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Vedle sociální činnosti jsme rozvíjeli i činnost 
vzdělávací, dokumentační a informační. 
I v roce 2015 pokračoval náš dlouhodobý 
vzdělávací program o romském holocaustu 
určený pro základní a střední školy. Fenomén 
nucené práce jsme mapovali v projektu 
„Zapomenutá místa nacistické nucené práce 
v České republice“. Pokračovaly práce na vývoji 
inovativní výukové platformy – online portálu 
„Nucená práce 1939–1945. Příběhy pamětníků 
ve výuce“. Novinkou roku 2015 byl vzdělávací 
program zaměřený na boj proti pravicovému 
extremismu. Tento program seznamoval žáky 
základních a studenty středních a vysokých škol 
s podstatou totalitních režimů prostřednictvím 
osobního zážitku – setkání a besedy 
s pamětníky nacistické perzekuce.

Vedle naší běžné projektové činnosti jsme 
se aktivně zapojili do příprav a realizace 
mezinárodní konference věnované péči 
o přeživší oběti nacismu, jež pod názvem 
„Living with Dignity“ proběhla za velké 
pozornosti zahraničních a domácích politiků, 
odborníků, médií i samotných přeživších ve 
dnech 26.–27. května na půdě Ministerstva 
zahraničních věcí ČR.

Podrobnější vhled do činnosti naší organizace 
Vám slovem i obrazem umožní další stránky, 
k jejichž čtení Vás srdečně zvu.

Závěrem bych ráda poděkovala všem 
pracovníkům a dobrovolníkům Živé paměti 
za jejich obětavost, nadšení a vysoké 
pracovní nasazení. Slova díků patří rovněž 
všem, kdo svojí aktivní účastí v našich 
projektech pomáhají Živé paměti naplňovat 
její poslání – uchovávat živým odkaz obětí 
nacistického pronásledování a být živým 
místem setkávání a mezigeneračního dialogu. 
Zvláštní poděkování pak směřuje našim 
hlavním donátorům – německé spolkové 
nadaci Připomínka odpovědnost a budoucnost 
(Stiftung EVZ), České radě pro oběti nacismu, 
Ministerstvu práce a sociálních věcí ČR, 
Ministerstvu školství, mládeže a tělovýchovy ČR 
a Nadaci ČEZ. 

Za zakladatele a správní radu 
Darina Sedláčková

Když se ohlédnu za uplynulým rokem 2015, 
první, co se mi vybaví, je radost, kterou jsme 
společně zažili ve Smetanově síni pražského 
Obecního domu na Slavnostním koncertě pro 
oběti nacismu. Radost, že se nám podařilo 
v předvečer 70. výročí Pražského povstání 
a při příležitosti 70. výročí ukončení druhé 
světové války naplnit nejprestižnější hudební 
sál v republice – naplnit jej kvalitní hudbou, 
nadšenými hudebníky a zanícenými posluchači, 
jimž není lhostejný osud přeživších obětí 
nacismu. Zejména nás potěšila přítomnost více 
než dvou set přeživších, neboť právě jim byl 
koncert určen především.

Velikou radost mám také z toho, že se nám po 
celý uplynulý rok dařilo poskytovat přeživším 
a jejich blízkým bezúplatně naše klíčové služby, 
tj. odborné sociální poradenství, kulturní, 
vzdělávací a aktivizační programy, individuální 
asistenci a psychosociální podporu v domácím 
prostředí a pomoc mladých německých 
dobrovolníků. Těší mě, že jsme prostřednictvím 
těchto činností mohli být přeživším a jejich 
blízkým nápomocni ve zdolávání obtížných 
životních situací i každodenních starostí, stejně 
jako při překonávání pocitů osamění. Důvěra, 
s jakou se na nás obracejí, je pro nás závazkem 
i povzbuzením do další práce.
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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
Bc. Dominika Sedláčková, Office manažerka 

SOCIÁLNÍ ČINNOST
Zuzana Hochová,  
asistentka v Regionálním kontaktním centru  
pro oběti nacismu a mezigenerační dialog  
České Budějovice
Mgr. Viola Jakschová,  
koordinátorka Kontaktního centra pro oběti 
nacismu a mezigenerační dialog Praha
Mgr. Jiří Opluštil,  
sociální pracovník Poradny pro oběti nacismu 
a Konsorcia nevládních organizací ve prospěch 
seniorů, zejména obětí nacismu v ČR
Miluška Ottová,  
asistentka v Regionálním kontaktním centru 
pro oběti nacismu a mezigenerační dialog 
Olomouc
Jarmila Pláteníková,  
programová asistentka v Kontaktních centrech  
pro oběti nacismu a mezigenerační dialog  
v Ústí nad Labem a Českých Budějovicích, 
asistentka klientů Konsorcia nevládních organizací 
ve prospěch seniorů, zejména obětí nacismu v ČR
PhDr. Darina Sedláčková,  
koordinátorka Regionálních kontaktních center 
pro oběti nacismu a mezigenerační dialog v ČR, 
koordinace a odborná supervize Konsorcia 
nevládních organizací ve prospěch seniorů, 
zejména obětí nacismu v ČR

Obecně prospěšnou 
společnost Živá pa-
měť založili 8. pro-
since 2003 pracovníci 
Kance láře pro oběti 
nacismu Česko-němec-
kého fondu budouc-
nosti.

Posláním společnos-
ti je péče o společný 
odkaz osob pronásle-
dovaných totalitními 
režimy a s ní sou-
visející informační 
a vzdělávací činnost, 
zprostředkování 

dialogu mezi mladou generací a posledními 
žijícími svědky nacistického pronásledování 
a poskytování poradenských a asistenčních 
služeb osobám pronásledovaným totalitními 
režimy, zejména nacionálním socialismem.

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
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VÝZNAMNÉ UDÁLOSTI ROKU 2015

SLAVNOSTNÍ KONCERT  
PRO OBĚTI NACISMU
Největší událostí roku 2015 byl Slavnost-
ní koncert pro oběti nacismu u příležitosti 
70. výročí konce druhé světové války, který 
se uskutečnil 4. května 2015 ve Smetano-
vě síni Obecního domu v Praze za účasti 
cca 1 000 osob včetně dvou set přeživších 
obětí nacismu z celé ČR a dalších významných 
hostů. Záštitu nad koncertem převzali předse-
da vlády ČR Bohu slav Sobotka, ministryně prá-
ce a sociálních věcí ČR Michaela Marksová, vel-
vyslanci Rakouska, Nizozemska, Izraele, Fran-
cie, Slovenska a Německa a dále vel vyslanectví 
Polska, Argentiny a USA.

Bc. Dominika Sedláčková,  
asistentka klientů Kontaktních center pro oběti 

nacismu a mezigenerační dialog v ČR
Bc. Lucie Šancová,  

vedoucí Poradny pro oběti nacismu 
a koordinátorka německých dobrovolníků

Mgr. Alena Větrovcová,  
sociální pracovnice Poradny pro oběti nacismu 
a Konsorcia nevládních organizací ve prospěch 

seniorů, zejména obětí nacismu v ČR

INFORMAČNÍ, VZDĚLÁVACÍ 
A DOKUMENTAČNÍ ČINNOST

Mgr. Viola Jakschová,  
koordinátorka projektu „Evropský projekt pro 

seniory – Grundtvig: Aktivní senioři bez hranic“, 
odborná spolupráce na projektu „Zapomenutá 

místa nacistické nucené práce v České republice“
Šárka Jarská, Ph.D.,  

koordinátorka projektu „Nucená práce 1939–1945.  
Příběhy pamětníků ve výuce“

PhDr. Petr Koura, Ph.D.,  
odborná spolupráce na projektu „Nucená práce 

1939–1945. Příběhy pamětníků ve výuce“
Mgr. Pavel Voves,  

koordinátor vzdělávacího programu pro školy 
„Zmizelí Romové a Romové dnes“ a projektu 

