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1. Úvod

V našich evropských zemích žije několik milionů muslimů. Vídám je každý den ve městech, na ulicích, když si kupuji 
tureckou pizzu, nebo si nechám zkrátit kalhoty. Potkáváme se jako sousedé, jako ty a já.

Znám je coby osoby přátelské, zdvořilé, v žádném případě ne zvrácené, nebo dokonce páchající atentáty. Chtějí, 
stejně jako já, prostě žít v míru. Chtějí to muslimové, kteří už dlouho žijí v našich zemích, stejně jako si to přeje převážná 
část migrantů. Vždyť většina z nich ze své země uprchla právě před nepokoji a terorem.

Proto se ptám, proč se lidé  muslimů tak bojí? Kde se bere tento šířící se strach z islámu? Podle mého názoru je důleži-
té tomuto strachu čelit, neboť vede k tomu, že:

- v našich zemích, v Evropě a konečném důsledku na celém světě si přestáváme důvěřovat

- posilují extrémistické strany

- je ohrožována osobní svoboda, včetně svobody náboženské

Je samozřejmě pravda, že ve jménu islámu se dějí atentáty, a proto můžu rozumět tomu, že jsou lidé vůči němu opatrní 
a ostražití. Pohlédneme-li ale zpět na dějiny křesťanství, musíme konstatovat, že i ve jménu křesťanství se lidé dopouš-
těli bezpráví, teroru a násilí, a stejně tak, jako je nepřijatelné na základě těchto spáchaných skutků paušálně odsoudit 
všechny křesťany, tak i v případě islámu není možné obviňovat všechny muslimy.

Nemám strach z islámu! Mnohem více mě znepokojují lidé, kteří jiné lidi překřikují, nebo pronásledují. Znepokojují mě 
lidé, kteří lžou a rozšiřují polopravdy, a chytře jich využívají k tomu, aby jiným nahnali strach! Strach mi nahánějí právě 
takovíto lidé.

Proto se raduji z toho, že mnozí lidé – také sestry a bratři z Kolpingova díla – zvedají své hlasy proti populismu a vylou-
čení. Že se zasazují za toleranci, respekt a demokracii pro všechny lidi, ať jsou jakéhokoliv světonázoru či náboženství. 
Těší mě, když vidím a slyším, že šiřitelé strachu narážejí v našich zemích na odpor. Považuji za správné, když lidé 
mažou nenávistné e-maily a nepravdy se snaží vyvracet. A obzvlášť se raduji z toho, když Kolpingovy sestry a bratři 
toto pokládají za svůj úkol. Následují tím příklad Adolfa Kolpinga!

Msgr. Ottmar Dillenburg
Generální duchovní správce

Mezinárodního Kolpingova díla
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Msgr. Otmar Dillenburg při návštěvě azylového domu v Praze



84

2. Poděkování

Děkujeme všem dárcům, kteří nám věnovali finanční nebo věcný dar,
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Instituce, organizace, obce:

•  Nadace Naše dítě
•  Magistrát HM Prahy
•  MPSV
•  MČ Praha 8
•  Potravinová banka
•  Nadační fond Weil, Gotshall

V roce 2017 nás podpořili ...

Podnikatelské subjekty, firmy:

•  Aquapark Šutka 
•  Cirkus Berousek
•  Divadlo K. Hackera
•  Divadlo Hybernia 
•  Emco a.s.
•  Kolping Dresden - Meissen
•  Kooperativa a.s.

Fyzické osoby:

•  Paní Boková Ludmila
•  Paní Daňková Iveta
•  Paní Eliášová Petra
•  Pan Honzírek Michal
•  Paní Kožuská Tereza
•  Paní Králová

 

•  Paní Marcoňová
•  Pan Mátl Vít
•  Pan Mráz
•  Pan Plesar Martin
•  Paní Němcová
•  Pan Růžička Jan

•  Paní Schullerová
•  Pan Šťastný Robert
•  Paní Vaculová Drahomíra
•  Paní Vlčková
•  Paní Vošalíková Romana 
•  Paní Vovsová

