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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
Sociální média: www.facebook.com/zivapametOPS
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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NĚMEČTÍ DOBROVOLNÍCI ASF

Praha
Amalie Ernst, 1. 9. 2019 – 31. 8. 2020
Jens Hinrich Becker 1. 9. 2020 – 31. 1. 2021
Anton Trappe 1. 2. 2021 – 31. 8. 2021
České Budějovice
Lorenz Berger, 1. 9. 2019 – 31. 8. 2020
Olomouc
Lisa Hellwig, 1. 9. 2019 – 31. 8. 2020
Antolina Konrad 1. 9. 2020 – 31. 8. 2021
Ostrava
Maja Orth, 1. 9. 2019 – 13. 3. 2020
Pauline Schäfer 1. 9. 2020 – 31. 8. 2021
Ústí nad Labem
Pia Schack, 1. 9. 2019 – 31. 8. 2020
Konrad Bruno Kirchner 1. 9. 2020 – 31. 8. 2021
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MIMOŘÁDNÉ PROJEKTY KE ZMÍRNĚNÍ DOPADU
KORONAVIROVÉ PANDEMIE

Projekt rouškové sbírky
Již na samém počátku pandemie koronaviru se nám prostřednictvím iniciativy
www.damerousky.cz nám podařilo shromáždit a mezi přeživší nacistické perzekuce a jejich
blízké rozdělit více než 2 000 kusů bavlněných roušek ušitých dobrovolníky z různých koutů
České republiky. Tato rychlá pomoc poskytnutá v době, kdy celá země trpěla nedostatkem
regulérních ochranných prostředků dýchacích cest, se setkala s velmi pozitivní odezvou ze
strany přeživších a jejich blízkých. Děkujeme všem dobrovolníkům, a rovněž iniciativě Dáme
roušky, která nám bezplatně poskytla platformu na zadání poptávky, a tím nám umožnila
roušky poptat i získat.

Projekt cílené pomoci přeživším nacismu v ČR _ Pomozte nám
pomáhat v čase koronaviru – podpora Nadačního fondu Karla
Komárka
Díky této podpoře jsme mohli:
- Zaslat 280 klientům Balíček cílené pomoci, který obsahoval 2 bavlněné certifikované
roušky, 4 páry jednorázových rukavic, 6 jednorázových roušek, 1 ks dezinfekce na
ruce, 1 balení vitamínu C+Zn+Echinacea a 1 balení Vitamínu D3.
- vytvořit fond Mimořádné okamžité pomoci, z jehož prostředků jsme podpořili 25
klientů, kteří se kvůli koronavirové situaci ocitli v existenční nouzi. V rámci
paušálních plateb byly klientům poskytnuty prostředky na úhradu léků, naslouchátek,
doplatky na zubní ošetření (např. zubní můstky), slepecké pomůcky, doplatky na
energie, na pořízení otopu, pohřební výdaje, dýchací přístroj, úpravu koupelny v rámci
zhoršené mobility, invalidní vozík, pořízení matrace, pohonné hmoty pro dopravu
k lékařům a do nemocnice.
- vytvořit fond Péče, z něhož jsme uhradili osmi klientům pečovatelskou službu.
- vytvořit fond Mobility, z něhož jsme uhradili sedmi klientům přepravu vozy taxi
služby do nemocnic a k lékařům.

Projekty cílené pomoci přeživším nacismu v ČR: Pomozte nám
pomáhat v čase koronaviru (první vlna) a Projekt Pomozte nám
pomáhat ve druhé vlně koronaviru - podpora Výboru dobré vůle
Nadace Olgy Havlové
Díky této podpoře jsme mohli:
- Odeslat 280 klientům ochranný preventivní Balíček cílené pomoci, který obsahoval 10
jednorázových roušek, 2 roušky bavlněné, 10 párů jednorázových rukavic, vitamín C
s postupným uvolňováním spolu se vitamínem D pro podporu imunity a 1 balení
dezinfekčního prostředku na povrchy.
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- Sjednat asistentku pro naše klienty v regionech Ústí nad Labem a Praha, která pečovala o
naše klienty v jejich domácím prostředí, nakupovala jim potraviny, donášela léky z lékárny,
uklízela a zařizovala vše, s čím klienti potřebovali pomoci. Celkem proběhlo více než 67
takovýchto intervencí.
- Zajistit pro našich pět terénních pracovníků dostatek jednorázových roušek, jednorázových
rukavic a dezinfekčních prostředků a umožnit jim tak navštěvovat klienty bez zdravotního
rizika.

Projekt cílené pomoci přeživším nacismu v ČR - Pomozte nám
pomáhat v čase koronaviru – podpora Nadace ČEZ
Pro naše klienty v regionech Ústí nad Labem a Praha jsme díky podpoře Nadace ČEZ mohli
sjednat asistentku, která docházela ke klientům a pečovala o ně v jejich domácím prostředí,
nakupovala jim potraviny, donášela léky z lékárny, uklízela a zařizovala vše, co klienti
potřebovali. Celkem proběhlo více než 25 intervencí.

