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ZÁKLADNÍ INFORMACE O SPOLEČNOSTI
Obecně prospěšnou společnost Živá paměť založili 8. prosince 2003 pracovníci Kanceláře pro
oběti nacismu Česko-německého fondu budoucnosti.
Posláním společnosti je
■ péče o společný odkaz osob pronásledovaných totalitními režimy a s ní související
informační a vzdělávací činnost,
■ zprostředkování dialogu mezi mladou generací a posledními žijícími svědky
nacistického pronásledování,
■ poskytování poradenských a asistenčních služeb osobám pronásledovaným totalitními
režimy, zejména nacionálním socialismem.
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 sbírkového 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
Mgr. Tomáš Dvořák, místopředseda od 30. 1. 2019
Doris Grozdanovičová, členka do 21. 8. 2019
Miluška Ottová, členka od 17. 9. 2019
Dozorčí rada

Mgr. Lucie Kazdová, předsedkyně
Mgr. Jana Havlíková, místopředsedkyně
Mgr. Daniel Masař od 30. 1. 2019
Statutární zástupce

Mgr. Pavel Voves, ředitel
Naši pracovníci
SOCIÁLNÍ ČINNOST

Mgr. Jiří Opluštil
Jarmila Pláteníková
Oldřich Pláteník
PhDr. Darina Sedláčková
Bc. Lucie Šancová
Mgr. Alena Větrovcová, do 30. 4. 2019
Gabriela Brejchová, DiS. od 19. 8. 2019
Mgr. Tereza Hamplová od 1. 2. 2019
Lada Šipková od 1. 2. 2019
Mgr. Zuzana Hochová
Miluška Ottová
INFORMAČNÍ, VZDĚLÁVACÍ A DOKUMENTAČNÍ ČINNOST

Mgr. Šárka Jarská, Ph.D.
Mgr. Pavel Voves
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EXTERNÍ SPOLUPRÁCE

Mgr. et Mgr. Viola Jakschová
NĚMEČTÍ DOBROVOLNÍCI ASF

Praha
Franca Schirmer, 1. 9. 2018 – 31. 8. 2019
Amalie Ernst, 1. 9. 2019 – 31. 8. 2020
České Budějovice
Joshua Uhlig, 1. 9. 2018 – 31. 8. 2019
Lorenz Berger, 1. 9. 2019 – 31. 8. 2020
Olomouc
Lene Otto, 1. 9. 2018 – 31. 8. 2019
Lisa Hellwig, 1. 9. 2019 – 31. 8. 2020
Ostrava
Lucille Fischer, 1. 9. 2018 – 30. 4. 2019
Maja Orth, 1. 9. 2019 – 13. 3. 2020
Ústí nad Labem
Emily Marie Pattison, 1. 9. 2018 – 31. 8. 2019
Pia Schack, 1. 9. 2019 – 31. 8. 2020
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SOCIÁLNÍ ČINNOST

PORADNA PRO OBĚTI NACISMU
Poradna pro oběti nacismu (Poradna) poskytuje služby odborného sociálního poradenství od
roku 2007, kdy byla založena. Poradna má celorepublikovou působnost a jako poskytovatel
sociální služby odborného sociálního poradenství je zaregistrována pod číselným
identifikátorem 9689284. Činnost Poradny v roce 2019 finančně podpořilo Ministerstvo práce
a sociálních věcí ČR a německá spolková nadace Připomínka, odpovědnost a budoucnost
(Stiftung EVZ).
CÍLE PORADNY

—Hlavním cílem Poradny je podporovat oběti nacistické perzekuce a pomáhat jim v tom, aby
se jejich sociální situace vyrovnala nebo zlepšila a aby mohli zůstat co nejdéle v domácím
prostředí a zde vést plnohodnotný život.
CÍLOVÁ SKUPINA

—Osoby, které byly v období druhé světové války perzekvováni z rasových, politických,
náboženských nebo národnostních důvodů (vězni koncentračních, internačních nebo pracovněvýchovných táborů, ghett, lidé deportovaní na nucené práce apod.).
—Služeb odborného sociálního poradenství mohou využívat také rodinní příslušníci těchto
obětí.
NABÍDKA SLUŽEB PORADNY

—Poskytování informací o dávkách systému státního sociálního zabezpečení a sociálních
službách v ČR s akcentem na možné výhody pro naši cílovou skupinu.
—Poskytování odborného poradenství při podávání žádostí o platby za práci v nacistických
ghettech.
—Poskytování odborného poradenství při podávání žádostí o jednorázové odškodnění pro
přeživší romského holocaustu z důvodu internace v pracovních táborech.
—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 V ROCE 2019

V roce 2019 bylo klientům poskytnuto celkem 664 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. Zatímco tabulka č. 1 obsahuje počty jednotlivých druhů
intervencí, tabulka č. 2 ukazuje rozložení poskytnutých intervencí v jednotlivých krajích.
Tabulka č. 3 vypovídá o počtu intervencí poskytnutých romským obětem nacismu, zařazeným
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do projektu Lačho ďives! Přímá pomoc romským přeživším obětem nacismu a připomínka
romské genocidy během druhé světové války.
Tabulka č. 1 - Počet jednotlivých druhů intervencí v roce 2019
Druh intervence

Počet

Telefonická
Osobní (v kanceláři nebo v
terénu)

425
133

Písemná
Celkem

106
664

Tabulka č. 2 - Počet intervencí v jednotlivých krajích ČR v roce 2019
Počet
intervencí

Kraj
Praha
Středočeský kraj
Karlovarský kraj
Ústecký kraj
Plzeňský kraj
Liberecký kraj
Královehradecký kraj
Pardubický kraj
Vysočina
Jihočeský kraj
Jihomoravský kraj
Olomoucký kraj
Moravskoslezský kraj
Zlínský kraj

Celkem

Procentuální
vyjádření
348
8
3
53
5
0
20
0
0
73
5
80
68
0

51,4
1,2
0,45
7,99
0,75
0
3,01
0
0
11
0,75
13,1
10,2
0

664

100%

Jak je patrno z tabulky č. 2, nejvíce intervencí se uskutečnilo v Praze. Tato situace byla
způsobena dobrou místní dostupností Poradny pro pražské i mimopražské klienty. Poměrně
vysoce jsou zastoupeny také kraje Jihočeský, Ústecký, Olomoucký a Moravskoslezský, v nichž
naše společnost realizovala projekt Dobrovolníci pomáhají obětem nacismu a kde byla rovněž
provozována Regionální kontaktní centra pro oběti nacismu a mezigenerační dialog.
Tabulka č. 3 - Počet intervencí poskytnutých v rámci projektu Lačho Ďives v roce 2019
Druh intervence

Počet

Telefonická

73

Písemná

30
5

Osobní (v kanceláři
nebo v terénu)

Celkem

108
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SPECIFICKÉ PORADENSTVÍ OHLEDNĚ ZÍSKÁNÍ
STAROBNÍCH ČI POZŮSTALOSTNÍCH DŮCHODŮ ZA
PRÁCI V NACISTICKÝCH GHETTECH
I v roce 2019 poskytovala naše společnost specifické 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, jemuž tímto
děkujeme.
CÍL PROJEKTU

