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Úvodní
slovo

hlouběji – je výrazem vzájemného respektu a důvěry, léta budované při společné práci. Je také příspěvkem k česko-německému dialogu, solidaritě
a smíření. Těší nás, že spolupráce s nadací Připomínka odpovědnost a budoucnost úspěšně pokračuje i po nástupu Dr. Andrease Eberhardta do
funkce předsedy představenstva. Vážíme si toho, že
pan Eberhardt ocenil činnost Živé paměti v projevu
proneseném dne 2. listopadu 2016 na půdě německého velvyslanectví v Praze u příležitosti slavnostního koncertu pro oběti nacismu, který jsme uspořádali ve spolupráci s HAMU a nad nímž převzal
záštitu Dr. Arndt Freiherr Freytag von Loringhoven, velvyslanec Spolkové republiky Německo.

Bývá obvyklé, že slova díků zaznívají až v samém
závěru projevů, ať již verbálních či písemných. Já
sama celé roky ctila tento úzus, když jsem v roli
předsedkyně správní rady naší společnosti psala
úvodníky do výročních zpráv, zahajovala námi
pořádané slavnostní výroční koncerty pro oběti
nacismu či prezentovala naše projekty na nejrůznějších odborných konferencích a fórech v tuzemsku a zahraničí.
Letos jsem se rozhodla zaběhaný postup změnit,
a poděkováním naopak začít.
Slova díků patří především našim donátorům,
sponzorům a dárcům, bez jejichž finanční či
materiální podpory by naše navýsost potřebná
a užitečná činnost nebyla bývala možná.
Výjimečné postavení mezi našimi donátory zaujímá německá spolková nadace Připomínka odpovědnost a budoucnost (Stiftung EVZ), která
nám kontinuálně od roku 2005 pomáhá zajišťovat
naše klíčové projekty v oblasti péče o přeživší oběti
nacismu, stejně jako projekty v oblasti vzdělávání,
dokumentování a informování o období nacionálního socialismu obecně, a fenoménu nucené práce
obzvláště. Každý, kdo se pohybuje v neziskovém
sektoru, ví, jak nezastupitelná je dlouhodobá a kontinuální projektová podpora, a to jak ve vztahu
k příjemcům poskytovaných služeb, tak ve vztahu
k personální stabilitě a dalšímu rozvoji organizace. Těsná spolupráce s nadací Připomínka odpovědnost a budoucnost však nemá pouze aspekt finanční, jakkoliv je tento důležitý, nýbrž jde dál, resp.
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Dlouhodobou podporu nám poskytuje i Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR, díky němuž
se nám daří od roku 2007 provozovat Poradnu
pro oběti nacismu. Bezplatné sociální poradenství zde mohou získat nejen samotní přeživší, ale
i jejich blízcí a pozůstalí.
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
ČR zase od roku 2007 podporuje naše vzdělávací
programy určené pro žáky základních a studenty
středních a vysokých škol.
Slova díků patří i Magistrátu statutárního
města Olomouc a Česko-izraelské smíšené obchodní komoře za finanční a organizační pomoc
se zajištěním zářijového pobytu legendárního Ing.
Hugo Maroma (roz. Maisel), zachráněného Wintonova dítěte, muže, jenž dokázal navzdory ztrátě rodičů a téměř celé rodiny v holocaustu proměnit své dětské sny v realitu.
Závěrečná slova díků putují do Živé paměti a patří Mgr. Pavlu Vovsovi, řediteli, stejně jako všem
pracovníkům a dobrovolníkům, německým
i českým, za jejich ochotu a odhodlání, s jakým
se zhostili svých pracovních úkolů. Děkuji rovněž
členům správní a dozorčí rady za jejich činnost
v těchto orgánech.
A nyní již přijměte mé pozvání k četbě dalších
stránek, které Vám přiblíží naši činnost. Doufám,
že Vás inspiruje k zamyšlení nad osudy přeživších
obětí nacismu a jejich současnou životní situací
a že povzbudí Váš zájem o jejich společné vzpomínkové dědictví.
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PhDr. Darina Sedláčková,
předsedkyně správní rady

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 proná
sledovaných totalit
ními režimy a s ní
související infor
mační a vzdělávací
činnost,
—zprostředkování dialogu mezi mladou
generací a posledními žijícími svědky naci
stického pronásledování,
—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
Datová schránka: 6wqmnwc
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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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 asistent klientů 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 se
niorů, zejména obětí nacismu v ČR
PhDr. Darina Sedláčková, koordinátorka
Regionálních kontaktních center pro oběti nacis
mu a mezigenerační dialog v ČR, koordinace a odborná supervize Konsorcia nevládních organizací
ve prospěch seniorů, zejména obětí nacismu v ČR
Bc. Dominika Sedláčková, asistentka klientů
Kontaktních center pro oběti nacismu a mezi
generační dialog v ČR
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Bc. Lucie Šancová, vedoucí Poradny pro oběti
nacismu a koordinátorka německých dobrovolníků
Mgr. Alena Větrovcová, sociální pracovnice
Poradny pro oběti nacismu a asistentka klientů
Konsorcia nevládních organizací ve prospěch
seniorů, zejména obětí nacismu v ČR
INFORMAČNÍ, VZDĚLÁVACÍ
A DOKUMENTAČNÍ ČINNOST
Mgr. Viola Jakschová, 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
a koordinátor výstavního projektu Paměť tváře /
Tváře paměti …nejen nuceně nasazených
NĚMEČTÍ DOBROVOLNÍCI
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
Lena Klingelhöfer,
Praha 1. 9. 2016 – 31. 8. 2017
Mietje Kuhnhardt,
Ústí nad Labem, 1. 9. 2016 – 31. 8. 2017
Franziska Kohler,
Ostrava, 1. 9. 2016 – 31. 8. 2017
Mirijam Grab,
Olomouc, 1. 9. 2016 – 31. 8. 2017
Elisa Nagel,
České Budějovice, 1. 9. 2016 – 31. 8. 2017
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VÝZNAMNÉ UDÁLOSTI ROKU 2016

SLAVNOSTNÍ KONCERT
OBĚTEM NACISMU
2. listopad 2016, Velvyslanectví Spolkové
republiky Německo, Lobkovický palác,
Kupolový sál
Stejně jako v předchozích letech, i v roce 2016
jsme uspořádali Slavnostní koncert obětem
nacismu. Tentokrát jej hostilo německé vel
vyslanectví a záštitu nad ním přijal Dr. Arndt
Freiherr Freytag von Loringhoven, velvyslanec Spolkové republiky Německo. 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. Hosté si vyslechli skladby Bély Bartóka,
Jaroslava Ježka a Jindřicha Felda v podání houslového dua Violon Mystique ve složení Evy
Schäferová a Jan Zrostlík. Program koncertu
byl výsledkem úspěšné spolupráce s Hudební
a taneční fakultou AMU pod vedením PhDr.
Ingeborg Radok Žádné, proděkanky pro zahraniční spolupráci a koncertní činnost. Bylo
nám ctí, že se koncertu zúčastnil a úvodní
slovo pronesl Dr. Andreas Eberhardt, předseda představenstva německé spolkové nadace
Připomínka, odpovědnost a budoucnost (Stiftung EVZ). Po hudebním zážitku pozval pan
velvyslanec přeživší nacismu a ostatní hosty
k přátelskému posezení s pohoštěním.
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LEGENDÁRNÍ HUGO MAROM
V ČESKÉ REPUBLICE
20. 9. – 28. 9. 2016
Dne 20. září 2016 přicestoval z Izraele na pozvání obecně prospěšné společnosti Živá paměť Ing.
Hugo Marom (Maisel), zachráněné „Wintono
vo“ dítě, dobrovolník československé armády,
stíhací a testovací pilot izraelského letectva,
významný představitel izraelského leteckého
průmyslu a expert na projektování vojenských
i civilních letišť. Pan Marom se společně se svojí
dcerou Evie Pollig a v doprovodu Dariny Sedláčkové ze Živé paměti, jež jejich pobyt připravila
a koordinovala, zúčastnili celé řady významných společenských událostí a setkání s pamětníky, studenty i veřejností. Mimořádný životní
příběh Hugo Maroma vzbudil velký zájem mezi
zástupci lokálních i celostátních médií.
Na své rodiče a dětství vzpomínal pan Marom
v rodném Brně. Hrozba, jež se vznášela nad
evropskými židy, přiměla manžele Maiselovy
k odeslání obou synů, Huga a Rudyho, mimo
okupované území tzv. protektorátu Čechy a Morava. Oba chlapci odjeli dne 28. července 1939
tzv. kindertransportem do Anglie, kde strávili
dlouhých šest válečných let. Po návratu do osvobozeného Československa v létě 1945 zjistili, že
jejich rodiče a většina příbuzných byli zavražděni v holocaustu a že se o sebe musí postarat
sami. Zatímco mladší Rudy odejel v roce 1946 do
Ameriky, Hugo dokončil studium střední průmyslové školy v Brně a v roce 1948 se jako dobrovolník československé armády zúčastnil pilotního
výcviku v Olomouci. Počátkem roku 1949 odjel
do Izraele, který se mu stal novým domovem.
Do Olomouce se pan Marom vrátil po dlouhých
68 letech coby vzácný host Dnů židovské kultury
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Sociální činnost

