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Po osvobození Mosulu jsme lidem poskytli nejnutnější materiální pomoc a přístup k pitné vodě. 

Zároveň podporujeme vzdělávání dětí a zajišťujeme chod škol. Foto: Jakub Plíhal, Aktuálně.cz
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AKTIVITY ČLOVĚKA V TÍSNI V ČESKÉ REPUBLICE V ROCE 2017

SOCIÁLNÍ PRÁCE A PORADENSTVÍ

Provozovali jsme 9 regionálních poboček, které nabízely sociální služby a poradenství 

v 50 městech. Zhruba 7 000 lidí využilo našich služeb při řešení problémů 

s dluhy, zaměstnáním, vzděláním či bydlením. Třetinu tvořili děti a mladí lidé. 

1 850 lidem jsme pomáhali s dluhy. Více na str. 52–59

VZDĚLÁVÁNÍ

Do programu Jeden svět na školách, určeného zejména žákům a studentům, se zapojilo 

2 975 škol. Z audiovizuálního portálu jsns.cz bylo spuštěno 28 819 filmů 

a staženo více než 27 000 metodických materiálů. Více na str. 48–49

V rámci programu Varianty, který podporuje zejména učitele, bylo vyškoleno 

1 480 pedagogů. 6 253 žáků a studentů se zúčastnilo školních projektů. 

Celkem se zapojilo 165 škol. Více na str. 42–47

JEDEN SVĚT

Jeden svět, největší festival dokumentárních filmů o lidských právech na světě: 

117 638 diváků ve 33 českých a moravských městech. Více na str. 50–51



Milí přátelé, vážení čtenáři,

Člověk v tísni je znám zejména díky své práci v krizových oblastech světa, v místech a oblastech 

postižených válkami či rozsáhlými katastrofami. Dlouhodobě však pomáháme také v řadě rozvojových 

zemí, kde podporujeme místní lidi, aby měli šanci na lepší život. Víme, jak důležitá je lidská svoboda, 

proto jsme i tam, kde vládnoucí elity potlačují lidská práva, dusí přirozené aktivity občanské společnosti 

a zakazují jiné názory, diskuzi či jen nežádoucí otázky.

Dovolte mi však věnovat se tentokrát především naší práci doma. Méně známé, možná 

však důležitější, než jsme si kdy mysleli.

Co společnosti v České republice nabízíme?

Rozvíjíme Programy sociální integrace, které již téměř dvacet let působí v desítkách měst a pomáhají 

tisícům klientů ročně – většinou lidem a rodinám, které se ocitly na okraji společnosti. Postupně se stále 

více zaměřujeme na děti a mladé lidi a jejich budoucnost. Polovina z našich tří set pracovníků v sociální 

práci přitom pomáhá lidem řešit jejich dluhové problémy.

Budujeme vzdělávací programy, které využívají tisíce učitelů, a které nabízejí moderní materiály 

a metody, jak pracovat se složitými tématy, aby byla pro současné online generace dětí a studentů 

přístupná a zajímavá. Pořádáme filmový festival Jeden svět, a to jak v Praze, tak v desítkách měst v ČR.  

Přes sto tisíc diváků se tak každoročně dozvídá více o široké problematice lidských práv.

Poskytujeme nejen pomoc, vzdělávání či informace, ale hledáme i kořeny problémů na základě 

hluboké kumulované zkušenosti z práce přímo v terénu. Dlouhodobě se angažujeme v problematice 

předlužení českých domácností a zasazujeme se o větší regulaci půjčování peněz i samotného vymáhání 

dluhů. Jde nám o to, aby se stát i na tomto poli zodpovědně staral o své občany. Podporujeme inkluzi 

ve školství tak, aby kvalitní vzdělávání bylo přístupné všem. Jsme přesvědčeni, že povinností vyspělé 

společnosti je pomáhat lidem, kteří to potřebují, podporovat solidaritu, porozumění a vzájemnou 

pomoc. Spojovat, nikoli rozdělovat.

Vážení přátelé, seznamte se s našimi aktivitami a službami, kterými dlouhodobě pomáháme lidem 

v tísni a budeme tak činit i nadále, bez ohledu na nálepky, útoky či zpochybňování toho, zda pravda 

a láska má vítězit nad lží a nenávistí. Jsme totiž přesvědčeni, že ano.

V naší práci můžeme pokračovat také Vaší zásluhou. Děkuji Vám všem za to, že nejste lhostejní.

