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Program 5. prosince 2019

9:30 – 10:00 Prezence účastníků
10:00 – 10:05 Přivítání hostů
10:05 – 10:15 Vystoupení představitele resortu MO
10:15 – 11:00 Vyhodnocení projektu – vedoucí projektu
11:00 – 11:05 Shrnutí projektu za ČsOL – tajemník ČsOL
11:05 – 11:15 Vystoupení představitele odboru pro VV MO
11:15 – 12:00 Vystoupení koordinátorů, TP a pracovníků MO
12:00 – 13:00 Diskuze - Občerstvení



Cíle vyhodnocení

Cíle dnešního vyhodnocení:
a) Seznámení s aktuálním stavem, zhodnocení POVV 2019
b) Seznámení s aktuálními informacemi z MO
c) Diskuze a výměna zkušeností TP

Základním cílem je seznámení s dosaženým stavem.



Legislativa
Péče o válečné veterány a jejich postavení je v ČR upravena: 
a) Zákon č. 255/1946 Sb., o příslušnících československé armády v 
zahraničí a o některých jiných účastnících národního boje za 
osvobození
b) Zákon č. 170/2002 Sb., o válečných veteránech
c) Zákon č. 262/2011 Sb., o účastnících odboje a odporu proti 
komunismu

a další návazné legislativní normy 
(např. Zákon č.108/2006 Sb., o sociálních službách).

Gestorem pro válečné veterány je ministerstvo obrany.
Ministerstvo obrany má pro roky 2017 až 2021 stanovenou a 
schválenou koncepci péče o válečné veterány.



Pojmy
Zákon č. 170/2002 Sb., o válečných veteránech
• §3 Válečný veterán
• (1) Válečným veteránem je státní občan České republiky, který po 8. květnu 1945 jako voják v činné službě, 

příslušník armády, která v rozhodné době byla považována za armádu spojeneckou, nebo příslušník armády státu, 
jehož je Česká republika právním nástupcem, (dále jen „voják“) anebo jako příslušník bezpečnostního sboru konal 
službu

• a) nepřetržitě alespoň po dobu 90 kalendářních dnů v zahraniční misi v místě ozbrojeného konfliktu nebo v místě s 
výrazně zhoršenou bezpečnostní situací,

• .........
• (2) Válečným veteránem je rovněž státní občan České republiky, který jako zaměstnanec ústředního orgánu státní 

správy, bezpečnostního sboru nebo ozbrojených sil (dále jen „zaměstnanec“) plnil úkoly v místě ozbrojeného 
konfliktu anebo v místě s výrazně zhoršenou bezpečnostní situací nebo v jiné zahraniční misi, a to po dobu 
stanovenou v odstavci 1 písm. a), b) nebo c).

• ..........

Pověra a mýtus: „VV je za vodou, má výsluhu“
a) statut VV není v souvislosti s délkou služebního poměru
b) není veterán jako veterán nebo vojenský důchodce
c) nerovnost VV podle „255“ a „170“ v soc. zabezpečení 



Projekt POVV 2011-2019
• ČsOL úspěšně realizuje již devátý rok Projekt péče ČsOL o 

válečné veterány podporovaný MO ČR. Projekt Péče 
ČsOL o válečné veterány v České republice v roce 2019 
vychází ze zkušeností a zavedeného systému a je 
zaměřen na poskytnutí individuální péče a podpory 
členům cílové skupiny.

• Cílem projektu je zachování kulturního dědictví 
zprostředkováním pomoci válečným veteránům při 
plnohodnotném zapojení do života společnosti, zejména 
v jejich přirozeném prostředí a to s kvalifikovaným 
přihlédnutím k jejich fyzickým a psychickým 
schopnostem a možnostem. 



Projekt POVV 2011-2019

• Původní zaměření projektu péče o válečné veterány v
letech 2011 – 2015 bylo pouze ve vztahu k
druhoválečným veteránů (DVV).

• V roce 2016 byli do působnosti projektu přidáni i
novodobí váleční veteráni (NVV) starší 60 let, tedy po
ukončení branné povinnosti a jejich vyřazení z evidence
vojenské správy, byli kontaktováni a zařazováni do
systému péče o válečné veterány.

• Obdobně byli v roce 2018 do projektu zaevidováni a
zařazeni i váleční veteráni třetího odboje (TVV).



Stavy k 30. 11. 2019: DVV NVV TVV všichni VV

Evidováni v projektu 342 934 25 1301

Zařazeni 342 850 23 1215

Nereagovali 0 84 2 86

Zemřeli 2019 80 2 11 93

Stavy VV PoVV 2019



Aktivity k 30. 11. 2019: DVV NVV TVV všichni VV

Návštěvy 2265 1505 68 3838

Doprovod 127 22 2 56

Jiné kontakty 512 406 8 926

Aktivity PoVV 2019



Akce setkávání PoVV 2019

k 30. 11. 2019 Počet setkání Počet VV

Celkem 189 2487
PoVV 
(náklady projektu na akce 359 tis Kč)

48 883

Jednoty ČsOL 
(náklady ČsOL, doprovody a propagace mezi VV)

61 699

Kraje, města, obce 
(pouze součinnost, doprovody a propagace mezi VV)

41 384

MO, GŠ AČR, KVV, VÚ 
(pouze součinnost, doprovody a propagace mezi VV)

18 341

Jiné spolky a organizace
(pouze součinnost, doprovody a propagace mezi VV)

21 230



Rozpočet PoVV 2019

Celková výše rozpočtu činí: 7 445 000 Kč   (6 805 558 Kč)

z toho dotace MO: 6 698 000Kč   (6 101 000 Kč)
spoluúčast ČsOL:     747 000 Kč (704 558 Kč)

název nákladu rozpočet

Osobní náklady 3 885 700
Nemateriální náklady 
(služby)