„Zážitkovým učením proti pravicovému extremismu“

NĚMEČTÍ DOBROVOLNÍCI
Geesche Johanna Räcke, 

 Praha, 15. 9. 2014 – 31. 8. 2015
Michelle Sonja Gross, 

 Praha, 15. 9. 2014 – 31. 8. 2015
Benjamin Brow, 

 Ostrava, 15. 9. 2014 – 31. 8. 2015
Louise Orth, 

 Olomouc 15. 9. 2014 – 31. 8. 2015
Emanuel Böhlert,

 České Budějovice, 15. 9. 2014 – 31. 8. 2015
Lea Danninger, 

 Ústí nad Labem, 15. 9. 2014 – 31. 8. 2015
Nele Karallus,  

Praha, 1. 9. 2015 – 31. 8. 2016
Eva Kell,  

Ostrava, 1. 9. 2015 – 31. 8. 2016
Sonja Wernicke, 

 Olomouc, 1. 9. 2015 – 31. 8. 2016
Johanna von Winning, 

 České Budějovice, 1. 9. 2015 – 31. 8. 2016
Kjell Pommerening, 

 Ústí nad Labem, 1. 9. 2015 – 31. 8. 2016
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PORADNA 
PRO OBĚTI 
NACISMU

Poradna pro oběti 
nacismu poskytuje 
služby odborného 
sociálního poraden-
ství od roku 2007, 
kdy byla založe-
na. Poradna má 
celorepublikovou 
působnost a jako 
poskytovatel sociální 
služby odborného 
sociálního poraden-

ství je zaregistrována pod číselným identi-
fikátorem 9689284. Činnost Poradny v roce 
2015 finančně podpořilo Minis terstvo práce 
a sociálních věcí ČR a Nadační fond obětem 
holocaustu. 

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, nábo-
ženských nebo národnostních důvodů (věz-
ni  koncentračních, internačních, pracovně 
výchovných táborů a ghett, deportovaní na 
nucené práce apod.). Služeb odborného sociál-
ního poradenství mohou využívat také rodinní 
příslušníci těchto obětí.

CÍL PROJEKTU

Hlavním cílem je podporovat oběti nacismu 
a pomáhat jim v tom, aby se jejich sociální si-
tuace vyrovnala nebo zlepšila, a aby mohly zů-
stat co nejdéle ve svém přirozeném prostředí 
a vést plnohodnotný život.

NABÍDKA SLUŽEB 

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

Německý virtuos Alban Gerhardt, stejně jako 
členové Akademického orchestru ČVUT pod 
vedením dirigenta Jana Šrámka, svým benefič-
ním vystoupením podpořil české oběti nacis-
mu a vzdal jim úctu. Veřejnost byla o koncertu 
informována v přímém vstupu v hlavním zpra-
vodajství ČT. Koncert byl nahráván Českým 
rozhlasem a vysílán ze záznamu 8. května 2015 
na stanici Vltava.

PŘIPOMÍNKA  
17. LISTOPADU 1939
V listopadu jsme uspořádali vzpomínkovou 
akci, jejímž cílem bylo připomenutí 76. vý-
ročí 17. listopadu 1939. Partnerem akce byl 
Památník Karla Čapka a Bio Oko. Návštěvníci 
Kontaktního centra, studenti pražských škol 
a zástupci z řad veřejnosti nejprve zhlédli do-
kumentární film Zvláštní akce Studenti, který 
s odstupem více než pětasedmdesáti let při-
pomíná širší historické okolnosti nacistické 
odvetné akce zaměřené proti vysokoškolským 
studentům na území protektorátu Čechy 
a Morava. Více než stovka návštěvníků poté 
mohla klást své dotazy pamětníku 17. listo-
padu PhDr. Vojmíru Srdečnému a tvůrci doku-
mentu Petru Zárubovi. Mezi ostatními hosty 
byla i dokumentaristka Olga Sommerová. 
Akce se konala pod záštitou starosty Prahy 7 
Mgr. Jana Čižinského.
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CÍL PROJEKTU

Cílem specifického poradenství je dosažení 
pozitivního vyřešení oprávněných žádostí 
o starobní či pozůstalostní důchod za práci 
v nacistických ghettech, tzv. Ghettorente, a žá-
dostí o Uznávací dávku za práci v nacistickém 
ghettu, tzv. Anerkennungsleistung.

ČINNOST V ROCE 2015

V průběhu roku 2015 bylo s klienty uskutečně-
no 1 248 intervencí, z toho 1 107 právních. Vyso-
ký počet právních intervencí poskytnutých práv-
níkem Martinem Thielem je reakcí na změnu 
podmínek ve vyplácení důchodů a uznávací dáv-
ky. Změna spočívá v tom, že od července 2011 je 
možný souběh obou těchto dávek. Další nárůst 
intervencí přinesla změna zákona z června 2014 

– po této změně všichni oprávnění příjemci do-
stanou své důchody vyplaceny zpětně k 1. čer-
venci 1997 (původně to platilo pouze pro žada-
tele, kteří podali žádost do června 2003). Nadto 
budou zohledněna další ghetta, jež se nacházela 
ve sféře vlivu nacionálně socialistického režimu 
(Šanghaj / Slovensko / Rumunsko). 
Kromě konzultací s klienty proběhlo také 

145 intervencí s institucemi, s nimiž bylo nut-
né jednat v zájmu žadatelů za účelem uznání 
jejich oprávněných nároků.
Poradenství bylo poskytováno celorepublikově 
(v několika případech i mezinárodně), nejčet-
nějším kontaktem s klienty byl kontakt tele-
fonický. Ostatní intervence proběhly formou 
osobní návštěvy v naší kanceláři, případně u kli-
entů doma, pokud to vyžadoval jejich zdravotní 
stav. Písemný kontakt byl méně častý. 

KONTAKTNÍ CENTRA 
PRO OBĚTI NACISMU 
A MEZIGENERAČNÍ DIALOG 
Projekt byl zahájen na jaře 2008 s cílem vytvo-
řit v pražském sídle naší společnosti prostor
pro pravidelné setkávání přeživších obětí na-
cismu z Prahy a okolí a příležitostné setkávání 
přeživších a jejich blízkých z celé České repub-
liky. Na základě kladných ohlasů a poptávky se 
naše společnost v roce 2009 rozhodla zřídit ob-
dobná centra v Českých Budějovicích, Olomou-
ci, Ostravě a Ústí nad Labem. 

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

—  Podpora klientů, aby mohli v plné míře 
uplatňovat svá práva a oprávněné zájmy. 

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

— Psychosociální podpora klientů.

ČINNOST PORADNY V ROCE 2015

V roce 2015 bylo klientům poskytnuto celkem 
205 konzultací. Řada uživatelů se na poradnu 
obracela opakovaně. Sociální službu odborné-
ho sociálního poradenství poskytovali pracov-
níci Poradny telefonicky, písemně a rovněž for-
mou osobních konzultací v kanceláři poradny 
nebo v terénu (např. u klienta doma). 

Nejvíce intervencí se uskutečnilo v Praze. Tato 
situace byla způsobena dobrou místní dostup-
ností poradny pro pražské klienty. Poměrně 
vysoce jsou zastoupeny také kraje Jihočeský, 
Ústec ký, Olomoucký a Moravskoslezský, v nichž 
naše společnost realizovala projekt „Dobrovolní-
ci pomáhají obětem nacismu“ a kde byla rovněž 
provozována Regionální kontaktní centra pro 
oběti nacismu a mezigenerační dialog. 

SPECIFICKÉ PORADENSTVÍ OHLEDNĚ ZÍSKÁNÍ 
STAROBNÍCH ČI POZŮSTALOSTNÍCH DŮCHODŮ 
ZA PRÁCI V NACISTICKÝCH GHETTECH 

Je poskytováno v rámci činnosti Poradny pro 
oběti nacismu.