Olomouc 2016, v jejichž rámci
seznámil veřejnost se svým
strhujícím životním příběhem.
Pan Marom byl mj. slavnostně
přijat na olomoucké radnici,
v doprovodu velvyslance Státu
Izrael Garyho Korena a členky izraelského parlamentu Dr.
Alizy Lavie a dalších hostů
navštívil loštickou synagogu,
zúčastnil se slavnostního koncertu Moravské
filharmonie, prohlédl si hlavní olomoucké památky a zejména se setkal se svým bývalým leteckým instruktorem Mjr. Mutňanským.
Pan Marom dále vystoupil 26. září na slavnostním zahájení královohradeckých Dnů pro Izrael. Další den již v přítomnosti Mgr. Čižinského,
starosty Prahy 7, vyprávěl svůj životní příběh
žákům a studentům Přírodní školy na Praze 7.
V předvečer odletu pak besedoval v Maiselově
synagoze o knize prvního československého
polistopadového velvyslance v Izraeli Dr. Miloše Pojara, jež vyšla pod názvem T. G. Masaryk
a židovství. Svůj pobyt ukončili oba vzácní
hosté v Den české státnosti (28. září), což je
navýsost symbolické, neboť pan Marom je nejen izraelským, ale i českým občanem, a jako
takový je velkým podporovatelem co nejužší
česko-izraelské spolupráce a přátelství.
Za finanční podporu a záštitu děkujeme Magistrátu statutárního města Olomouc a jeho
primátorovi, doc. Antonínu Staňkovi, PhD.
Za finanční příspěvek dále děkujeme Česko –
izraelské smíšené obchodní komoře, jmenovitě
pak Ing. Tomáši Pojarovi, místopředsedovi
správní rady komory a Mgr. Karlu Kortánkovi,
výkonnému řediteli komory.
Za obsahové zajištění pobytu a organizační
podporu děkujeme RNDr. Ladislavu Šnevajso
vi, náměstku primátora města Olomouc, PhDr.
Bohumilu Šípovi, vedoucímu odboru veřejných
vztahů a informací, Ing. Petru Papouškovi, předsedovi Židovské obce Olomouc, Dr. Karlu Gošovi,
řediteli Gymnázia v Hejčíně a Denisi Doksan
skému, řediteli Sionu Hradec Králové. Závěrečná
slova díků za bezplatné sdílení pořízené foto
dokumentace patří Israeli Perlovovi, senior korespondentovi izraelského Cigar Magazine.

PORADNA
PRO OBĚTI
NACISMU

Poradna pro oběti
nacismu poskytuje
služby odborného so
ciálního poradenství
od roku 2007, kdy
byla založena. Porad
na má celorepubliko
vou působnost a jako
poskytovatel sociální
služby odborného so
ciálního poradenství
je zaregistrována pod
číselným identifikátorem 9689284. Činnost
Poradny v roce 2015 finančně podpořilo Mi
nisterstvo práce a sociálních věcí ČR a Nadač
ní 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, 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 PROJEKTU

Hlavním cílem 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.
NABÍDKA SLUŽEB
—Poskytování informací o dávkách systému
státního sociálního zabezpečení a sociálních
službách v ČR s akcentem na možné výhody
pro naši cílovou skupinu.
—Poskytování odborného poradenství při podávání žádostí o platby za práci v nacistických
ghettech.
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—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 2016

V roce 2016 bylo klientům poskytnuto celkem
347 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.
TABULKA Č. 1

Počet jednotlivých druhů intervencí v roce 2016

DRUH INTERVENCE		

společnost realizovala projekt Dobrovolníci
pomáhají obětem nacismu a kde byla rovněž
provozována Regionální kontaktní centra pro
oběti nacismu a mezigenerační dialog. Uživateli služeb odborného sociálního poradenství
byli často právě uživatelé ostatních služeb,
poskytovaných naší společností v rámci výše
zmíněných projektů.
TABULKA Č. 1

Počet intervencí v jednotlivých krajích ČR v roce 2016

KRAJ			POČET INTERVENCÍ

%

PRAHA			163			47
STŘEDOČESKÝ		3			0,9
JIHOČESKÝ		33			9,5
KRÁLOVÉHRADECKÝ

2			0,6

ÚSTECKÝ		42			12,1
ZLÍNSKÝ		1			0,3
OLOMOUCKÝ		36			10,4
MORAVSKOSLEZSKÝ

33			9,5

JIHOMORAVSKÝ

16			4,6

LIBERECKÝ		4			1,1

POČET

ZAHRANIČÍ		14			4
CELKEM		347			100%

TELEFONICKÁ			197
OSOBNÍ

GRAF Č. 1

(V KANCELÁŘI NEBO V TERÉNU) 120

Počet intervencí v jednotlivých krajích ČR v roce 2016

PÍSEMNÁ			30
CELKEM			347

Chart Title

GRAF Č. 1

Title
Počet jednotlivých Chart
druhů intervencí
v roce 2016
9%

34%

Telefonická

57%

Osobní (v kanceláři nebo v terénu)

Písemná

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 Jihočeský, Ústecký,
Olomoucký a Moravskoslezský, v nichž naše
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Praha

Středočeský

Jihočeský

Královéhradecký

Ústecký

Zlínský

Olomoucký

Moravskoslezský

Jihomoravský

Liberecký

zahraničí
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KAZUISTIKY PORADNY PRO OBĚTI NACISMU

CÍL PROJEKTU

V září roku 2016 se na nás s žádostí o pomoc obrátila
paní H., která je klientkou Poradny od roku 2012. Paní
H., která žije v zahraničí, kam emigrovala v šedesátých
letech, se na nás obrátila o pomoc s vyřízením pozůstalostní žádosti o odškodnění tzv. Ghettorente – starobního důchodu za práci v nacistickém ghettu. V souvislosti s chybějící dokumentací jsme jí předali kontakt
na Národní archiv a Ministerstvo obrany, kvůli získání
osvědčení dle zákona 255/1946 Sb., na který má v souvislosti se svým osudem v průběhu druhé světové války
nárok. Vzhledem k tomu, že se klientka chystá přestěhovat ze zahraničí, pomohli jsme jí i s vyhledáním kontaktu na organizaci v Praze, která se zabývá imigrační
politikou, pro pomoc se získáním pobytu na území ČR.

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.

Pan F. se na nás obrátil v srpnu 2016 kvůli získání
romského odškodnění, o němž se dozvěděl z médií. Odškodnění se týkalo Romů s českým občanstvím, kteří
byli v průběhu druhé světové války internováni v trestních pracovních táborech a jejichž odškodnění bude
probíhat v dikci německého Ministerstva zahraničí.
Pan F. nás rovněž požádal o pomoc se získáním osvědčení 255/1946 Sb., které vydává Ministerstvo obrany
ČR a na základě kterého je jeho držitel oprávněn k získání zvláštního příplatku k důchodu a pečovatelské
služby zdarma.

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

Je poskytováno v rámci činnosti Poradny
pro oběti nacismu.
I v roce 2016 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 podpořilo Ministerstvo práce
a sociálních věcí ČR a Nadační fond obětem
holocaustu, jimž tímto děkujeme.
CÍLOVÁ SKUPINA

ČINNOST V ROCE 2016

V průběhu roku 2016 bylo s klienty uskutečněno
353 intervencí, z toho 305 intervencí právních,
poskytnutých právníkem Martinem Thielem
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 také 109 intervencí s institucemi,
s nimiž bylo nutné jednat v zájmu žadatelů za
účelem uznání jejich oprávněných nároků.
Poradenství bylo poskytováno celorepublikově,
v několika případech i mezinárodně. 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

Počet jednotlivých druhů intervencí v roce 2016

DRUH INTERVENCE		

POČET

TELEFONICKÉ			29
PÍSEMNÉ			12
AMBULANTNÍ			7
PRÁVNÍ KONZULTACE		

305

CELKEM			353

Cílovou skupinou jsou osoby, které byly v období druhé světové války internovány z rasových
či politických 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).
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Konkrétní formy pomoci poskytované klien
tům:
—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:
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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
Projekt byl zahájen na jaře 2008 s cílem vytvořit v pražském sídle naší společnosti prostor
pro pravidelné setkávání přeživších obětí nacismu z Prahy a okolí a 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.
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 dubna
roku 2018.
Hlavním projektovým partnerem je Nadace
Brücke/Most.
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 zdra-
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votnímu 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.
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.
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MEZIGENERAČNÍ DIALOG

TABULKA Č. 1

Besedy s pamětníky
—Setkávání pamětníků se studenty němec-

kých škol ve spolupráci s partnerem
projektu Nadací Brücke/Most
(pouze v KC Praha).
—Setkávání pamětníků se studenty
českých škol a veřejností.

Návštěvnost dle cílové skupiny

ZÁJEMCI O SLUŽBY KC PRAHA 		

POČET

STUDENTI NĚMECKÝCH ŠKOL
(VE SPOLUPRÁCI S NADACÍ BRÜCKE/MOST)

348

STUDENTI ČESKÝCH ŠKOL 			

67

PŘEŽIVŠÍ OBĚTI NACISMU A VEŘEJNOST

1208

NÁVŠTĚVNOST CELKEM 			

1623

TABULKA Č. 2

POČET SETKÁNÍ DLE CÍLOVÉ SKUPINY

DRUH SETKÁNÍ POČET 			

POČET

SETKÁNÍ NĚMECKÝCH STUDENTŮ
S PAMĚTNÍKY (VE SPOLUPRÁCI
S NADACÍ BRÜCKE/MOST 			

14

SETKÁNÍ ČESKÝCH STUDENTŮ S PAMĚTNÍKY

2

KULTURNÍ, SPOLEČENSKÉ A VZDĚLÁVACÍ
AKCE PRO PŘEŽIVŠÍ OBĚTI NACISMU
A VEŘEJNOST					119
POČET SETKÁNÍ CELKEM 			

133

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 2016

V průběhu roku 2016 jsme v pražském Kontaktním centru uspořádali celkem 133 společenských, kulturních a vzdělávacích akcí,
z toho 119 bylo určeno přeživším a veřejnosti
a 16 proběhlo formou besedy pamětníka s německými a českými studenty.
Celková návštěvnost Kontaktního centra Praha
dosáhla čísla 1623 osob, z toho bylo 1208 přeživších a zástupců veřejnosti, 348 německých
a 67 českých studentů (viz tabulka č. 1 a č. 2).
Přehled aktivit KC Praha naleznete v tabulce č. 3.

TABULKA Č. 3

Přehled aktivit KC Praha

4. 1.

7. 1.

OBSAH SETKÁNÍ

Kroužek vzpomínání s Věrou Roubalovou

Odpoledne s anglickou literaturou

13. 1. Kurz trénování paměti s Ivetou Luxovou

14. 1. Německá konverzace s dobrovolníky Nadace Brücke/Most
18. 1. Stimulační cvičení pro tělo a mozek s Hanou Čechovou
19. 1.

