
over the age of 50 with the purpose of increasing
the knowledge, experience and competencies
of the adult population. In addition to that, the
programme provides a second chance to adults who
left school too early, thus helping to address a social
problem arising from the aging of the European
population. The programme motivates the adult
population to attain further education and engage
in lifelong learning. The partner of our project is the
Polish organisation Federacja Organizacji Socjalnych
Województwa Warmińsko-Mazurskiego (hereinafter
referred to as FOSa) whose headquarters is in
the city of Olsztyn.eraja Organizacji Socjalnych
Województwa Warmińsko-Mazurskiego
In connection with the two-year project (August
2013 – August 2015), six Polish volunteers will visit
the Czech Republic and six volunteers from the
Czech Republic will visit Poland. In June 2014, we
sent Hana Hladilová and Leoš Hladil to our partner
organisation in Poland where they spent three weeks.
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V říjnu 2014 se po tři týdny zapojili do
činnosti Kontaktních center pro oběti
nacismu a mezigenerační dialog v ČR čtyři
polští dobrovolníci – Krystyna Jurewicz, Anna
Długozima, Tereza Kupiec a Jerzy Konopko.
Svůj pobyt zahájili přednáškou pro návštěvníky
Kontaktního centra a veřejnost o současném
Polsku, moderní polské literatuře a své
dobrovolnické činnosti. Přednáška se konala
v Polském institutu v Praze. Polští dobrovolníci
se zúčastnili rovněž aktivit Kontaktních center
v Ostravě, Olomouci a Ústí nad Labem.
V rámci svého pobytu polští dobrovolníci
potěšili svou návštěvou i přeživší nacismu
v jejich domácnostech či v domovech
pro seniory.
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On the whole, I assess my stay as a volunteer
positively. It expanded my horizons. I found that
I am able to engage in activities that I was not
involved in until now (or that I kept distance
from). At the same time, I was able to meet many
interesting people and visit the Warmian-Masurian
Voivodeship.
Leoš Hladil, sent by Živá paměť to Poland
In October 2014, four Polish volunteers spent
three weeks participating in the activities of
the Contact Centres for Victims of Nazism
and Intergenerational Dialogue in the Czech
Republic. They were Krystyna Jurewicz, Anna
Długozima, Tereza Kupiec and Jerzy Konopko. They
started their stay by giving a presentation about
contemporary Poland, modern Polish literature and
their volunteer activities for visitors of the Prague
Contact centre and the general public. The event
took place at the Polish Institute in Prague. Polish
volunteers also took part in activities of Contact
centres in Ostrava, Olomouc and Ústí nad Labem.
During their sojourn, the Polish volunteers pleased
some survivors of Nazi persecution by visiting
them either at home or in old-age homes.
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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, Verantwortung
und Zukunft)
Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR
Nadační fond obětem holocaustu
Renovabis, o. s.

KOMERČNÍ DÁRCI A SPONZOŘI
Alza.cz, a. s.
Olympus Czech Group spol. s r. o.
Airwaynet, a. s.
RWE Česká republika a. s.

PARTNEŘI
A SPOLUPRACUJÍCÍ ORGANIZACE
Agentura domácí péče JAS – Židovská obec Brno
Aktion Sühnezeichen Friedensdienste
Barevný děti, o. s.
Centrom, o. s., Ostrava
Cinepoint, s. r. o.
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
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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 2. 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 ve Spolkové republice Německo
Velvyslanectví Spolkové republiky Německo v ČR
Výbor dobré vůle – Nadace Olgy Havlové
Via e. V. – Verein für internationalen und
interkulturellen Austausch
Vzájemné so užití o. s., Ostrava
židovské obce v ČR
ŽIVOT 90, o. s.
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Charita Ostrava

IQ Roma servis, o. s., Brno
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