CÍLOVÁ SKUPINA

Cílovou skupinou jsou osoby, které byly v obdo-
bí druhé světové války internovány z rasových 
či politických důvodů v ghettech zřízených na-
cisty v tehdejší Německé říši, na územích do ní 
začleněných nebo na územích Německem oku-
povaných, v nichž pracovaly, dnes jsou v seni-
orském věku a žádají o starobní důchod, a dále  
žadatelé o pozůstalostní důchod, tj. pozůstalí 
po těchto osobách (vdovy a vdovci). 
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CÍLOVÉ SKUPINY

Aktivity nabízené v rámci Kontaktních center 
jsou určeny především pro přeživší a jejich 
blízké, dále pro zájemce z řad veřejnosti a v ne-
poslední řadě pro studenty a jejich pedagogy, 
kteří mají příležitost se na setkáních a bese-
dách s přeživšími seznámit prostřednictvím 
jejich životních příběhů s podstatou i extrém-
ními projevy totalitních systémů, zejména na-
cionálního socialismu.

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.

Projekt Kontaktních center (KC) je od počátku 
kontinuálně podporován především německou 
spolkovou nadací Připomínka, odpovědnost 
a budoucnost (Stiftung EVZ). Tato finanční 
podpora je zajištěna do konce února roku 2018. 

Hlavním projektovým partnerem  
je Nadace Brücke/Most.

O činnost kontaktních center panuje setrva-
le velký zájem, mnozí návštěvníci navštěvují 
téměř všechny akce. V roce 2015 se podařilo 
udržet stabilní návštěvnost, a to navzdory 
skutečnosti, že přímých obětí nacismu neu-
stále ubývá. K návštěvníkům přibyli také pří-
slušníci druhé generace šoa, příbuzní a zájem-
ci z řad veřejnosti. Činnost center může být 
pestrá jen díky nezištné a dobrovolné práci 
německých dobrovolníků Živé paměti či dob-
rovolníků z řad přeživších, veřejnosti i vlast-
ních zaměstnanců. 

CÍLE PROJEKTU

—  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.
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9. 3. Kroužek vzpomínání s Věrou Roubalovou

10. 3. Cestopisná přednáška Na kajaku z Prahy do severního 
moře se Zdeňkem Lyčkou

11. 3. Návštěva Goethe Institutu

12. 3. Německá konverzace s dobrovolnicemi

17. 3. Angličtina pro začátečníky s Oldřichem Pláteníkem

18. 3. Trénování paměti s Ivetou Luxovou

19. 3. Anglická konverzace s dobrovolnicemi

24. 3. Beseda o dobrovolnickém pobytu na Mazurech s Hanou 
a Leošem Hladilovými

25. 3. Zpěv písní s Evou Filipovou

26. 3. Německá konverzace s dobrovolnicemi

1. 4. Velikonoční Kavárna v Kontaktním centru

7. 4. Vitamíny na okně, Stanice přírodovědců DDM

8. 4. Trénování paměti s Ivetou Luxovou

9. 4. Německá konverzace s dobrovolnicemi

14. 4. Angličtina pro začátečníky s Oldřichem Pláteníkem

15. 4. Komentovaná prohlídka, Arcibiskupský palác v Praze 1

20. 4. Kroužek vzpomínání s Věrou Roubalovou

21. 4. Zpěv písní s Evou Filipovou

22. 4. Cestopisná přednáška Austrálie očima turisty  
s Olgou Wiererovou

28. 4. Německá konverzace s dobrovolnicemi

30. 4. Anglická konverzace s dobrovolnicemi

29. 4. Setkání pamětníka se studenty z Německa  
– ve spolupráci s nadací Brücke/Most

4. 5. Slavnostní Koncert pro oběti nacismu,  
Obecní dům Praha

5. 5. Národní galerie, komentovaná prohlídka  
Slovanská epopej 

7. 5. Německá konverzace s dobrovolnicemi

11. 5. Kroužek vzpomínání s Věrou Roubalovou

12. 5 Angličtina pro začátečníky s Oldřichem Pláteníkem

13. 5. Nordic walking a piknik ve Stromovce

14. 5. Anglická konverzace s dobrovolnicemi

19. 5. Zpěv písní s Evou Filipovou

20. 5. Trénování paměti s Ivetou Luxovou

21. 5. Německá konverzace s dobrovolnicemi

26. 5. Cestopisná přednáška Egypt očima inženýra  
s Miloslavem Čermákem

28. 5. Anglická konverzace s dobrovolnicemi

21. 5. Setkání pamětníka se studenty z Německa  
– ve spolupráci s nadací Brücke/Most

2. 6. Beseda Seniorští dobrovolníci Života 90 
s Markétou Dlouhou

4. 6. Německá konverzace s dobrovolnicemi

8. 6. Kroužek vzpomínání s Věrou Roubalovou

9. 6. Angličtina pro začátečníky s Oldřichem Pláteníkem

10. 6. Autorské odpoledne v Kontaktním centru s Renatou 
Arnetovou a Milošem Dobiášem

11. 6. Salmovský palác, návštěva výstavy Umění 19. století  
– od klasicismu k romantismu

16. 6. Přednáška Historie a současnost řádu benediktinů  
se sestrou Francescou 

17. 6. Trénování paměti s Ivetou Luxovou

18. 6. Anglická konverzace s dobrovolnicemi

22. 6. Stimulační cvičení pro tělo a mozek s Hanou Čechovou

KONTAKTNÍ CENTRUM PRO OBĚTI NACISMU 
A MEZIGENERAČNÍ DIALOG PRAHA

Pražské centrum zahájilo činnost 22. května 
2008 a od té doby poskytuje v sídle naší spo-
lečnosti služby a aktivity přeživším, jejich blíz-
kým a dalším zájemcům z řad seniorů i mlad-
ších generací.

ČINNOST V ROCE 2015

V průběhu roku 2015 jsme v pražském Kon-
taktním centru uspořádali celkem 140 spo-
lečenských, kulturních a vzdělávacích akcí, 
z toho 126 bylo určeno přeživším a 14 setkání 
proběhlo formou besedy pamětníka s němec-
kými a českými studenty.

Celková návštěvnost Kontaktního centra 
Praha dosáhla čísla 2 657 osob, z toho bylo 
423 německých a českých studentů.

PŘEHLED AKTIVIT KC PRAHA

OBSAH SETKÁNÍ
8. 1 Německá konverzace s dobrovolníky

12. 1. Kroužek vzpomínání s Věrou Roubalovou

13. 1. Angličtina pro začátečníky s Oldřichem Pláteníkem

14. 1. Trénování paměti s Ivetou Luxovou

15. 1. Anglická konverzace s dobrovolnicemi

22. 1. Německá konverzace s dobrovolnicemi

27. 1. Cestopisná přednáška Portugalsko – země na konci světa? 
s Violou Jakschovou

28. 1. Zpěv písní s Evou Filipovou

29. 1. Anglická konverzace s dobrovolnicemi

4. 2. Beseda s lékařem

5. 2. Německá konverzace s dobrovolnicemi

9. 2. Kroužek vzpomínání s Věrou Roubalovou

10. 2. Goethe Institut slaví 25. narozeniny

11. 2. Trénování paměti s Ivetou Luxovou

12. 2. Anglická konverzace s dobrovolnicemi

17. 2. Angličtina pro začátečníky s Oldřichem Pláteníkem

18. 2. Národní galerie, návštěva výstavy České umění 1. poloviny 
20. století

19. 2. Německá konverzace s dobrovolnicemi

24. 2. Cestopisná přednáška Blízký a vzdálený Izrael s Darinou 
Sedláčkovou

25. 2. Zpěv písní s Evou Filipovou

26. 2. Anglická konverzace s dobrovolnicemi

3. 3.
Beseda o Sdružení osvobozených politických vězňů 
a pozůstalých se Zdeňkou Valouchovou a Vojmírem 
Srdečným 

5. 3. Návštěva výstavy Otevři zahradu rajskou, benediktýni 
v srdci Evropy 800 – 1300
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21.10. Angličtina pro začátečníky s Oldřichem Pláteníkem