•  LEAP CZ s.r.o.
•  Mark Distri, s.r.o.
•  Mondeléz
•  OC Krakov
•  Rossmann
•  Salesiánské centrum
•  Vodafone
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 3. Organizační struktura

Mezinárodní Kolpingovo dílo

Kolpingovo dílo ČR

Kolpingova rodina

sídlo Praha 8,
Bohnická 32

Kolpingovy rodiny Kolpingovy rodiny
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Shromáždění členů

Představenstvo
• výkonný orgán spolku, řídí jeho činnost 
mezi jednotlivými shromážděními členů

• ze své činnosti se zodpovídá shromáždění 
členů 

• je voleno tajným hlasováním 

Složení představenstva:
Předseda 

Tomáš Kašpar

Sekretář, statutární orgán

Další členové
Blanka Mühlhoferová

Petr Matiášek
Magdalena Kašparová

Anna Zemanová
Ing. Miroslav Brabec 

Revizní komise
•  kontroluje práci představenstva
• kontroluje hospodaření spolku

• kontroluje činnost 
jednotlivých projektů

• je volena shromážděním členů

Složení revizní komise:
Předseda

Václav Baše

Členka
 Jitka Krausová

Členka
Vladimíra Mimrová

Duchovní správce

Kolpingova rodina sídlo Praha 8, Bohnická 32

spolku

spolku,



1212

… bolesti doby vám ukážou, co máte dělat…    (A. Kolping)

 I. Základní poslání svazu:

1.      

2.  

3. 

4.

Cíl: Posílení základních funkcí ohrožených rodin.

Cíl: Zvýšení kvalifikace rodičů s neukončeným vzděláním a posílení jejich šancí  na trhu práce.
      Celoživotní vzdělávání členů.

Cíl: Vytvoření základního povědomí uživatelů služeb o principech demokratického fungování
      společnosti a základních právech a povinnostech občanů a rodičů.

II. Základní poslání Kolpingovy rodiny Praha 8 je pomoc a podpora ohrožené rodině poskytovaná
    prostřednictvím sociálních služeb

1.      

2.  

3. 
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5. Poskytované sociální služby

1. Azylový dům   

Poslání:

Cílová skupina: 
•

•

Cíl:  
•
•  nančních problémů.
•
•
•

Základní činnosti: 
•  Vytvoření podmínek pro samostatnou přípravu stravy.
• Poskytnutí ubytování.
•

 

Prostory: 

Okamžitá kapacita:  22 lůžek

Cena: 100 Kč dospělý a 60 Kč na dítě/den

Počet ubytovaných osob:  32 klientů (15 dospělých a 17 dětí)

Průměrné trvání pobytu: 16 měsíců

Počet hodin přímé práce s klienty: 2.476

Počet přepočtených prac. úvazků: 6,5 

Počet studentů na odborné praxi: 13 a další při skupinových exkurzích

Náklady:
Osobní náklady 2 567 571
Materuálové náklady 242 571
Energie 235 641
Opravy a údržba 80 000
Spoje 30 887
Nájemné 95 697
Účetní 58 500
Povinné vzdělávání 32 610
Zbylé náklady 1 639
Náklady celkem 3 344 582 Kč

Výnosy:
Dotace EU 2 756 000
Grant magistrátu 165 000
Nadace Naše dítě  236 260
Příjmy za ubytování 278 686
Příjmy od Potr. banky 8 636
Celkem příjmy 352 948
Příjmy celkem 3 344 582 Kč
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Poslání: 

Cílová skupina:  
• 

 nančního zajištění rodiny. 
• 

jiná pomáhající organizace.