Komentovaná fotografická výstava Libuna a jiné eseje
s autorkou Iren Stehli

20. 1. Zpěv písní s Evou Filipovou

Komentovaná prohlídka výstavy Budování státu.
26. 1. reprezentace Československa v umění, architektuře
a designu v Národní galerii
28. 1. Angličtina pro začátečníky s Oldřichem Pláteníkem
1. 2.
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Kroužek vzpomínání s Věrou Roubalovou

3. 2.
8. 2.

Beseda Nucená práce 1939–1945. Příběhy pamětníků ve
výuce s Šárkou Jarskou

23. 6.

Stimulační cvičení pro tělo a mozek s Hanou Čechovou

Komentovaná prohlídka Památníku Františka Palackého
a Františka Ladislava Riegra

28. 6. Německá konverzace s dobrovolnicí Lenou Karallus

10. 2. Kurz trénování paměti s Ivetou Luxovou

30. 6. Kavárna v Kontaktním centru

16. 2. Německá konverzace s dobrovolnicí Nelou Karallus

13. 7. Kurz trénování paměti s Ivetou Luxovou

18. 2. Angličtina pro začátečníky s Oldřichem Pláteníkem

18. 7. Stimulační cvičení pro tělo a mozek s Hanou Čechovou

17. 2. Zpěv písní s Evou Filipovou

14. 7. Německá konverzace s dobrovolnicí Lenou Karallus

23. 2. Odpoledne s anglickou literaturou

19. 7. Angličtina pro začátečníky s Oldřichem Pláteníkem

Cestopisná přednáška o Vietnamu s dobrovolnicí
25. 2.
Nadace Brücke/Most Thi Quynh Anh Nguyen
3. 3.

Německá konverzace s dobrovolnicí Nelou Karallus

9. 3.

Kurz trénování paměti s Ivetou Luxovou

7. 3.

21. 7.

26. 7. Kavárna s hudbou a tancem v Kontaktním centru

Kroužek vzpomínání s Věrou Roubalovou

28. 7. Odpoledne s anglickou literaturou
2. 8.

10. 3. Komentovaná prohlídka Musea Kampa

4. 8.

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

9. 8.

15. 3. Zpěv písní s Evou Filipovou

18. 8. Cestopisná přednáška Můj pobyt v Číně s Hannah Illing

23. 3. VELIKONOČNÍ KAVÁRNA V KONTAKTNÍM CENTRU

5. 4.

7. 4.

25. 8. Komentovaná prohlídka výstavy Retro v Národní muzeu

Komentovaná prohlídka historické budovy Národního
divadla

29. 8. Stimulační cvičení pro tělo a mozek s Hanou Čechovou

Kroužek vzpomínání s Věrou Roubalovou

5. 9.

Cestopisná přednáška Toskánsko s Violou Jakschovou

6. 9.

Německá konverzace s dobrovolnicí Nelou Karallus

11. 4. Stimulační cvičení pro tělo a mozek s Hanou Čechovou

8. 9.

14. 4. Kurz trénování paměti s Ivetou Luxovou
14. 4.

Slavnostní představení online výukové platformy
o nucené práci v Goethe institutu v Praze

22. 9.

28. 4. Stimulační cvičení pro tělo a mozek s Hanou Čechovou

9. 5.

27. 9. Zpěv písní s Evou Filipovou

Exkurze v Národní technická knihovně

29. 9. Odpoledne s anglickou literaturou

3. 10. Kroužek vzpomínání s Věrou Roubalovou

13. 5. Prohlídka Senátu Parlamentu České republiky, Praha

4. 10. Německá konverzace s dobrovolnicí Lenou Klingelhöfer

16. 5. Stimulační cvičení pro tělo a mozek s Hanou Čechovou

6. 10. Kavárna v Kontaktním centru – oslava 28. října

17. 5. Německá konverzace s dobrovolnicí Lenou Karallus

11. 10. Cestopisná přednáška Japonsko s Hannah Illing

18. 5. Zpěv písní s Evou Filipovou

12. 10. Kurz trénování paměti s Ivetou Luxovou

Přednáška Kulturní život židovských dětí a mládeže
v terezínském ghettu se Zdeňkem Lyčkou

13. 10. Odpoledne s anglickou literaturou s Violou Jakschovou

18. 10. Literární úterý se spisovatelem Josefem Dubnem

24. 5. Angličtina pro začátečníky s Oldřichem Pláteníkem

20. 10. Angličtina pro začátečníky s Oldřichem Pláteníkem

25. 5. Nordic walking a piknik ve Stromovce
31. 5.
2. 6.
6. 6.

8. 6.

9. 6.

Kavárna v Kontaktním centru s novou dobrovolnicí
Lenou Klingelhöfer

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

11. 5. Kurz trénování paměti s Ivetou Luxovou

19. 5.

Jeden z nás vypráví s Iljou Prokešem nuceně nasazeném
u firmy IG Farben v Osvětimi

Projekce filmů Křižovatka osudů. Život bývalých „dětí
20. 9. Přemysla Pittra“ v Národním pedagogickém muzeu
a knihovně J. A. Komenského

20. 4. Zpěv písní s Evou Filipovou

4. 5.

Komentovaná prohlídka česko-bavorské zemské výstavy
Císař Karel IV. 1316–2016 v Národní galerii

15. 9. Angličtina pro začátečníky s Oldřichem Pláteníkem

19. 4. Odpoledne s anglickou literaturou

Angličtina pro začátečníky s Oldřichem Pláteníkem

Kroužek vzpomínání s Věrou Roubalovou

14. 9. Kurz trénování paměti s Ivetou Luxovou

Vernisáž výstavy Ztracená paměť?
Místa nacistické nucené práce v České republice

26.4.

Německá konverzace s dobrovolnicí Hannah Illing

Angličtina pro začátečníky s Oldřichem Pláteníkem

17. 8. Kurz trénování paměti s Ivetou Luxovou

22. 3. Angličtina pro začátečníky s Oldřichem Pláteníkem

4. 4.

Snídaně na Prazelenině, komunitní zahradě
v Holešovicích

11. 8. Rozlučková kavárna s dobrovolnicí Nelou Karallus

17. 3. Odpoledne s anglickou literaturou

29. 3.

Komentovaná prohlídka Laboratoře ticha v Národním
zemědělském muzeu

24. 10. Stimulační cvičení pro tělo a mozek s Hanou Čechovou

Komentovaná prohlídka výstavy Velkorysost. Umění
obdarovat v Národní galerii

25. 10. Zpěv písní s Evou Filipovou

Cestopisná přednáška o Ukrajině s Ievgenem Kozinem,
dobrovolníkem Nadace Brücke/Most

27. 10. Německá konverzace s dobrovolnicí Lenou Klingelhöfer
2. 11.

Kroužek vzpomínání s Věrou Roubalovou
Kurz trénování paměti s Ivetou Luxovou

3. 11.

Odpoledne s anglickou literaturou

SLAVNOSTNÍ KONCERT OBĚTEM NACISMU
A PŘÁTELSKÉ SETKÁNÍ NA NĚMECKÉ AMBASÁDĚ

Setkání přeživších nacismu u kulatého stolu v Národní
technické knihovně

14. 6. Angličtina pro začátečníky s Oldřichem Pláteníkem

Slavnostní otevření putovní výstavy Paměť tváře /
3. 11. Tváře paměti …nejen nuceně nasazených, Národní
technická knihovna Praha

21. 6. Zpěv písní s Evou Filipovou

10. 11. Německá konverzace s dobrovolnicí Lenou Klingelhöfer

13. 6. Stimulační cvičení pro tělo a mozek s Hanou Čechovou
16. 6. Cestopisná přednáška Srí Lanka – zářivá slza Indie

9. 11. Kurz trénování paměti s Ivetou Luxovou
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gymnáziu na Praze 7 beseda se studenty. Ve škole jej uvítal i starosta Prahy 7 pan Jan Čižinský.
V listopadu se konala na střední škole v Praze
6 – Řepích vzpomínková akce na perzekuci studentů 17. listopadu 1939. Studenti si vyslechli
příběh jednoho z posledních žijících svědků nacistických represí PhDr. Vojmíra Srdečného a poté
mu mohli klást své dotazy. Záznam z besedy byl
vysílán 17. listopadu v hlavním zpravodajství ČT.

15.11. Odpoledne s anglickou literaturou s Violou Jakschovou

16.11. Zpěv písní s Evou Filipovou

22.11. Angličtina pro začátečníky s Oldřichem Pláteníkem
24.11.

Komentovaná prohlídka výstavy Jiří Anderle –
panoptikum v Obecním domě

28.11. Stimulační cvičení pro tělo a mozek s Hanou Čechovou
1. 12. Cestopisná přednáška o Kypru s Violou Jakschovou
5. 12. Kroužek vzpomínání s Věrou Roubalovou

7. 12. Zpěv vánočních písní s Evou Filipovou

8. 12. Německá konverzace s dobrovolnicí Lenou Klingelhöfer

14.12. Kurz trénování paměti s Ivetou Luxovou

NÁZORY A POSTŘEHY NÁVŠTĚVNÍKŮ

19.12. Stimulační cvičení pro tělo a mozek s Hanou Čechovou

Živá paměť – nám dává v stáří ještě sílu žít – radost
a vnímání z daru života – být, ještě něco dobrého činit
anebo prospět v prospěch společnosti. Živá paměť obohacuje naši sílu k dalšímu životu nás starých – děkujeme – potřebujeme Vás.
Miloš Dobiáš, bývalý nuceně nasazený v nacistickém
Německu

15.12. ADVENTNÍ KAVÁRNA S ŽIVOU HUDBOU

O činnost pražského centra panuje setrvale
velký zájem, mnozí návštěvníci navštěvují téměř všechny akce. V roce 2016 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.
Vedle pravidelných akcí pro návštěvníky se
nám v roce 2016 podařilo uskutečnit řadu
nových akcí i díky projektu Speciální sociální
péče o přeživší nacismu v České republice, který byl podpořen Nadací ČEZ (viz popis tohoto
projektu v samostatné kapitole).
Stejně jako v předchozích letech, i v roce 2016
jsme uspořádali Slavnostní koncert obětem nacismu (viz Významné události roku 2016).
Kontaktní centrum naplňuje své poslání i v mezigeneračním dialogu. Ve spolupráci s Nadací
Brücke/Most pořádáme setkání s pamětníky
nacistického pronásledování a mladými lidmi
z Německa. V rámci pobytu Ing. Huga Maroma
v České republice byla uspořádána na Přírodním
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Od doby založení Živé paměti jsem se různých akcí
ráda zúčastnila, a moc mi chybí, že teď trávím čas
v ordinacích a v nemocnicích. Věřím, že se „polepším“
a že mi bude dopřáno zase do YMCY chodit. Jsem ráda,
když mi pošlete program, mohu jít v duchu s Vámi.
Zatím Vám za všechny společné chvilky děkuji. Zdar
Vašemu úsilí, jen pokračujte.
Hanka Hnátová, přeživší šoa

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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ČINNOST V ROCE 2016

V průběhu roku 2016 si mohli návštěvníci
českobudějovického centra vybrat z celkem
24 různých aktivit (viz tabulka č. 1).
TABULKA Č. 1

Přehled aktivit RKC České Budějovice

5. 1.

