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Arcidiecézní charita Olomouc (ACHO) byla zřízena arcibiskupem olomouckým v roce 1990 jako nástroj k 
řízení, koordinaci a k metodickému vedení charitního díla na území olomoucké arcidiecéze, tj. v oblasti 
Olomouckého, Zlínského a částečně Jihomoravského a Pardubického kraje. Arcidiecézní charita kromě toho 
poskytuje Charitám v olomoucké arcidiecézi také informační a poradenský servis v oblasti sociálních, 
zdravotních a humanitárních služeb. 
  
Odborná kolegia při ACHO 
ACHO je metodicky a kontrolně spoluzodpovědná za kvalitu sociálních a zdravotních služeb v jednotlivých 
charitních zařízeních. Aby tuto svoji roli splnila co nejlépe, obnovila v roce 2003 systém práce odborných 
kolegií.  Ta fungují jako vnitřní mechanismus pro zvyšování kvality a efektivnosti služeb poskytovaných 
Charitami olomoucké arcidiecéze. Napomáhají tomu, aby poskytované služby odpovídaly potřebám 
uživatelů. Odborné kolegium je pracovní skupinou zástupců jednotlivých stejných nebo podobných služeb 
Charit.  
 
PASTORACE 
Být nablízku v radosti i bolesti. Postarat se o duchovní (spirituální) potravu a bezpečí. V Kodexu Charity je 
postoj pracovníků ke službě potřebným skrze službu Charity vyjádřen takto: Svým osobním přístupem 
vtiskují pracovníci Charity běžným pracovním postupům charakter služby lásky k bližním. Spoluúčast na 
pastoraci v Charitě mají ředitelé a pastorační asistenti na jednotlivých Charitách a kněží ve farnostech, ve 
kterých Charita sídlí a působí. Za duchovní formaci ACHO (dovnitř) a za pastorační působení ACHO 
(navenek) zodpovídá prezident ACHO. 
 
HAITI  

Projekt Adopce na dálku – Haiti® poskytuje 
základní vzdělání těm nejchudším dětem v Baie 
de Henne, Gonaïves a Roche a Bateau. V 
dospělosti jsou pak schopné samostatně 
fungovat a živit sebe i svou rodinu bez závislosti 
na rozvojové pomoci. Roční částka příspěvku pro 
jedno haitské dítě čítá 6 500 Kč a zahrnuje 
zaplacení školného, nákup školních pomůcek a 
povinné školní uniformy, poskytnutí základní 
zdravotní péče a minimálně jednoho jídla denně. 
Projekt je realizován již už od roku 2005. V 
prosinci 2020 podporovali dárci celkem 390 dětí 
ve školách haitských partnerů Charity.  
Kampaň Na zdraví Haiti 

V šestém ročníku Na zdraví Haiti přispěli lidé libovolnou částkou za sklenici kohoutkové vody. V roce 2020 
bylo vybráno 11 600 Kč, alokované na rozvoj a poskytování zdravotnických služeb pro potřebné (zejména 
děti) na Haiti. Kampaň probíhala ve 12 podnicích města Olomouce.  
 
UKRAJINA 
V roce 2022 se celá naše pomoc pro Ukrajinu soustředila na uprchlíky z Ukrajiny na území naší arcidiecéze a 
na pomoc lidem na Ukrajině. Zabezpečujeme materiální a potravinovou pomoc, vyhledáváme a předáváme 
nabídky ubytování, provozujeme materiální sklad KACPU Olomouckého kraje, pomáháme finančně, ale 
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také doprovody na úřady (legalizace pobytu, dávky), zprostředkováním tlumočení, zprostředkováním 
zaměstnání apod. Věříme, že se po ukončení války vrátíme k původní činnosti, tj. rozvojovým projektům 
které podporují samostatnost a finanční nezávislost partnerských organizací zaměřujících se na problém 
dětského bezdomovectví a péče o děti ze sociálně slabých rodin. Podpora v roce 2021 spočívala jak v 
materiální a finanční pomoci, tak ve výměně zkušeností a budování kapacit. Zároveň ACHO pokračovala v 
realizaci projektů přímé pomoci (partnerské organizace: Caritas Kolomyja, Caritas Ternopil, Caritas 
Berežany). 

Projektem přímé pomoci na podporu ukrajinských 
dětí a mládeže je také Vánoční balíček (např. v roce 
2020 bylo obdarováno 365 dětí). Studijní fond, je 
dalším projektem, který pomáhá podporovat 
sociálně slabé mladé lidi při studiu na ukrajinských 
vyšších odborných a vysokých školách; ve školním 
roce 2019/2020 bylo podpořeno 8 studentů (4 
studenti z dětského domova v Bortnykách a 4 
studenti, kteří jsou klienty Caritas Ternopil).  
 
