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Úvod 
 

Diakonie ČCE poskytuje humanitární pomoc lidem v České republice od roku 1997. V roce 2011 tuto 

roli převzalo Středisko humanitární a rozvojové pomoci (později přejmenované na Středisko 

humanitární a rozvojové spolupráce, zkráceně Středisko HRS). Od počátku svého vzniku Středisko 

HRS zaměřuje humanitární pomoc na ty, kteří byli zasaženi povodněmi. Činnost Střediska HRS se 

ale neustále rozšiřuje, kdy vznikají nové projekty na podporu lidí v tíživé situaci v České republice i 

zahraničí. V roce 2020 se Středisko HRS zapojilo také do pomoci lidem zasaženým mimořádnými 

opatřeními vlády přijatými v souvislosti s pandemií COVID-19.  

Rok 2020 byl pro všechny obyvatele České republiky velmi obtížný. Celosvětová epidemie 

onemocnění COVID-19 měla negativní dopady na celou společnost. Onemocnění samotné se stalo 

vážnou zdravotní hrozbou, a to především pro seniory a další zranitelné osoby. Vládní opatření 

přijímaná ve snaze zamezit šíření viru však s sebou nevyhnutelně přinesla sociální a ekonomické 

dopady a připravila mnoho lidí o finanční zabezpečení a jistoty. Diakonie ČCE a její střediska se proto 

vedle pravidelné péče o klienty svých služeb zapojila do pomoci těm nejohroženějším. Středisko HRS 

zorganizovalo a rozdělilo finanční sbírku, pomáhalo s náborem a koordinací dobrovolníků a 

zorganizovalo iniciativu „Dopis pro radost“, která pomáhala seniorům překonávat poci ty osamění 

během jejich izolace.   

Práci Střediska HRS podpořila Českobratrská církev evangelická (ČCE), farní sbory ČCE, 

dobrovolníci i další podporovatelé a dárci. Těm všem patří naše velké poděkování za jejich podporu 

a zapojení do pomoci lidem zasaženým nepřízní osudu.  
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Dopady pandemie COVID-19 na Českou republiku 

 

Vývoj situace 

První zprávy o lidech, kteří se nakazili novým typem koronaviru COVID-19, přicházely z Číny v 

prosinci 2019. Nemoc se následně začala rychle šířit i mimo pevninskou Čínu. Na českém území byly 

první tři případy onemocnění potvrzeny 1.  března 2020.1 V březnu a dubnu se počty nakažených 

pohybovaly ve stovkách, v květnu začaly počty klesat.  

K prvním opatřením přikročila vláda od 11. března, kdy byla na neurčitou dobu zrušena výuka na 

všech stupních škol (zprvu kromě mateřských). Další omezení přišla s vyhlášením nouzového stavu 

12. března, o dva dny později vláda uzavřela obchody (vyjma obchodů s potravinami, drogerií či 

lékáren). Dalším krokem byl zákaz volného pohybu osob od 16. března (skončil 24. dubna), od              

19. března přibyla povinnost nosit roušky. Jarní nouzový stav platil až do 17. května. Zavedená 

omezení se rozvolňovala jen pomalu. Za zvýšených hygienických opatření se znovu otevřely další 

obchody, po omezeném provozu vysokých škol se přidaly poslední ročníky základních a středních 

škol, koncem května se přidal první stupeň základních škol a poté omezeně i druhý stupeň základních 

škol. 

Na sklonku léta se ale situace začala zhoršovat. Později se vrátil také nouzový stav, vyhlášený od             

5. října. Znovu se až na výjimky uzavřely obchody, restaurace, služby či sportoviště,  a to s různými 

formami omezení až do konce roku.2 Od 14. října do 30. listopadu byla také uzavřena většina škol, 

kdy učitelé a žáci museli přejít na distanční výuku.  