S úctou

Šimon Pánek
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Válka na Ukrajině trvá více než čtyři roky. Statisíce civilistů poblíž frontové linie potřebují humanitární pomoc.  

Jedním z nich je také Anatolij, jemuž ostřelování zničilo dům. Foto: Petr Štefan
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KLÍČOVÉ MOMENTY POMOCI VE SVĚTĚ 
V ROCE 2017

Společně s dalšími 6 partnerskými 

organizacemi z Alliance2015 se nám 

v loňském roce podařilo poskytnout 

pomoc v celkovém objemu 500 mi-

lionů Kč. Alliance2015 je platforma 

evropských neziskových organizací 

zabývajících se humanitárními a rozvo-

jovými projekty. Našimi partnery jsou 

Concern Worldwide, Welthungerhil-

fe, Hivos, Cesvi, Helvetas a ACTED.

V oblasti sociální ochrany a inkluze jsme zpro-

středkovali sociální služby pro 2 531 ohrožených 

lidí, včetně 308 lidí s postižením. Konkrétně se 

tak stalo v Afghánistánu, Bosně a Hercegovině, 

Gruzii, Kosovu a Moldavsku. V Angole jsme 

prostřednictvím institucí, se kterými spolupra-

cujeme, pomohli 639 obětem domácího násilí. 

Na Ukrajině, která je sužována vleklým konflik-

tem, jsme poskytli psychosociální poradenství 

19 223 lidem, včetně 550 lidí s postižením.

Na základě jednoho z nejrozsáhlejších 

průzkumů spokojenosti zaměstnanců 

humanitární a rozvojové sekce ČvT v Praze 

i zahraničí jsme zjistili, že je 92 % z 685 do-

tazovaných (z toho 86 % místních a 14 % 

zahraničních zaměstnanců) hrdých na to, 

že pracují pro ČvT a dělají práci, která má 

smysl. Velice si zároveň cení toho, že svou 

prací přinášejí pozitivní změnu, která pomáhá 

posilovat kapacity lidí přímo v místě pomoci.

Situace ve válkou sužované Sýrii je 

i nadále kritická. Během bombardování 

byla srovnána se zemí škola, kterou 

jsme podporovali. V listopadu byl při 

leteckém útoku v oblasti východního 

Aleppa zabit jeden z našich kolegů 

Hamdo Mohammed Saeed Alshoun. 

I přes tyto tragické události se nám 

i nadále daří pravidelně pomáhat 200 až 

250 tisícům Syřanů každý měsíc.

Naše mise v Angole oslavila 10. výročí.  

Za tuto dobu se nám v zemi poda- 

řilo poskytnout pomoc více než  

875 000 lidem v nouzi. Vedle úspěš-

ných dlouhodobých projektů v Africe 

zakládáme i nové. V Etiopii jsme v rámci 

prevence neregulérní migrace lidí spustili 

vzdělávací program SINCE. A na západě 

Zambie jsme otevřeli novou misi, která se 

mimo jiné zaměří na boj s podvýživou.

Na základě zkušeností ze zemí, kde působíme, se 

spolu s dalšími organizacemi podílíme na vy-

tváření strategických dokumentů ČR, které se 

týkají rozvoje chudých zemí. Díky tomu se např. 

zemědělský program v Etiopii bude příštích 5 let 

zaměřovat nejen na dostatečnou produkci potra-

vin, ale i na jejich výživovou hodnotu. K měření 

úspěchu bude využit jednotný indikátor, který 

jsme navrhli a který je včetně metodologie měření 

volně dostupný na naší stránce www.indikit.net.
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na jednoho zahraničního pracovníka či pracovnici 

celkově připadá 13 místních zaměstnanců a zaměstnankyň

1 : 13

partnerských 

organizací a institucí

100

zaměstnankyň a zaměstnanců  

celkem

1 298

pracovnic a pracovníků 

v centrále

dobrovolníků v rámci 

iniciativy EU Aid Volunteers

10212

AFRIKA
29 projektů

A  a  A  a

1 2 3 4 / 5

zahraniční 
zaměstnankyně 

a zaměstnanci

místní 
zaměstnankyně 
a zaměstnanci

partnerské  
organizace 
a instituce

KAMBODŽA
0 7 16 37 / 6

a a a a a a a A A A A A A A A A A A A A 
A A A a a a a a a a a a a a a a a a a a 
a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a

MYANMAR
3 2 12 11 / 6

A A A a a A A A A A A A A A A A A a a a 
a a a a a a a a

AFGHÁNISTÁN
3 1 46 127 / 1

A A A a A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A 
A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A a a a a a a a a a a 
a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a 
a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a 
a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a 
a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a