OBSAH SETKÁNÍ

Slavnostní novoroční setkání

19. 1. Německá konverzace
9. 2.

Bezpečí pro seniory – Beseda se zástupci Městské policie
v ČB

23. 2. Německá konverzace
8. 3.

Autorské odpoledne

22. 3. Velikonoční kavárna
12. 4.

Beseda se zástupci Hasičského záchranného sboru
v Českých Budějovicích

26. 4. Německá konverzace

10. 5. Německá konverzace

17. 5. Pamětnická kavárna – z pamětí pana Václava Pelikána
7. 6.

Německo a naše Johanna

21. 6. Slavnostní 7. výroční setkání
12. 7.

Vltavíny a jiná přírodní skla, Příběh města České
Budějovice

REGIONÁLNÍ KONTAKTNÍ CENTRUM
OLOMOUC
—Zahájilo činnost dne 23. 4. 2009.
—Pravidelná setkání (1–2x v měsíci) probíha-

jí 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 m. Olomouc, jenž nám bezplatně poskytuje zázemí ke společnému setkávání.
ČINNOST V ROCE 2016

V průběhu roku 2016 si mohli návštěvníci olomouckého centra vybrat z 28 různých aktivit
(viz tabulka č. 2). Tyto akce jsou pečlivě zaznamenány písmem i obrazem v kronice vedené
pravidelnou návštěvnicí olomouckého centra
paní Marií Jedličkovou, které tímto děkujeme.
TABULKA Č. 2

Přehled aktivit RKC Olomouc 2016

26. 7. Německá konverzace
23. 8. Rozlučková kavárna

Beseda u kulatého stolu a slavnostní otevření putovní
12. 9. výstavy Paměť tváře / Tváře paměti …nejen nuceně
nasazených. Vědecká knihovna České Budějovice
27. 9. Dobrovolníci na pomoc obětem nacismu

11. 10. Německá konverzace
25. 10.
2. 11.

Pamětnická kavárna na téma: Vznik samostatného
československého státu

SLAVNOSTNÍ KONCERT OBĚTEM NACISMU
A PŘÁTELSKÉ SETKÁNÍ NA NĚMECKÉ AMBASÁDĚ

15. 11. Komentovaná prohlídka úpravny vody Plavy
29. 11. Německá konverzace
6. 12. Německá konverzace

13. 12.

Slavnostní setkaní k oslavě adventu
a židovských svátků světel Chanuky

OBSAH SETKÁNÍ

14. 1.

Slavnostní novoroční setkání a oslava 90. narozenin
paní Milady Štěpánkové

28. 1. Literární čtvrtky U Hradeb

11. 2. Makedonie – cestopisná přednáška s promítáním
25. 2. Literární čtvrtky U Hradeb

10. 3. Retro-kavárna na téma Mezinárodní den žen
24. 3. Velikonoční kavárna

14. 4. Zdravá výživa

28. 4. Literární čtvrtky U Hradeb

30. 4. Zákřov – vzpomínková akce na vypálení obce nacisty
1. 5.

2. 5.
5. 5.

8. 5.

Javoříčko – vzpomínková akce na vypálení obce nacisty

Lazce-Střelnice – pietní akt u příležitosti výročí popravy
občanů města Přerov

Jom ha šoa: Den vzpomínání na oběti holocaustu
Den vítězství: Vzpomínkové akty

12. 5. Literární kavárna: Druhá světová válka v literárních dílech
9. 6.

Slavnostní setkání u příležitosti 7. výročí činnosti RKC
Olomouc

23. 6. Německo a naše Sonja

14. 7. Celodenní výlet do Prostějova
28. 7. Německo a naše Sonja

11. 8. Rozarium a botanická zahrada Flora
21. 9.

Dny židovské kultury Olomouc – přednáška – Dr. Aliza
Lavie: „Hodiny zbožnosti“

22. 9. Dobrovolníci na pomoc obětem nacismu
23. 9.

Dny židovské kultury Olomouc – Setkání a beseda
s Ing. Hugo Maromem

6. 10. Oslava 80. narozenin Ing. Jana Bartoně
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20. 10. Německé konverzace s Mirijam
2. 11.

SLAVNOSTNÍ KONCERT OBĚTEM NACISMU
A PŘÁTELSKÉ SETKÁNÍ NA NĚMECKÉ AMBASÁDĚ

Beseda u kulatého stolu a slavnostní otevření putovní
výstavy Paměť tváře / Tváře paměti …nejen nuceně
1. 12.
nasazených. Vědecká knihovna Univerzity Palackého,
Olomouc
8. 12.

Slavnostní setkání k oslavě adventu
a židovských svátků světel Chanuky

15. 12. Německá konverzace s Mirijam

TABULKA Č. 3

Přehled aktivit RKC Ostrava 2016
OBSAH SETKÁNÍ

13. 1. Slavnostní novoroční setkání

17. 2. Makedonie – cestopisná přednáška s promítáním
16. 3. Retro-kavárna na téma Mezinárodní den žen
13. 4. Velikonoční kavárna

18. 5. Kavárna pro pamětníky
15. 6.
20. 7.

Slavnostní setkání u příležitosti 7. výročí činnosti RKC
Ostrava

Návštěva populárně naučného centra Velký Svět techniky
v oblasti Dolních Vítkovic

17. 8. Eva Kell vypráví…

21. 9. Dobrovolníci na pomoc obětem nacismu

19. 10.
2. 11.
23. 11.
14. 12.

Kavárna pro pamětníky na téma: 28. říjen 1918 – vznik
samostatného Československa

SLAVNOSTNÍ KONCERT OBĚTEM NACISMU
A PŘÁTELSKÉ SETKÁNÍ NA NĚMECKÉ AMBASÁDĚ
Promítání dokumentárního filmu Petra Záruby
Zvláštní akce Studenti

Slavnostní setkaní k oslavě adventu a židovských
svátků světel Chanuky

REGIONÁLNÍ KONTAKTNÍ CENTRUM
OSTRAVA

REGIONÁLNÍ KONTAKTNÍ CENTRUM
ÚSTÍ NAD LABEM

—Zahájilo činnost 16. 6. 2009.
—Pravidelná setkání (1x v měsíci) probíha-

—Stálou činnost zahájilo 12. 10. 2010,

jí ve středu od 14 do 16 hod. v prostorách
charitního střediska Gabriel, Čujkovova 40a,
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 2016

V roce 2016 se v ostravském kontaktním centru uskutečnilo celkem třináct setkání (viz tabulka č. 3).

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 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 2016

V roce 2016 se nám v ústeckém centru podařilo uspořádat celkem 24 setkání (viz tabulka
č. 4).
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89 společenských, kulturních a vzdělávacích
akcí. Celková návštěvnost Regionálních kontaktních center dosáhla čísla 1197 (viz tabulka č. 5).

TABULKA Č. 4

Přehled aktivit RKC Ústí nad Labem, 2016
OBSAH SETKÁNÍ

11. 1. Slavnostní novoroční setkání

TABULKA Č. 5

25. 1. Trénování paměti

Přehled aktivit RKC dle regionů, 2016

15. 2. Bylinky s Venuší

25. 2. České Švýcarsko očima Václava Sojky

REGION

14. 3. Retrokavárna na téma Mezinárodní den žen

ČESKÉ BUDĚJOVICE

3. 3.

Beseda se senátorem Jaroslavem Doubravou

POČET ÚČASTNÍKŮ

ÚSTÍ N/LABEM		24		326

19. 3. Velikonoční trhy
4. 4.

POČET AKCÍ
24		

236

OSTRAVA		13		357

Velikonoční kavárna

OLOMOUC		28		278

18. 4. Představení Regionální obce Slováků v ČR

CELKEM RKC		89		1197

13. 5. Prohlídka sídla Senátu Parlamentu České republiky, Praha

SPOLEČNÁ AKCE KONTAKTNÍCH CENTER
PRO OBĚTI NACISMU A MEZIGENERAČNÍ DIALOG

30. 4. Koncert: černošské gospely
30. 5. Grilování v Církvicích

13. 6. Pamětnická kavárna

Zástupci všech regionálních center se dne
2. listopadu 2016 sjeli do Prahy, aby se zde
připojili k návštěvníkům pražského centra
a společně se zúčastnili Slavnostního koncertu pro oběti nacismu. Koncert jsme uspořádali
ve spolupráci s velvyslanectvím Spolkové republiky Německo v jeho sídle – Lobkovickém
paláci – který si mohli návštěvníci koncertu
po hudebním zážitku a drobném pohoštění
prohlédnout.

25. 6. Zlatá éra francouzského šansonu
7. 7.

Plavba lodí po Labi

2. 9.

Šestý ústecký den porcelánu

15. 8. Rozlučková kavárna – opékání špekáčků
19. 9. Dobrovolníci na pomoc obětem nacismu
3. 10. Kavárna – narozeninová oslava

24. 10. Vzpomínková kavárna
2. 11.