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

—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).
ČINNOST V ROCE 2019

V průběhu roku 2019 bylo s klienty uskutečněno 117 intervencí, z toho 92 intervencí právních,
poskytnutých právníkem Martinem Thielem. Poradenství bylo poskytováno celorepublikově,
nejčetnějším kontaktem s klienty byl kontakt telefonický. Ostatní intervence proběhly formou
osobní návštěvy v naší kanceláři, případně u klientů doma, pokud to vyžadoval jejich zdravotní
stav. Písemný kontakt byl méně častý. Vzhledem k náročnosti celého procesu vyřízení žádosti
nás klienti kontaktovali opakovaně. Kromě konzultací s klienty proběhlo také 19 intervencí
s institucemi, s nimiž bylo nutné jednat v zájmu žadatelů za účelem uznání jejich oprávněných
nároků. Přehled jednotlivých druhů konzultací ukazuje tabulka č. 1.
Tabulka č. 1 - Přehled jednotlivých druhů konzultací s klienty v roce 2019
Druh intervence
Telefonické
Písemné
Právní konzultace
Celkem

Počet
25
8
20
53
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Konkrétní formy pomoci poskytované klientům:
—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:
—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.

PĚT KONTAKTNÍCH CENTER PRO OBĚTI NACISMU
A PSYCHOSOCIÁLNÍ A TERAPEUTICKÉ DOMÁCÍ
SLUŽBY PRO OBĚTI NACISMU
Projekt Kontaktních center pro oběti nacismu a mezigenerační dialog byl zahájen v roce 2008
otevřením pražského kontaktního centra, v roce 2009 byla obdobná centra postupně otevřena v
Českých Budějovicích, Olomouci, Ostravě a v roce 2010 v Ústí nad Labem.
Od roku 2018 poskytujeme v rámci projektu kontaktních center rovněž psychosociální a
terapeutické služby a služby domácí asistence, do té doby zajišťované v rámci samostatných
projektů.
Projekt je dlouhodobě podporován německou spolkovou nadací Připomínka, odpovědnost
a budoucnost (Stiftung EVZ). Hlavním projektovým partnerem pro oblast mezigeneračního
dialogu – setkávání českých přeživších s německými studenty je společnost Prag kontakt.
Projekt má zajištěnou podporu do dubna 2021.
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 poskytovat pomoc přeživším, kteří mají vzhledem k vysokému věku
a zdravotnímu stavu omezené možnosti kontaktu se společenským prostředím.
— Prostřednictvím psychosociálních a terapeutických služeb přizpůsobených individuálním
potřebám obětí nacismu a poskytovaných v jejich domácnostech přispět k zachování kvality
jejich života.
— 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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CÍLOVÁ SKUPINA

—Oběti nacismu a jejich blízcí.
—Žáci, studenti, pedagogové a zájemci z řad veřejnosti, kteří mají příležitost se na
setkáních a besedách s přeživšími seznámit prostřednictvím jejich životních příběhů
s podstatou a extrémními projevy totalitních systémů, zejména nacionálního socialismu.
NABÍDKA SLUŽEB A AKTIVIT
I.

SLUŽBY A AKTIVITY NABÍZENÉ V KONTAKTNÍCH CENTER

Terapeutická činnost
— Skupinová setkání obětí nacismu vedená psychoterapeutkou (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 narozenin.
— Společné zpívání, cvičení 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 aj.
—Tematické vycházky, výlety a exkurze.
Besedy s pamětníky
—Setkávání pamětníků se studenty německých škol ve spolupráci s partnerem

projektu Prag kontakt (pouze v KC Praha).
—Setkávání pamětníků se studenty českých škol a s veřejností.
II.

SLUŽBY A AKTIVITY NABÍZENÉ V DOMÁCÍM PROSTŘEDÍ

Psychosociální a terapeutické služby pro částečně či zcela imobilní oběti nacismu činnost
—Osobní asistence a doprovod k lékaři, do nemocnice, rehabilitačního centra, návštěvy.
v nemocnici, donáška potřebných věcí a organizace naléhavých záležitostí.
—Pomoc s nákupy, úklidem domácnosti a osobní hygienou atd.
—Doprovod na poštu, do banky, na úřady, lokální kulturní akce, společné procházky.
—Individuální vzdělávací aktivity, např. výuka práce na PC, vyhledávání informací na
internetu a používání e-mailu.
—Terapeutické aktivity, např. společné vaření a pečení, zahradničení, čtení, zpívání, hraní
stolních her, ergoterapie a různé druhy ručních prací dle individuálních přání a potřeb klientů.
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ČINNOST V ROCE 2019
I.

PĚT KONTAKTNÍCH CENTER PRO OBĚTI NACISMU V ČR

KONTAKTNÍ CENTRUM PRO OBĚTI NACISMU PRAHA

—Zahájilo činnost dne 22. 5. 2008.
—Pravidelná setkání se konají v zasedací místnosti naší společnosti na adrese: palác YMCA,
Na Poříčí 12, Praha 1
—Do programu centra jsou dle možností zařazovány i externí aktivity.
—Partnerem pražského centra pro oblast spolupráce s německými školami byla dlouhá léta
Nadace Brücke / Most, po uzavření její pražské kanceláře převzala tuto úlohu společnost Prag
kontakt.
V průběhu roku 2019 jsme pro návštěvníky pražského centra uspořádali celkem 128
společenských, kulturních a vzdělávacích akcí, z toho 112 bylo určeno přeživším a zájemcům
z řad veřejnosti. Návštěvníci pražského centra mohli bezplatně navštěvovat jazykové kurzy
německého a anglického jazyka, kroužek vzpomínání, trénink paměti, společné zpívání,
cestopisné přednášky, přednášky o zdraví, bezpečnosti. Vedle toho si vybírali z široké kulturní
nabídky, kdy bezplatně či za sníženou cenu mohli navštívit nejrůznější muzea, výstavní síně a
galerie. Rovněž jsme jim umožnili společnou návštěvu různých památných míst, městských
zahrad a parků, botanické zahrady apod.
Dále jsme uspořádali 16 setkání / besed pamětníků se studenty a veřejností. Dvě besedy se
konaly v Berlíně, jedna v Památníku Lidice, jedna v severoitalském Turíně a dvanáct besed
proběhlo v Praze. Čtyři pražské besedy byly uspořádány ve spolupráci se spolkem Pragkontakt.
V roce 2019 jsme nově navázali spolupráci s italskou neziskovou organizací Treno della
Memoria a společně uspořádali na půdě Italského kulturního institutu v Praze besedu s přeživší
holocaustu paní Doris Grozdanovičovou. Besedy se zúčastnilo na 150 středoškolských studentů
ze Sicílie. V návaznosti na pozitivní ohlas této besedy jsme přijali pozvání společnosti Treno
della Memoria k účasti na jejich odborném panelu konaném u příležitosti Mezinárodního
knižního veletrhu v Turíně. Zde jsme představili činnost naší společnosti a paní
Grozdanovičová seznámila cca 350 návštěvníků veletrhu se svým pohnutým válečným osudem
a se poválečnými zkušenostmi knižní redaktorky, při níž měla možnost pracovat s takovými
osobnostmi české literární scény, jakými byli Václav Havel, Milan Kundera, Josef Škvorecký
a mnozí další.
Celková návštěvnost pražského centra v roce 2019 dosáhla čísla 2 142 návštěvníků, z toho
1 254 přeživších a zájemců z řad veřejnosti a 888 studentů českých, německých a italských
škol. Lze tak konstatovat, že navzdory skutečnosti, že přímých obětí nacismu neustále ubývá,
podařilo se nám i v roce 2019 nejen udržet stabilní návštěvnost, ale i zvýšit rozsah aktivit
směrem k veřejnosti
KONTAKTNÍ CENTRUM PRO OBĚTI NACISMU ČESKÉ BUDĚJOVICE

