
Téma: NAŠE CHARITA 

 

1. Co znamená latinské slovo „caritas“? 

a) Boží úsměv  

b) milosrdná láska  

c) Církev v akci 

2. Kde najdeme nejbližší sídlo Charity – dobročinná organizace zřízená diecézním biskupem? 

a) Přerov  

b) Kojetín  

c) Předmostí                        

Pozn. Na celém území republiky je aktuálně 270 lokálních Charit. 

3. Ke komu dojíždějí charitní pečovatelky? 

 a) dětem a mládeži se vzdělávacími problémy  

b) seniorům se sníženou schopností péče o vlastní osobu a domácnost  

c) pacientům, kteří potřebují odbornou zdravotní péči v domácím prostředí  

4. Která z následujících služeb nepatří do činnosti Charity Přerov? 

a) občanská poradna a poradna pro dlužníky  

b) romské komunitní centrum  

c) azylový dům pro bezdomovce 

5. Jaká je maximální doba nouzového ubytování v azylovém domě pro matky s dětmi Kojetín? 

a) 6 měsíců  

b) 12 měsíců  

c) 18 měsíců 

6. Kolik zaměstnanců aktuálně pracuje ve službách Charity Česká republika? 

a) asi 2.800  

b) asi 5.800  

c) asi 8.800 

7) O kolik se letos meziročně zvýšil celostátní výtěžek Tříkrálové sbírky? 

a) asi 21 milionů 

b) asi 81 milionů 

c) asi 51 milionů    

8) Do kterého období spadá počátek svazové organizace budoucí Katolické charity na našem území? 

a) období konce 1. světové války a rozpadu Rakouska-Uherska 

b) období hospodářské krize na přelomu 20. a 30. let minulého století 

c) období osvobození od nacismu v roce 1945         

Pozn. Dobročinné aktivity křesťanů původně nebyly na úrovni diecézí ani státu organizovány centrálně. 

Hledáme odpověď na otázku, kdy se to začalo měnit.  



9) Jak se jmenuje osobnost ze 17. století, která stojí u zrodu moderního charitního díla v Evropě? 

a) Giuseppe Moscatti      

b) Jana de Chantal    

c) Vincenc z Pauly  

Pozn. Na svátek hledané osobnosti (27. září) se slaví Den Charity. 

10) Ve které zemi působí největší z 5 stálých misí Oddělení humanitární pomoci a rozvojové spolupráce 

Charity ČR?  

a) Zambie 

b) Mongolsko 

c) Irák  

Pozn. Hledaná charitní mise se zaměřuje na 1) podporu uprchlíků včetně poskytování školních stipendií,  

2) rozvoj ekonomické soběstačnosti prostřednictvím udržitelného zemědělství a zakládání malých 

podniků, 3) zdraví matek a jejich malých dětí včetně výživy. Velikost mise je posuzována počtem 

zaměstnanců. 