 

Dopady krize 

Negativní dopady vládních opatření, která byla zavedena proti šíření koronaviru, pocítila řada 

segmentů ekonomiky, jejichž provozy musely být zcela uzavřeny či omezeny, a dále zranitelní 

občané, kteří přišli o zaměstnání (samoživitelé, lidé pracující na DPP/DPČ, lidé pracující ve službách, 

které byly uzavřeny nebo omezeny apod.). Podle Českého statistického úřadu v dubnu a květnu 

pocítilo v České republice negativní dopady vládních opatření u svého zaměstnavatele 45 procent 

lidí, tedy 1,8 milionu zaměstnanců.3  

Jednou z nejohroženějších skupin se staly sociálně slabé a zranitelné rodiny, včetně rodin 

samoživitelů. Situace okolo pandemie se dotkla 80 % samoživitelů. Polovina z nich by situaci 

nezvládla bez pomoci rodiny nebo přátel. 11 % z nich už během jarní vlny pandemie přišlo o práci.4 

Problém se zavřenými školami se dotkl všech rodičů. Pro samoživitele to znamenalo obrovskou ránu 

do rodinných rozpočtů (z důvodu nutnosti přejít na ošetřovné), ale i problémy spojené s výukou, která 

vyžadovala dostatečné technické zázemí rodin (počítač, internetové připojení). Zatímco na jaře byla 

online výuka dobrovolná, na podzim již byla povinná a malé či žádné technické zázemí dětí 

samoživitelů, ale i dalších sociálně slabých rodin fakticky představovalo pro tyto děti omezený přístup 

ke vzdělávání.5 

                                              
1 V Česku jsou tři lidé nakažení koronavirem. Předtím byli v Itálii. ČT24 [online]. Česká televize. Dostupné online 
2 Dopady koronavirové epidemie na život v ČR. České noviny [online]. ČTK. Dostupné online 
3 Dopady koronakrize na jaře pocítilo 45 procent zaměstnanců. České noviny [online]. ČTK. Dostupné online  
4 Dopady koronavirové epidemie na život v  ČR. České noviny [online]. ČTK. Dostupné online 
5 Školy dále pokračují v distanční výuce. Nebezpečím jsou narůstající rozdíly ve vzdělávání mezi dětmi. iRozhlas [online].    
  Dostupné online  

 

https://ct24.ceskatelevize.cz/domaci/3056228-v-cesku-jsou-tri-lide-nakazeni-koronavirem
https://www.ceskenoviny.cz/zpravy/dopady-koronavirove-epidemie-na-zivot-v-cr/1948017
https://www.ceskenoviny.cz/zpravy/csu-dopady-koronakrize-na-jare-pocitilo-45-pct-zamestnancu/1913253
https://www.ceskenoviny.cz/zpravy/dopady-koronavirove-epidemie-na-zivot-v-cr/1948017
https://www.irozhlas.cz/zpravy-domov/zakladni-skoly-distancni-vyuka-rozdily-ve-vzdelani-asociace-reditelu_2011020928_ban
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Podle zpráv ze středisek Diakonie ČCE, která poskytují sociální pobytové služby pro seniory, byla na 

jaře velkým problémem osamělost klientů, kdy do zařízení sociální služeb nebyly povoleny návštěvy 

a musely se náhle zcela uzavřít bez možnosti alespoň zprostředkovaného online kontaktu klientů s 

okolním světem (rodinou, přáteli), neboť na tuto situaci nebyl nikdo připraven. Obdobná situace byla 

i v dalších pobytových zařízeních (např. v domovech pro osoby se zdravotním postižením), do obtížné 

situace se rovněž dostali rodiče dětí se zdravotním postižením, které zůstaly doma a nemohly 

navštěvovat speciální školy.  

 

Působení Střediska HRS 
 

Diakonie ČCE a Středisko HRS se snažilo reagovat na vzniklou situaci ihned poté, co byl vyhlášen 

první nouzový stav a kdy vláda přijala první mimořádná opatření. Vnímali jsme, že v první řadě je 

potřeba pomoci seniorům, kteří žijí sami a nemají možnost požádat někoho o  pomoc s nákupem 

základního zboží tak, aby mohli zůstat doma a zbytečně se nevystavova li riziku. V první vlně 

pandemie COVID-19 se proto Středisko HRS zapojilo do organizace dobrovolnické pomoci. 

K tomuto účelu Středisko HRS provozovalo infolinku, která sloužila pro informování volajících o 

možnostech i nabídkách pomoci (dobrovolnické i materiální). V reakci na zprávy o izolaci seniorů 

vznikla iniciativa Dopisy pro radost. Vyhlášena byla také finanční sbírka pro lidi, kteří se ocitli ve 

finanční tísni. Navázána byla také spolupráce s krizovou linkou SOS Centra Diakonie ČCE – SKP v 

Praze . Na podzim se Středisko HRS zapojilo do náboru dobrovolníků pro střediska Diakonie ČCE, 

která se potýkala s nedostatkem personálu.  