NEPÁL
3 3 24 22 / 8

A A A a a a A A A A A A A A A A A A A A 
A A A A A A A A A A a a a a a a a a a a 
a a a a a a a a a a a a

FILIPÍNY
2 1 17 14 / 6

A A a A A A A A A A A A A A A A A A A A 
a a a a a a a a a a a a a a

MONGOLSKO
1 1 6 4 / 10

A a A A A A A A a a a a

SRÍ LANKA
0 0 0 1 / 1

a 

ASIE
69 projektů

IRÁK
6 4 14 64 / 2

A A A A A A a a a a A A A A A A 
A A A A A A A A a a a a a a a a 
a a a a a a a a a a a a a a a a 
a a a a a a a a a a a a a a a a 
a a a a a a a a a a a a a a a a 
a a a a a a a a

UKRAJINA
4 6 73 57 / 6

SÝRIE
12 8 48 278 / 4

A A A A A A A A A A A A a a a a a a a a A A A A A A A 
A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A 
A A A A A A A A A A A A A A a a a a a a a a a a a a a 
a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a 
a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a 
a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a 
a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a 
a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a 
a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a 
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a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a 
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BLÍZKÝ VÝCHOD
57 projektů

ARMÉNIE
0 0 3 0 / 0

A A A

ŘECKO
1 0 0 0 / 0

A 

GRUZIE
1 1 15 11 / 18

A a A A A A A A A A A A A A 
A A A a a a a a a a a a a a

MOLDAVSKO
0 2 5 7 / 2

ANGOLA
7 1 24 65 / 8

DR KONGO
3 2 10 33 / 4

ETIOPIE
1 1 31 113 / 11

ZAMBIE
2 1 4 8 / 0

a a A A A A A 
a a a a a a a

A A A A A A A a A A A A A A A A A 
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SRBSKO
0 0 1 1 / 1

A a 

KOSOVO
0 0 2 2 / 3

A A a a

STÁLÉ ZAHRANIČNÍ MISE

EVROPA A KAVKAZ
30 projektů
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1 0 2 0 / 3

A A A 
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DRONY MAPUJÍ OHROŽENÉ OBLASTI 

V Kambodži jsme pomohli zavést systém včasného varování, 

který místní obyvatele upozorňuje na blížící se živelní pohromu. 

Využívá k tomu nejmodernější technologie, včetně bezpilotních 

letounů – dronů, s jejichž pomocí pořizuje satelitní snímky. 

Na základě pořízených materiálů pomáháme identifikovat 

nejohroženější oblasti a možné evakuační cesty. Snímky z dronů 

pomáhají také s vytvářením plánů prevence, díky kterým se místní 

úřady mohou připravit na mimořádné situace. Kambodža

MOBILNÍ TECHNOLOGIE PRO LEPŠÍ ZDRAVÍ

Ve vybraných zemích využíváme mobilní telefony za účelem 

zlepšení zdraví matek a jejich dětí. Pomocí pravidelně zasílaných 

hlasových zpráv poskytujeme zaregistrovaným ženám 

informace, jak o sebe pečovat v těhotenství i po porodu, jak má 

vypadat správná péče o dítě a zároveň, jak bojovat s některými 

nezdravými návyky tradičních medicín. Jedná se o jedinečný 

způsob, jak potřebné informace předat i do oblastí, kde chybí 

zdravotnická centra nebo odborný personál. Angola, Kambodža

BATÁTY PRO LEPŠÍ VÝŽIVU

Plodina, která jde pěstovat ve složitých klimatických podmínkách, 

snadno zasytí a je plná živin – to jsou sladké brambory neboli batáty. 

