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Program

9:00 – 9:15 Úvod (představení hostů, organizační pokyny)

9:15 – 9:45 Věcné vyhodnocení 2020 (stavy a aktivity)

9:45 – 10:35 Projekt POVV 2020 (kontakty s VV, setkávání VV, příběhy VV)

10:35 – 10:50 Portál, výkaznictví, plán aktivit a jejich hodnocení (vysvětlení)

10:50 – 11:15 Informace OVV MO (aktuality, dary, soc. práce) 

11:15 – 12:30 Různé, diskuze (dotazy, odpovědi, ocenění)

12:30 – 13:30 Přestávka, oběd 

13:30 – 15:00 Administrativní informace, materiály, diskuze, rezerva



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 
(zákony o sociálních službách, důchodovém zajištění a různé prováděcí vyhlášky).

Gestorem pro válečné veterány je ministerstvo obrany.

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



Projekt POVV 2011-2020

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 2011-2020

• 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 zařazeni do systému péče o válečné
veterány a následně kontaktováni pracovníky PoVV.

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



Vyhodnocení POVV 2020

• Dnešní prezentace obsahuje pouze celkové údaje a
zobecnění.

• Individuální vyhodnocení s jednotlivými OK a TP probíhá
individuálně, podle navržených termínů.

• Hodnocené oblasti budou aktivity, stavy VV a setkání VV.

• Projednané oblasti budou „Příběhy VV“ a případné
problémové oblasti a návrhy.



Stavy k 31. 12. 2020: DVV NVV TVV všichni VV

Evidováni v projektu 231 1113 21 1365

Ověřeni 231 997 20 1248

Neověřeni 0 116 1 117

Zemřeli 2020 104 6 3 113

Stavy VV PoVV 2020



Aktivity k 31. 12. 2020: DVV NVV TVV všichni VV

Návštěvy 1242 938 87 2267

Doprovod 56 13 0 69

Telefonní kontakt 4136 4482 89 8707

Jiné kontakty 417 202 19 638

Aktivity PoVV 2020



Jednotliví DVV podle místa pobytu



Jednotliví NVV podle místa pobytu



Jednotliví TVV podle místa pobytu



Hlavní důraz POVV 2020

1. Kontakty s VV 
DVV – 6 návštěv, NVV – 2 návštěvy, TVV – 6 návštěv / 4 telefonáty = 1 návštěva

2. Ověření nereagujících VV
Opakované návštěvy v místě, získání kontaktů, sociální sítě

3. Zranění a znevýhodnění VV 
Zjištění situace a vyhledávání VV, případné zprostředkování pomoci VV

4. Setkávání VV
Vlastní organizace PoVV, Jednoty ČsOL, SVV, Resort obrany, Obce, Kraje, 

5. Příběhy VV
Příběhy a prezentace VV

6. Zapojení VV-členů, v jednotách ČsOL - LVV
Informovanost LVV cestou předsedů jednot



Činnosti POVV 2020

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.

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.



Činnosti POVV 2020

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 2020

c) Zapojení válečných veteránů do činnosti ČsOL i dalších NNO

Zprostředkování 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 2020

d) Poskytování nebo zprostředkování poradenství VV

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 2020

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 2020

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