—Zahájilo činnost dne 21. 4. 2009.
—Pravidelná setkání se konají v zasedací místnosti jednoty Orel, Lannova třída 2, České
Budějovice.
—Do programu centra jsou dle možností zařazovány i externí aktivity.
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—Partnery českobudějovického centra jsou Jednota Orel, Gymnázium Česká a Gymnázium J.
V. Jirsíka.
V průběhu roku 2019 si mohli návštěvníci českobudějovického centra vybrat z 18 různě
zaměřených aktivit. Celková návštěvnost dosáhla čísla 144 osob. Mnohé akce nad rámec
standardního programu zajistila paní Zuzana Hochová, které tímto děkujeme.
KONTAKTNÍ CENTRUM PRO OBĚTI NACISMU OLOMOUC

—Zahájilo činnost dne 23. 4. 2009.
—Pravidelná setkání probíhají 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, jež nám bezplatně poskytuje
zázemí ke společnému setkávání.
V průběhu roku 2019 si mohli návštěvníci olomouckého centra vybrat z 24 různých aktivit,
přičemž celková návštěvnost dosáhla čísla 276 osob. Veškeré aktivity olomouckého centra jako
jediného ze všech pěti kontaktních center jsou pečlivě zaznamenány písmem i obrazem v
kronice. Kroniku založil v roce 2009 a do roku 2016 vedl stálý návštěvník centra pan Ing. Jan
Bartoň, od roku 2016 vede kroniku paní Marie Jedličková. Oběma tímto děkujeme. Dále
děkujeme paní doc. PaeDr. Alžbětě Peutelschmiedové, CSc. za obsahovou přípravu
literárních setkání a inspirativní výběr knižních titulů. Paní Milušce Ottové pak děkujeme za
informování našich členů o akcích pořádaných oblastní organizací Českého svazu bojovníků za
svobodu v Olomouci a za osobní účast na pietních aktech a vzpomínkových slavnostech u
příležitosti jubileí spjatých s významnými událostmi novodobé historie.
KONTAKTNÍ CENTRUM PRO OBĚTI NACISMU OSTRAVA

—Zahájilo činnost 16. 6. 2009.
—Pravidelná setkání se konají v prostorách charitního střediska Gabriel, Čujkovova 40 a,
Ostrava – Zábřeh.
—Do programu centra jsou dle možností zařazovány i externí aktivity.
—Partnerem ostravského centra je Charita Ostrava, která nám bezplatně poskytuje zázemí ke
společnému setkávání.
V roce 2019 jsme v ostravském kontaktním centru uspořádali celkem 15 setkání s celkovou
návštěvností 375 osob. Děkujeme kolektivu pracovníků a dobrovolníků střediska Gabriel pod
vedením paní Danuše Hanákové za všestrannou podporu a pomoc při zajišťování klubových
setkání.
KONTAKTNÍ CENTRUM PRO OĚBTI NACISMU ÚSTÍ NAD LABEM

—Zahájilo činnost 12. 10. 2010.
—Pravidelná setkání probíhají 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,
Collegium Bohemicum a Římskokatolická farnost v Církvicích. Všechny zmíněné instituce
nám bezplatně poskytují zázemí ke společnému setkávání.
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V roce 2019 se nám v ústeckém centru podařilo uspořádat celkem 23 setkání s celkovou
návštěvností 235 osob. Děkujeme pracovníkům Římskokatolické farnosti arciděkanství Ústí
nad Labem, zejména páteru Miroslavu Šimáčkovi a paní Ing. Marcele Novotné za jejich
vstřícný přístup a podporu.
II.

PSYCHOSOCIÁLNÍ A TERAPEUTICKÉ DOMÁCÍ SLUŽBY PRO ČÁSTEČNĚ
ČI ZCELA IMOBILNÍ OBĚTI NACISMU

V průběhu roku 2019 jsme se starali o 40-42 přeživších a jejich blízkých, tento počet se
v průběhu roku měnil spolu s tím, jak se měnily potřeby přeživších. V průběhu roku jsme
poskytli celkem 2 680 individuálních intervencí v celkové časové dotaci 1 340 hodin. Největší
zájem měli přeživší o popovídání si, pomoc s úklidem, praním a žehlením prádla, společný
nákup či donášku nákupu, pomoc s přípravou pokrmů – společné vaření a pečení, zalévání
květin a péče o zahradu. Přeživší si také často přáli společné čtení či předčítání, hraní
společenských her, prohlížení fotografických alb, společné vzpomínání na různé události či
společné procházky. Mnozí potřebovali pomoc s osobní hygienou – mytím a úpravou vlasů, s
péčí o domácí zvíře a vyřízením úřední korespondence včetně bankovního a poštovního styku,
zajištěním drobných oprav v domácnosti apod. Velice žádaným byl doprovod k lékaři a na
vybrané akce kontaktních center pro oběti nacismu. Někteří klienti toužili navštívit místa
spojená se jejich mládím, dle možností jsme jim se snažili taková přání splnit.

DOBROVOLNÍCI POMÁHAJÍ OBĚTEM NACISMU
Projekt od jeho prvního turnusu, tj. od školního roku 2005/2006, 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 nacismu žijící v lokalitách Praha,
Olomouc /Prostějov, Ostrava/Havířov, České Budějovice a Ústí nad Labem.
—Cílovou skupinou jsou i dobrovolníci samotní, neboť mezigenerační dialog je jedním ze
stěžejních témat projektu.
SLUŽBY POSKYTOVANÉ OBĚTEM NACISMU A JEJICH BLÍZKÝM

—Výpomoc v domácnosti, nákupy, pochůzky.
—Doprovod k lékaři, na úřady.
—Společné procházky.
—Společná návštěva kulturních a společenských akcí.
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—Diskuse nad knihou.
—Společné aktivity jako např. vaření, konverzace apod.
—Specifická pomoc s ohledem na potřeby klienta.
PÉČE O DOBROVOLNÍKY