Mají větší úrodnost a jsou proto ideální plodinou pro země, které 

potřebují uživit rostoucí populaci. Proto jejich pěstování zavádíme 

např. v Etiopii. Batáty tam pomáhají chudým farmářům zajistit výživu 

a zároveň obohatit rodinný jídelníček. Navíc přispívají ke snížení 

nedostatku vitaminu A, což je problém hlavně u dětí. Etiopie

VODNÍ SENZORY JAKO VAROVÁNÍ PŘED POVODNÍ 

S cílem pomoci obyvatelům Kambodže lépe zvládat přírodní 

katastrofy jsme vyvinuli automatické senzory, které monitorují 

hladiny vodních toků. Naměřená data každých patnáct minut 

přenášejí do centrální databáze a umožňují tak včas vyhodnotit 

blížící se riziko povodní. Systém včasného varování, jehož součástí 

vodní senzory jsou, pak zašle lidem v ohrožených oblastech na 

mobilní telefony hlasové zprávy s upozorněním na nebezpečí 

a instrukcemi, jak se v takové situaci nejlépe zachovat. Kambodža

HYGIENICKÉ MENSTRUAČNÍ VLOŽKY

V odlehlých venkovských oblastech Nepálu jsou hygienické 

vložky luxusem. Většina žen a dívek během menstruace 

používá staré hadry, které se kvůli nedostatku vody špatně 

udržují a vedou k infekcím. Proto je učíme, jak si mohou samy 

ušít opakovaně použitelné vložky z lokálně dostupných 

materiálů a jak je správně udržovat čisté. Tento inovativní 

přístup podporuje ekologický a udržitelný způsob, 

jak povzbudit dívky a ženy ke správné hygieně. Nepál

INOVATIVNÍ PŘÍSTUPY 
PRO LEPŠÍ BUDOUCNOST

Inovativní je také způsob podpory dívek a chlapců 

v Nepálu. Viz strana 20 a 21.

Další inovativní projekty najdete na straně 18 a 19 

v části o posílení odolnosti lidí a výživě.

Inovovat pro nás znamená dělat věci jinak. Tak aby měly větší dopad, byly efektivnější, levnější a udržitelnější. 

Cíl ale zůstává stejný: podporovat rovné příležitosti a bojovat proti bezpráví, dávat lidem možnost získat vzdělání 

a praktické dovednosti, podporovat udržitelný život a samozřejmě zachraňovat lidské životy a chránit lidskou 

důstojnost. Ohromné možnosti otvírá stále dostupnější internet a další moderní technologie, ale jsou tu i sociální 

inovace; nová řešení hledáme ve vzdělávání, zemědělství, přístupu k energii nebo správě vodních zdrojů. 

Díky inovacím dokážeme lépe vybírat ty nejpotřebnější a sledovat dopad naší práce. Lidé mohou získat přístup 

k informacím, které potřebují pro péči o své děti nebo aby mohli hájit svá práva. Historie lidstva je určena inovacemi 

od samotného počátku, ať už se jednalo o velké vynálezy, nebo o sociální inovace, které se vyvíjely po staletí. 

My věříme, že inovace dneška dovedou lidstvo do nové kapitoly, kdy poprvé v historii vymizí extrémní chudoba.
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HUMANITÁRNÍ POMOC A ROZVOJOVÁ 
SPOLUPRÁCE V ZAHRANIČÍ

HUMANITÁRNÍ POMOC

V roce 2017 
jsme přímo pomohli 

3 647 446 
lidem

ODOLNOST LIDÍ A VÝŽIVA

DOBRÉ VLÁDNUTÍ

SOCIÁLNÍ INKLUZE  
A OCHRANA

UDRŽITELNÁ OBŽIVA 
A ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

VZDĚLÁVÁNÍ  
A PRAKTICKÉ DOVEDNOSTI

EVROPA

KAVKAZ

ASIE

BLÍZKÝ 
VÝCHOD

AFRIKA

UKRAJINA 227 887 tisíc Kč

BOSNA A HERCEGOVINA 4 539 tisíc Kč

ARMÉNIE 2 593 tisíc Kč

KOSOVO 13 612 tisíc Kč

MOLDAVSKO 17 923 tisíc Kč
RUMUNSKO 148 tisíc Kč
SRBSKO 1 626 tisíc Kč

GRUZIE 77 915 tisíc Kč

AFGHÁNISTÁN 128 849 tisíc Kč

BANGLADÉŠ 262 tisíc Kč
FILIPÍNY 26 869 tisíc Kč

KAMBODŽA 62 912 tisíc Kč

MYANMAR 34 609 tisíc Kč

MONGOLSKO 16 033 tisíc Kč

NEPÁL 117 954 tisíc Kč

SRÍ LANKA 4 001 tisíc Kč

IRÁK 138 806 tisíc Kč

SÝRIE 623 117 tisíc Kč

ANGOLA 55 247 tisíc Kč

DR KONGO 36 239 tisíc Kč

ETIOPIE 89 955 tisíc Kč

ZAMBIE 3 705 tisíc Kč
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BLÍZKÝ VÝCHOD
KRIZE POKRAČUJE,  
POMOC JE STÁLE POTŘEBA

Rok 2017 byl pro region Blízkého východu, který 

je sužován dlouhodobým konfliktem, ve znamení 

změn. Tzv. Islámský stát se postupně zhroutil 

pod tlakem místních i mezinárodních jednotek. 