 
 
 

 
MIMOŘÁDNÉ UDÁLOSTI 
Arcidiecézní charita Olomouc poskytuje pomoc lidem zasaženým mimořádnou událostí (povodně, 
požáry, havárie, nehody aj.) od svého založení v roce 1991. Pomáhá překonat těžké chvíle jak 
jednotlivcům, rodinám a komunitám, tak obcím, organizacím a firmám.  

 
 
Charity s právní subjektivitou 
Do konce roku 2021 působilo v teritoriu Arcidiecézní charity Olomouc celkem 27 Charit s právní 
subjektivitou a Hospic na Svatém Kopečku. Charity se zaměřují na poskytování sociálních a zdravotních 
služeb. V rámci jednotlivých krajů můžeme sociální a zdravotní služby rozdělit podle počtu následovně: 
Jihomoravský kraj •   26 sociálních a zdravotních služeb ve 4 Charitách 
Olomoucký kraj •   75 sociálních a zdravotních služeb v 10 Charitách  
Pardubický kraj •  8 sociálních služeb ve 2 Charitách 
Zlínský kraj •    127 sociálních a zdravotních služeb ve 13 Charitách 
 
Seznam sociálních a zdravotních služeb Charit v Olomoucké arcidiecézi 
(Název služby je vždy doplněn počtem za Olomouckou arcidiecézi a počet klientů dle statistik za rok 2020) 
 
A) Sociální poradenství 
Poradny (v olomoucké arcidiecézi funguje 13 řádně registrovaných charitních poraden. V roce 2020 proběhlo 
21827 poradenských konzultací pro zhruba 4992 klientů).  
 
B) Služby sociální péče 
Osobní asistence (14 služeb osobní asistence, 418 klientů). 
Pečovatelská služba (40 služeb, 5322 klientů). 
Odlehčovací služba (11 pobytových a 5 terénních služeb, 907 klientů). 
Centra denních služeb (9 center, 196 klientů). 
Denní stacionáře (11 denních stacionářů, 196 klientů). 
Domovy pro seniory (10 domovů pro seniory, 376 klientů). 
Domovy se zvláštním režimem (1 domov, 52 klientů). 
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Chráněné bydlení (3 chráněná bydlení, 55 klientů). 
Podpora samostatného bydlení (1 zařízení tohoto typu, 40 klientů). 
 
C) Služby sociální prevence 
Azylové domy (6 domů pro matky s dětmi, 402 klientek, vč. dětí. A dále 6 azylových domů pro muže/ženy, 352 
klientů). 
Kontaktní centra pro osoby s drogovou závislostí (2 centra, 422 klientů). 
Krizová pomoc (1 krizová pomoc, 224 klientů). 
Nízkoprahová denní centra (7 center, 1498 klientů, proběhlo 45997 návštěv). 
Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež (9 zařízení pro děti a mládež, 677 klientů). 
Noclehárny (5 nocleháren, 495 klientů). 
Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi (10 služeb, 646 klientů – rodin). 
Sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby se zdravotním postižením – (3 služby, 209 klientů). 
Sociálně terapeutické dílny (6 dílen, 122 klientů). 
Terénní programy (4 programy, 742 klientů). 
Sociální rehabilitace (12 služeb, 480 klientů). 
 
D) Zdravotní služby 
Domácí zdravotní péče – (poskytuje 24 Charit. V roce 2020 byla poskytnuta služba 10 234 pacientům). 
Domácí hospicová péče – (20 středisek, s dostupností 24 hodin, 7 dní v týdnu. V roce 2020 byla poskytnuta 
domácí hospicová péče 619 pacientů). 
 

Charity s právní subjektivitou v 
Arcidiecézi olomoucké: 

Bystřice pod Hostýnem, Holešov, Hranice, 
Konice, Kroměříž, Kyjov, Luhačovice, 
Moravská Třebová, Nový Hrozenkov, 
Olomouc, Hospic na Svatém Kopečku,  
Otrokovice, Prostějov, Přerov, Slavičín, 
Strážnice, Svitavy, Šternberk, Šumperk, 
Uherské Hradiště, Uherský Brod, Valašské 
Klobouky, Valašské Meziříčí, Veselí nad 
Moravou, Vsetín,  Vyškov, Zábřeh a Zlín.  

 
 
 
 

 
Arcidiecézní charita Olomouc 
Adresa: Křížkovského 6/505, 779 00 Olomouc, 585 229 380, 581 115 211, GSM brána 739 526 262  
email: info@acho.charita.cz, www.acho.charita.cz 
 
Prezident: Mons. Bohumír Vitásek  581 115 201 
e-mail:  bohumir.vitasek@acho.charita.cz 
 
Ředitel: Václav Kepr 