—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 2019

I v roce 2019 se naši dobrovolníci věnovali klientům v jejich domácím prostředí i v Kontaktních
centrech pro oběti nacismu a mezigenerační dialog v Praze, Českých Budějovicích, Ústí nad
Labem, Olomouci a Ostravě. Každý dobrovolník měl na starost 5-10 stálých klientů, které
navštěvuje jednou za týden nebo za 14 dnů. Dle možností se dobrovolníci aktivně zapojují do
činnosti Kontaktních center, kde vedou anglickou a německou konverzaci. Jazykové kurzy v
kontaktním centru se těší veliké oblibě a usnadňují dobrovolníkům rychleji se seznámit a sžít
s klienty. Dobrovolníci obohacovali program Kontaktních center rovněž cestopisnými
přednáškami a přednáškami o místech, odkud pocházejí či hudebními vystoupeními,
rukodělnými činnostmi či hraním stolních her apod. Přidanou hodnotou projektu je vznik
osobních přátelství mezi přeživšími a dobrovolníky, která mnohdy přetrvávají i po skončení
ročního pobytu v ČR

LAČHO ĎIVES! PŘÍMÁ POMOC ROMSKÝM PŘEŽIVŠÍM
OBĚTEM NACISMU A PŘIPOMÍNKA ROMSKÉ
GENOCIDY BĚHEM DRUHÉ SVĚTOVÉ VÁLKY
Projekt je součástí mezinárodního programu vyhlášeného a podpořeného německou spolkovou
nadace Připomínka, odpovědnost a budoucnost (Stiftung EVZ). Projekt v české společnosti
významně připomíná opomíjené téma romského holokaustu a zlepšuje kvalitu života více než
200 romských přeživších a jejich blízkých. Partnerem projektu je Muzeum romské kultury v
Brně, Akademie výtvarných umění v Praze (AVU) a Hudební fakulta Akademie múzických
umění v Praze (HAMU). Díky opětovné podpoře Stiftung EVZ se koncem roku 2019 podařilo
zajistit pokračování projektu na dalších 18 měsíců, tj. do června 2021.
CÍLE PROJEKTU

—Zlepšení dostupnosti zdravotní a sociální péče pro nejpotřebnější skupinu romských
přeživších.
—Důstojná připomínka genocidy Romů během druhé světové války.
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CÍLOVÁ SKUPINA

—Přeživší romské genocidy žijící v České republice, především ti, kteří nejsou držiteli
Osvědčení dle zákona č. 255/1946., Sb., v důsledku čehož nemají nárok na bezplatné
pečovatelské služby a měsíční příplatky k penzi z českého důchodového systému.
—Studenti a studentky AVU a HAMU.
—Česká veřejnost.
ČINNOST V ROCE 2019
i.

PÉČE O PŘEŽIVŠÍ

Do projektu refundačních plateb se přihlásilo 134 přeživších, kteří splnili projektová kritéria
pro získání finančního příspěvku 2 800 Kč na osobu na zdravotní péči a další nezbytné výdaje.
Na základě zjištění konkrétních potřeb jsme mezi 116 přeživších rozdělili formou zpětných
úhrad především zdravotní pomůcky a léky celkovou částku ve výši 311 004 Kč.
Prostřednictvím naší Poradny pro oběti nacismu jsme několika desítkám romských přeživších
poskytli bezplatné služby odborného sociálního poradenství. S cílem co nejefektivnějšího
řešení mnohdy nelehké životní situace romských přeživších jsme navázali spolupráci s
romskými i neromskými organizacemi.
II.

PŘIPOMÍNKA ROMSKÉHO HOLOCAUSTU

Dne 21. ledna 2019 se v prostorách Poslanecké sněmovny ČR konal pod záštitou Stálé komise
pro rodinu, rovné příležitosti a národnostní menšiny odborný seminář na téma Holocaust na
českých Romech za druhé světové války a připomínka mezinárodního týdne obětí holocaustu.
Akci zaštítili PhDr. Darina Sedláčková a Mgr. Pavel Voves, odbornou historickou přednášku
pronesl Mgr. Michal Schuster. Semináře se zúčastnilo více na 60 účastníků z řad poslanců,
zástupců Úřadu vlády ČR, resortních ministerstev, diplomatického soboru, odborných a
společenských institucí, médií a v neposlední řadě neziskového sektoru a zainteresované
veřejnosti. Průběh celého semináře včetně podnětné diskuse byl zaznamenán týmem
zpravodajského serveru Romea, o.p.s.
V roce 2019 nadále probíhala Soutěž Emílie Machálkové a Karla Holomka věnovaná umělecké
připomínce romského holocaustu. Odbornou porotu soutěže hostila Akademie výtvarných
umění v Praze. Slavnostní vyhlášení vítězů se konalo 15. května 2019 za přítomnosti více než
120 významných hostů a zástupců přeživších v prostorách Goethe-Institutu v Praze, partnera
slavnostní akce. Výstupem soutěže je šest modelů památníků či soch připomínajících utrpení
Romů a Sintů během druhé světové války a skladba opus č. 42 „1396“ věnovaná Památníku
holokaustu Romů a Sintů na Moravě a památce obětí romského holocaustu vůbec. Ocenění
spojené s finanční prémií předal vítězům J. E. PhDr. Tomáš Kafka, který projekt podpořil
osobní donací. Modely se skladbou pro Památník se staly podkladem pro Výstavu Soutěže
Emílie Machálkové a Karla Holomka, která se nachází v Památníku holokaustu Romů a Sintů
na Moravě. Veřejnosti byla tato výstava zpřístupněna v srpnu 2019 u příležitosti slavnostního
otevření Památníku. Výstava byla realizována díky spolupráci a podpoře Muzea romské kultury
v Brně.
V závěru roku 2019 jsme metodou orální historie natočili životní příběhy tří romských žen,
které se zúčastnily projektu. Jedna z těchto nahrávek byla dále odborně zpracována a do
budoucna bude sloužit jako didaktický materiál pro online výukovou platformu Příběhy nucené
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práce. Z pořízených video nahrávek vznikla rovněž krátká filmová smyčka Na konci života jako
po válce, tematizující traumata romských přeživších z období nacistické totality i současnosti.

PŘÍMÁ POMOC OBĚTEM NACISTICKÉ PERZEKUCE
Naše společnost byla rozhodnutím správní rady Česko-německého fondu budoucnosti v závěru
roku 2018 pověřena realizací projektu Přímá pomoc obětem nacistické perzekuce
financovaného z pozůstalosti pana Wolfganga Reinharda Storcha, bývalého vysoce
postaveného politika západoberlínské sociálnědemokratické strany.
CÍLE PROJEKTU

— Přispět ke zlepšení životní situace cca jednoho tisíce obětí nacismu prostřednictvím přímé
finanční pomoci ve výši 6 392 Kč na osobu na nákup zdravotní péče.
—Zvýšit společenské uznání obětí nacismu.
— Přispět k česko-německému smíření založeného na uznání křivd spáchaných nacistickým
režimem.
CÍLOVÁ SKUPINA

—Osoby s trvalým bydlištěm na území ČR, které byly v letech 1938-1945 pronásledovány z
rasových či politických důvodů nacistickým režimem.
ČINNOST V ROCE 2019