27.10. Valdštejnská jízdárna, komentovaná výstava Má vlast  
– pocta české krajinomalbě

31.10 Setkání s multiplikátory z Izraele a Německa  
s Darinou Sedláčkovou a Šárkou Jarskou

15.10. Setkání pamětníka se studenty z Německa  
– ve spolupráci s nadací Brücke/Most

31.10. Setkání pamětníka se studenty z Německa  
– ve spolupráci s nadací Brücke/Most

2.11. Kroužek vzpomínání s Věrou Roubalovou

3.11. Německá konverzace s dobrovolnicemi

4.11. Zpěv písní s Evou Filipovou

9.11. Stimulační cvičení pro tělo a mozek s Hanou Čechovou

11.11. Trénování paměti s Ivetou Luxovou

12.11. Anglická konverzace s Violou Jakschovou

18.11. Bio Oko – Zvláštní akce Studenti

19.11. Německá konverzace s dobrovolnicemi

24.11. Angličtina pro začátečníky s Oldřichem Pláteníkem

25.11. Cestopisná přednáška 1 250 kilometrů na kajaku  
po Dunaji se Zdeňkem Lyčkou

1.12. Německá konverzace s dobrovolnicemi

2.12. Zpěv vánočních písní

4.12. Angličtina pro začátečníky s Oldřichem Pláteníkem

7.12. Kroužek vzpomínání s Věrou Roubalovou

9.12. Trénování paměti s Ivetou Luxovou

10.12. Anglická konverzace s Violou Jakschovou

14.12. Stimulační cvičení pro tělo a mozek s Hanou Čechovou

16.12. Adventní kavárna v Kontaktním centru

23. 6. Beseda Naše poradna s Lucií Šancovou

24. 6. Zpěv písní s Evou Filipovou

25. 6. Německá konverzace s dobrovolnicemi

30. 6. Dobrovolnické odpoledne

22. 6. Setkání pamětníka se studenty z Německa  
– ve spolupráci s nadací Brücke/Most

25. 6. Setkání pamětníka se studenty z Německa  
– ve spolupráci s nadací Brücke/Most

8. 7. Trénování paměti s Ivetou Luxovou

9. 7. Grilování v komunitní zahradě Prazelenina

16. 7. Německá konverzace s dobrovolnicemi

21. 7. Komentovaná prohlídka kláštera a kostela Bílá hora 

22. 7. Kavárna v Kontaktním centru

28. 7. Anglická konverzace s dobrovolnicemi

30. 7. Německá konverzace s dobrovolnicemi

3. 7. Setkání pamětníka se studenty z Německa  
– ve spolupráci s nadací Brücke/Most

3. 8. Kroužek vzpomínání s Věrou Roubalovou

5. 8. Trénování paměti s Ivetou Luxovou

6. 8. Anežský klášter, komentovaná výstava Tajemné dálky I

13. 8. Německá konverzace s dobrovolnicemi

18. 8. Návštěva Botanické zahrady, výstava exotického ptactva

19. 8. Rozlučková kavárna s dobrovolnicemi

24. 8. Zpěv písní s Evou Filipovoou

25. 8. Anglická konverzace s dobrovolnicemi

27. 8. Německá konverzace s dobrovolnicemi

27. 8. Setkání pamětníka se studenty z Německa  
– ve spolupráci s nadací Brücke/Most

3. 9. Anglická konverzace s Violou Jakschovou

7. 9. Kroužek vzpomínání s Věrou Roubalovou

8. 9. Německá konverzace s dobrovolnicemi

9. 9. Trénování paměti s Ivetou Luxovou

10. 9. Anežský klášter, komentovaná výstava Tajemné dálky II

14. 9. Stimulační cvičení pro tělo a mozek s Hanou Čechovou

16. 9. Zpěv písní s Evou Filipovou

22. 9. Angličtina pro začátečníky s Oldřichem Pláteníkem

23. 9. Komentovaná prohlídka, Arcibiskupský palác v Praze 1

29. 9. Kavárna v Kontaktním centru s novou dobrovolnicí

16. 9. Setkání pamětníka se studenty z Německa  
– ve spolupráci s nadací Brücke/Most

22. 9. Setkání pamětníka se studenty z Německa  
– ve spolupráci s nadací Brücke/Most

23.9. Setkání pamětníka se studenty z Německa  
– ve spolupráci s nadací Brücke/Most

24.9. Setkání pamětníka se studenty z Německa  
– ve spolupráci s nadací Brücke/Most

1.10. Vysílání BBC v období 2. světové války a v poválečném 
období tzv. studené války s Petrem Brodem

5.10. Kroužek vzpomínání s Věrou Roubalovou

6.10. Exkurze do Nadace Brücke/Most

7.10. Zpěv písní s Evou Filipovou

12.10. Stimulační cvičení pro tělo a mozek s Hanou Čechovou

13.10. Dobrovolnicemi v Polsku s Annou Tirpákovou 
a Jaroslavou Hickischovou

14.10. Trénování paměti s Ivetou Luxovou

20.10. Německá konverzace s dobrovolnicemi
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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 místnos-
ti jednoty Orel, Lannova třída 2,  
České Budějovice.

—  Do programu centra jsou dle možností zařa-
zovány i externí aktivity.

—  Partnery českobudějovického centra jsou 
Jednota Orel, Gymnázium Česká a občanské 
sdružení Barevný děti.

ČINNOST V ROCE 2015

V průběhu roku 2015 si mohli návštěvníci česko-
budějovického centra vybrat z 21 různých aktivit.

PŘEHLED AKTIVIT RKC 
ČESKÉ BUDĚJOVICE

OBSAH SETKÁNÍ

13. 1. Slavnostní novoroční setkání

10. 2. Přednáška Základy judaismu – Stanislav Papírník, ICEJ

24. 2. Kavárna pro pamětníky: Únor 1948

10. 3. Retro-kavárna na téma: Mezinárodní den žen

14. 4. Připomínka a oslava židovských svátků Pesach 
a křesťanských Velikonoc

4.–5. 5. Dvoudenní výlet včetně účasti na Slavnostním koncertě 
pro oběti nacismu, Obecní dům, Praha

26. 5. Kavárna pro pamětníky: 70. výročí konce 2. světové války

23. 6. Oslava 6. výročí činnosti RKC České Budějovice

14. 7. Trénink paměti s Jarmilou Pláteníkovou 

28. 7. Německý dobrovolník Emanuel Böhlert vypráví…

11. 8. Letní slavnost pečení domácího pečiva

25. 8. Mobilní fotoateliér Jindřicha Čermáka

8. 9. Komentovaná prohlídka areálu letiště  
v Českých Budějovicích

29. 9. Dobrovolníci na pomoc obětem nacismu – představení 
nové dobrovolnice Johanny von Winning

6. 10. Německá konverzace s Johannou

20. 10. Komentovaná prohlídka  
Jihočeského motocyklového muzea

3. 11. Německá konverzace s Johannou

24. 11. Trénink paměti s Jarmilou Pláteníkovou

1. 12. Německá konverzace s Johannou

15. 12. Slavnostní setkání k oslavě adventu
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ČINNOST V ROCE 2015

V průběhu roku 2015 si mohli návštěvníci olo-
mouckého centra vybrat z 15 různých aktivit.

Tyto akce jsou pečlivě zaznamenány písmem 
i obrazem v kronice vedené návštěvníkem olo-
mouckého centra Ing. Janem Bartoněm.