SLAVNOSTNÍ KONCERT OBĚTEM NACISMU
A PŘÁTELSKÉ SETKÁNÍ NA NĚMECKÉ AMBASÁDĚ

7. 11. Bylinky s Venuší
21. 11.
19. 12.

Slavnostní setkání u příležitosti 6. výročí činnosti RKC
Ústí nad Labem

Slavnostní setkaní k oslavě adventu a židovských
svátků světel Chanuky

CELKOVÉ VÝSLEDKY
REGIONÁLNÍCH KONTAKTNÍCH CENTER

V průběhu roku 2016 se návštěvníci všech čtyř
Regionálních kontaktních center pro oběti nacismu a mezigenerační dialog zúčastnili celkem
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DOBROVOLNÍCI POMÁHAJÍ
OBĚTEM NACISMU
Projekt od počátku významně podporuje německá spolková nadace Připomínka, odpovědnost a budoucnost (Stiftung EVZ) a 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.
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.
CÍLOVÁ SKUPINA

Přímými uživateli služeb dobrovolníků jsou přeživší oběti nacistického bezpráví žijící v lokalitách
Praha, Olomouc /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 pedagogický doprovod ze strany Živé paměti probíhá
dle zásad Evropské dobrovolné služby a ASF.
Jádrem těchto zásad je všestranný rozvoj

osobnosti dobrovolníků pomocí aktivit v oblasti neformálního a informálního vzdělávání,
jako jsou workshopy se zaměřením na lidská
práva a sociální inkluzi apod.
ČINNOST V ROCE 2016

I v roce 2016 se naši dobrovolníci věnovali
klientům, tak jako v předchozích letech, v domácím prostředí klientů i v rámci vzdělávacích
a společenských aktivit konaných v Kontaktních
centrech. Každý dobrovolník má na starost 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 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 přednáškami
o místech, odkud pochází.
Díky dobré
spolupráci
s ASF jsme od
září 2016 hostili 4 dobrovolnice v regionech
a jednu dobrovolnici v Praze.
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KONSORCIUM NEVLÁDNÍCH
ORGANIZACÍ VE PROSPĚCH
SENIORŮ, ZEJMÉNA OBĚTÍ
NACISMU 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 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, 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:
—pomoci obětem nacismu prožít jejich poslední roky důstojně v jejich domovech či
jiném adekvátním prostředí
— zabránit 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 poli-

tické úrovni a 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:
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— 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
a / nebo jiný druh zdravotního omezení, a dále
manželé/manželky, vdovy a vdovci po těchto
osobách.

ČLENOVÉ KONSORCIA
A OBLAST JEJICH PŮSOBNOSTI

Zatímco Živá paměť poskytuje poradenské,
asistenční a aktivizační služby seniorům, zejména obětem nacismu, v jejich domácím prostředí, Charita poskytuje 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 projektová 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 působí Živá
paměť rovněž v regionu České Budějovice a Tábor, kde převzala péči o klienty Barevných dětí,
jež odstoupily od spolupráce na projektu.
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Poskytované služby
— osobní asistenci a doprovod klientů k lékaři,
do nemocnice, rehabilitačního centra, návštěvy
nemocných klientů v nemocnici, donáška potřebných věcí a organizace 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 internet a používání
e-mailu
— terapeutické aktivity, např. společné vaření
a pečení, zahradničení, čtení, zpívání, hraní
stolních her, ergo – terapie (různé druhy ručních prací dle individuálních přání a potřeb
klientů)
CHARITA

Věcná působnost

— poskytovatel sociálních služeb

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
Poskytované služby
— různé druhy terapií, např. ergoterapie, psychoterapie, aromaterapie, arteterapie, (muziko
terapie, kreslení / malování, terapeutické vaření a pečení, atd.)
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— duševní a kognitivní rehabilitace, např. vý-

cvik 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 ROK 2016
ŽIVÁ PAMĚŤ

Největší zájem byl v roce 2016, stejně jako
v předešlých letech, o popovídání 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 poskytla v průběhu roku 2016
šedesáti klientům celkem 3741 individuálních
intervencí v celkové časové dotaci 112238 minut (viz tabulka č. 1).
TABULKA Č. 1

POČET INDIVUDUÁLNCÍCH INTERVENCÍ, KLIENTŮ

A ČASOVÁ DOTACE DLE REGIONŮ
REGION

POČET
INDIVIDUÁL.
INTERVENCÍ

ČASOVÁ
DOTACE
(V MINUTÁCH)

POČET
KLIENTŮ

1828

54826

28

295

8 840

9

Olomouc a Prostějov

769

23092

7

Ostrava a Havířov

148

4450

4

701

21030

12

3741

112238

60

Praha a Hradec
Králové
České Budějovice
a Tábor

Ústí nad Labem
Celkem

POZNÁMKA K TABULCE Č. 1

Standardní intervence trvá 30 minut. Obvykle taková časová dotace není dostatečně dlouhá, aby uspokojila všechny potřeby klienta,
takže je poskytnuto několik na sebe navazujících intervencí.

CHARITA

Charita poskytla v roce 2016 ve svých devíti
domovech celkem 4008 aktivit (z toho 3071
skupinových a 937 individuálních). Celková návštěvnost dosáhla čísla 22101 a celková časová
dotace činila 180969 minut (viz tabulka č. 2).
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TABULKA Č. 2

POČET AKTIVIT, ÚČASTNÍKŮ A ČASOVÁ DOTACE V JEDNOLTIVÝCH DOMOVECH
MÍSTO / DOMOV

POČET AKTIVIT
Skupinové

Individuální

POČET ÚČASTNÍKŮ
Celkem

Skup. aktivity

ČASOVÁ DOTACE (V MINUTÁCH)

Indiv. aktivity

Celkem

Skup. aktivity

Indiv. aktivity

Celkem

Bohumín, Dům
pokojného stáří
sv. Františka

188

353

541

1 141

615

1 756

11 000

9 500

20 500

Veselí nad Lužnicí,
Dům sv. Františka

364

0

364

2 760

0

2 760

38 855

0

38 855

Javorník, Domov
pokojného stáří
sv. Františka

781

0

781

2 369

0

2 369

29 759

0

29 759

Liberec, Domov
svatého Vavřince
v Chrastavě

109

0

109

332

0

332

1 770

0

1 770

Ostrava, Charitní
dům sv. Alžběty

163

181

344

1 417

243

1 660

19 435

6 625

26 060

Uherské Hradiště,
Domov pokojného
stáří Boršice

225

0

225

2 331

0

2 331

19 380

0

19 380

Ústí nad Labem,
Dům pokojného
stáří svaté Ludmily

629

0

629

6 074

0

6 074

16 190

0

16 190

Pilsner, Domov
pokojného stáří
svaté Alžběty

91

0

91

762

0

762

10 920

0

10 920

Brno, Domov
pokojného stáří
Kamenná

521

403

924

3 438

619

4 057

33 660

13 620

47 280

3 071

937

4 008

20 624

1 477

22 101

180 969

29 745

210 714

CELKEM

POZNÁMKA K TABULCE Č. 2

Standardní intervence trvá 30 minut. Obvykle taková časová dotace není dostatečně dlouhá, aby uspokojila všechny potřeby klienta,
takže je poskytnuto několik na sebe navazujících intervencí.

ODBORNÝ PROJEKTOVÝ
WORSKHOP
Dne 8. dubna 2016 proběhl v prostorách Živé
paměti za účasti zástupců všech projektových
partnerů zapojených do projektu NGO Konsorcia celodenní odborný workshop pod názvem:
Učením se z historie ke zvýšení kvality po
skytování sociálních služeb seniorům, zejmé
na obětem nacionálního socialismu.
HLAVNÍ CÍLE WORKSHOPU:
— Na základě představení různých forem nacis-

oběti nacismu mezi ostatními seniory – obyvateli charitních domovů zapojených do projektu.
— Na základě prezentace a následné diskuse
nalézt společný konsensus pojmu oběť nacismu
– identifikace dosud neznámých obětí nacismu
bude sloužit k jejich zapojení do projektu.
— Prezentací dosavadních projektových výsledků a následnou diskusí přispět k přenosu
a sdílení Best Practices.
— Prohloubením vzájemné informovanosti a spolupráce mezi členy Konsorcia přispět k vědomí
společné zodpovědnosti za úspěch projektů.
Všech vytyčených cílů bylo dosaženo,
a workshop tak významně přispěl k úspěšnému průběhu projektu, jakož i posílení odborných kompetencí jednotlivých účastníků a prostřednictvím i jejich mateřských organizací.

tické perzekuce obyvatelstva v českých zemích
během 2. světové války umožnit účastníkům
workshopu hlubší vhled do problematiky nacionálního socialismu/nacismu a současně jim
poskytnout praktický návod, jak rozpoznat
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PAMĚŤ TVÁŘE /
TVÁŘE PAMĚTI
…NEJEN NUCENĚ
NASAZENÝCH

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

ŽIVOTNÍ PŘÍBĚHY OBĚTÍ NACISMU,
JEJICH AKTUÁLNÍ ŽIVOTNÍ SITUACE
A POTŘEBY

CÍLOVÁ SKUPINA

CÍLOVÁ SKUPINA

V rámci tohoto ročního projektu jsme podpořili přeživší nacismu v České republice, cca 400
osob, kteří byli za 2. světové války vězněni v táborech, deportováni na nucené práce nebo jinak
pronásledovány z rasových, náboženských či
politických důvodů. Projekt byl realizován v pěti
krajích ČR, v kterých zajišťujeme poradenské
a asistenční služby v sociální oblasti obětem
nacistického pronásledování a poskytujeme jim
odborné sociální poradenství.
CÍL PROJEKTU

Cílem projektu je podpořit, rozšířit a zkvalitnit nabídku aktivit Kontaktních center pro
oběti nacismu a mezigenerační dialog v Praze,
Olomouci, Ústí nad Labem, Ostravě a Českých
Budějovicích, umožnit účast na těchto aktivitách klientům s omezenou mobilitou a zajistit
jim individuální pomoc.
ČINNOST V ROCE 2016