Projekt bezplatných nákupů – podpora Nadace Krása pomoci
V listopadu 2020 nás oslovila Nadace Krása pomoci s nabídkou dovážky bezplatných nákupů
pro naše klienty nacházející se v tíživé finanční pomoci. Bezplatný rozvoz zprostředkovala
dovážková společnost Rohlik.cz. Nabídku bezplatného nákupu v roce 2020 využilo 24
klientů.

MIMOŘÁDNÁ PODPORA V OBDOBÍ KORONAVIROVÉ
KRIZE PRO PŘEŽIVŠÍ ROMSKÉHO HOLOKAUSTU
V ČESKÉ REPUBLICE
Díky prostředkům z mimořádné výzvy Česko-německého fondu budoucnosti jsme pomohli
125 přeživším částkou do výše 1 000 Kč/osoba uhradit jejich zvýšené životní potřeby. Každý
romský přeživší rovněž obdržel humanitární balíček, který obsahoval certifikované
jednorázové roušky, respirátory FFP2, dezinfekci Anticovid, jednorázové rukavice a
antibakteriální gely. Do distribuce ochranných pomůcek mezi jejich klienty se zapojily
společnosti DROM v Brně, CENTROM v Ostravě a spolek Bachtale z Mimoně.
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.
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MIMOŘÁDNÝ PŘÍSPĚVEK PRO PŘEŽIVŠÍ NACISMU
K ZMÍRNĚNÍ DOPADŮ KORONAVIROVÉ KRIZE
Díky prostředkům z mimořádné výzvy Česko-německého fondu budoucnosti jsme pomohli
153 přeživším z řad bývalých nuceně nasazených, politických vězňů, vdov, vdovců a sirotků
po politických vězních prostřednictvím refundačních plateb uhradit jejich zvýšené životní
potřeby. Celkem bylo vyplaceno 153 000 Kč (finanční limit činil 1 000 Kč/osobu).
Vedle toho obdrželi všichni účastníci projektu materiální pomoc v podobě 30 ks
jednorázových hygienických roušek a 8 kusů kvalitních respirátorů KN95 (třída ochrany FFP
2.). Spolu s ochrannými pomůckami dýchacích cest obdrželi informační dopis s návodem na
jejich bezpečné použití.
Projekt měl mezi přeživšími velmi pozitivní ohlas, jak dokazují jejich vlastní slova:
„Potvrzuji, že jsem dnes obdržel v pořádku balíček s ochrannými prostředky dýchacích cest.
Děkuji za balíček a celý kolektiv ŽP srdečně zdravím. Jaroslav L., Olomouc“

„Vážená paní ředitelko, přeji hezký den, maminka mne poprosila, abych vám poděkovala za
roušky, které jí přišly poštou. Moc děkujeme, velmi se jí budou hodit při návštěvách lékařů.
Jarmila D., Včelákov“
„Ještě musím poděkovat, co vše Vaše společnost udělala pro maminku a jí podobné občany.
Musím přiznat, bohužel, že daleko více, než by měly různé státní orgány a společnosti. Díky
Vám osobně za založení a vedené této společnosti.
S úctou, Ing. Karel Š., Olomouc“
„Dnes jsem obdržel dopis s tolik potřebnými rouškami. Za milou pozornost Vám patří a jistě
nejen moje poděkování!
Miroslav F., Tišnov“
„Vážená paní doktorko. Chtěla bych Vám a kolektivu Živé paměti poděkovat za péči, kterou
v této nelehké době věnujete nám, bývalým politickým vězňům. Dnes jsem dostala kromě
finanční pomoci ještě respirátory a to jsem už vůbec nečekala. Patřím mezi bývalé
„Svatobořické děti“, jenže stejně stárneme a pořád nás ubývá…..Ještě jednou za všechny
děkuji a přeji Vám i celému kolektivu radostné vánoční svátky a pevné zdraví a pohodu
v novém roce.
S úctou Alena S. “
„Dobrý den, přeji Vám paní doktorko, paní Ladě Šipkové a všem, kteří se podílíte na projektu
Živá paměť. Velice si vážím Vaší záslužné práce pro nás, kterých se týká Vaše práce spojená
s nesmírným úsilím. Děkuji Vám také za všechny ty "ovečky", které jsem přihlásila v podstatě
na poslední chvíli. Vím, že Vaše práce je opravdu mravenčí a ne vždy se setkáváte s pozitivní
reakcí. Znám to a ani se nezlobím, vždyť na mnoha z nich se podepsal věk a válečné utrpení.
Tak ještě jednou Vám děkuji za všechny, kterým jste pomohli a potěšili laskavým slovem…
S díky Marie. A.“
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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 2020 finančně podpořilo Ministerstvo práce
a sociálních věcí ČR, 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 perzekvovány 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 2020