PŘEHLED AKTIVIT RKC OLOMOUC

OBSAH SETKÁNÍ

22. 1. Slavnostní novoroční setkání

19. 2. Kavárna pro pamětníky: Únor 1948

19. 3. Kavárna pro pamětníky: Trénink paměti aneb novodobá 
historie letem světem

9. 4. Připomínka a oslava židovských svátků Pesach 
a křesťanských Velikonoc

4.–5. 5. Dvoudenní výlet včetně účasti na Slavnostním koncertě 
pro oběti nacismu, Obecní dům, Praha

21. 5. Kavárna pro pamětníky: 70. výročí konce 2. světové války

25. 6. Oslava 6. výročí činnosti RKC Olomouc

23. 7. Německá dobrovolnice Luise Orth vypráví…

13. 8. Celodenní tematický výlet do Šternberku

3. 9. Synagoga v Lošticích – slavností uvedení českého vydání 
knihy F. Neuda „Hodiny zbožnosti“ a koncert Hagit Kfir

24. 9. Přednáška Petra Broda: Význam vysílání BBC v období 
2. světové války a v poválečném období

8. 10. Dobrovolníci na pomoc obětem nacismu – představení 
nové německé dobrovolnice Sonji Wernicke

12. 11. Literární čtvrtek U Hradeb

10. 12. Slavnostní setkání k oslavě adventu a Chanuky

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 zařa-
zovány i externí aktivity 

—  Partnerem olomouckého centra je Magistrát 
m. Olomouc, jenž nám bezplatně poskytuje 
zázemí ke společnému setkávání.
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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 hodin ve  
společenských prostorách Římskokatolické 
farnosti – v budově arciděkanství,  
Bílinská 110/3, Ústí nad Labem.

—  Do programu centra jsou dle možností zařa-
zovány i externí aktivity. 

—  Partnery ústeckého centra jsou Římsko-
katolická 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 2015

V roce 2015 se nám v ústeckém centru podaři-
lo uspořádat celkem 30 setkání.

PŘEHLED AKTIVIT RKC ÚSTÍ NAD LABEM 

OBSAH SETKÁNÍ

12. 1. Slavnostní novoroční setkání

23. 1. Výstava: Jak se žilo za Husáka, Muzeum Ústí nad Labem

9. 2. Společná návštěva u paní Danuše Palánové

23. 2. Cestopisná přednáška: Izrael – blízký i vzdálený

9. 3. Retro-kavárna: Mezinárodní den žen

21. 3. Velikonoční trhy

13. 4. Povelikonoční kavárna

15. 4. Komentovaná prohlídka Arcibiskupského paláce v Praze

25. 4. Páni kluci z Litoměřic

4.–5. 5. Dvoudenní výlet včetně účasti na Slavnostním koncertě 
pro oběti nacismu, Obecní dům, Praha

11. 5. Německo, Bavorsko a naše Lea (německá dobrovolnice)

25. 5. Cestovatelská kavárna – ostrov Tenerife

12. 6. Komentovaná prohlídka výstavy Staré pověsti české

13. 6. Koncert Španělské kytary, Církvice

22. 6. Kavárna pro pamětníky

13. 7. Naši v Polsku

27. 7. Grilování v Církvicích

10. 8. Rozlučková kavárna s Leou

24. 8. Společná návštěva u pana Meleny

29. 8. Čtyřhlasé a-capella gospely the Lusitian Grass, Církvice

4. 9. Pátý ústecký den porcelánu, Muzeum Ústí nad Labem

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 40a, 
Ostrava – Zábřeh.

—  Do programu centra jsou dle možností zařa-
zovány i externí aktivity.

—  Partnerem ostravského centra je Charita 
Ostrava, která nám bezplatně poskytuje zá-
zemí ke společnému setkávání.

ČINNOST V ROCE 21015

V roce 2015 se v ostravském kontaktním cent-
ru uskutečnilo celkem třináct setkání.

PŘEHLED AKTIVIT RKC OSTRAVA

OBSAH SETKÁNÍ

21. 1. Slavnostní novoroční setkání

18. 2. Kavárna pro pamětníky: Únor 1948 (náhradní program)

18. 3. „Jeden z nás vypráví“

8. 4. Připomínka a oslava židovských svátků Pesach 
a křesťanských Velikonoc

4.–5. 5. Dvoudenní výlet včetně účasti na Slavnostním koncertě 
pro oběti nacismu, Obecní dům, Praha

20. 5. Kavárna pro pamětníky: 70. výročí konce 2. světové války

17. 6. Oslava 6. výročí činnosti RKC Ostrava

22. 7. Retro – kavárna pro pamětníky:  
„Jak se cestovalo za socialismu…“

12. 8. Německý dobrovolník Benjamin Brow vypráví…

23. 9.
Přednáška Petra Broda: Význam vysílání BBC v období 
2. světové války 
a v poválečném období

14. 10. Dobrovolnictví jako služba i poslání – představení 
německé dobrovolnice Evy Kell

11. 11. Literární kavárna: „Kniha, která mě letos zaujala...“

9. 12. Slavnostní setkaní k oslavě adventu a Chanuky
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DOBROVOLNÍCI POMÁHAJÍ 
OBĚTEM NACISMU
Projekt od počátku významně podporuje ně-
mecká spolková nadace Připomínka, odpověd-
nost a budoucnost (Stiftung EVZ) a německé 
sdružení Aktion Sühnezeichen Friedensdienste 
(ASF) a jeho zastoupení v ČR, Servitus. Po 
prvních zkušenostech s dobrovolnickým pro-
jektem jsme prostřednictvím České národní 
agentury Mládež získali akreditaci v programu 
Erasmus+ Evropská dobrovolná služba.

CÍL PROJEKTU

Cílem projektu je přispívat ke zlepšení a zkva-
litnění života našich klientů. Živá paměť tím 
naplňuje své poslání pečovat o oběti nacismu 
a jejich vzpomínkový odkaz a přispívat k pře-
dávání historických zkušeností formou mezi-
generačního dialogu.

CÍLOVÁ SKUPINA

Přímými uživateli služeb dobrovolníků jsou 
přeživší oběti nacistického bezpráví žijící v lo-
kalitách Praha, Olomouc a Prostějov, Ostrava, 
České Budějovice a Ústí nad Labem.
Cílovou skupinou dobrovolnického projektu 
jsou i dobrovolníci samotní, mezigenerační 
dialog je jedním ze stěžejních témat projektu. 
Vedení, péče o dobrovolníky a jejich pedago-
gický doprovod ze strany Živé paměti probíhá 
dle zásad Evropské dobrovolné služby a ASF. 
Jádrem těchto zásad je všestranný rozvoj osob-
nosti dobrovolníků pomocí aktivit v oblasti 
neformálního a informálního vzdělávání, jako 
jsou workshopy se zaměřením na lidská práva 
a sociální inkluzi apod.

ČINNOST V ROCE 2015

Díky dobré spolupráci s ASF jsme 
v září 2015 přivítali čtyři nové německé 
dobrovolníky a dobrovolnice pro práci v re-
gionech a díky Evrop ské dobrovolné službě 
jsme přivítali rovněž jednu novou dobrovol-
nici pro práci v Praze.
Naši dobrovolníci se věnovali klientům 
v jejich domácím prostředí i v Kontaktních 
centrech pro oběti nacismu a mezigenerač-
ní dialog. Každý dobrovolník má na starost 

18. 9. Společná prohlídka statku v památkově chráněné vesničce 
Merboltice

21. 9. Dobrovolníci na pomoc obětem nacismu  
– představení nového dobrovolníka Kjell Pommeringa 

26. 9. Piaf známá, neznámá – koncert, Církvice

5. 10. Oslava 5. výročí činnosti RKC Ústí nad Labem

26. 10. Tentokráte nahlédneme do „zákulisí“ ústeckého muzea

9. 11. Beseda se zástupci Městské policie v Ústí nad Labem

26. 11. Přednáška Petra Broda: Význam vysílání BBC v období 
2. světové války a v poválečném období

28. 11. Páté adventní trhy v Muzeu Ústí nad Labem

14. 12. Slavnostní vánoční kavárna

CELKOVÉ VÝSLEDKY REGIONÁLNÍCH 
KONTAKTNÍCH CENTER

V průběhu roku 2015 se návštěvníci všech čtyř 
Regionálních kontaktních center pro oběti na-
cismu a mezigenerační dialog zúčastnili celkem 
79 společenských, kulturních a vzdělávacích 
akcí. Celková návštěvnost  Regionálních kon-
taktních center dosáhla v roce 2015 čísla 1 061.

