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V době, kdy si celý svět sužovaný koronavirovou pandemií připomíná Mezinárodní den památky obětí 

holocaustu a předcházení zločinům proti lidskosti, spojila obecně prospěšná společnost Živá paměť síly s 

německou nadací Alfred Landecker Foundation s cílem pomoci více než tisícovce přeživších nacismu 

zvládnout současné, po všech stránkách náročné období.  

 

Nadace Alfred Landecker Foundation poskytla Živé paměti grant na nákup ochranných a hygienických 

pomůcek, vitaminových preparátů, potravinových doplňků a dalších komodit, které budou formou 

individuálních humanitárních balíčků doručeny během února 2021 více než tisícovce přeživších nacismu. 
Vedle bývalých vězňů nacistických koncentračních, internačních a pracovně výchovných táborů, věznic, káznic a 

ghett je tato materiální pomoc určena i pro osoby, které se byly nuceny před nacistickým pronásledováním ukrývat, 

žít pod cizí identitou či emigrovat do zahraničí, a v neposlední řadě pro osoby deportované či dislokované na 

nucené práce ve prospěch německé třetí říše.  

 

Příjemci humanitárních balíčků obsahujících pestrou škálu zboží včetně kvalitní švýcarské čokolády Lindt budou 

do konce ledna o našem záměru informováni dopisem, v němž jim budou sděleny bližší údaje k obsahu balíčku i 

době a způsobu jeho doručení. Díky vynikající spolupráci se společnostmi MovitEnergy a Lindt & Sprüngli (CEE), 

které pro nás zajistily zvýhodněné nákupní ceny, jsme mohli rozšířit spektrum i objem materiální pomoci tak, aby 

např. vitamínové a potravinové doplňky vystačily přeživším nikoli na původně plánované tři, ale na celých šest 

měsíců. 

 

Aby přeživší tuto pomoc obdrželi, nebudou muset dokládat jejich nacistickou perzekuci – tato již byla dostatečně 

prokázána a zdokumentována v rámci jiných projektů Živé paměti, jichž se v nedávné minulosti zúčastnili. Bude 

tak naplněn společný záměr Alfred Landecker Foundation a Živá paměti, aby se pomoc k obětem dostala co 

nejrychleji a bez zbytečných byrokratických překážek.  

 

„V době pandemie máme zvláštní odpovědnost vůči obětem holocaustu a dalším nacistickým obětem,“ říká 

Dr. Andreas Eberhardt, generální ředitel Alfred Landecker Foundation. "Víme, že ti, kteří zažili hrozné 

trauma a tragédii, jsou závislí na větší pomoci a asistenci v těchto těžkých dobách. Doufejme, že náš dar 

inspiruje další příznivce, aby také pomohli těm nejzranitelnějším.“ 

 

 

Kontakt:  
PhDr. Darina Sedláčková, email: sedlackova(at)zivapamet.cz tel.: +420 606 619 148, 

zakladatelka předsedkyně správní rady obecně prospěšné společnosti Živá paměť 

koordinátorka humanitárního projektu financovaného z prostředků německé nadace ALF 

 

Živá paměť, o. p. s., Na Poříčí 12, 110 00 Praha 1, tel.: +420 224 872 750, +420 224 872 100,  

fax: +420 224 872 720, e-mail: info(at)zivapamet.cz, www.zivapamet.cz, Facebook 

 

Obecně prospěšná společnost Živá paměť byla založena v prosinci roku 2003 s cílem 

● pečovat o společný odkaz osob pronásledovaných totalitními režimy a rozvíjet s tím   

    související informační, vzdělávací a dokumentační činnost, 

● poskytovat poradenské a asistenční služby osobám pronásledovaným totalitními  

    režimy, zejména nacionálním socialismem, 

● zprostředkovat dialog mezi mladou generací a posledními žijícími svědky nacistického pronásledování. 
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