Civilní obyvatelé jsou ale i nadále ohroženi. Válka 

pokračuje a způsobuje nejen materiální škody, 

ale i mnoho civilních obětí a další nucený pohyb 

obyvatelstva. Statisíce lidí musely opustit své do-

movy či přechodná útočiště, někteří v posledních 

letech už poněkolikáté. V Sýrii a Iráku tak více 

než 8 milionů lidí žije mimo své původní domovy. 

Návrat domů pro ně bude velmi těžký či úplně 

nemožný.

Po letech války v Sýrii, kdy jsou lidé často odká-

záni na humanitární pomoc, se snažíme v oblas-

tech, kde nám to situace dovoluje, volit efektivní 

způsob podpory, který pomáhá k udržení místní 

ekonomiky a dává lidem práci. Velkou část naší 

podpory v Sýrii tvoří finanční pomoc, která 

stimuluje místní trh a pomáhá zachovat lokální 

produkci. Dále podporujeme praktické vzdělává-

ní, základní školní docházku a dáváme lidem práci. 

V Iráku se zaměřujeme na pomoc lidem, kteří se 

vrací do svých domovů, i těm, kteří o ně v průbě-

hu bojů přišli. Velkým tématem je také vzdělávání. 

V oblastech, které byly ještě donedávna pod kon-

trolou tzv. Islámského státu, nemohly statisíce dětí 

navštěvovat školu i několik let. V těchto místech 

proto pomáháme s návratem do škol.

Rodiny ze západního Mosulu často přišly o vše. Materiální pomoc po osvobození města pro ně byla klíčová. Foto: Jakub Plíhal, Aktuálně.cz
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Potravinové poukázky distribuuje Člověk v tísni ve spolupráci  

s německou partnerskou organizací Welthungerhilfe z Alliance2015.

Irák
konflikt a přesídlení

přístup k pitné vodě pro 16 584 osob

zlepšení sanitace pro 10 270 osob

hygienické balíčky a potřeby do domácnosti pro 20 916 osob

nouzové přístřeší pro 3 096 osob

vzdělávání pro 16 613 dětí

psychosociální pomoc a ochrana pro 16 613 dětí

finanční pomoc pro 2 040 osob

Sýrie
konflikt a přesídlení

1 341 477 potravinových dávek pro 1 osobu/měsíc 

podpora zemědělství a obnovy obživy pro 4 431 zástupců rodin

přístup k pitné vodě pro 73 500 osob

zlepšení sanitace pro 23 000 osob

potřeby do domácnosti a ochrana před zimou pro 7 470 osob

vzdělávání pro 13 870 dětí

psychosociální podpora pro 6 198 osob

finanční pomoc pro 31 210 osob

veřejné práce pro 5 322 zástupců rodin

Ahmad (39) pochází z vesnice na východ od Damaš-

ku. Společně se sousedy ale musel odejít, když to 

začalo být v jejich vesnici příliš nebezpečné. Nyní 

žije s manželkou a čtyřmi dětmi stovky kilometrů 

od domova ve městě Idlíb, kde musel začít od nuly.

Jak vás současná krize zasáhla?

Pracoval jsem na kusu půdy, kterou vlastnil můj otec na okraji 

Damašku. Zároveň jsem provozoval malý obchůdek. Měl jsem 

vlastní dům a spoustu přátel a známých. Pak jsem přišel o všech-

no – domov, práci, přátele i příbuzné. Život se mi změnil opravdu 

hodně a bohužel pouze k horšímu.

Co je pro vás v tuto chvíli největší výzvou?

Za poslední roky se tu výrazně zvýšily náklady na živobytí, ale mé 

příjmy spíše klesají. Nemůžu sehnat stálou práci, i když se snažím 

pracovat, kdykoliv je nějaká možnost. Největší výzvou je pro nás 

placení nájemného a nákup dětské výživy. Stejně jako ostatní vy-

sídlení lidé jsme stále pod obrovským tlakem. Zčásti kvůli financím, 

zčásti kvůli bezpečnostní situaci, která také není dobrá.

Jak vám ve vaší situaci pomáhá Člověk v tísni?

Poté, co jsme se tu usadili, jsme byli asi tři měsíce bez pomoci. Nyní 

již čtvrtý měsíc dostáváme od Člověka v tísni poukázky na jídlo. 