SPOLEČNÁ AKCE VŠECH 
REGIONÁLNÍCH KONTAKTNÍCH CENTER

Zástupci všech regionálních center se sjeli 
do Prahy, aby se zde zúčastnili Slavnostního 
koncertu pro oběti nacismu. V roce 2015 jsme 
díky finanční podpoře Česko – německého 
fondu budoucnosti mohli mimopražským ná-
vštěvníkům koncertu dopřát dvoudenní pobyt 
v hlavním městě a kromě hudebního zážitku 
i doprovodný společensko-kulturní program, 
v jehož rámci navštívili Veletržní palác a Jeru-
zalémskou synagogu.
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nacistickým režimem. Ke spolupráci byla přizvá-
na Charita Česká republika a občanské sdružení 
Barevný děti působící v Českých Budějovicích.

Projekt, jehož koordinátorem je Živá paměť, 
získal v červnu 2014 rozhodnutím správní 
rady Stiftung EVZ finanční podporu na období 
30 měsíců (1. 7. 2014 – 31. 12. 2016). 

CÍLOVÁ SKUPINA

Hlavní cílovou skupinou jsou senioři žijící 
v České republice, zejména oběti nacismu, se 
zvláštním zřetelem k potřebám těch, kteří mají 
omezenou schopnost pohybu a/nebo jiný druh 
zdravotního omezení, a dále manželé a manžel-
ky či vdovci a vdovy po těchto osobách. 

CÍL PROJEKTU

Hlavním cílem je nabídkou adekvátních sociál-
ních služeb a psychosociální pomoci, poskyto-
vaných na vysoce profesionální a individualizo-
vané bázi
—  pomoci obětem nacismu prožít jejich po-

slední roky důstojně v jejich domovech či 
jiném adekvátním prostředí 

—  zabránit jejich sociálnímu vyloučení a izolaci

ČLENOVÉ KONSORCIA 
A OBLAST JEJICH PŮSOBNOSTI

ŽIVÁ PAMĚŤ

Živá paměť poskytuje poradenské, asistenč-
ní a aktivizační služby seniorům, zejména 
obětem nacismu, v jejich domácím prostředí 
v regionech Praha, Hradec Králové, Olomouc, 
Prostějov, Ostrava, Havířov a Ústí nad Labem. 
Od 1. listopadu 2014 rovněž v regionu České 
Budějovice a Tábor, kde převzala péči o klienty 
Barevných dětí.
 
Poskytované služby

—  osobní asistence a doprovod klientů k lé-
kaři, do nemocnice, rehabilitačního centra, 
návštěvy nemocných klientů v nemocnici, 
donáška potřebných věcí a organizace nalé-
havých záležitostí 

—  pomoc s nákupy, úklidem domácnosti, ná-
kupy, pomoc s osobní hygienou

5–10 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 ak-
tivit Kontaktních center, kde obohacují pro-
gram svými vlastními příspěvky či vedou kursy 
anglic ké a německé konverzace.

KONSORCIUM NEVLÁDNÍCH 
ORGANIZACÍ VE PROSPĚCH 
SENIORŮ, ZEJMÉNA OBĚTÍ 
NACISMU V ČESKÉ REPUBLICE

VZNIK PROJEKTU

Živá paměť společně s německou nadací Při-
pomínka, odpovědnost a budoucnost (Stiftung 
EVZ) rozpracovala v druhé polovině roku 2013 
ideu vytvoření Konsorcia nevládních organiza-
cí (Konsorcium) coby nové formy spolupráce 
mezi nevládními organizacemi činnými v oblasti 
péče o seniory v České republice, se zvláštním 
zaměřením na potřeby osob pronásledovaných 



—  fyzická cvičení, nácvik chůze a stability, 
hraní venkovních her, jako jsou bowling, 
pétanque, šachy, atd.

PROJEKTOVÉ VÝSLEDKY ZA ROK 2015 

ŽIVÁ PAMĚŤ 

Živá paměť poskytla v roce 2015 padesáti sed-
mi klientům celkem 3 650 individuálních inter-
vencí v celkové časové dotaci 109 125 minut. 

PŘEHLED INDIVIDUÁLNCÍCH INTERVENCÍ, 
KLIENTŮ A ČASOVÁ DOTACE DLE REGIONŮ

REGION POČET 
INDIVIDUÁL.
INTERVENCÍ

ČASOVÁ 
DOTACE 

(V MINUTÁCH)

POČET 
KLIENTŮ

Praha a Hradec 
Králové

2 116 63 485 28

České Budějovice 
a Tábor

281 8 430 9

Olomouc a Prostějov 343 10 290 7

Ostrava a Havířov 150 4 490 4

Ústí nad Labem 760 22 430 9

Celkem 3 650 109 125 57

CHARITA

Charita poskytla v roce 2015 ve svých de-
víti domovech celkem 3 978 aktivit, z toho 
3 299 skupinových a 679 individuálních. Celko-
vá návštěvnost dosáhla čísla 25 794 a celková 
časová dotace činila 234 625 minut.

—  doprovod klientů na poštu, do banky, na úřa-
dy, lokální kulturní akce, společné procházky 

—  vzdělávací aktivity, např. výuka práce na PC, hle-
dání informací na internet a používání e-mailu

—  terapeutické aktivity, např. společné vaření 
a pečení, zahradničení, čtení, zpívání, hraní stol-
ních her  , ergo – terapie (různé druhy ručních 
prací dle individuálních přání a potřeb klientů) 

CHARITA

Charita poskytuje sociální služby seniorům, 
zejména obětem nacismu, v devíti domovech 
pro seniory na území pěti diecézí a olomoucké 
arcidiecéze:
 

—  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 

Poskytované 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 představivos-
ti, 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 

30 31
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ČINNOST V ROCE 2015

V průběhu roku byla v našich kontaktních 
centrech uskutečněna celá řada společensko- 
kulturních a vzdělávacích aktivit. Dále proběh-
ly  individuální návštěvy imobilních klientů 
sociálními pracovníky či dobrovolníky v jejich 
domácím prostředí. Těmto klientům byly zajiš-
těny i poradenské a asistenční služby v sociální 
oblasti. Klientům s omezenou mobilitou jsme 
umožnili účast na akcích kontaktních center 
tím, že jsme jim z grantu uhradili individuální 
dopravu do těchto center.
Vedlejším benefitem projektu byl i rozvoj 
dobrovolnictví, neboť naši cílovou skupinu při 
těchto aktivitách podporovalo 10 dobrovolníků 
z řad mládeže a mladších seniorů.

SPECIÁLNÍ SOCIÁLNÍ PÉČE  
O PŘEŽIVŠÍ OBĚTI NACISMU  
V ČR
Tento projekt byl realizován s finanční pod-
porou Nadace ČEZ a trval od dubna 2015 do 
března 2016.

CÍLOVÁ SKUPINA

Přeživší nacismu v České republice, 
tj. cca 400 osob, které byly za druhé světové vál-
ky vězněny v táborech, deportovány na nucené 
práce nebo jinak pronásledovány z rasových, ná-
boženských či politických důvodů, jejich rodinní 
příslušníci a osoby, které o oběti nacismu pečují.

CÍL PROJEKTU

Cílem projektu je podpořit, rozšířit a zkva-
litnit nabídku aktivit Kontaktních center pro 
oběti nacismu a mezigenerační dialog  v Praze, 
Olomouci, Ústí nad Labem, Ostravě a Českých 
Budějovicích, umožnit účast na těchto aktivi-
tách klientům s omezenou mobilitou a zajistit 
jim individuální pomoc.

