
Charita v boji s covid-19

Na omezení vyhlášená vládou v souvislosti s epidemií covid-19 zareagovala Charita pružně a 

to hned v několika rovinách. Na svém webu okamžitě zveřejnila odpovědi na nejčastější 

praktické otázky – co si například počít s výpadkem platby nájemného, na co mají lidé právo 

a také podrobný přehled, kam se mají lidé obrátit o pomoc. 

Pro lidi bezradné a pro ty, které přepadla ze současné situace beznaděj a úzkost totiž zřídila 

Charita čtyři desítky regionálních informačních linek a k nim dalších šest krizových linek (z 

nichž např. tradiční Linka důvěry Oblastní charity Blansko působí celostátně). Zájem byl 

značný, u zmíněné Linky důvěry vzrostl o polovinu oproti běžnému stavu. Nechyběly ani 

odkazy na pomoc duchovních.

Charita Česká republika pracuje propojena do sítě. Každá z tří set místní Charit věnovala své 

síly oblasti, kde působí a přijala příslušná bezpečnostní opatření. Ambulantní provozy, jako 

jsou denní stacionáře pro seniory a lidi a s postižením, sice musely být uzavřeny, jejich 

zaměstnanci však s klienty zůstali v kontaktu a často jim pomáhali u nich doma. 

U domovů pro seniory a domů se zvláštním režimem byly zrušeny návštěvy a v některých 

případech se personál s klienty dobrovolně uzavřel na několikadenní "směnu", aby nedošlo k 

přenosu nákazy z vnějšku při střídání personálu. 

Mnohé Charity se pustily ve velkém do šití a distribuce ochranných roušek, obstarávaly 

seniorům nákupy, nosily potraviny a vyzvedávaly léky. To vše s podporou několika tisíc 

dobrovolníků. 

S dodržením všech bezpečnostních opatření nadále pracovala domácí zdravotní služba 

(včetně hospicových služeb) a pečovatelská služby. Velkou starostí bylo zpočátku zajištění 

ochranných pomůcek pro tyto pracovníky, kteří chodí za nemohoucími do domácností - aby 

se nenakazili a sami se nestali roznašeči nebezpečné nákazy. Ale i ochranné pomůcky se 

nakonec, díky pomoci z krajů, podařilo zajistit v dostatečné míře.

Nepřetržitá byla pomoc chudým. Pro lidi, kterým situace kolem covid-19 výrazně 

zkomplikovala život a hrozilo, že kvůli ztrátě zaměstnání, zpoždění dávek či uzavření úřadů 

upadnou do dluhů a těžkých problémů, vypsala Charita ČR veřejnou Sbírku pro Česko: Na 

vlně pomoci proti bezmoci! Na kontě se sešlo od českých dárců již více než 4,5 miliony Kč a 

od května již začal výnos sbírky pomáhat jednotlivým lidem.

Pomoc neustala ani pro lidi bez domova. Domovy pro ně určené přešly na nepřetržitý 

provoz, posílena byla také terénní služba, jejíž členové roznášeli také roušky a potraviny, aby 

snížili riziko nákazy v této komunitě. V Brně, Českých Budějovicích, Hradci Králové, Plzni a 

Praze se místní Charity výrazně podílely na provozu a zásobování stanových městeček a 

nouzových ubytoven pro lidi bez domova.

Mnohé pracovnice a pracovníci, dobrovolnice a dobrovolníci Charity v této mimořádné 

situaci prokázali velkou obětavost a osobní statečnost. K tomu přispěli penězi i štědří dárci. 

Opět se tím prokázala potřebnost neziskových organizací pro zdravý život společnosti.