 

Organizace dobrovolnické pomoci 

Metodická podpora koordinátorům dobrovolníků během pandemie 

S nástupem pandemie na jaře 2020 vznikla potřeba zajistit ochranu zdraví dobrovolníků i lidí, kterým 

dobrovolníci pomáhají. Za tímto účelem Středisko HRS vytvořilo metodické manuály obsahující 

konkrétní postupy a opatření pro zachování bezpečnosti zdraví dobrovolníků i seniorů, kterým je 

pomoc nabídnuta. Tyto manuály byly poskytnuty koordinátorům dobrovolníků v ostatních střediscích 

Diakonie ČCE a zapojeným dobrovolníkům.  

Manuály a metodickou podporu využili koordinátoři ze čtyř středisek Diakonie ČCE – Plzeň, Most, 

Vrchlabí, Čáslav při práci se 75 dobrovolníky, se kterými byla uzavřena smlouva o dobrovolnické 

službě (počty dobrovolníků: Vrchlabí 42, Plzeň 10, Čáslav 17, Most 5, Praha 1). Tito dobrovolníci se 

zapojili do donášky nákupů osamělým seniorům (Vrchlabí, Most), do nákupů pro zásobování zařízení 

pobytových služeb (Plzeň), zásobovali potřebné instituce i jednotl ivce rouškami (Čáslav) a pomáhali 

dětem ze sociálně slabých rodin s doučováním (Most, Čáslav).  

Pro nábor dobrovolníků a koordinaci poptávek spolupracovalo Středisko HRS se společností 

Applifting, a.s., která za tímto účelem pro potřeby neziskových organizací vytvořila aplikaci s názvem 

Pomůžeme.si. Prostřednictvím této aplikace se Středisku HRS evidovalo 100 dobrovolníků, navíc 

mělo možnost oslovovat pro spolupráci všechny další dobrovolníky z celé České republiky, kteří se 

evidovali v aplikaci Pomůžeme.si skrze jiné neziskové organizace (více než 2000 kontaktů). 
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Dobrovolníci v zařízeních sociální péče 

V důsledku karantén zaměstnanců vznikla na podzim 2020 v některých pobytových zařízeních 

sociálních služeb Diakonie ČCE potřeba posílit týmy pečovatelů o dobrovolníky. Středisko HRS proto 

podpořilo nábor dobrovolníků pro 6 zařízení sociálních služeb Diakonie ČCE ve 3 krajích (Kostelec 

nad Černými lesy, Krabčice, Libice nad Cidlinou, Opolany, Pátek u Poděbrad, Vsetín). Celkem se pro 

potřeby posílení týmů pečovatelů evidovalo 51 dobrovolníků. 

 

Dopisy pro radost 

Iniciativa „Dopisy pro radost“ měla za cíl pomoci seniorům v pobytových službách překonávat obtížné 

chvíle samoty, kdy trávili v izolaci více než dva měsíce. Koronavirová krize a vyhlášený celostátní 

zákaz návštěv pro ně znamenal osamělost a často bolestné odloučení od rodin, dětí a vnoučat. 

Abychom je v tomto obtížném období povzbudili, zorganizovali jsme psaní dopisů, do něhož se 

zapojila veřejnost. Do iniciativy „Dopis pro radost“ se zapojilo přes 350 dobrovolníků, kteří  psali 

povzbudivá slova seniorům žijícím v pobytových službách. Dopisy a obrázky dostávali lidé v 

domovech pro seniory po celé České republice. 

Celkem se zapojilo 16 pobytových zařízení pro seniory (Písek, Krabčice, Dvůr Králové nad Labem, 

Myslibořice, Rýmařov, Vsetín, Sobotín, Valašské Meziříčí, Diakonie Střední Čechy, Klobouky u Brna, 

Dobětice, Havlíčkův Brod, Třebíč, Tovačov, Krnov, Mirošov).  