MÍSTO / DOMOV POČET AKTIVIT               POČET   ÚČASTNÍKŮ ČASOVÁ DOTACE (V MINUTÁCH)

Skupinové Individuální Celkem Skup. aktivity Indiv. aktivity Celkem Skup. aktivity Indiv. aktivity Celkem

Bohumín, Dům 
pokojného stáří  

sv. Františka

186 176 362 1 168 675 1 843 19 340 19 160 38 500

Veselí nad Lužnicí, 
Dům sv. Františka

363 0 363 2 347 0 2 347 31 170 0 31 170

Javorník, Domov 
pokojného stáří  

sv. Františka

810 0 810 2 873 0 2 873 33 150 0 33 150

Liberec, Domov 
svatého Vavřince 

v Chrastavě

94 0 94 223 0 223 1 770 0 1 770

Ostrava, Charitní 
dům sv. Alžběty  

v Ostravě

162 55 217 1 474 228 1 702 18 040 5 710 23 750

Uherské Hradiště, 
Domov pokojného 

stáří Boršice

353 0 353 2 338 0 2 338 28 760 0 28 760

Ústí/Labem, Dům 
pokojného stáří 
svaté Ludmily

631 0 631 8 980 0 8 980 15 424 0 15 424

Plzeň, Domov 
pokojného stáří 

svaté Alžběty  
v Plzni

105 0 105 912 0 912 12 480 0 12 480

Brno, Domov 
pokojného stáří 

Kamenná

595 448 1 043 3 949 627 4 576 36 351 13 270 49 621

Celkem 3 299 679 3 978 24 264 1 530 25 794 196 485 38 140 234 625

PŘEHLED AKTIVIT, ÚČASTNÍKŮ A ČASOVÁ DOTACE      V JEDNOLTIVÝCH DOMOVECH
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o dějinách Romů a romském holocaustu, jejíž 
součástí je audiovizuální záznam osobního 
příběhu pamětnice romského holocaustu paní 
Emílie Machálkové.

Během každého setkání na školách byl využit 
aktualizovaný multimediální výukový mate-
riál na DVD-ROM, který byl doplněn o dobové 
historické materiály a fotografie. Výukový 
materiál obdržela bezplatně každá škola, kte-
rá se projektu zúčastnila. I v roce 2015 jsme 
monitorovali názory mladých lidí a učitelů na 
náš projekt a na romskou tematiku a rasismus 
v České republice.

VÝSLEDKY DOSAŽENÉ V ROCE 2015

Během roku 2015 se nám podařilo usku-
tečnit 13 setkání na základních a středních 
školách s celkovou účastí 602 žáků a 39 peda-
gogů. Ve spolupráci s Technickou univerzitou 
v Liberci a Pedagogickou fakultou v Českých 
Budějovicích jsme realizovali dva vzdělávací 
programy pro budoucí učitele dějepisu a spo-
lečenských věd, kteří se po absolvování vzdě-
lávacího programu mohou stát multiplikátory 
na poli multikulturní výchovy.

Projekt Zmizelí Romové a Romové dnes pod-
pořilo v roce 2015 finanční dotací Ministerstvo 
školství, mládeže a tělovýchovy ČR, Nadační 
fond obětem holocaustu a věcným darem spo-
lečnost Olympus C&S, s. r. o. Více informací 
o projektu naleznete na našich internetových 
stránkách www.kapura.cz.

Parterem projektu je Muzeum romské kultury 
v Brně.

ZMIZELÍ ROMOVÉ 
A ROMOVÉ DNES

CÍLOVÁ SKUPINA

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

CÍLE PROJEKTU

Přiblížit školní mládeži tragický osud českých, 
moravských a slovenských Romů za druhé svě-
tové 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

V roce 2015 byl celý vzdělávací program po-
staven na prezentaci multimediální přednášky 
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VÝSLEDKY DOSAŽENÉ V ROCE 2015

V průběhu roku 2015 jsme vzdělávací program 
realizovali ve třech školách, kde se ho zúčastni-
lo 129 studentů a osm pedagogů. Projekt bude 
pokračovat i v roce 2016.

Projekt Zážitkovým učením proti pravicovému 
extremismu finančně podpořila Nadace ČEZ.

ZÁŽITKOVÝM UČENÍM PROTI 
PRAVICOVÉMU EXTREMISMU

CÍLOVÁ SKUPINA

 Žáci druhého stupně základních škol, stu-
denti středních a vysokých škol a pedagogové 
těchto škol.

CÍLE PROJEKTU

Vzdělávací program si klade za cíl zlepšení 
dovedností žáků základních škol a studentů 
středních a vysokých škol rozpoznat průvodní 
znaky extremistických hnutí, zvláště pravico-
vých, a tím napomoci stát se proti nim rezis-
tentním. Celá koncepce projektu, jehož sou-
částí jsou unikátní výpovědi pamětníků naci-
stické perzekuce, přispívá k zvýšení prevence 
patologických jevů u mládeže (extremis mus, 
xenofobie a rasismus). Formou zážitkového 
učení jsou mladí lidé konfrontováni s morálně 
silným a příkladným hodnotovým postojem 
obětí nacistického pronásledování. Sekundár-
ním přínosem projektu je také posílení mezi-
generační solidarity.

OBSAH PROJEKTU

Vzdělávací program je rozdělen do dvou částí. 
V první části historik prezentuje přednášku, 
která uvede pamětníka do historických souvis-
lostí. V druhé části programu je dán prostor 
pro prezentaci osobního příběhu pamětníka 
nacistického pronásledování za 2. světové vál-
ky. Závěr programu je ukončen besedou se vše-
mi zúčastněnými. 
Moderaci celého vzdělávacího programu zajiš-
ťuje pracovník Živé paměti, který se tak stává 
prostředníkem mezi pamětníky a studenty.

Do projektu jsou zapojeni pamětníci 
JUDr. René Šírkem a Česlav Roubíček (nuceně 
nasazeni v Hamburku), a PhDr. Vojmír Srdečný 
(student 17. 11. 1939, vězněn v KT Sachsen-
hausen) a paní Doris Grozdanovičová (vězněna 
v ghettu Terezín, rasové pronásledování).
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pedagogických škol a pedagogických fakult 
na univerzitách. 

OBSAH VÝUKOVÉ PLATFORMY

Online výuková platforma představuje mo-
derní výukovou pomůcku pro učitele dějepisu 
a společenských věd, kterou mohou využívat 
při výuce moderních dějin. Zaměřuje se pře-
devším na období druhé světové války, s tema-
tickým zaměřením na nucenou a tzv. otrockou 
práci, s přesahem do poválečného období, pře-
devším do roku 1968, kdy někteří pamětníci re-
flektují události související s okupací tehdejšího 
Československa armádami Varšavské smlouvy.

Výukové materiály jsou postaveny na krát-
kých životopisných filmech, sestavených 
z osobních výpovědí pamětníků – obětí nucené 
práce v českých zemích v letech 1939–1945 
(vězni koncentračních táborů i civilní nuceně 
nasazení). Každý film je doplněn o jedinečné 
dobové dokumenty, fotografie a sérii úkolů pro 
práci s filmem. Při práci s platformou mohou 
žáci a studenti využívat informační texty, roz-
sáhlý lexikon a podrobnou časovou osu k té-
matu druhé světové války a nucené práce. Sou-
částí platformy je rovněž dokumentární film 
k tématu nucené práce a odškodnění, který 
usnadní studentům zasazení osobních příběhů 
do historického kontextu.