V roce 2020 bylo klientům poskytnuto celkem 1 141 konzultací. Řada uživatelů se na
Poradnu obracela opakovaně. Sociální službu odborného sociálního poradenství poskytovali
pracovníci Poradny v souvislostí s pandemií koronaviru převážně telefonicky a písemně a
rovněž v terénu, např. u klienta doma, formou doprovodu na úřad či k lékaři, popř. formou
osobních konzultací v kanceláři Poradny, pokud to epidemická situace umožňovala.
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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, zařazených 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 2020
Typy intervencí Počet
Telefonicky
776
Osobní
asistence
(ambulantní)
18
Osobní
asistence doma
57
Osobní
asistence
v terénu
23
Písemně
267
CELKEM

1 141

Tabulka č. 2 - Počet intervencí v jednotlivých krajích ČR v roce 2020

Intervence dle kraje
Praha
Středočeský kraj
Karlovarský kraj
Ústecký kraj
Plzeňský kraj
Liberecký kraj
Královéhradec. kraj
Pardubický kraj
Vysočina
Jihočeský kraj
Jihomoravský kraj
Olomoucký kraj
Moravskoslezský kraj
CELKEM

Intervence Procentuální
celkem
vyjádření
540
47,34
51
4,47
14
1,23
63
5,52
17
1,49
7
0,61
19
1,67
16
1,40
20
1,75
46
4,03
49
4,29
176
15,42
122
10,69
1 141

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 jsme realizovali projekt Dobrovolníci pomáhají obětem nacismu a kde dále
provozujeme Regionální kontaktní centra pro oběti nacismu.
10

Tabulka č. 3 - Počet intervencí poskytnutých v rámci projektu Lačho Ďives v roce 2020
Lačho ďives!
Telefonicky
Písemně
Osobně
ambulantně
CELEM

49
30
1
80

V rámci projektu Lačho ďives! jsme poskytli sociální poradenství přeživším romským obětem
nacismu, zařazeným do projektu Přímá pomoc romským obětem nacismu a připomínka
romské genocidy během druhé světové války.









Poradenství ohledně uznávání náhradních dob pojištění, nároků na platbu
Anerkennungsleistung, sepisování odvolání proti nepřiznání důchodu nebo proti
rozhodnutí o přiznané výši důchodu apod.
Pomoc se získáním státních sociálních příspěvků (prostřednictvím Úřadu práce
v místě bydliště): příspěvku na péči, příspěvku na mobilitu, získání průkazu
TP/ZTP/ ZTP/P, příspěvku na zvláštní pomůcku
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.
Pomoc s čerpáním pečovatelských služeb pro držitele Osvědčení 255/1946 Sb. –
pomoc se zprostředkováním kontaktů na pečovatelskou službu v místě bydliště
Přerozdělení prostředků z Nadačního fondu Karla Komárka, v rámci fondu
Mimořádné okamžité pomoci byly klientům přiděleny prostředky na úhradu např.
zubního můstku, pečovatelské služby, pohřbu, otopu atd., na které klienti neměli
dostatečné prostředky.
Psychosociální podpora klientů

Kazuistiky 2020
-

Náš klient, pan V. byl v roce 2020 podpořen v rámci Fondu mimořádné okamžité
pomoci nákupem nutných zdravotnických pomůcek, čerpal také příspěvek na
péči v rámci Fondu péče, čerpal i prostředky z Fondu mobility na úhradu cest do
nemocnice a k lékařům. Také mu byl zaslán humanitární balíček Cílené pomoci a
bavlněné roušky získané z rouškové sbírky. Panu V. jsme také pomohli získat
změnu v čerpání Příspěvku na péči i Příspěvek Mimořádné okamžité pomoci
MOP COVID 19 ve spolupráci s Úřadem práce v místě bydliště.

-

Naší klientce paní D. jsme pomohli získat dokumentaci nutnou pro získání
Osvědčení podle zákona č. 255/1946 Sb., za účast na národním boji. Poté jsme
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klientce pomohli s námitkovým řízením na České správě sociálního zabezpečení,
které rozporovalo uznání Osvědčení a následné čerpání příplatku k důchodu
daným získaným Osvědčením dle zákona č. 255/1946 Sb. Klientce byly také
zprostředkovány kontakty na bezplatnou právní poradnu v místě bydliště.
Rovněž jí byly zaslány roušky a humanitární balíček Cílené pomoci.

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 rovněž psychosociální a terapeutické služby a služby domácí
asistence. 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 zajištěnu podporu do dubna 2023.
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.
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.
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NABÍDKA SLUŽEB A AKTIVIT
I.

SLUŽBY A AKTIVITY V KONTAKTNÍCH CENTRECH

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 V DOMÁCÍM PROSTŘEDÍ

Psychosociální a terapeutické služby pro částečně či zcela imobilní oběti nacismu
— 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.