Je to pro nás ohromná podpora. Poukázky nám umožňují vybrat si 

jídlo, které potřebujeme, jako například dětskou výživu. Obyčejně 

utratíme za jídlo od 35 500 do 41 000 syrských liber měsíčně 

(cca 1 500 až 1 730 Kč). Poukázka v hodnotě 38 500 syrských liber 

(cca 1 625 Kč) tedy pokryje skoro všechny naše potřeby.

Jaká je podle vás budoucnost Sýrie?

Nejsem pesimista, ale nemyslím si, že se věci v blízké budoucnosti 

změní k lepšímu. Doufám, že nastane nějaký posun a my se bude-

me moci alespoň vrátit do své vesnice.

potravinová pomoc 
a zdroje obživy

přístřeší  
a materiální pomoc

ochrana

finanční 
pomoc

pitná voda,  
hygiena a sanitace

vzdělání

Idlib

Aleppo

Raqqa

Hassakah

Salah al-Din

Kirkúk

Nineveh IrákSýrie

Přehled pomoci v ostatních zemích najdete na straně 17.

POTRAVINOVÉ POUKÁZKY NA NÁKUP 
JÍDLA PRO CELOU RODINU

HUMANITÁRNÍ POMOC NA BLÍZKÉM VÝCHODĚ
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Lidé na útěku hledají útočiště v uprchlických táborech, které jsou často přeplněné a hygienické podmínky jsou tam velmi špatné. Foto: Marek Štys

JAKÝM PROBLÉMŮM ČELÍ 
RODINA UPRCHLÍKŮ?

POMÁHÁME LIDEM NA ÚTĚKU

Počet lidí, kteří prchají před ozbrojeným konfliktem, 

byl v posledních letech nejvyšší od dob druhé 

světové války. Na začátku roku 2017 překročil  

65‚6 milionů osob, z nichž zhruba třetinu tvořili 

uprchlíci a žadatelé o azyl. Zbylé dvě třetiny byly 

mnohdy opomíjení vnitřní uprchlíci, jejichž situaci 

navíc často komplikuje absence relevantní legislati-

vy. Polovinu uprchlíků přitom tvořily děti.

Vzhledem k celosvětovému nárůstu ozbroje-

ných konfliktů je téma podpory a ochrany násilně 

vysídlených osob jedním z průřezových témat 

humanitární práce, přičemž do centra pozornosti se 

dostávají i hostitelské komunity, na které může příliv 

uprchlíků vytvářet enormní tlak. I my podporujeme 

uprchlíky nejen v silně medializovaných krizích, jako 

je Sýrie, Irák, Ukrajina či Afghánistán, ale i v dalších 

odlehlejších částech světa.

Na filipínském ostrově Mindanao způsobil 

květnový útok takzvaného Islámského státu na město 

Marawi útěk téměř 350 000 osob. Se dvěma místními 

partnerskými organizacemi jsme se zaměřili na přesíd-

lené děti a studenty, kterým jsme poskytli psychoso-

ciální a právní podporu nebo např. školní uniformy.

Srpnové násilí a etnické čistky v Arakanském 

státě v Myanmaru strhly masový exodus etnika 

Rohingů do sousedního Bangladéše. Hranici překro-

čilo po souši a po moři více než půl milionu lidí, kteří 

našli útočiště poblíž bangladéšského Cox’s Bazaaru. 

V otřesných podmínkách uprchlických táborů jsme 

se začali společně s místními nevládními organiza-

cemi věnovat v rámci participativního programu 

HER SAFETY ochraně žen a dívek před sexuálním 

násilím, pomáhali jsme jim překonat trauma spojené 

s útěkem a zlepšovat jejich životní podmínky.

Politická krize a vlna násilí v Demokratické re-

publice Kongo způsobila masivní přesuny obyvatel. 

DR Kongo má nyní největší počet vnitřních 

uprchlíků v Africe (3‚9 mil.) a OSN krizi ozna-

čila nejvyšším možným stupněm L3. Jedním ze 

zásadních problémů je podvýživa – 4‚6 mil. dětí 

trpí podvýživou, přičemž 2‚2 mil. z nich tou 

nejtěžší formou. Zaměřili jsme se proto, mimo 

jiné, na léčbu a prevenci akutní podvýživy 

u dětí do 5 let, na předporodní péči pro matky, 

osvětu a školení zdravotníků v léčbě a detekci 

podvýživy.