Díky podpoře Nadace ČEZ byly do dubna 2016
uskutečněny i společensko-kulturní a vzdělávací setkání s lektory v Kontaktních centrech pro
oběti nacismu a mezigenerační dialog v Praze,
Olomouci, Ústí nad Labem, Ostravě a Českých
Budějovicích. Návštěvníci Kontaktního centra
v Praze mohli využít i nabídku psychoterapeutických služeb. Služby byly určeny rovněž
rodinným příslušníkům a osobám, které o tyto
oběti pečují. Vedlejším efektem projektu
byl i rozvoj dobrovolnictví, účastnilo se jej
cca 10 dobrovolníků (mládež i senioři).
V průběhu celého projektového roku byly
uskutečněny individuální návštěvy imobilních
klientů sociálními pracovníky či dobrovolnicí
v jejich domácím prostředí.
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Putovní portrétní fotografická výstava je určena především pro veřejnost České republiky, seniory, rodiny seniorů, pečovatele, média, představitele místní správy a samosprávy, zástupce
neziskových organizací a akademické obce.
CÍL PROJEKTU

Putovní fotografická výstava Paměť tváře / Tváře
paměti …nejen nuceně nasazených a související
tematické besedy u kulatého stolu si kladly za cíl
seznámit veřejnost prostřednictvím životních
příběhů jedenácti přeživších obětí nacismu s různými formami nacistické perzekuce a zejména
upozornit veřejnost na aktuální životní situaci
a potřeby přeživších obětí nacistické perzekuce
v České republice.
Naším cílem bylo, aby se politici, média a veřejnost více zajímali o osud ohrožené skupiny
seniorů 80+ a hledali společně účinné způsoby,
jak těmto seniorům zajistit důstojné podmínky,
v nichž by mohli prožít poslední roky života.
PRŮBĚH PROJEKTU

Portrétní fotografie 11 mužů a žen, doplněné
o stručný popis jejich osudu za druhé světové
války, stejně jako jejich současné životní situace,
byly nafoceny v letech 2008 – 2009 fotografkou
Janou Stachovou. Fotografie přibližují návštěvníkům osobní rovinu utrpení českých obětí během
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druhé světové války. Vystavené fotografie se
snaží upozornit na problémy, se kterými se naší
společností ne zcela doceněné oběti nacismu
potýkají v dnešní době, a zároveň se snaží poukázat na to, jak se tito lidé statečně vyrovnávají
se svojí nelehkou životní zkušeností.
Výstava byla prezentována ve Vědecké knihovně
České Budějovice, Národní technické knihovně
Praha a Vědecké knihovně v Olomouci.

Cílenou osvětovou a informační prací s veřejností v nejširším slova smyslu se nám podařilo
upozornit na nelehkou životní situaci a potřeby
přeživších obětí nacismu, které jsou mnohdy
dodnes konfrontovány s fyzickými a psychickými
následky nacistického pronásledování, jež utrpěly
v období druhé světové války.
Podařilo se sensibilizovat veřejnosti vůči této
obzvláště zranitelné skupině seniorů 80+, jednak k aktivizaci veřejnosti – v ideálním případě
se zvýší počet dobrovolníků, kteří se různou
formou zapojí do aktivit provozovaných naší
společností ve prospěch přeživších, případně do
činnosti dalších vhodných subjektů, které působí
ve prospěch přeživších obětí nacismu.
V širším kontextu projekt přispěl 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.

BESEDY U KULATÉHO STOLU

Byly nedílnou součástí putovní výstavy a předcházely slavnostnímu zahájení samotné výstavy.
Na těchto besedách bylo poukázáno na aktuální životní situaci českých přeživších nacismu
a byly diskutovány různé možnosti zajišťování
oprávněných potřeb této cílové skupiny, s důrazem na zvýšení společenského statusu těchto
osob, zajištění jejich kontaktu se společenským
prostředím v místě bydliště včetně uspokojování jejich duchovních potřeb.
Přidanou hodnotou všech výše zmíněných aktivit byla účast samotných přeživších a dobrovolníků, kteří se prostřednictvím Živé paměti zapojují
do péče o přeživší oběti nacismu.
VÝSLEDKY DOSAŽENÉ V ROCE 2016

Prostřednictvím putovní fotografické výstavy
a besed u kulatého stolu se nám podařilo přispět ke zlepšení pozitivního obrazu seniorů,
zejména přeživších obětí nacistické perzekuce,
a zlepšit podvědomí veřejnosti o aktuální životní situaci a potřebách této specifické skupiny seniorů. Zároveň jsme se snažili veřejnost
povzbudit k tomu, aby se v rámci možností
více zapojila do péče o tuto skupinu nejstarších seniorů, např. prostřednictvím dobrovolnictví.
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Projekt Paměť tváře / Tváře paměti …nejen nuceně nasazených – životní příběhy obětí nacismu,
jejich aktuální životní situace a potřeby podpořilo v roce 2016 finanční dotací Ministerstvo práce
a sociálních věcí ČR.
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PRŮBĚH PROJEKTU

Informační
a vzdělávací
činnost

Také v roce 2016 byl celý vzdělávací program
postaven na prezentaci multimediální přednášky o dějinách Romů a romském holocaustu,
jejíž součástí je audiovizuální záznam osobního příběhu paní Emílie Machálkové, pamětnice romského holocaustu.
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 každá škola, která
se projektu zúčastnila, bezplatně.
I v roce 2016 jsme monitorovali názory mladých lidí a učitelů na náš projekt a na romskou tematiku a rasismus v České republice.

ZMIZELÍ
ROMOVÉ
A ROMOVÉ DNES

VÝSLEDKY DOSAŽENÉ V ROCE 2016

CÍLOVÁ SKUPINA

Žáci druhého stupně základních škol, studenti
středních a vysokých škol a pedagogové těchto škol.
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.
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Během roku 2016 se nám podařilo uskutečnit 12 setkání na základních a středních
školách s celkovou účastí 409 žáků a 36 pedagogů.
Projekt Zmizelí Romové a Romové dnes
podpořilo v roce 2016 finanční dotací Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR
a Nadační fond obětem holocaustu.
Více informací o projektu naleznete na našich internetových stránkách www.kapura.cz.
Partnerem projektu je Muzeum romské kultury v Brně.
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PRŮBĚH PROJEKTU

ZÁŽITKOVÝM UČENÍM PROTI
PRAVICOVÉMU EXTREMISMU
I v roce 2016 pokračoval vzdělávací program
Zážitkovým učením proti pravicovému extremismu, jehož součástí je beseda s pamětníky
nacistického pronásledování za druhé světové
války.
CÍLOVÁ SKUPINA

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

Vzdělávací program je rozdělen do dvou částí.
V prvním části historik prezentuje přednášku,
která pamětníka uvede do historických souvislostí. V druhé části programu je dám prostor
prezentaci osobního příběhu pamětníka nacistického pronásledování za 2. světové války.
Závěr programu ukončen besedou se všemi
zúčastněnými.
Moderaci celého vzdělávacího programu zajišťuje pracovník Živé paměti, který se tak stává
prostředníkem mezi pamětníky a studenty.
Formou zážitkového učení jsou mladí lidé
konfrontováni s morálně silnými a příkladnými
hodnotovými postoji osob nacistického pronásledování. Sekundárním přínosem projektu je
posílení mezigenerační solidarity.
V rove 2016 jsme spolupracovali s pamětníky
JUDr. Reném Šírkem a Česlavem Roubíčkem
(nuceně nasazeni v Hamburku), PhDr. Vojmí
rem Srdečným (student 17. 11. 1939, vězněn
v KT Sachsenhausen) a paní Doris Grozdanovi
čovou (vězněna v ghettu Terezín, rasové
pronásledování).

CÍLE PROJEKTU

Vzdělávací program si klade za cíl zlepšení
dovedností studentů základních, středních
i vysokých škol v ČR rozpoznat průvodní znaky extrémistických hnutí, zvláště pravicových
a napomoci stát se proti nim rezistentním.
Celá koncepce projektu, jehož součástí jsou
unikátní výpovědi pamětníků nacistické perzekuce, přispívá k zvýšení prevence patologických jevů u mládeže, jako je extremismus,
xenofobie a rasismus.

VÝSLEDKY DOSAŽENÉ V ROCE 2016

V průběhu roku 2016 jsme vzdělávací program
realizovali v devíti školách. Programu se zúčastnilo 461 studentů a 41 pedagogů.
Projekt Zážitkovým učením proti pravicovému
extremismu podpořila v roce 2016 nadačním
příspěvkem Nadace ČEZ.
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ONLINE VÝUKOVÁ
PLATFORMA
NUCENÁ PRÁCE 1939–1945.
PŘÍBĚHY PAMĚTNÍKŮ
VE VÝUCE
V roce 2016 pokračovala práce na přípravě
inovativní pomůcky pro výuku moderních dějin
na školách – online výukové platformy Nucená
práce 1939–1945. Příběhy pamětníků ve výuce.
Živá paměť na projektu pracovala od září 2014
a výukové materiály, které v jeho rámci vznikly,
představila veřejnosti na prezentaci v Goethe-Institutu v Praze dne 4. května 2016.
OBSAH VÝUKOVÉ PLATFORMY