13

ČINNOST V ROCE 2020
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 je společnost Prag kontakt.
V průběhu roku 2020 jsme pro návštěvníky pražského centra uspořádali celkem 46
společenských, kulturních a vzdělávacích akcí, účastníků těchto akcí bylo 463.
I v roce 2020 jsme pokračovali ve spolupráci s italskou neziskovou organizací Treno della
Memoria a v únoru 2020 jsme společně uspořádali na půdě Italského kulturního institutu
v Praze besedu s přeživší holocaustu paní Hanou Hnátovou. Besedy se zúčastnilo více než 150
italských studentů středních škol. Vedle toho jsme v červnu 2020 uspořádali v Kavárně
Dobrodruha setkání pro veřejnost s pamětníkem Jiřím Pitínem k tématu vypálení obce Lidice.
Akce se zúčastnilo 15 posluchačů. Ostatní besedy pro žáky českých a německých škol
plánované na jaro a podzim 2020 musely být z důvodu pandemie covid-19 zrušeny.
Návštěvnost z řad veřejnosti a studentů tak činila v roce 2020 celkem 165 osob.
KONTAKTNÍ CENTRUM PRO OBĚTI NACISMU ČESKÉ BUDĚJOVICE

Zahájilo činnost dne 21. 4. 2009. Pravidelná setkání se konají v Jirsíkově domě, sídle
Jednoty Orel, Lannova třída 2, České Budějovice. Do programu centra jsou dle možností
zařazovány i externí aktivity. Partnery našeho centra je Jednota Orel, Gymnázium Česká a
Gymnázium J.V. Jirsíka.
V průběhu roku 2020 si mohli návštěvníci českobudějovického centra vybrat z 9 různě
zaměřených aktivit. Celková návštěvnost dosáhla čísla 54 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 a Komunitní centrum
pro válečné veterány Olomouc, kterým tímto děkujeme,
V průběhu roku 2020 si mohli návštěvníci olomouckého centra vybrat z 8 různých aktivit,
přičemž celková návštěvnost dosáhla čísla 128 osob. Aktivity centra jsou zaznamenány
písmem i obrazem v kronice založené v r. 2009 přeživším nacistické perzekuce, Ing. Janem
Bartoněm, od něhož převzala vedení kroniky v r. 2016 paní Marie Jedličková, dcera
zesnulého nuceně nasazeného. Oběma tímto děkujeme. Dále děkujeme paní doc. PaeDr.
Alžbětě Peutelschmiedové, CSc. za obsahovou přípravu literárních setkání a inspirativní
výběr knižních titulů. Paní Milušce Ottové děkujeme za průběžné informování našich členů o
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akcích pořádaných oblastní organizací Českého svazu bojovníků za svobodu v Olomouci a za
zastupování naší společnosti na různých tematických pietních aktech a vzpomínkových
slavnostech.
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 našeho centra je Charita Ostrava. Děkujeme
kolektivu pracovníků a dobrovolníků střediska Gabriel pod vedením paní Danuše Hanákové
za všestrannou podporu a pomoc při zajišťování klubových setkání.
V roce 2020 jsme v ostravském kontaktním centru uspořádali celkem 5 setkání s celkovou
návštěvností 175 osob.
KONTAKTNÍ CENTRUM PRO OBĚTI 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. Partnerem našeho centra
je Římskokatolická farnost–Arciděkanství Ústí nad Labem, jejichž zástupcům, jmenovitě
páteru Mgr. Miroslavu Šimáčkovi a paní Ing. Marcele Novotné děkujeme za mimořádně
vstřícný přístup.
V roce 2020 se nám v ústeckém centru podařilo uspořádat celkem 23 setkání s celkovou
návštěvností 235 osob.

II.

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

V průběhu roku 2020 jsme se starali o cca 35-40 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 s jejich mládím, dle možností jsme jim se snažili taková přání splnit.
Celkově lze konstatovat, že činnost našich pěti kontaktních center pro oběti nacismu byla
tvrdě zasažena koronavirovou pandemií a centra musela být uzavřena po dobu trvání
nouzového stavu, tj. od března do května 2020 a dále od počátku října do konce listopadu.
Abychom pomohli přeživším se zvládnutím podzimní vlny, použili jsme po dohodě
s donátorem část projektových prostředků původně určených na provoz center na nákup
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v té době tolik potřebných ochranných prostředků dýchacích cest, konkrétně respirátorů
třídy FFP2, všem účastníkům projektu, celkem 250 osobám zaslali formou doporučené
zásilky po 20 kusech respirátorů KN95. Tato naše iniciativa se setkala s velice pozitivním
ohlasem přeživších, jejich blízkých a dalších návštěvníků našich center.