Etnické násilí v konžské provincii Kasai 

způsobilo útěk desítek tisíc uprchlíků do 

sousedních zemí. 35 000 z nich našlo útočiště 

v provincii Lunda Norte na severu Angoly, 

kde jsme jim jako jedna z mála organizací 

poskytli podporu sestávající ze stavby toalet 

a dalších aktivit zaměřených na dostupnost 

pitné vody, hygienu a sanitaci.

Rozdělení 
rodiny

Ztráta domova 
a přístřeší

Ztráta příjmu

Nedostatek jídla

Nedostupnost 
zdravotní péče

Nedostatek pitné 
vody a sanitace

Přerušení školní 
docházky

Riziko sexuálního násilí 
a obchodu s lidmi

Ztráta osobních dokumentů 
a možnosti pohybu

Přetížení místních služeb, tlak na pracovní trh, nárůst cen, 

špatná dostupnost bydlení, problémy se soužitím a další.

hostitelská komunita

rodina
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HUMANITÁRNÍ POMOC VE SVĚTĚ

Humanitární pomoc celkem:

potravinová pomoc 
a zdroje obživy

přístřeší  
a materiální pomoc

pitná voda,  
hygiena a sanitace

ochrana

finanční 
pomoc

léčba  
podvýživy

vzdělání

ROZDĚLENO 

1 514 200
MĚSÍČNÍCH DÁVEK 

POTRAVIN NA OSOBU 
(Ukrajina, Sýrie, Myanmar)

OBNOVA PŘÍSTŘEŠÍ 
A MATERIÁLNÍ 
POMOC PRO 

48 100 

OSOB 
(Afghánistán, Myanmar,  

Ukrajina, Irák, Sýrie)

PITNÁ VODA 
A ZLEPŠENÁ HYGIENA 

A SANITACE PRO 

1 090 700 

OSOB 
(Angola, Afghánistán, Etiopie,  

Myanmar, Filipíny, Ukrajina, Irák, Sýrie)

PSYCHOSOCIÁLNÍ 
POMOC 

A OCHRANA PRO 

48 700 

OSOB 
(Afghánistán, Filipíny, Irák,  

Sýrie, Ukrajina)

PŘÍMÁ FINANČNÍ  
POMOC PRO 

77 500 

OSOB 
(Afghánistán, Etiopie, Mongolsko, 

Irák, Sýrie, Ukrajina)

VZDĚLÁVÁNÍ PRO

33 100 

DĚTÍ V KONFLIKTECH 
A KRIZÍCH

(Myanmar, Filipíny, Irák, Sýrie)

Afghánistán
konflikt a přesídlení

nouzové přístřeší pro 462 osob

materiální pomoc pro 1 218 osob

hygienické balíčky pro 1 694 osob

finanční pomoc pro 19 126 osob

Angola
uprchlíci z DR Kongo
přístup k pitné vodě pro 5 700 osob

materiál pro stavbu toalet pro 2 885 osob

hygienická osvěta pro 21 128 osob

DR Kongo
akutní podvýživa

léčba akutní podvýživy 2 374 dětí 

prevence a léčba podvýživy 31 938 osob

Etiopie
sucho

přístup k pitné vodě pro 121 852 osob

zlepšení sanitace pro 164 000 osob

hygienické balíčky pro 95 469 osob

hygienická osvěta pro 318 000 osob

veterinární pomoc pro 6 400 majitelů hospodářských zvířat

finanční pomoc pro 750 osob

veřejné práce pro 900 zástupců rodin

Mongolsko
dzud (mrazy)
krmivo pro zvířata k zajištění obživy 3 055 osob

finanční pomoc pro 2 950 osob

Myanmar
konflikt a přesídlení
8 408 potravinových dávek pro 1 osobu/14 dní

nouzové přístřeší pro 283 osob

hygienické balíčky pro 8 125 osob

školní potřeby pro 1 115 dětí

Filipíny
konflikt, tropická bouře
školní uniformy pro 1 540 dětí 

hygienické balíčky pro 666 osob

psychosociální pomoc pro 1 400 osob

Ukrajina
konflikt a přesídlení
168 522 potravinových dávek pro 1 osobu na měsíc

opravy přístřeší a materiální pomoc pro 14 610 osob

dodávky pitné vody pro 64 318 osob

opravy opravy toalet pro 108 764 osob

hygienické balíčky pro 54 701 osob

psychosociální pomoc pro 24 493 osob

finanční pomoc pro 11 638 rodin na obnovu 

živnosti a základní potřeby

finanční pomoc pro 3 582 osob na podporu 

bydlení a ochranu před zimou

Přehled pomoci v Sýrii a Iráku najdete na straně 15.
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HLEDÁME NOVÁ ŘEŠENÍ 
PRO POSÍLENÍ  
ODOLNOSTI LIDÍ

Automatický dálkový odečet vodoměrů pomáhá 
v Etiopii udržovat vodovodní sítě funkční

Díky spolupráci s univerzitami a akademickými 

pracovníky přicházíme na nová řešení, jak zlepšovat 

odolnost lidí, hygienu, sanitaci a výživu.