Dopisy byly předávány do domovů pro seniory v elektronické podobě, z dopisů pak vybírali 

pečovatelé ty, které nejlépe vystihovaly zájmy klientů, kterým pak dopisy tiskli a předávali. Dopisy tak 

byly přístupné pro všechny seniory a to, zda se do aktivity zapojili, vždy záleželo na jejich zájmu či 

zdravotním stavu. Iniciativa „Dopisy pro radost“ probíhala od dubna do května 2020.  
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Počet klientů v domovech pro seniory Diakonie ČCE, kterým byly dopisy nebo obrázky nabídnuty:  

• Dvůr Králové nad Labem – 33 klientů 

• Krabčice – 114 klientů 

• Myslibořice – 132 klientů  

• Písek – 41 klientů  

• Rýmařov – 34 klientů  

• Vsetín – 87 klientů  

• Diakonie Střední Čechy – 77 klientů  

• Sobotín – 132 klientů  

• Valašské Meziříčí – 42 klientů  

• Klobouky u Brna – 10 klientů 

 

Finanční podpora lidem v tíživé situaci   

Středisko HRS vyhlásilo v březnu 2020 veřejnou sbírku na pomoc lidem, kteří se z důvodu 

mimořádných opatření vlády ČR dostali do tíživé životní situace (přišli o práci, výrazně se jim snížily 

příjmy). Prostředky získané z veřejné sbírky byli během celého roku 2020 postupně předávány 

potřebným žadatelům, kteří se na Středisko HRS obraceli převážně prostřednictvím středisek a 

občanských poraden Diakonie ČCE. Celkem bylo z této veřejné sbírky podpořeno 61 rodin a 

jednotlivců v celkové výši 451 989 Kč. Pomoc byla určena na zajištění základních životních potřeb 

žadatelů (např. nájem, potraviny, léky).  

Do pomoci lidem v tíživé situaci se zapojila řada individuálních dárců, Synodní rada ČCE a farní sbory 

ČCE z různých míst České republiky. Ti všichni poslali svou finanční podporu, kterou jsme tak mohli 

rozdělit potřebným žadatelům.  

Příběhy lidí, kterým finanční sbírka pomohla překonat nelehké období :  

Příběh Honzy 

Honza má pět dětí, všechny jsou relativně malé, dvě nejmenší chodí do mateřské školky.  Maminka 

dětí se o ně bohužel nestará, bojuje s alkoholem, bývá i mnoho dní mimo domov, pokud se doma 

zdržuje, je to spíš horší, protože se chová násilně. Honza má invalidní důchod 1. stupně. Jejich 

domácí rozpočet byl napjatý i před koronakrizí. Kvůli uzavření škol a školek se jim výrazně zvýšily 

výdaje domácnosti, hlavně na jídlo. Honzovi pomohl opakovaný příspěvek ze sbírky na zaplacení 

energií a zvýšených výdajů na potraviny.  

Příběh Jany 

Jana se do zlé situace dostala ještě před současnou krizí. Sešlo se jí vážné onkologické onemocnění 
a rodinná krize, kdy jí její partner a otec jejich čtyřměsíčního syna fyzicky napadl. Kvůli domácímu 

násilí je nyní ve vazbě a čeká na soud. Jana podstoupila onkologickou léčbu, kvůli které musela svého 

syna umístit do dočasné pěstounské péče. Nenašel se nikdo z bližšího okolí, kdo by mohl pomoci. 

Nyní se Jana dostala do bodu, kdy nemá práci, tedy žádný příjem a nemá kde bydlet. Aby se mohla 

postarat o svého syna, potřebuje po dokončení léčby získat znovu práci, najít si bydlení a dát si svůj 

život dohromady. Příspěvek ze sbírky jí pomohl odrazit se ode dna. 
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Krizová linka a infolinka Diakonie ČCE 

Překovávat nelehké období pomáhala lidem v tíživé situaci krizová linka SOS Centra Diakonie ČCE 

– Střediska křesťanské pomoci v Praze (Diakonie ČCE – SKP v Praze), která pomáhala volajícím v 

jejich obtížné či krizové životní situaci. 