DOBROVOLNÍCI POMÁHAJÍ OBĚTEM NACISMU
Projekt od jeho počátku ve školním roce 2005/2006 finančně podporuje německá spolková
nadace Připomínka, odpovědnost a budoucnost a německé sdružení Aktion Sühnezeichen
Friedensdienste (ASF). 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.
— 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 2020

I v roce 2020 se naši dobrovolníci věnovali klientům v jejich domácím prostředí i v
Kontaktních centrech pro oběti nacismu v Praze, Českých Budějovicích, Ústí nad Labem,
Olomouci a Ostravě. Každý dobrovolník měl na starost několik stálých klientů, které
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navštěvoval jednou za týden či dva v jejich domácích prostředí. Dále se dobrovolníci podíleli
na činnosti kontaktních center pro oběti nacismu, kde vedli anglickou a německou konverzaci,
činnost center obohacovali o různé cestopisné přednášky, hudební vystoupení, ukázky
rukodělných prací či hraní stolních her apod. Přidanou hodnotou projektu je mezigenerační
dialog, vznik osobních přátelství mezi přeživšími a dobrovolníky a přínos pro česko-německé
porozumění a smíření.
V roce 2020 byla činnost dobrovolníků ovlivněna pandemií koronaviru, dobrovolníci byli
jejich německou vysílající organizaci povoláni krátce po vypuknutí první pandemické vlny
zpět do Německa. V období březen–červen 2020 jsme proto s klienty udržovali kontakt
prostřednictvím telefonických hovorů a e-mailů. Dobrovolníci se mimo toto období podíleli
na pomoci s dosílkou roušek a humanitárních balíčků klientům i přípravě a vedení
korespondenčních jazykových kurzů s klienty. V období, kdy to epidemiologická situace
dovolovala, navštěvovali dobrovolníci za dodržování nejpřísnějších bezpečnostních opatření
klienty v jejich domácím prostředí.

DOBRÝ DEN! 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). V české společnosti významně
připomíná opomíjené téma romského holokaustu a zlepšuje kvalitu života více než 150
romských přeživších a jejich blízkých. Partnerem projektu je Muzeum romské kultury v Brně.
Úzce spolupracuje s Akademií výtvarných umění v Praze (AVU) a Hudební fakultou Akademie
múzických umění v Praze (HAMU) a v roce 2020 i s Katedrou kompozice, dirigování a operní
režie na Janáčkově akademii múzických umění v Brně (JAMU).
CÍLE PROJEKTU

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

— Přeživší romské genocidy během druhé světové války žijící v České republice.
— Studenti a studentky AVU, HAMU, JAMU.
— Spolupracující organizace působící ve prospěch romských přeživších v České republice.
— Česká veřejnost.
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ČINNOST V ROCE 2020
I.

PÉČE O PŘEŽIVŠÍ

Do projektu refundačních plateb se přihlásilo 133 přeživších, kteří splnili projektová kritéria
pro získání finančního příspěvku na zdravotní péči a další nezbytné výdaje. Na základě zjištění
konkrétních potřeb jsme mezi ně rozdělili formou zpětných úhrad celkovou částku ve výši 196
500 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
spolupracovali s romskými i neromskými organizacemi. V souvislosti s mimořádnými výzvami
v souvislosti s pandemií SARS-COVID-19 se podařilo získat další finanční a materiální
prostředky od Česko-německého fondu budoucnosti a společnosti Maximilian-Kolbe-Werk,
které pomohly ulehčit přeživším jejich složitou životní situaci způsobenou pandemií.
II.

PŘIPOMÍNKA ROMSKÉHO HOLOCAUSTU

Na podzim 2020 byl online vyhlášen 2. ročník Soutěže Emílie Machálkové a Karla Holomka
věnovaný umělecké připomínce romského holocaustu na vysokých školách uměleckého směru.
V rámci vyhlášení se konalo několik online setkání s odborníky a se studenty a pedagogy těchto
fakult.

HUMANITÁRNÍ POMOC OBĚTEM NACISMU V ČESKÉ
REPUBLICE
Projekt započatý 1. 1. 2019 byl vzhledem k pandemické situaci prodloužen až do konce roku
2020. Projekt je financován z prostředků německé spolkové nadace Připomínka, odpovědnost
a budoucnost (Stiftung EVZ). Odborné sociální poradentství coby doplňková služba je
zajišťováno naší Poradnou pro oběti nacismu s finanční podporou Ministerstva práce a
sociálních věcí ČR.
CÍLE PROJEKTU

— Přispět ke zlepšení životní situace cca 500 obětí nacismu prostřednictvím finančního
příspěvku za výdaje spojené s uspokojováním potřeb v oblasti bydlení, výživy a zdravotní a
sociální péče, a to do výše 4 700 Kč, resp. 7 500 Kč /osobu v závislosti na formě perzekuce.
— Zvýšit společenské uznání obětí nacismu.
— Přispět k česko-německému smíření založeného na uznání křivd spáchaných nacistickým
režimem.
CÍLOVÁ SKUPINA

— Cca 500 obětí nacistické perzekuce s trvalým bydlištěm v ČR
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ČINNOST V ROCE 2020

V průběhu roku 2020 jsme realizovali tři doplňkové mailingové kampaně, jejichž
prostřednictvím jsme do projektu pozvali dalších více než 400 obětí nacismu. Díky tomu jsme
mohli do projektu zařadit nově 428 osob, a navýšil tak celkovou velikost cílové skupiny na 525
osob.
Mezi tyto osoby jsme prostřednictvím refundačních plateb poskytli finanční příspěvky
v celkové výši 3 493 093 Kč (průměrná platba na osobu tak činila 6 653 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.
Část projektových prostředků jsme po dohodě s donátorem, německou spolkovou nadací
Připomínka, odpovědnost a budoucnost věnovali na nákup tolik potřebných ochranných
prostředků dýchacích cest, konkrétně respirátorů třídy FFP2 každému účastníkovi projektu.
Vedle toho jsme všem, kteří projevili zájem, poskytli bezplatné odborné sociální poradenství a
psychosociální podporu. 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, a to zejména v souvislosti s koronavirovou pandemií.