ONLINE VÝUKOVÁ 
PLATFORMA 
„NUCENÁ PRÁCE 1939–1945. 
PŘÍBĚHY PAMĚTNÍKŮ 
VE VÝUCE”  

V roce 2015 pokračovala práce na vývoji inova-
tivní pomůcky pro výuku moderních dějin na 
školách – online výukové platformy k tématu 
2. světové války „Nucená práce 1939–1945. 
Příběhy pamětníků ve výuce“. Živá paměť na 
projektu pracuje od září 2014 a výukové mate-
riály, které v jeho rámci vzniknou, jsou školám 
a veřejnosti k dispozici od května 2016. 
Naším hlavním projektovým partnerem, který 
má dlouholeté zkušenosti s přípravou obdob-
ných materiálů v Německu, je Centrum pro digi-
tální systémy (CeDiS) Svobodné univerzity v Ber-
líně. Z české strany se na projektu podílí vedle 
Živé paměti také odborníci z Pedagogické fakul-
ty UK Praha, didaktici a pedagogové z praxe. 
Projekt je realizován za finanční podpory ně-
mecké nadace „Připomínka, odpovědnost a bu-
doucnost“ (Stiftung EVZ).

CÍLOVÁ SKUPINA

Cílovou skupinou jsou pedagogové a žáci vyš-
ších ročníků druhého stupně základních škol, 
studenti středních škol a gymnázií, studenti 
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ZAPOMENUTÁ MÍSTA 
NACISTICKÉ NUCENÉ PRÁCE 
V ČESKÉ REPUBLICE

Na tomto projektu spolupracujeme od zá-
ří 2014 s Institutem Terezínské iniciativy. Výstu-
pem projektu je vznik výstavy mapující vybraná 
zapomenutá místa spojená s fenoménem nu-
cené práce na území České republiky. Výstava 
chce představit nejen místa nucené práce, ale 
i samotné nuceně nasazené, kteří zde byli nu-
ceni pracovat. Toto nacistické bezpráví postihlo 
na našem území nejen obyvatele českých zemí, 
ale i tisíce zahraničních dělníků (Poláků, Belgi-
čanů, Holanďanů, Italů, Francouzů a dalších), 
zahraniční vězně poboček koncentračních tábo-
rů Flossenbürg a Gross-Rosen a válečné zajatce 
z východní i západní fronty, kteří byli deporto-
váni především do oblastí zabraného pohraničí.

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

VYUŽITÍ VÝUKOVÉ PLATFORMY

Online platforma bude dostupná zdarma pro-
střednictvím přístupového hesla. Výsledky své 
práce si uživatelé mohou pod svým profilem 
ukládat, tisknout nebo převádět do prezen-
tací. Učitelé mohou zakládat profily pro své 
studenty, vytvářet studijní skupiny a sledovat 
výsledky práce svých studentů přímo pod 
svým profilem.

Výuková platforma najde díky širokému zá-
běru témat, která pamětníci v rozhovorech 
zmiňují, využití nejen ve výuce dějepisu, ale 
také v dalších předmětech, jako jsou základy 
společenských věd, literatura, etika, občan-
ská nauka a výchova nebo angličtina. Jeden 
z rozhovorů je veden v angličtině, rovněž 
část doprovodných materiálů je v tomto pří-
padě v angličtině. Tyto materiály jsou tak při-
praveny pro učitele, kteří chtějí propojit vý-
uku anglického jazyka s tématem moderních 
dějin. Platforma bude využitelná jak v běžné 
výuce, tak v projektovém vyučování a děje-
pisných seminářích.

VÝSTUPY PROJEKTU V ROCE 2015

Testování na školách

Na podzim 2015 byla do provozu uvedena 
testovací verze výukového portálu. V říj-
nu 2015 proběhlo testování výukových 
materiálů na Gymnáziu PORG v Praze-Lib-
ni (Mgr. Michal Arnot), v listopadu potom 
ve dvou třídách na Gymnáziu Olgy Hav-
lové v Ostra vě-Porubě (Mgr. Petr Šimíček 
a Mgr. Jiří Sovadina). Díky podpoře těchto 
pedagogů jsme mohli platformu otestovat 
přímo se studenty ve výuce a získat tak dů-
ležitou zpětnou vazbu pro vylepšení obsahu 
platformy a jejich funkčních prvků.

Představení testovací verze na konferenci 
v Ostravě

Online výukovou platformu „Nucená práce 
1939–1945. Příběhy pamětníků ve výuce“ jsme 
v její testovací verzi představili na konferenci 
„I mlčení je lež“, která se uskutečnila ve dnech 
7.–8. prosince 2015 v Ostravě.
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EVROPSKÝ PROJEKT PRO 
SENIORY GRUNDTVIG „ACTIVE 
SENIORS WITHOUT BORDERS“

Od srpna 2013 do srpna 2015 se Živá paměť 
podílela na vzdělávacím programu Evropské 
unie Grundtvig. Partnerem našeho projektu 
byla polská organizace Federacja Organizacji 
Socjalnych Województwa Warmińsko-Mazur-
skiego (dále FOSa) se sídlem ve městě Olsztyn. 

V rámci tohoto dvouletého programu navštívi-
lo šest dobrovolníků z Polska Českou republiku 
a šest dobrovolníků z České republiky Polsko.

CÍLOVÁ SKUPINA A CÍLE PROJEKTU

Projekt byl určen seniorům starším 50 let a vý-
znamně přispěl k rozvoji dobrovolnictví a celo-
životnímu učení cílové skupiny. 

ČINNOST V ROCE 2015

V červenci 2015 jsme vyslali do naší partner-
ské organizace v Polsku Jiřinu Tkadlečkovou, 
Anna Vinklerovou, Jaroslavu Hickischovou 
a Annu Tirpákovou. Zapojily se do činnosti 

ROČNÍ ÚČETNÍ UZÁVĚRKA

FOSy, která jim zprostředkovala pobyt i u dal-
ších organizací. Mezi jiným se zúčastnily oslav 
70. výročí osvobození koncentračních táborů 
na území Polska, seznámily se s činností uni-
verzity třetího věku v Morungu či se setkaly 
s účastníky „Strážců paměti“ – pamětníky 
2. světové války v Polsku – a polským básníkem 
Orlosiem. Ve svém volném čase navštívily his-
torické město Dobre Miasto, bunkrový systém 
Wilczyje Szańce a další.

„Celá návštěva byla velice užitečná, v mnohém 
poučná i inspirativní, velmi příjemná, vskutku 
přátelská. Všude jsme viděly čistotu a pořádek – 
ve městech, v parcích, na nádražích i kolem sil-
nic! Veškeré služby byly prováděny důstojně, bez 
podbízivosti, příjemně s úsměvem, s ochotou 
vyhovět. Strava byla velmi dobrá. Všude jsme 
často viděly tabule s informací, že „bylo vybudo-
váno“ nebo „se buduje“ s pomocí EU a s vyčísle-
ním nákladů EU, obce, kraje. Vztahy k Čechům 
byly vynikající. Evidentně na mne působilo 
Polsko jako země, která jde cílevědomě kupředu, 
i když se potýká také s mnoha problémy, např. 
s vysokou nezaměstnaností v oblasti, kterou 
jsme navštívily. Jsem velmi ráda, že jsem se této 
cesty mohla účastnit a za tu příležitost děkuji.“ 
(Anna Vinklerová, česká dobrovolnice)
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ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA 
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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 EVZ)
Nadace ČEZ
Nadační fond obětem holocaustu
Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR
Renovabis, o. s.

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

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 J. V. Jirsíka, České Budějovice
Gymnázium Třeboň
Gymnázium Jana Palacha, Mělník
Gymnázium Olgy Havlové, Ostrava
Charita Ostrava 
IQ Roma servis, o. s., Brno
Jednota Orel České Budějovice 
Khamoro – romské integrační centrum, o. s. Chodov 
Krajské úřady České Budějovice, Olomouc, Ostrava 
Kruh občanů ČR vyhnaných v roce 1938 z pohraničí
Městská knihovna v Praze 
Městský úřad Blansko
Ministerstvo zahraničních věcí ČR
Muzeum romské kultury v Brně
Nadace Brücke / Most
Nadace Heinricha Bölla se sídlem v Saarbrückenu
Národní galerie v Praze
Národní rada osob se zdravotním postižením ČR
Památník Flossenbürg
Památník 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 soužití o. s., Ostrava
židovské obce v ČR