Ačkoliv tato krizová linka funguje již řadu let, během koronavirové pandemie byl zaznamenán nárůst 

hovorů oproti běžnému období, kdy bylo patrné, že lidé potřebují více psychickou podporu a krizovou 

intervenci. V prvním sledovaném období (od 18. 3. 2020 do 8. 4. 2020) služeb krizové linky využilo 

456 klientů, kteří uskutečnili 795 hovorů (průměrně 35 hovorů denně). V druhém sledovaném období 

(od 9. 4. 2020 do 31. 5. 2020) služeb krizové linky využilo 435 klientů, kteří uskutečnili 831 hovorů 

(průměrně 20 hovorů denně). Více než třetina volajících klientů (34 %) byla ve věku nad 60 let. Na 

počátku koronavirové krize byla linka provozována každý den od 9 do 20 hodin, od 3. 5. 2020 pak 

každý všední den od 9 do 20 hodin.  

V provozu byla také od března do května 2020 infolinka pro seniory a dobrovolníky, ale i další občany, 

kteří potřebovali informace. Jejím účelem bylo informovat volající o nabídkách pomoci Diakonie ČCE 

(pomoc seniorům s donáškou nákupů) i dalších neziskových organizací. Informační linka byla 

v provozu každý všední den od 9 do 17 hodin a její provoz zajišťoval koordinátor humanitární pomoci  

Střediska HRS. V průběhu koronavirové krize se ukázalo, že na celostátní i místní úrovni byla zřízena 

řada informačních linek, které tuto službu dobře pokrývaly (ministerstva, orgány ochrany veřejného 

zdraví, obce). Proto nebyla tato infolinka ze strany veřejnosti využívána a v květnu byl její provoz 

ukončen. 

 

Spolupráce s ostatními subjekty  

V rámci dobrovolnické práce Středisko HRS spolupracovalo s ostatními středisky Diakonie ČCE. V 

první (jarní) vlně pandemie jsme spolupracovali s koordinátory dobrovolníků ze středisek Diakonie  

Západ (Plzeňsko), Světlo Vrchlabí, Diakonie Střed (Čáslav) a dobrovolnického centra Diakonie Most. 

Koordinátorům jsme poskytli metodickou podporu formou manuálů a pravidelné komunikace. 

Pro nábor a koordinaci dobrovolníků během první (jarní) vlny Středisko HRS spolupracovalo se 

společností Applifting, a.s., která vytvořila a nabídla zdarma k užívání aplikaci s názvem 

Pomůžeme.si. Zároveň tato společnost vedla vlastní nábor dobrovolníků, jejichž databáze byla 

zapojeným neziskovým organizacím k dispozici. 

V druhé (podzimní) vlně pandemie zajišťovalo Středisko HRS nábor dobrovolníků pro zařízení 

sociální péče Diakonie Krabčice, Diakonie Vsetín a Diakonie Střed. 

Středisko HRS se také zapojilo do práce PANELů humanitární pomoci zřizovaných v některých 

krajích za účelem koordinace humanitární pomoci neziskových organizací. Aktivovány byly Panely 

Jihočeského a Ústeckého kraje. Během online schůzek byla koordinována dobrovolnická pomoc, 

ubytovací kapacity pro občany bez domova v karanténě, zásobování ochrannými pomůckami apod. 

Spolupráci navázalo Středisko HRS také s nadací Karla Komárka, která poskytla Středisku HRS 

finanční příspěvek ve výši 71 000 Kč. Tento příspěvek Středisko HRS použilo na práci koordinátora 

humanitární pomoci, který zajišťoval organizaci iniciativy “Dopis pro radost” a provoz informační linky, 

a dále na provoz krizové linky SOS Centra Diakonie ČCE – SKP v Praze, a to konkrétně na pokrytí 

nákladů, které vznikly za volající klienty, pro které byly hovory bezplatné.   
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Spolupráce byla také navázána se společností HoppyGo s.r.o., která poskytla k bezplatnému užívání 

osobní automobil. Ten následně Středisko HRS poskytlo SOS Centru Diakonie ČCE – SKP v Praze, 

které zajišťovalo provoz krizové linky.  

Díky Výboru dobré vůle – Nadace Olgy Havlové Středisko HRS obdrželo 10 tabletů, které předalo 

domovům pro seniory Diakonie ČCE, jejichž klienti se ocitli v izolaci z důvodu nebezpečí nemoci 

COVID-19. Tyto tablety umožnily seniorům komunikovat se svými rodinami a přáteli, se kterými se 

nemohli setkávat osobně.  