PAMĚŤ TVÁŘE / TVÁŘE PAMĚTI…
NEJEN NUCENĚ NASAZENÝCH
ŽIVOTNÍ PŘÍBĚHY OBĚTÍ NACISMU, JEJICH AKTUÁLNÍ ŽIVOTNÍ SITUACE A POTŘEBY
VZNIK 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 druhé světové války. Vystavené fotografie se snaží upozornit na
problémy, se kterými se v naší společnosti 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. K tomu přispívají i besedy u kulatého stolu, jež byly nedílnou součástí
putovní výstavy a konaly se v rámci slavnostního zahájení výstavy.
Výstavní projekt byl podpořen finanční dotací Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR.
CÍLOVÁ SKUPINA

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.
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CÍL PROJEKTU

-

Projekt putovní fotografické výstavy Paměť tváře / Tváře paměti …nejen nuceně
nasazených podpořený tematickými besedami u kulatého stolu si kladl za cíl seznámit
veřejnost prostřednictvím životních příběhů jedenácti přeživších obětí nacismu s
různými formami nacistické perzekuce a zejména ji upozornit na aktuální životní
situaci a potřeby přeživších obětí nacistické perzekuce v České republice.

-

Naším cílem bylo, aby se politici, média a veřejnost začali více zajímat o této osud
ohrožené skupiny seniorů 80+ a hledali společně účinné způsoby, jak těmto seniorům
zajistit důstojné podmínky, v nichž by mohli prožít poslední roky života.

VÝSLEDKY DOSAŽENÉ V ROCE 2020

Výstavní projekt byl prezentován v Krajské knihovně v Pardubicích. Plánovaná prezentace
výstavy ve Středočeské vědecké knihovně v Kladně se nemohla uskutečnit z důvodu
pandemie koronaviru. Z uvedených důvodů a po dohodě s MPSV vznikla webová podoba
výstavy www.pamettvare.cz, které byla propagována na internetu v sociálních médiích
a sdílena na webových stánkách vybraných institucí.
Prostřednictvím projektu se nám podařilo přispět ke zlepšení pozitivního obrazu seniorů,
zejména přeživších obětí nacistické perzekuce, a zlepšit povědomí veřejnosti o aktuální
životní situaci a potřebách této specifické skupiny seniorů. Přidanou hodnotou všech výše
zmíněných aktivit byla účast samotných přeživších a dobrovolníků, kteří se prostřednictvím
Živé paměti zapojují do péče o přeživší oběti nacismu.
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. 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.
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.
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INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ ČINNOST

ZMIZELÍ ROMOVÉ A ROMOVÉ DNES
Projekt Zmizelí Romové a Romové dnes podpořilo v roce 2020 dotací Ministerstvo školství
mládeže a tělovýchovy ČR a 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 2020 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.
ČINNOST V ROCE 2020

Z důvodu protiepidemických nařízení vyhlášených Vládou České republiky nebyl projekt
realizován. Více informací o projektu naleznete na našich internetových stránkách
www.kapura.cz.

PUTOVNÍ FOTOGRAFICKÁ VÝSTAVA – OSUDY ROMŮ
ZA DRUHÉ SVĚTOVÉ VÁLKY
Projekt Putovní fotografické výstavy – Osudy Romů za druhé světové války, který finančně
podpořilo Ministerstvo kultury ČR a Nadační fond obětem holocaustu.
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 ke zlepšení vnímání obrazu České republiky a jejího
vztahu k romské menšině v mezinárodním kontextu.
— Zároveň tak chceme přispět k potírání patologických jevů, jako je extremismus, xenofobie
a rasová nesnášenlivost.
CÍLOVÁ SKUPINA

— 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 2020

Z důvodu protiepidemických nařízení vyhlášené Vládou České republiky nemohl být projekt
realizován.