3 141 700

Materiální náklady 417 600
Celkem projekt 7 445 000



Jednotliví DVV podle místa pobytu



Jednotliví NVV podle místa pobytu



Jednotliví TVV podle místa pobytu



Pracovníci POVV



Organizační struktura PoVV 2019

Organizační struktura:

Statutární orgán 
ČsOL

Vedoucí projektu

Zástupce 
vedoucího 
projektu

Koordinátoři -
terénní 

pracovníci

Terénní 
pracovníci

Realizátor 
sociální pomoci

Realizátor 
zdravotní pomoci

Tiskový 
pracovník

Operátor linky 
důvěry

Asistent Ekonom projektu

Realizátor 
projektových 

aktivit



Klíčové aktivity POVV 2018
• KA 1 – Sestavení a práce týmu
• KA 2 – Kontakty s válečnými veterány
• KA 3 – Informační podpora
• KA 4 – Linka pomoci
• KA 5 – Setkávání válečných veteránů
• KA 6 – Předávání životních příběhů válečných veteránů
• KA 7 – Aktivita jednot ČsOL v péči o veterány
• KA 8 – Publicita projektu
• KA 9 – Financování a vyúčtování



POVV 2019
Hlavní důraz:

1. DVV – 6 návštěv
2. NVV – 2 návštěvy
3. TVV – 4 návštěvy
4. více doprovodů
5. životní jubilea
6. kontaktovací návštěva pro nové VV 2019
7. setkávání VV
8. zranění a znevýhodnění VV 



Činnosti POVV 2019

a) Zajištění osobního a telefonického styku s válečnými veterány
Zajištění pravidelného osobního nebo telefonického styku s veterány
prostřednictvím terénních pracovníků v jejich přirozeném prostředí,
sledování životních výročí.

b) Zprostředkování informovanosti válečných veteránů o činnosti
MO, armády ČR a NNO
Poskytování informací veteránům o možnostech zvýhodnění
(benefitů) při využívání různých programů v oblasti sociálního
zabezpečení a sociálních služeb pro tyto osoby, včetně možnosti
pomoci ze strany MO, zajištění pravidelného informování o činnosti
MO, Armády ČR, orgánů sociální péče a ČsOL.



Činnosti POVV 2019

c) Zapojení válečných veteránů do činnosti ČsOL i dalších NNO
Předávání informací místním samosprávným orgánům případně
dalším NNO o životních jubileích a dalších významných událostech v
životě veteránů,
organizováním osobních setkání při příležitosti narozenin a realizací
dalších aktivit místně příslušných jednot ČsOL,
zapojení válečných veteránů do přednáškové činnosti ve školách, do
aktivní účasti na pietních a vzpomínkových akcí v regionu a v celé ČR,
do vlastní činnosti ČsOL
s přihlédnutím k jejich fyzickým a psychickým schopnostem a
možnostem.



Činnosti POVV 2019

d) Poskytování poradenství válečným veteránům
Poradenská pomoc při čerpání sociálních a zdravotních programů, při 
řešení sociálně právních a sociálně zdravotních problémů 
provozování bezplatné telefonní služby – linky pomoci, 
zajištění pravidelného informování o činnosti orgánů sociální péče a 
místní samosprávy.



Činnosti POVV 2019

e) Zprostředkování služeb sociální prevence válečným veteránům
Zjišťování potřeb jednotlivých veteránů především v oblasti sociálně 
právní a sociálně zdravotní a předávání získaných informací místním 
orgánům sociální péče, 
stálé vyhledávání osob ohrožených sociálním vyloučením z řad 
nositelů osvědčení dle zákona č.170/2002 Sb. a předávání informací 
o nich kompetentním orgánům.



Činnosti POVV 2019

f) Vyhodnocení získaných informací
Zpracování podkladů, vydávání informačních novin projektu péče o 
válečné veterány (dvouměsíčník Válečný veterán) a jeho distribuce, 
doplňování databáze válečných veteránů. 

g) Zajištění zpětné vazby pro poskytovatele dotace
Vedení databáze válečných veteránů, vyhodnocování získaných 
informací, vyúčtování projektu, čtvrtletní předávání informačních 
zpráv poskytovateli dotace o plnění sjednaných činností, o stavu a 
situaci válečných veteránů, včetně ročního vyhodnocení.



Publikace a PR 

• časopis Válečný veterán
• časopis Legionářský směr
• web
• facebook
• informace v médiích
• vydávání pamětí VV
• časopisy rozesílány podle nastavení na portále



Rekapitulace (I.)

• Péče o VV je zpravidla postavena na dlouholetém 
osobním vztahu mezi VV a jeho TP. 

• Jsou posíleny a zintenzivněny doprovody DVV. 
• Zapojení VV do společnosti a společenských akcí se 

daří udržovat na dobré úrovni odpovídající věku a 
možnostem VV.

• U individuální péče je nutno vyváženě respektovat 
ochranu osobních údajů a společenský zájem daný 
Zákonem o válečných veteránech a další legislativou.



Rekapitulace (II.)
• Časová a komunikační náročnost zapojení NVV do projektu 

je větší, než bylo původně předpokládáno. 
• Některé NVV z předchozích let se stále nepodařilo zapojit. 
• Doba kladné reakce NVV na oslovení je často dlouhá. 
• Odmítnutí může signalizovat i existenci reálného problému. 
• Roční interval návštěv je u zapojených NVV příliš dlouhý a 

ve svém důsledku kontraproduktivní
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