  

Humanitární tým Střediska HRS   

Koordinaci a poskytování humanitární pomoci zajišťoval humanitární tým Střediska HRS ve složení:  

• Kristina Ambrožová, ředitelka Střediska HRS  

• Jarmila Dvořáková, vedoucí humanitární pomoci v ČR 

• Kamila Šimková, koordinátorka humanitární pomoci   

• Silvie Ledinská, koordinátorka dobrovolníků 

• Ivana Dingová, PR  

• Zoran Dukić, fundraising  

Do pomoci se zapojili i mnozí dobrovolníci Diakonie ČCE. 
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Mediální výstupy 

 

Česko píše dopisy kvůli koronaviru izolovaným seniorům. Přidejte se i vy!  Blog HateFree 

Diakonie ČCE poskytuje přes 200 různých služeb, po karanténě se řada z nich 
vrací k normálnímu životu  

Český rozhlas 

Dopisy pro radost pomáhají seniorům v izolaci Kladenské listy 

Diakonie: Dopisy pro radost  Radio Proglas 

Dopisy pro radost – rozhovor s P. Hanychem (od 1:15)  Radio Proglas 

Už jsem unavená a nevím jak dál, slyší odborníci na linkách pomoci  Aktuálně.cz 

Diakonie se snaží zabavit a rozptýlit izolované seniory. Rozjela projekt ‚Dopisy 
pro radost‘ 

iRozhlas.cz 

  

http://www.hatefree.cz/blo/hf-zpravy/3521-dopisy-seniorum
https://temata.rozhlas.cz/diakonie-cce-poskytuje-pres-200-ruznych-sluzeb-po-karantene-se-rada-z-nich-vraci-8212446
https://temata.rozhlas.cz/diakonie-cce-poskytuje-pres-200-ruznych-sluzeb-po-karantene-se-rada-z-nich-vraci-8212446
https://kladenskelisty.cz/211367/dopisy-pro-radost-pomahaji-seniorum-v-izolaci/
https://zpravy.proglas.cz/udalosti/diakonie-dopisy-pro-radost/
https://www.proglas.cz/program/detail-poradu/2020-04-28-09-00-00/?play=1
https://zpravy.aktualne.cz/domaci/linka-pomoci-starosti-problemy/r~d2db34f689f611ea8b230cc47ab5f122/
https://www.irozhlas.cz/zivotni-styl/spolecnost/domov-pro-seniory-duchodcu-koronavirus-vztazy-dopisy-diakonie_2005040933_jgr?fbclid=IwAR0WrR2BkksEb0KD9AosvATlRJmzx4SwYEqoaIm4gUyngoO41wzJdQeatLM
https://www.irozhlas.cz/zivotni-styl/spolecnost/domov-pro-seniory-duchodcu-koronavirus-vztazy-dopisy-diakonie_2005040933_jgr?fbclid=IwAR0WrR2BkksEb0KD9AosvATlRJmzx4SwYEqoaIm4gUyngoO41wzJdQeatLM
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Poděkování 
 

Ani se začátkem roku 2021 není situace jednoduchá pro nikoho z nás. Jsou ale mezi námi lidé, kterým 

současná krize přinesla větší problémy, než by se mohlo na první pohled zdát. Myslíme na osamělé 

seniory, domácnosti samoživitelů a samoživitelek i na ty, kteří přišli o zaměstnání. Jsme ale vděční 

za to, že se mezi námi najdou lidé se soucitem k ostatním, ochotní zapojit se jakoukoli měrou do 

pomoci druhým. 

Děkujeme všem dobrovolníkům, kteří se do pomoci zapojili. Děkujeme všem dárcům, kteří přispěli do 

veřejné sbírky. Naše práce by nebyla možná také bez podpory Českobratrské církve evangelické, 

farních sborů ČCE, dalších středisek Diakonie ČCE, jednotlivců  a dárců a našich partnerů z řad 

ostatních neziskových organizací i ze soukromého sektoru. Vaší pomoci si velmi vážíme.   

 

 

 

 

            

 

          

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V Praze dne 27. ledna 2021  

 

 

_________________________________ 
Mgr. Kristina Ambrožová 

ředitelka Diakonie ČCE – Střediska HRS 