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 2020 financován grantem Česko-německého fondu budoucnosti. Tento grant
je tříletý a počítá s podporou v letech 2019-2021.
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.
— 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
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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 2020

Naši vzdělávací činnost, besedy s pamětníky, semináře pro učitele, natáčení rozhovorů s pamětníky,
účast na mezinárodních workshopech a konferencích a realizaci akcí pro smíšené česko-německé
skupiny negativně ovlivnila koronavirová pandemie, vyhlášení nouzového stavu a opatření s tím
související. Akce určené pro školy a učitele byly z toho důvodu v jarních a podzimních termínech
přesouvány či zrušeny. Některé aktivity se nám podařilo realizovat v období červen-září, jiné byly
přesunuty do online prostoru a jejich obsah adekvátně přizpůsoben. V druhé polovině roku 2020
jsme s kolegy z Německa zahájili přípravu česko-německých akcí pro rok 2021. Bez většího
omezení probíhaly práce na zavedení knihovního systému a katalogizace knih.
V roce 2020 se nám podařilo realizovat tyto akce:


Beseda s Jiřím Pitínem – téma Lidice a osudy rodiny Pitínových

Termín: 28. 6. 2020
Místo konání: Kavárna Dobrodruha, Seifertova 4, Praha 3
Účastníci: veřejnost
Spolupráce: Kavárna Dobrodruha
Setkání s Jiřím Pitínem jsme připravili k 79. výročí atentátu na zastupujícího říšského
protektora R. Heydricha ze dne 27. května 1942 a vypálení obce Lidice 10. června 1942.


Natáčení rozhovoru s pamětníkem 2. světové války – Ing. Jaroslav Langer

Termíny: 17. 8. a 20. 8. 2020
Narátor: Ing. Jaroslav Langer (*1924, v r. 1944 nuceně nasazen do Německa)
Místo konání: Olomouc, v bytě narátora
Forma nahrávky: digitální videozáznam
Délka nahrávky: 5h 53 min.
Typ interview: životopisné interview podle zásad orální historie
Kamera a zvuk, zpracování krátkého filmu: Petr Záruba
Z rozhovoru vznikl cca 25 min. sestřih, připravili jsme rovněž verzi s německými titulky.
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 Beseda s pamětníkem holokaustu – Hanuš Hron (*1925)
Termín: 15. 10. 2020
Místo konání: MS Teams: ŽP (Praha), Hanuš Hron (Nejdek), německá školní skupina (v té
době na exkurzi v Památníku Dachau)
Formát: Online, MS Teams
Účastníci: 25 žáků, 10. třída, Oberschule Westerzgebirge, Bad Schlema
Spolupráce: Brücke/Most Stiftung, Drážďany
Beseda proběhla online přes MS Teams. Velké díky patří panu Hronovi, že se o své zážitky
podělil s německými žáky i v době pandemie a s nadhledem zvládl všechny nástrahy online
komunikace.
 Seminář pro dobrovolníky ASF
Termín: 22. - 23. 10. 2020
Formát: Online, MS Teams
Účastníci: němečtí dobrovolníci ASF (15 účastníků)
Spolupráce: Aktion Sühnezeichen Friedensdienste, Mgr. Viola Jakschová
Příprava dvoudenního semináře pro dobrovolníky ASF, začala v létě 2020 ve spolupráci
s vedením ASF v ČR a Památníkem Lidice, kde se celá akce měla v říjnu konat. Na programu
byla prohlídka památníku, muzea a galerie. Druhý den potom workshop na téma
československých dějin a česko-německých vztahů a setkání s pamětníkem Jiřím Pitínem
z Lidic. Kvůli vládním opatřením v souvislosti s koronavirovou pandemií jsme seminář
uspořádali pouze ve spolupráci s ASF, a to v online formátu. Setkání s pamětníkem a
prohlídku Lidic jsme přeložili na dobu, kdy to bude opět možné.


Spolupráce s Technickou univerzitou Liberec – 2 semináře pro studenty

Termíny: 25.11. 2020 a 25.11.2020
Místo konání: MS Teams
Formát: Online, MS Teams
Účastníci: Technická univerzita Liberec, Katedra historie, studenti historie, celkem 50
účastníků
Spolupráce: Technická univerzita Liberec, Katedra historie (Mgr. Kateřina Portmann, Ph.D.)
Tématem obou seminářů byla nucené práce obyvatel českých zemí pro německé válečné
hospodářství v letech 1939-1945, a to jak v protektorátu, tak na dalších okupovaných
územích. Budoucím pedagogům jsme poté představili online výukovou platformu jako možný
nástroj pro výuku dějepisu na školách. Studentům jsme představili i zajímavé archivní
materiály ze sbírek Živé paměti. Oba semináře se konaly vzhledem k pandemické situaci
online.


Spolupráce s univerzitou – beseda s pamětníkem pro studenty TUL

Termín: 9. 12. 2020, 16.30-18.30 hod.
Formát: Online, MS Teams
Účastníci: Technická univerzita Liberec, Katedra historie, studenti historie (40 účastníků)
Spolupráce: Technická univerzita Liberec, Katedra historie (Mgr. Kateřina Portmann, Ph.D.)
Ve spolupráci s Katedrou historie Technické univerzity v Liberci jsme pro studenty historie
připravili online besedu s pamětníkem holokaustu panem Hanušem Hronem (*1925).