Díky intenzivní spolupráci s celou řadou společenských organizací, zejména Sdružením
osvobozených politických vězňů a jejich pozůstalých, Nadačním fondem obětem holocaustu,
Federací židovských obcí v ČR, Domovem sociální péče Hagibor, Výborem pro odškodnění
romského holocaustu a Muzeem romské kultury v Brně se nám podařilo oslovit téměř tisíc obětí
rasové a politické perzekuce včetně 214 osob, které z různých důvodů neobdržely v letech
2000-2006 odškodnění z titulu otrocké či nucené práce a jiného nacistického bezpráví.
Počet účastníků projektu ukazuje tabulka č. 1, z níž vyplývá, že pouze nepatrný počet podaných
žádostí musel být zamítnut pro nesplnění projektových kritérií. Mezi 959 oprávněných
žadatelů tak mohlo být rozděleno celkem 6 129 928 Kč.
Tabulka č. 1 - Počet účastníků projektu
Účastníci projektu
Počet
Počet vyplacených osob 959
Počet zamítnutých osob 23
Celkem

982

V průběhu realizace projektu se ukázalo, jak důležité je pro přeživší vědomí, že se mají na koho
obrátit s problémy každodenního života v seniorském věku, zejména pokud žijí osaměle. Těmto
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osobám jsme poskytli celkem 4 387 intervencí, a to zejména v souvislosti s vyplňováním
přihlášek do projektu a doložením nacistické perzekuce. Tabulka č. 2 odkazuje na různé druhy
intervencí podle způsobu jejich poskytování.
Tabulka č. 2 - Počet jednotlivých druhů intervencí
Druh intervence
Telefonická
Osobní (v kanceláři
nebo v terénu)
Písemná (dopis a eemail)
Celkem

Počet
2 980
274
1 133
4 387

Vedle toho bylo všem, kteří projevili zájem, poskytováno bezplatné odborné sociální
poradenství a psychosociální podpora. Naše Poradna pro oběti nacismu pomáhala účastníkům
projektu s řešením celé řady složitých situací každodenního života, jakož i s překonáváním
pocitů osamělosti a ztráty smyslu života.
Přínos projektu pro účastníky a česko-německé vztahy
Největším přínosem pro česko-německé vztahy je uznání, kterého se obětem politické a rasové
perzekuce prostřednictvím projektu přímé pomoci dostalo. Příjemci pomoci oceňují, že jejich
utrpení způsobené nacistickým režimem je uznáno nejen v rovině morální, ale i finanční, byť
částka připadající na osobu je spíše symbolická.
„Chci Vám ze srdce poděkovat, že už jsem dostala 6 392 Kč (coby dcera) tatínka, který jako
velitel jedné skupiny Obrany národa zde v Plzni byl 4. 12. 1940 zatčen gestapem, a to bylo
naposledy, kdy jsme tatínka se sestrou a maminkou viděly.“ (paní B. Š., Plzeň).

HUMANITÁRNÍ POMOC OBĚTEM NACISMU
Projekt započal 1. 1. 2019 a potrvá do 30. 6. 2021. Projekt je financován hlavní měrou
z prostředků německé spolkové nadace Připomínka, odpovědnost a budoucnost (Stiftung EVZ).
Odborné sociální poradentství coby doplňková služba pro účastníky projektu je zajišťováno
naší Poradnou pro oběti nacismu s finanční podporou Ministerstva práce a sociálních věcí ČR.
CÍLE PROJEKTU

—Přispět ke zlepšení životní situace 500 obětí nacismu prostřednictvím refundačních plateb
za výdaje spojené s uspokojováním potřeb v oblasti bydlení, výživy a zdravotní a sociální
péče, a to do výše 7 500 Kč /osobu.
—Zvýšit společenské uznání obětí nacismu.
— Přispět k česko-německému smíření založeného na uznání křivd spáchaných nacistickým
režimem.
CÍLOVÁ SKUPINA

—Projekt je určen pro celkem 500 obětí nacismu první generace, tj. osoby narozené do 8. 5. 1945,
které byly v období nacionálního socialismu pronásledovány z rasových, politických či
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náboženských důvodů či které byly deportovány či dislokovány na nucené práce pro Třetí říši,
přičemž nejsou držiteli Osvědčení dle zákona č. 255/1946, Sb. nebo jim toto Osvědčení nezakládá
nárok na benefity poskytované českým státem.
—V případě, že takové osoby nebyly v letech 2000-2006 příjemci odškodnění z titulu otrocké či
nucené práce či jiného nacistického bezpráví, není jejich Osvědčení dle zákona č. 255/1946, Sb.
překážkou pro zařazení do projektu.
FINANČNÍ PŘÍSPĚVEK LZE POUŽÍT NA VÝDAJE ZA:

—Léky, očkovací vakcíny, vitamínové, kloubní a jiné preparáty a potravinové doplňky na
lékařský předpis i ve volném prodeji nehrazené či jen částečně hrazené zdravotní pojišťovnou.
—Rehabilitační a lázeňskou péči nehrazenou či jen částečně hrazenou zdravotní pojišťovnou.
—Stomatologickou péči včetně dentální hygieny, dentálních preparátů a pomůcek
nehrazených či jen částečně hrazených zdravotní pojišťovnou.
—Dioptrické pomůcky, např. brýle a zvětšovací lupy, a oční zákroky nehrazené či jen
částečně hrazené zdravotní pojišťovnou.
—Kompenzační, hygienické a zdravotní pomůcky a obuv či malé lékařské přístroje pro
domácí použití, např. tonometr, naslouchadla, zdravotní matrace a rošty, polohovací postel,
chodítka apod., nehrazené či jen částečně hrazené zdravotní pojišťovnou.
—Pečovatelskou službu a osobní asistenci poskytovanou žadateli v jeho domácím prostředí.
—Poplatky související s mimořádnými životními výdaji, jako jsou jednorázové nákupy
většího objemu potravin a čisticích prostředků, nedoplatky za energie, vodné stočné, odvoz
odpadu, nájemné, stěhování, bezbariérové úpravy bytu, pohřeb blízké osoby.
—Zvýšené životní náklady, např. poplatky za pobyt a služby v domovech pro seniory, v
domovech s pečovatelskou službou, denních stacionářích pro seniory, domovech
poskytujících odlehčovací pobyt apod.
—Operační zákroky nehrazené či jen částečně hrazené zdravotní pojišťovnou včetně následné
péče, poplatky za nadstandardní pokoj v nemocnici či léčebně dlouhodobě nemocných apod.
ČINNOST V ROCE 2019

V průběhu roku 2019 jsme realizovali tři mailingové kampaně, jejichž prostřednictvím jsme do
projektu pozvali více než 400 obětí nacismu. Do projektu se přihlásila do počátku prosince 2019
necelá polovina z oslovených, což vedlo k tomu, že jsme koncem roku 2019 připravili
doplňkovou mailingovou kampaň pro další skupinu obětí nacismu, konkrétně pro 134 obětí
romské genocidy bez Osvědčení dle zákona č. 255/1946, Sb. Těmto osobám byly přihlášky do
projektu odeslány až v lednu 2020, takže nejsou zahrnuti do statistiky za rok 2019.
K 31. 12. 2019 jsme vypravili 97 refundačních plateb v celkové výši 504 942,- Kč.
Nejčastěji byly refundovány výdaje za zdravotní péči, zejména léky, zdravotní potřeby,
kompenzační pomůcky a stomatologickou péči, a dále výdaje za bydlení, tj. inkaso, energie a
telekomunikační služby, v menší míře i poplatky do fondu oprav.
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INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ ČINNOST