Online výuková platforma se věnuje především
období druhé světové války, s tematickým zaměřením na nucenou a tzv. otrockou práci. Časově
přesahuje také do poválečného období, především do roku 1968, kdy někteří pamětníci reflektují události související s okupací tehdejšího
Československa armádami Varšavské smlouvy.
Výukové materiály jsou postaveny na sedmi filmových výpovědích pamětníků (cca 25 minut).
Vybrané rozhovory reprezentují hlavní skupiny
obětí nacistického režimu z českých zemí, od
civilně nuceně nasazených po vězně koncentračních táborů. Každý filmový rozhovor je doprovázen historickými dokumenty, fotografiemi a úkoly pro žáky. Informační film o nucené
práci (35 min.), fotografie, archivní dokumenty,
online lexikon a časová osa pomáhají zasadit
všechna interview do historického kontextu.
Didaktické komentáře usnadňují pedagogům
využití platformy ve výuce. To vše v rámci přehledného online výukového prostředí.
Výuková platforma najde díky širokému záběru
témat, která pamětníci v rozhovorech zmiňují,
uplatnění nejen v hodinách dějepisu, ale také
v dalších předmětech, jako jsou základy společenských věd, občanská nauka a výchova, etika,
literatura nebo výtvarná výchova. Materiály lze
dobře využít jak v běžné výuce, tak v projektovém vyučování nebo na seminářích. Cílovou
skupinou jsou žáci vyšších ročníků druhého
stupně základních škol, studenti středních škol
a gymnázií, a také studenti pedagogických škol
a pedagogických fakult na univerzitách.
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Výuková platforma vznikla ve spolupráci s Cen
trem pro digitální systémy (CeDiS) Svobodné
univerzity Berlín, které připravilo technické
řešení platformy a zároveň poskytlo odborné
poradenství při tvorbě výukových materiálů.
Z české strany se na projektu podíleli vedle
Živé paměti také odborníci z Pedagogické fa
kulty UK Praha, didaktici a pedagogové z praxe. Projekt byl realizován za finanční podpory
berlínské nadace Připomínka, odpovědnost
a budoucnost (Stiftung EVZ).
VEŘEJNÁ PREZENTACE VÝUKOVÉ PLATFORMY

Dne 4. května 2016 se v Goethe-Institutu
v Praze uskutečnila veřejná prezentace online
výukové platformy Nucená práce 1939–1945.
Příběhy pamětníků ve výuce. Slavnostního zahájení provozu výukového portálu se zúčastnili
zástupci nadace EVZ, která projekt financovala,
partneři a spoluautoři platformy z Centra pro
digitální systémy Svobodné univerzity Berlín,
zástupci Česko-německého fondu budoucnosti,
zástupce Odboru vzdělávání MŠMT a novináři. Dále se akce zúčastnili – vedle hostů z řad
veřejnosti – také studenti gymnázií se svými
učiteli, kteří se podíleli na testování platformy.
Od této chvíle je výuková platforma zdarma
přístupná veřejnosti na webových stránkách
www.nucenaprace.cz.

Prezentace výukové platfomy 4. 5. 2017
v Goethe-Institutu v Praze.

TIŠTĚNÁ PŘÍRUČKA PRO UČITELE

Online verzi výukové platformy doprovází tištěný sešit Příručka pro učitele k online výukovému prostředí, který je průvodcem online
výukovými materiály. Nabízí informační texty,
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odborné studie, didaktické komentáře a modely využití platformy
ve výuce. V elektronické
podobě je příručka učitelům k dispozici ke stažení ve formátu pdf na
stránkách výukové platformy www.nucenapra
ce.cz (po registraci jako
vyučující).
Tištěná doprovodná publikace k online výukovému prostředí

VZDĚLÁVACÍ SEMINÁŘE
K ONLINE VÝUKOVÉ
PLATFORMĚ
Od března 2016 začala Živá paměť připravovat
vzdělávací semináře k využití online výukové
platformy ve výuce. Semináře byly určeny učitelům a pedagogickým pracovníkům druhého
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stupně základních škol, středních škol a gymnázií, vyučujícím na pedagogických fakultách
univerzit, pracovníkům muzeí a památníků,
stejně jako budoucím učitelům.
První semináře se uskutečnily v květnu 2016
po spuštění platformy. Do konce roku 2016 se
konalo celkem devět seminářů v Praze a jednotlivých regionech České republiky. V rámci
těchto celodenních akreditovaných odborných
seminářů se jejich účastníci naučili s online
platformou efektivně pracovat. Semináře získaly akreditaci MŠMT v rámci dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků (č.j. MSMT26156/2015-1-813) a účastníci obdrželi osvědčení o absolvování semináře. Termíny konání
seminářů byly vypsány na webových stránkách
Živé paměti www.zivapamet.cz a na stránkách
www.moderni-dejiny.cz. Další semináře jsou
naplánovány pro rok 2017.
Projekt seminářů pro učitele na školách a pedagogické pracovníky vzdělávacích institucí
finančně podpořila nadace Připomínka, odpovědnost a budoucnost (Stiftung EVZ).
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7.

6.

5.

4.

3.

2.

1.

A.I.

A.

AKTIVA

54

4.

3.

2.

1.

A.II.

55

Drobný dlouhodobý hmotný majetek

Ostatní dlouhodobý hmotný majetek

Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek

Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek

Dlouhodobý finanční majetek celkem

Podíly - ovládaná nebo ovládající osoba

Podíly - podstatný vliv

Dluhové cenné papíry držené do splatnosti

Zápůjčky organizačním složkám

Ostatní dlouhodobé půjčky

Ostatní dlouhodobý finanční majetek

Oprávky k dlouhodobému majetku celkem

nehmotným výsledkům výzkumu a vývoje

softwaru

ocenitelným právům

drobnému dlouhodobému nehmotnému majetku

ostatnímu dlouhodobému nehmotnému majetku

stavbám

samostatným hmotným movitým věcem a souborům hmotných…

pěstitelským celkům trvalých porostů

základnímu stádu a tažným zvířatům

drobnému dlouhodobému hmotnému majetku

ostatnímu dlouhodobému hmotnému majetku

8.

9.

10.

A.III.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

A.IV.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

Dospělá zvířata a jejich skupiny

14.
15.
16.
17.
18.
19.
B.III.

(061) 022

(062) 023

(063) 024

(066) 025

(067) 026

(069) 027

7.

(082) 036

(089) 040

2.

6.

(081) 035

(088) 039

5.

(079) 034

1.

4.

(078) 033

(086) 038

3.

(074) 032

B.IV.

2.

(073) 031

(085) 037

1.

(072) 030

-78

13.

021

-78

Krátkodobý finanční majetek celkem

12.

(052) 020

-78

Opravná položka k pohledávkám

11.

(042) 019

-78

Nároky na dotace a ost. zúčt. s rozp. orgánů územ. sam. celků

10.

(029) 018

029

Nároky na dotace a ost. zúčt. se státním rozpočtem

9.

(028) 017

AKTIVA CELKEM

Příjmy příštích období

Náklady příštích období

Jiná aktiva celkem

Peníze na cestě

Ostatní cenné papíry

Dlužné cenné papíry

Majetkové cenné papíry

Peněžní prostředky na účtech

Ceniny

Peněžní prostředky v pokladně

Dohadné účty aktivní

Jiné pohledávky

Pohledávky z emitovaných dluhopisů

Pohledávky z pevných termínových operací a opcí

ř. 1 + 41

Pohledávky za společníky sdruženými ve společnosti

Ostatní daně a poplatky

Daň z přidané hodnoty

Ostatní přímé daně

Daň z příjmu

8.

(026) 016

Pohledávky za instit. soc. zabezp. a zdrav. poj.

Pohledávky za zaměstnanci

Ostatní pohledávky

7.

6.

(022) 014

Hmotné movité věci a jejich soubory

78

5.

(021) 013

Stavby

Poskytnuté provozní zálohy

Pohledávky za eskontované cenné papíry

Směnky k inkasu

Odběratelé

Pohledávky celkem

Poskytnuté zálohy na zásoby

Zboží na cestě

Zboží na skladě a v prodejnách

Mladá a ostatní zvířata a jejich skupiny

(025) 015

4.

(032) 012

Umělecká díla a předměty

Pěstitelské celky trvalých porostů

3.

(031) 011

Pozemky

78

1.

(051) 009

Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek

7.

6.

5.

B.II.

(041) 008

Nedokončený dlouhodobý nehmotného majetku

2.

9.

(019) 007

Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek

78

8.

(018) 006

Drobný dlouhodobý nehmotný majetek

78

7.

(014) 005

Ocenitelná práva

010

6.

(013) 004

Software

Dlouhodobý hmotný majetek celkem

5.

(012) 003

Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje

Výrobky

Polotovary vlastní výroby

4.

002

Materiál na cestě

2.

085

PREMIER system ver. X6.1 ©…

2 584

4
(385) 083

4

081
(381) 082

(261) 080

(256) 078

(253) 077

(251) 076

(221) 075

2 557

8
(213) 074

2 565

072

15

15

2 584

(211) 073

(391) 071

(388) 070

(378) 069

(375) 068

(373) 067

(358) 066

(348) 065

(346) 064

(345) 063

(343) 062

(342) 061

(341) 060

(336) 059

(335) 058

(315) 057

(314) 056

(313) 055

(312) 054

(311) 053

052

(314) 051

(139) 050

(132) 049

(124) 048

(123) 047

(122) 046

(121) 045

(119) 044

(112) 043

Materiál na skladě

1.

I. Dlouhodobý nehmotný majetek celkem

2

Stav k posled.
dni účet. období

Zásoby celkem

Nedokončená výroba

1

Stav k prvnímu
dni účet. období

041
042

Krátkodobý majetek celkem

B.
B.I.

3.

řádek
b

o.p.s.

Právní forma

Na Poříčí 12
110 00 Praha 1

Živá paměť o.p.s.

Název a sídlo účetní jednotky

001

27105300

IČO

sestavená k 31.12. 2016
(v tisících Kč)

ROZVAHA

Úč NO Úč 1 - 01

Dlouhodobý majetek celkem

Účetní jednotka doručí výkaz
1x přislušnému fin. orgánu

Zpracováno v souladu s
vyhláškou č. 504/2002 Sb.
ve znění pozdějších
předpisů

769

4

4

740

12

752

-1

14

13

769

ROČNÍ ÚČETNÍ UZÁVĚRKA

A.
I.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
II.
7.
8.
9.
III.
10.
11.
12.
13.
14.
IV.
15.
V.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
VI.
23.
24.
25.
26.
27.
VII.
28.
VIII.
29.