Semináře / webináře pro učitele – online výuková platforma „Příběhy pamětníků
ve výuce“
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Termíny: 2. 12. a 16. 12.2020
Formát: Online, MS Teams
Účastníci: učitelé 2. stupně základních a středních škol a gymnázií
Protože jsme na jaře ani na podzim 2020 nemohli uskutečnit semináře pro učitele k online
výukové platformě „Nucená práce 1939-1945. Příběhy pamětníků ve výuce“ v klasickém
formátu, připravili jsme pro pedagogické pracovníky webináře k tématu využití této učební
pomůcky v online podobě.
Publikační činnost
V průběhu roku jsme připravili článek o aktivitách Živé paměti na poli česko-německé
výměny do připravované publikace Koordinačního centra česko-německých výměn mládeže
Tandem „Společnou cestou ke vzpomínkám II“, která vyjde tiskem v roce 2021.
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 a spravuje Živá paměť. Stránky nabízejí odborné texty
k tématu nucené práce, mapy, tematická videa a rozhovory s odborníky. Čtyři rozhovory
s experty k tématu nucené práce a orální historie (A.von Plato, U. Jureit, C. Goschler a M.
Barricelli) mají české titulky. Tyto webové stránky umožňují také vstup do vlastního archivu
nahrávek rozhovorů s pamětníky nucené práce. Zájemci zde najdou téměř 600 interview s
pamětníky z 26 zemí, z toho také 38 rozhovorů v češtině nebo slovenštině. K dispozici jsou
přepisy rozhovorů, stručné životopisy, fotografie a dokumenty.
Knihovna Živé paměti
V roce 2020 jsme za podpory správce našeho knihovního systému, firmy R-Bit Technology, s
r. o., pokračovali v třídění knižního fondu a katalogizaci knih. Také jsme se věnovali přípravě
prostoru knihovny na zpřístupnění veřejnosti. Dostali jsme darem publikace od našich klientů
nebo dárců z řad veřejnosti, které jsme zařadili do knihovního fondu. Náš online katalog,
který postupně doplňujeme, je již dostupný na těchto webových stránkách
https://katalog.zivapamet.cz/
V prvních měsících roku 2020 jsme zpracovali Knihovní řád, v dubnu 2020 podali žádost o
evidenci Knihovny Živé paměti u Ministerstva kultury ČR, která byla schválena a dne 30. 11.
2020 byla naše knihovna zapsána do evidence knihoven jako základní knihovna se
specializovaným knihovním fondem pod evidenčním číslem 6638/2020. V knihovně
najdete výběr z domácích a zahraničních publikací k tématu moderních dějin, především
druhé světové války a nucené práce pro válečné hospodářství nacistického Německa. Většinu
publikací půjčujeme prezenčně, po registraci v knihovně je možné vybrané publikace zapůjčit
i absenčně.
Knihovna Živé paměti poskytuje badatelům, studentům i zájemcům z řad veřejnosti místní
přístup k digitálnímu archivu vzpomínek pamětníků holokaustu z Fortunoff Video Archive
for Holocaust Testimonies, Yale University Library, USA. Tento archiv patří
k průkopníkům natáčení interview metodou orální historie. Svá svědectví archivu poskytli
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přeživší koncentračních a vyhlazovacích táborů, oběti nacistické perzekuce, ukrývané osoby,
odpůrci nacismu i osvoboditelé. Nejstarší rozhovory, které jsou součástí sbírky, byly natočeny
v roce 1979. Od té doby se archiv rozrostl na téměř 4 500 interview ve 22 jazycích a nabízí
více než 12 000 hodin záznamů. Více než 3 000 rozhovorů je vedeno v angličtině, najdeme
zde také 17 rozhovorů vedených v českém jazyce a 163 rozhovorů ve slovenštině. Bližší
informace o archivu a registraci najdete webové stránce Fortunoff Video Archive:
https://fortunoff.library.yale.edu/research/search-the-archive/
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ZPRÁVA AUDITORA A ROČNÍ ÚČETNÍ UZÁVĚRKA
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PODĚKOVÁNÍ
Děkujeme všem dárcům a příznivcům za laskavou podporu a spolupráci.
DOTACE A NADAČNÍ PŘÍSPĚVKY POSKYTNUTÉ V ROCE 2020
Česko-německý fond budoucnosti (ČNFB)
Nadace Připomínka, odpovědnost a budoucnost (Stiftung EVZ)
Nadační fond obětem holocaustu (NFOH)
Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR
Nadace ČEZ
Výbor dobré vůle – Nadace Olgy Havlové (VDV)
Nadace Karel Komárek Family Foundation
KOMERČNÍ DÁRCI A SPONZOŘI
Aerosol – service a.s.
Sharry Europe s.r.o.
LEEDA spol. s r.o.
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
Bachtale z.s
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
DROM, romské středisko Brno
Euregio Egrensis, Arbeitsgemeinschaft Bayern, e. V.
Evropský institut odkazu šoa, o. p. s.
Federace židovských obcí v ČR
FOSA Polsko
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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
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 knihovna v Pardubicích
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.
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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
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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