ZMIZELÍ ROMOVÉ A ROMOVÉ DNES
Projekt Zmizelí Romové a Romové dnes podpořil v roce 2019 nadačním příspěvkem Nadační
fond obětem holocaustu. Partnerem projektu bylo Muzeum romské kultury v Brně.
CÍLE PROJEKTU

—Cílem projektu bylo přiblížit školní mládeži tragický osud českých, moravských a
slovenských Romů za druhé světové války a seznámit ji s dějinami romského etnika na našem
území.
—Rovněž jsme chtěli poukázat na nutnost uvědomit si příčiny tzv. romské „odlišnosti“ a přispět
tak k prevenci xenofobních nálad, které jsou zejména mezi mládeží na vzestupu.
CÍLOVÁ SKUPINA

—Cílovou skupinou projektu byli žáci druhého stupně základních škol, středních škol,
studenti vysokých škol a pedagogové těchto škol.
OBSAH PROJEKTU

Také v roce 2019 byl celý vzdělávací program postaven na prezentaci multimediální přednášky
o dějinách Romů a romském holocaustu, jehož součástí je audiovizuální záznam osobního
příběhu pamětnice romského holocaustu paní Emílie Machálkové. Během každého setkání na
školách byl využit multimediální výukový materiál na DVD-ROM, který je doplněn o dobové
historické materiály a fotografie. Výukový materiál obdržela bezplatně každá škola, která se
projektu zúčastnila. V průběhu projektu jsme monitorovali názory mladých lidí a učitelů na náš
projekt a na romskou tematiku a rasismus v České republice.
ČINNOST V ROCE 2019

Během roku 2019 se nám podařilo uskutečnit šest setkání na základních a středních školách s
celkovou účastí 236 žáků a 11 pedagogů. Více informací o projektu naleznete na našich
internetových stránkách www.kapura.cz.

MEZINÁRODNÍ PUTOVNÍ VÝSTAVA – OSUDY ROMŮ
ZA DRUHÉ SVĚTOVÉ VÁLKY
Středobodem výstavního projektu jsou fotografické portréty sedmi přeživších obětí romské
genocidy, pořízené fotografkou Janou Stachovou. Každý z portrétů doprovází stručné
biografické shrnutí, přibližující osudy pamětníka za druhé světové války. Sérii fotografií
doplňuje informační panel zasazující fenomén romské genocidy do historického a
mezinárodního kontextu. Nedílnou součástí výstavy je odborná přednáška s následnou diskusí
zaměřující se na fenomén romské genocidy v historickém kontextu.
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CÍLE PROJEKTU

—Hlavním záměrem projektu je zviditelnit osudy romských občanů žijících na území České
republiky, obětí rasového pronásledování během druhé světové války.
—Prezentací česko-anglické putovní fotografické výstavy chceme přispět k důstojné
připomínce utrpení obětí romské genocidy během druhé světové války, rozšíření povědomí o
jejich perzekuci u nás i v zahraničí a k zlepšení vnímání obrazu České republiky a jejího
vztahu k romské menšině v mezinárodním kontextu.
—Zároveň tak chceme přispět k potírání patologických jevů extremismus, xenofobie a rasová
nesnášenlivost.
CÍLOVÁ SKUPINA

—Mezinárodní putovní fotografická výstava je určena nejen pro české, ale i zahraniční
publikum z řad veřejnosti, studentů, médií, představitelů místních správ a samospráv,
zástupců neziskových organizací a akademické obce.
ČINNOST V ROCE 2019

Přípravné práce na projektu byly započaty již v roce 2018, kdy byli osloveni romští pamětníci,
které přijali naši nabídku účasti v projektu. S každým pamětníkem jsme vedli strukturované
interview, ze kterého vznikl biografický medailon. Ten je součástí portrétní fotografie pořízené
v průběhu interview profesionální fotografkou Janou Stachovou. Veškerý materiál pořízený
během rozhovorů s romskými pamětníky byl dále odborně zpracován a zasazen do historického
kontextu a poté zpracován v grafickém studiu. Počátkem září byla zkompletovaná výstava
předána Ministerstvu zahraničních věcí ČR, které vznik výstavy finančně podpořilo. Ke vzniku
výstavy významně přispěl osobním darem i J. E. PhDr. Tomáš Kafka.

ROZVOJ ŽIVÉ PAMĚTI
Inovativní formy seminářů a workshopů pro různé cílové
skupiny v rámci česko-německé výměny k tématu druhé světové
války
Živá paměť se od svého vzniku v roce 2003 věnuje – vedle péče o přeživší nacistické perzekuce
v ČR – také výzkumu a vzdělávání. Projekt dalšího rozvoje našich odborných a vzdělávacích
aktivit byl v roce 2019 financován grantem Česko-německého fondu budoucnosti.
CÍLE PROJEKTU

—Udržení a zlepšení činnosti organizace v oblasti vzdělávání žáků a učitelů k tématu druhé
světové války s důrazem na téma nucené a otrocké práce včetně poskytování inovativních
forem seminářů a workshopů.
—Rozšiřování stávajících podkladů a pramenů, ze kterých čerpáme, včetně natáčení
rozhovorů s přeživšími.
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—Udržení lektorských míst pro výše zmíněné typy vzdělávání, zvyšování odbornosti lektorů
a jejich profesní růst. Díky tomu se může Živá paměť nadále aktivně zapojovat do českoněmecké výměny mládeže, poskytovat německým a českým studentům jedinečná setkání
s přeživšími a využívat nashromážděné rozhovory s pamětníky a dobové materiály pro
vzdělávací a odbornou činnost.
—Zapojení našich lektorů do mezinárodních pracovních skupin a účast na odborných
seminářích a konferencích.
—Odborné zpracování nashromážděných knižních publikací s cílem vytvoření specializované
knihovny na profesionální bázi (knihovní katalogizační systém).
—Zpřístupnění knihovny zájemcům z řad žáků, studentů, učitelů a veřejnosti.
CÍLOVÁ SKUPINA

—Cílovou skupinou jsou české a německé skupiny žáků, studentů, učitelů a dalších
pedagogických pracovníků.
—Základní a střední školy, gymnázia, vysoké školy, vědecké knihovny, muzea a památníky, a
to jak v ČR, tak v zahraničí.
ČINNOST V ROCE 2019