31.12. 2016

Mzdové náklady
Zákonné sociální pojištění
Ostatní sociální pojištění
Zákonné sociální náklady
Ostatní sociální náklady

Osobní náklady

Změna stavu zásob vlastní činnosti
Aktivace materiálu, zboží a vnitroorganizačních služeb
Aktivace dlouhodobého majetku

Změny stavu zásob vlastní činnosti a aktivace

Spotřeba materiálu, energie a ostatních neskladovatelných dodávek
Prodané zboží
Opravy a udržování
Cestovné
Náklady na reprezentaci
Ostatní služby

IČO

27105300

(v celých tis. Kč)

sestavený k

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY

Spotřebované nákupy a nakupované služby

Náklady

Název ukazatele

Účetní jednotka doručí:
1x příslušnému finančnímu
orgánu

Zpracováno v souladu s
vyhláškou č. 504/2002 Sb.
ve znění pozdějších
předpisů

Smluvní pokuty a úroky z prodlení, ostatní pokuty a penále
Odpis nedobytné pohledávky
Nákladové úroky
Kursové ztráty
Dary
Manka a škody
Jiné ostatní náklady

Ostatní náklady

Daně a poplatky

Daně a poplatky

56

Náklady celkem

Daň z příjmů

Daň z příjmů

Poskytnuté členské příspěvky a příspěvky zúčtované mezi org. složkami

Poskytnuté příspěvky

Odpisy dlouhodobého majetku
Prodaný dlouhodobý majetek
Prodané cenné papíry a vklady
Prodaný materiál
Tvorba a použití rezerv a opravných položek

Odpisy, prodaný majetek, tvorba ra použití ezerv a…

57

hlavní
5

Název a sídlo účetní jednotky

6 242

10

10

6 242

8

2
2
18

8

2
2
18

3 429
2 685
744

2 313

2 313

3 429
2 685
744

45
200

celkem
8

45
200

7
6 242
2 793
235

Činnosti
hospodářská
6
6 242
2 793
235

o.p.s.

Právní forma

Na Poříčí 12
110 00 Praha 1

Živá paměť o.p.s.

Emitované dluhopisy
Závazky z pronájmu

2.
3.

Dohadné účty pasivní
Ostatní krátkodobé finanční výpomoci

Jiná pasiva celkem
Výdaje příštích období
Výnosy příštích období

22.
23.
B.IV.
1.
2.

Podpis odpovědné osoby:

Vlastní dluhopisy

21.

Razítko:

Emitované krátkodobé dluhopisy

20.

Odesláno dne:

Eskontní úvěry

19.

PASIVA CELKEM

Krátkodobé úvěry

Závazky ke společníkům sdruženým ve společnosti

15.

18.

Závazky z upsaných nesplacených cenných pap. a vkladů

14.

Jiné závazky

Závazky ze vztahu k rozpočtu orgánů územ. samosp. celků

13.

17.

Závazky ze vztahu ke státnímu rozpočtu

12.

Závazky z pevných termínových operací a opcí

Ostatní daně a poplatky

11.

16.

Daň z přidané hodnoty

Ostatní přímé daně

10.

Daň z příjmu

Závazky k inst. soc. zabezpečení a zdrav. poj.

7.
9.

Ostatní závazky vůči zaměstnancům

6.
8.

Zaměstnanci

Ostatní závazky

4.
5.

Přijaté zálohy

3.

Dodavatelé

1.
Směnky k úhradě

Krátkodobé závazky celkem

B.III.
2.

Ostatní dlouhodobé závazky

Dohadné účty pasivní

6.
7.

Dlouhodobé směnky k úhradě

5.

Dlouhodobé přijaté zálohy

Dlouhodobé úvěry

1.

4.

Rezervy

Dlouhodobé závazky celkem

1.

12

(333) 112

2 584

Pavel Voves

Podpis osoby odpovědné za sestavení:

2 590

(384) 132

2 590

(ř.86+95) 134

(383) 131

130

(249) 129

(389) 128

(255) 127

(241) 126

(232) 125

(231) 124

(379) 123

(373) 122

(368) 121

(367) 120

(348) 119

(346) 118

(345) 117

(343) 116

(342) 115

(341) 114

24

5

(331) 111
(336) 113

6
-1

(325) 110

(324) 109

(322) 108

46

106

2 636

- 729

-3

- 732

(321) 107

(959) 105

(389) 104

(958) 103

(955) 102

(954) 101

(953) 100

(951) 099

098

(941) 097

096

Rezervy celkem

B.I.
B.II.

095

(932) 094

Cizí zdroje

Nerozdělený zisk, neuhrazená ztráta minulých let

(931) 093

092

Účet hospodářského výsledku
Hospodářský výsledek ve schvalovacím řízení

091

Výsledek hospodaření celkem

B.

3.

2.

1.

A.II.

(921) 090

(911) 089

Fondy

2.
Oceňovací rozdíly z přecenění finančního majetku a závazků

38
642

(901) 088

Vlastní jmění

1.
3.

680

087

Jmění celkem

A.I.

-52

086

3

Stav k prvnímu
dni účet. období

Vlastní zdroje celkem

řádek
b

A.

PASIVA
-22

769

769

769

24.05.2017

3

14

-2

1

6

22

791

- 731

91

- 640

580

38

618

Okamžik sestavení:

4

Stav k posled.
dni účet. období

STANOVISKO AUDITORA

58

59

C.
D.

IV.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
V.
11.
12.
13.
14.
15.

B.
I.
1.
II.
2.
3.
4.
III.

IČO

27105300

Odesláno dne:

Razítko :

Výnosy celkem
Hospodářský výsledek před zdaněním
Hospodářský výsledek po zdanění

Podpis odpovědné
osoby :

Tržby z prodeje dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku
Tržby z prodeje cenných papírů a podílů
Tržby z prodeje materiálu
Výnosy z krátkodobého finančního majetku
Výnosy z dlouhodobého finančního majetku

Tržby z prodeje majetku

Smluvní pokuty, úroky z prodlení, ostatní pokuty a penále
Platby za odepsané pohledávky
Výnosové úroky
Kursové zisky
Zúčtování fondů
Jiné ostatní výnosy

Ostatní výnosy

Tržby za vlastní výkony a za zboží

Tržby za vlastní výkony a za zboží

31.12. 2016

(v celých tis. Kč)

sestavený k

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY

Přijaté příspěvky zúčtované mezi organizačními složkami
Přijaté příspěvky (dary)
Přijaté členské příspěvky

Přijaté příspěvky

Provozní dotace

Provozní dotace

Výnosy

Název ukazatele

Účetní jednotka doručí:
1x příslušnému finančnímu
orgánu

Zpracováno v souladu s
vyhláškou č. 504/2002 Sb.
ve znění pozdějších
předpisů

Pavel Voves

PREMIER system ver. X6.1 ©…

24.05.2017

Datum sestavení:

6 333
91
91

1

1

6 333
91
91

36
36
1

36
36
1

4 699

celkem
8

4 699

7

6 333
1 597
1 597
4 699

Činnosti
hospodářská
6
6 333
1 597
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o.p.s.

Právní forma

Na Poříčí 12
110 00 Praha 1

Podpis osoby odpovědné za sestavení:

hlavní
5

Název a sídlo účetní jednotky

Živá paměť o.p.s.

DĚKUJEME VŠEM DÁRCŮM
A PŘÍZNIVCŮM ZA LASKAVOU
PODPORU A SPOLUPRÁCI.

IQ Roma servis, z. s., Brno
Jednota Orel České Budějovice
Khamoro – romské integrační
centrum, o. p. s., Chodov
Krajské úřady České Budějovice,
DOTACE A NADAČNÍ PŘÍSPĚVKY
Olomouc, Ostrava
Česká národní agentura Mládež
Kruh občanů ČR vyhnaných
Česká rada pro oběti nacismu,
nadační fond
v roce 1938 z pohraničí
Nadace Připomínka, odpovědnost
Městská knihovna v Praze
a budoucnost (Stiftung EVZ)
Městský úřad Blansko
Nadace ČEZ
Ministerstvo zahraničních věcí ČR
Nadační fond obětem holocaustu
Muzeum romské kultury v Brně
Ministerstvo práce a sociálních věcí
Nadace Brücke / Most
ČR
Nadace Heinricha Bölla
Ministerstvo školství, mládeže
se sídlem v Saarbrückenu
a tělovýchovy ČR
Národní galerie v Praze
Národní technická knihovna Praha
KOMERČNÍ DÁRCI A SPONZOŘI
Národní rada osob
Airwaynet, a. s.
se zdravotním postižením ČR
Alza.cz, a. s.
Památník Flossenbürg
Olympus C&S, spol. s r. o.
Památník 2. světové války v Hrabyni
Print Partners, s. r .o.
Pant, z. s.
Poradna pro občanství/občanská
PARTNEŘI A SPOLUPRACUJÍCÍ
a lidská práva Ústí nad Labem
ORGANIZACE
Pražská informační služba
Agentura domácí péče JAS,
Židovská obec Brno
Pražský literární dům autorů
Aktion Sühnezeichen Friedensdienste
německého jazyka
Centrom, z. s., Ostrava
Římskokatolická farnost –
Cinepoint, s. r. o.
Arciděkanství Ústí nad Labem
Collegium Bohemicum, o. p. s.
Sdružení obětí nacismu
Česká alzheimerovská společnost
Karlovarského kraje
Česko-izraelská smíšená
Servitus, z. s.
obchodní komora
Statutární město Olomouc
Diecézní charita České Budějovice
Ústav pro soudobé dějiny AV ČR
Dokumentationszentrum Prora
Vědecká knihovna České Budějovice
Euregio Egrensis, Arbeitsgemeinschaft
Vědecká knihovna v Olomouci
Bayern, e. V.
Evropský institut odkazu šoa, o. p. s. Velvyslanectví ČR
ve Spolkové republice Německo
Goethe Institut Praha
Gymnázium Česká, České Budějovice Velvyslanectví Spolkové republiky
Německo v ČR
Gymnázium J. V. Jirsíka,
Výbor dobré vůle –
České Budějovice
Nadace Olgy Havlové
Gymnázium Vlašim
Via e. V. – Verein für internationalen
Gymnázium Jana Palacha, Mělník
und interkulturellen Austausch
Gymnázium Olgy Havlové, Ostrava
Charita Ostrava
Vzájemné soužití, o. p. s., Ostrava
Institut Terezínské iniciativy, o. p. s.
židovské obce v ČR
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