Cíl:     
• 
• 
• Získat bydlení dlouhodobého charakteru.
• 

Základní činnosti:

•

•  Skupinové (zprostředkování rekvalifi
b) Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím

• 

c) Sociálně terapeutické činnosti 
•
• pomoc psychoterapeuta

d) Pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstará-
vání osobních záležitostí pomoc s vyřizováním sociálních dávek, 
doprovod při úředním jednání, zprostředkování právní porady

Prostory: 3 tréninkové byty na území MČ Praha 3 a 9             

Cena: služba je poskytována zdarma 

Počet podpořených osob: 11 (5 dospělých a 6 dětí) = 5 rodin

Počet hodin přímé práce: 332

Počet přepočtených pracovníků:  1,2

Náklady:
Osobní náklady 478 251
Materiálové náklady 24 470
Spoje 15 000
Účetní 30 000
Povinné vzdělávání 8 530
Zbylé náklady 7 354
Celkové náklady 563 605 Kč

Výnosy:
Dotace MPSV 326 000
Grant magistrátu 131 000
Nadace Naše dítě 63 740
Dary 40 260
Kolping Dresden 2 605
Celkem příjmy 563 605 Kč
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3. Krizová pomoc

Poslání:

Cílová skupina: 
•

•

Cíl:     
•  Stabilizace akutního krizového stavu. 
•  Minimalizace jeho dopadů.
•  Zprostředkování následné pomoci dlouhodobějšího charakteru.

Základní činnosti:
•
•  Poskytnutí stravy.
•
•

Prostory:

Okamžitá kapacita: 6 lůžek  (1 krizový byt)

Cena: služba je poskytována zdarma 

Počet ubytovaných osob: 109 klientů (48 dospělých a 61 dětí)

Počet hodin přímé práce: 252

Počet přepočtených úvazků: 1,9

Náklady:
Osobní náklady 825 000
Materuálové náklady 49 398
Energie 78 000
Opravy a údržba 33 783
Spoje 7 700
Nájemné 30 000
Účetní 35 000
Povinné vzdělávání 5 000
Zbylé náklady 14 082
Celkové náklady 1 077 963 Kč

Výnosy:
Dotace MPSV 569 000
Grant magistrátu  438 000
Dotace Praha 8 50 000
Dary 20 963
Celkem příjmy 1 077 963 Kč
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Vzdělávací aktivity klientů:

Kurzy práce s počítačem, vaření a pečení, přednášky o vývoji a výchově dětí, videotrenink

Volnočasové aktivity klientů: 

Oslavy různých svátků a účast na veřejných akcích v Bohnicích (Starobohnické posvícení a Vánoční těšení, 
čarodějnice, velikonoce, Mezi ploty, Veletrh soc.služeb na Střeleckém ostrově), Návštěvy koupaliště, Aguaparku, 
ZOO, divadelních a filmových představení pro děti a dospělé, cirkusu, kadeřníka, Národní potravinová sbírka, 
pečení cukroví s Terezou Maxovou, vánoční nadílka v obchodním centru Krakov, vánoční oběd s vánočním 
příběhem a koledami, Patronát ZŠ Jarov – výchova žáků k solidaritě s potřebnými – 2 setkání s žáky

Pro členy a zaměstnance:

� Účast na oslavě 25 let od založení Kolpingova díla ČR

� Účast na pouti a valné hromadě Kolpingova díla v květnu ve Věžnici

� Mezinárodní mírové putování v Sarnen (Švýcarsko)

� Návštěva školských a soc. zařízení centrálního svazu ve Žďáru nad Sázavou a okolí

� Partnerské každoroční víkendové setkání se členy svazu Kolping Dresden-Meissen, podporované

   Česko-německým Fondem budoucnosti, tentokrát v Lipsku

6.  Vzdělávání a volnočasové aktivity klientů sociálních služeb. 
     Činnost členů a pro členy.

Náklady celkem   165 549,14 Kč

Výnosy celkem 421 442,01 Kč

Celkový hospodářský výsledek spolku za rok 2017 je zisk  251 889,87  Kč
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7. Fotografická příloha

Aquacentrum Šutka
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Květinová výzdoba

Kurz plavání
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Velikonoční oslava

Oslava narozenin
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Návštěva kulturní akce

Prezentace na akci
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8. Hospodářský výsledek
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Kolpingův dům
Kontakty:

Bohnická 32
181 00  Praha 8

Tel.: +420 283 850 113
Fax: +420 283 851 547

mobil: +420 603 297 833

e-mail:kolping@kolpingpraha.cz
internetové stránky: www.kolpingpraha.cz

Bankovní spojení: Komerční banka Praha, číslo účtu: 120730227/0100
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