 Setkání česko-německé skupiny žáků
Termín: 28.- 29. 3. 2019
Místo konání: Praha
Účastníci: ZŠ Trmice a Gymnasium Dippoldiswalde (30 žáků)
Spolupráce: Tandem Plzeň
 Beseda s pamětníkem nuceného nasazení – Ing. Jaroslav Langer
Termín: 5. 4. 2019
Místo konání: Olomouc, Vědecká knihovna
Účastníci: žáci a žákyně 2. ročníku Střední zdravotnické školy v Olomouci (32 osob)
Spolupráce: Německá knihovna, Vědecká knihovna v Olomouci
Pro olomoucký festival Olmützer Kulturtage jsme připravili besedu s pamětníkem druhé
světové války, panem Jaroslavem Langerem, narozeným v r. 1924 ve Štěpánově u Olomouce,
který byl v roce 1944 přikázán na nucené práce, konkrétně do německého Stuttgartu.
 Workshop pro česko-německou skupinu učitelů – online výuková platforma
Termín: 10. – 12. 4. 2019
Místo konání: Brno, Hotel Prométheus
Účastníci: čeští a němečtí učitelé a pedagogičtí pracovníci muzeí a paměťových institucí (21
osob)
Spolupráce: Tandemu Plzeň/Regensburg
Na pozvání Tandemu Plzeň/Regensburg, který v rámci pracovního setkání Česko-německého
fóra zorganizoval workshop Společnými vzpomínkami ke společné budoucnosti, jsme
představili českou a německou verzi online výukové platformy Nucená práce 1939-1945.
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Příběhy pamětníků ve výuce (www.nucenaprace.cz), resp. Zwangsarbeit 1939-1945. Lernen
mit Interviews (www.lernen-mit-interviews.de) a možnosti jejich využití při práci s mládeží.
 Seminář pro učitele – online výuková platforma
Termín: 13. 4. 2019
Místo konání: Praha, Národní pedagogické muzeum a knihovna J. A. Komenského
Účastníci: čeští učitelé (40 účastníků)
Spolupráce: realizováno na pozvání Asociace učitelů dějepisu ČR

 Beseda s pamětnicí holokaustu – paní Michaela Vidláková
Termín: 16. 5. 2019
Místo konání: Praha, Goethe-Institut Praha
Účastníci: studenti BSZ Leipzig, odborná škola zaměřená na bankovnictví (50 studentů ve
věku 18-25 let)
Spolupráce: Berufliches Schulzentrum (BSZ) I für Wirtschaft und Verwaltung, Leipzig
 Diskusní panel – Obrazy války – Umíme učit o válce?
Termín: 30. 5. 2019
Místo konání: Městská knihovna v Praze
Účastníci: veřejnost
Spolupráce: Ústav pro studium totalitních režimů
 Natáčení rozhovoru s pamětnicí druhé světové války
Termíny: 20. 5. 2019 a 26. 6. 2019
Místo konání: Ústí nad Labem
Narátor: paní Hana K. (*1926)
Forma nahrávky: audio nahrávka
Na přání narátorky jsme její vzpomínky zaznamenali na audiozáznam a osobní údaje jsou
anonymizovány. Záznam slouží pouze pro badatelské a vzdělávací účely.
 Seminář pro učitele – online výuková platforma
Termín: 5. 6. 2019
Místo konání: Plzeň, Koordinační centrum česko-německých výměn mládeže Tandem
Účastníci: učitelé 2. stupně základních škol, středních škol a gymnázií
Spolupráce: Tandem Plzeň
Celodenní vzdělávací seminář pro učitele k online výukové platformě Nucená práce 19391945. Příběhy pamětníků ve výuce (www.nucenaprace.cz). Seminář je akreditován
Ministerstvem mládeže, školství a tělovýchovy ČR v rámci dalšího vzdělávání pedagogických
pracovníků. Absolventi semináře od nás obdrželi Osvědčení o jeho absolvování.
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Česko-německé setkání studentů v Dokumentationszentrum NS-Zwangsarbeit
v Berlíně
Termín: 17. - 22. 6. 2019
Místo konání: Berlín a okolí
Účastníci: středoškolští studenti a pedagogové (22 účastníků: 20 studentů a 2 učitelé)
Spolupráce: Dokumentationszentrum NS-Zwangsarbeit, Berlin-Schöneweide
Šestidenní setkání studentů dvou gymnázií: Gymnázium Česká, České Budějovice a
gymnázia v německých Brémách se konalo v Dokumentačním centru v Berlíně a jeho okolí.
Součástí programu, který jsme připravili pro studenty, byla i beseda s pamětnicemi válečných
událostí z ČR.
 Beseda s pamětnicí holokaustu – paní Hana Hnátová
Termín: 10. 10. 2019
Místo konání: Praha, Živá paměť, o. p. s.
Účastníci: Skupina pod vedením paní Ute Wrocklage (21 dospělých účastníků)
Spolupráce: Ute Wrocklage, Hamburg
 Beseda s pamětnicí holokaustu – Hana Hnátová
Termín: 20. 10. 2019
Místo konání: Praha, Kavárna Dobrodruha, Seifertova 4, Praha 3
Účastníci: akce pro veřejnost (45 účastníků)
Spolupráce: Kavárna Dobrodruha, Filip Mayer, zakladatel kavárny
 Beseda s pamětnicí holokaustu –paní Hana Hnátová
Termín: 23. 10. 2019
Místo konání: Praha, Živá paměť, o. p. s.
Účastníci: studenti Clara-Schumann-Gymnasium, Lahr (28 studentů maturitního ročníku)
Spolupráce: Tilmann Künstle, Clara-Schumann-Gymnasium, Lahr
 Seminář pro dobrovolníky ASF, Lidice
Termín: 24. - 25. 10. 2019
Místo konání: Památník Lidice
Účastníci: němečtí dobrovolníci ASF (19 účastníků)
Spolupráce: Aktion Sühnezeichen Friedensdienste, Památník Lidice
Pro mladé německé dobrovolníky z organizace ASF, kteří budou trávit jeden rok v ČR a
z nichž část pracuje rovněž s klienty Živé paměti, jsme připravili dvoudenní vzdělávací
seminář v Památníku Lidice zaměřený na téma československých dějin a česko-německých
vztahů.
 Spolupráce s Technickou univerzitou Liberec – seminář pro studenty
Termín: 13. 11. 2019
Místo konání: Liberec, Technická univerzita, Katedra historie
Účastníci: studenti historie a pedagogiky (28 účastníků)
Spolupráce: TUL Liberec, Katedra historie
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Seminář na téma nucené práce obyvatel českých zemí pro německé válečné hospodářství v
letech 1939-1945.
 Seminář pro učitele středních škol – online výuková platforma
Termín: 21. 11. 2019
Místo konání: Brno, Evangelická akademie, Opletalova 6
Účastníci: učitelé středních škol a gymnázií (21 účastníků)
Spolupráce: Centrum pro demokracii a kulturu
 Natáčení rozhovoru s pamětníkem druhé světové války
Termíny: 26. 8. a 30. 10. 2019
Místo konání: Brno
Narátor: Ing. Leo Rotter
Forma nahrávky: videozáznam, digitální
Z videonahrávky v celkové délce téměř 7 hodin vznikl 25 min. krátký film pro vzdělávací
účely, připravili jsme také verzi s německými titulky.
Účast na konferencích a workshopech


Local Perspectives on Difficult Histories: An Open Exchange for Best Practices in
Memory Work.
Termín: 26. - 29. 11. 2019
Místo konání: Lublin, Polsko
Účastníci: pracovníci paměťových institucí z Evropy, USA a Izraele, za ČR se zúčastnila živá
paměť
Spolupráce: nadace EVZ (Německo), Grodzka Gate – NN Theatre Centre (Polsko)
Workshop organizovala polská organizace Grodzka Gate – NN Theatre Centre, Lublin
(www.teatrnn.pl), spolupořadatelem a donátorem byla nadace EVZ (www.stiftung-evz.de).
Cílem semináře byl networking pracovníků nevládních organizací a dalších institucí, které se
věnují práci s přeživšími nacionálního socialismu.
 Tandem – účast na zasedání pracovní skupiny
Termín: 2.– 4. 12. 2019
Místo konání: Lipsko, Familienzentrum Tüpfelhausen
Účastníci: čeští a němečtí pracovníci paměťových institucí
Spolupráce: Tandem Plzeň/Regensburg
Živá paměť se zúčastnila dalšího pracovního setkání v rámci Česko-německého fóra
Společnými vzpomínkami ke společné budoucnosti, které organizoval Tandem
Plzeň/Regensburg, tentokrát v Lipsku.

24

Webové stránky k tématu nucené práce
Webovou stránku k tématu nucené práce za druhé světové války, která je dostupná na
www.nucenaprace-archiv.cz, resp. www.zwangsarbeit-archiv.de, provozuje Center für Digitale
Systeme (CeDiS), Freie Universität Berlin. Od roku 2017 jsou stránky dostupné také v české
jazykové verzi, kterou připravila Živá paměť. Stránky nabízejí odborné texty k tématu nucené
práce, rozhovory s odborníky, mapy, tematická videa a mnoho dalšího. Především pak vstup
do vlastního archivu nahrávek rozhovorů s pamětníky nucené práce. Také v roce 2019 byla
česká verze webových stránek pravidelně aktualizována. Pro čtyři rozhovory s odborníky
k tématu nucené práce a orální historie (A. von Plato, U. Jureit, C. Goschler a M. Barricelli)
jsme připravili české titulky. Tato videa jsou volně přístupná na webové stránce
www.nucenaprace-archiv.cz.
Knihovna Živé paměti
V roce 2019 jsme se připravovali na zavedení nového knihovního systému, který má brzy
zpřístupnit náš knihovní fond odborné a laické veřejnosti. Proběhlo třídění publikací podle
tematických okruhů a výběr dodavatele a správce knihovního systému, jímž je firma R-Bit
Technology, s r. o. Dne 14. října 2019 se v našich prostorách konal seminář pro naše
pracovníky, během kterého nás lektoři této firmy seznámili s fungováním knihovního systému
KOHA, novým katalogem a způsobem katalogizace. S fungováním katalogu souvisí také stálá
podpora knihovního systému, jeho update, zálohování a s tím spojené služby. V roce 2020
budeme pokračovat v katalogizaci knih, abychom brzy mohli knihovnu zpřístupnit badatelům
a zájemcům z řad veřejnosti. Naše knihovna se v roce 2020 rovněž stane součástí registru
veřejných knihoven.
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PODĚKOVÁNÍ
Děkujeme všem dárcům a příznivcům za laskavou podporu a spolupráci.
DOTACE A NADAČNÍ PŘÍSPĚVKY POSKYTNUTÉ V ROCE 2019
Česko-německý fond budoucnosti (ČNFB)
Nadace Připomínka, odpovědnost a budoucnost (Stiftung EVZ)
Nadační fond obětem holocaustu (NFOH)
Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR
OSOBNÍ DONACE V ROCE 2019
J. E. PhDr. Tomáš Kafka
KOMERČNÍ DÁRCI A SPONZOŘI
Airwaynet, a. s.
Alza.cz, a.s.
Print Partners, s. r. o.
PARTNEŘI A ORGANIZACE, S NIMIŽ JSME SPOLUPRACOVALI V PRŮBĚHU
UPLYNULÝCH LET
Agentura domácí péče JAS, Židovská obec Brno
Aktion Sühnezeichen Friedensdienste
Bundesverband Information und Beratung für NS-Verfolgte
Centrom, z. s., Ostrava
Cinepoint, s. r. o.
Collegium Bohemicum, o. p. s.
Česká alzheimerovská společnost
Česká obec legionářská
Česká rada pro oběti nacismu, nadační fond
České centrum Vídeň
Česko-izraelská smíšená obchodní komora
Česko-německý fond budoucnosti, nadační fond
Český svaz bojovníků za svobodu
Diecézní charita České Budějovice
Dokumentationszentrum Prora
Euregio Egrensis, Arbeitsgemeinschaft Bayern, e. V.
Evropský institut odkazu šoa, o. p. s.
Federace židovských obcí v ČR
FOSA Polsko
Freie Universität Berlin
Goethe-Institut Praha
Gymnázium Česká, České Budějovice
Gymnázium Hejčín
Gymnázium J. V. Jirsíka, České Budějovice
Gymnázium Jana Palacha, Mělník
Gymnázium Uničov
Gymnázium Olgy Havlové, Ostrava
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Gymnázium Ostrava-Poruba
Charita Ostrava
Institut für Zeitgeschichte, Universität Wien
Institut Terezínské iniciativy, o. p. s.
IQ Roma servis, z. s., Brno
Jednota Orel České Budějovice
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích
Khamoro–romské integrační centrum, o. p. s., Chodov
Knihovna města Ostravy
Koordinační centrum česko-německých výměn mládeže Tandem
Krajská knihovna Františka Bartoše ve Zlíně
Krajská vědecká knihovna v Liberci
Krajské úřady České Budějovice, Olomouc, Ostrava
Kruh občanů ČR vyhnaných v roce 1938 z pohraničí
Magistrát statutárního města Olomouc
Městská knihovna v Praze
Městský úřad Blansko
Ministerstvo obrany ČR
Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR
Ministerstvo zahraničních věcí ČR
Moderní dějiny
Moravská zemská knihovna v Brně
Muzeum romské kultury v Brně
Nadace Brücke / Most
Nadace Heinricha Bölla se sídlem v Saarbrückenu
Nadační fond obětem holocaustu
Národní galerie v Praze
Národní technická knihovna Praha
Národní rada osob se zdravotním postižením ČR
Památník Flossenbürg
Památník 2. světové války v Hrabyni
Pant, z. s.
Pedagogická fakulta Univerzity Karlovy
Poradna pro občanství/občanská a lidská práva Ústí nad Labem
Prag kontakt
Pražská informační služba
Pražský literární dům autorů německého jazyka
Přírodní škola, Praha 7
Renovabis
Romea, o. p. s.
Římskokatolická farnost – Arciděkanství Ústí nad Labem
Sdružení nuceně nasazených občanů Olomouckého kraje
Sdružení obětí nacismu Karlovarského kraje
Sdružení osvobozených politických vězňů a pozůstalých
Servitus, z. s.
Sion Hradec Králové
Studijní a vědecká knihovna Plzeňského kraje
Svaz nuceně nasazených
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Ústav pro soudobé dějiny AV ČR
Technická univerzita v Liberci
Vědecká knihovna České Budějovice
Vědecká knihovna Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem
Vědecká knihovna v Olomouci
Velvyslanectví ČR v Izraeli
Velvyslanectví ČR ve Spolkové republice Německo
Velvyslanectví ČR ve Spolkové republice Rakousko
Velvyslanectví Spolkové republiky Německo v ČR
Velvyslanectví Státu Izrael v ČR
Výbor dobré vůle – Nadace Olgy Havlové
Via e. V.– Verein für internationalen und interkulturellen Austausch
Vzájemné soužití, o. p. s., Ostrava
Život 90, z. ú.
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