Snižování podvýživy v Etiopii

Jedním z těžko řešitelných celosvětových problémů 

v oblasti výživy je zpomalení růstu u dětí, které naru-

šuje vývoj mozku a způsobuje oslabení imunitního sys-

tému. Jednou z příčin je špatná hygiena. V mnoha ven-

kovských oblastech si kojenci a děti hrají v okolí domu, 

kde se volně pohybuje dobytek nebo se zde dokonce 

vyskytují lidské výkaly. Současný výzkum prokazuje 

zničující dopad těchto infekcí na vývoj dítěte. Od roku 

2017 spolupracujeme v Etiopii s britskou Cranfield Uni-

versity na inovativním návrhu tzv. SafeSpace ohrádky, 

která zabraňuje kojencům a batolatům v kontaktu 

s exkrementy a následným průjmům vedoucím k zdra-

votním komplikacím a podvýživě.

Podpora mongolských pastevců zasažených 

klimatickými změnami

V Mongolsku se dlouhodobě věnujeme podpoře pas-

tevců, kteří v důsledku dlouhotrvajících období mrazů 

zvaných dzud přicházejí o dobytek – svůj jediný zdroj 

obživy. V roce 2017 jsme uspořádali konferenci, kde 

se setkali akademičtí pracovníci z univerzit v Oxfordu, 

Nagoji a Mongolska s lidmi z humanitárního a roz-

vojového sektoru s cílem určit konkrétní způsoby, 

jak účinně snižovat riziko katastrof. V návaznosti na 

konferenci pokračujeme v podpoře nejmodernějšího 

výzkumu obživy pastevců. Zadali jsme k vypracování 

pilotní studii ekonomické situace domácností v Mon-

golsku a posilujeme vazby mezi českými a mongolský-

mi výzkumnými pracovníky.

Tzv. internet věcí nachází využití ve správě vodních zdrojů především na venkově, kde je jinak vzhledem k decentralizaci  
a obtížné dostupnosti velmi těžké získat informace o fungování vodovodních sítí.

vodojem

vodoměr 
s čidlem

odběrové místo uživatel

0 0 1 2 3

správce 
rychle reaguje 

na vzniklý problém

záznamník 
dat

GSM/GPRS 
vysílač

server analýza dat

Správce vodovodního systému 
získává denně formou textové 
zprávy informace o 
– množství čerpané vody, 
– celkovém fungování 
vodovodní sítě,
– případných poruchách. 

V případě problému může včas 
reagovat a zajistit nápravu.

Kvůli dlouhodobému suchu na jihu Etiopie dramaticky klesá dostupnost vody v místních komunitách. Foto: Michal Przedlacki
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Mytí rukou mýdlem, výhradní kojení, pravidel-

né spoření peněz a stovky dalších praktik mají 

ohromný potenciál pro řešení globálních rozvo-

jových problémů. Tradiční přístupy předpokládají, 

že pokud lidi informujeme a vzděláme o výho-

dách takových praktik, automaticky je budou 

schopni využívat. Ve skutečnosti však takové 

představy nefungují. Lidé na celém světě často 

vědí, co by měli dělat, existuje však řada překá-

žek, které jim v tom brání. Například nedostatek 

prostředků, sociální normy, špatná dostupnost 

služeb či chybějící know-how. 

V roce 2017 jsme proto ve spolupráci 

s behaviorál ními experty připravili webovou 

stránku behaviourchange.net, která poskytuje hu-

manitárním a rozvojovým pracovníkům praktické 

nástroje pro porozumění a řešení hlavních překá-

žek ke změně chování. Zároveň jsme v několika 

zemích vyškolili naše zaměstnance, aby uměli 

tyto nástroje správně používat. Díky této inici-

ativě se dokážeme na dané praktiky lépe dívat 

z pohledu lidí, kterým mají pomoci, a poskytnout 

tak potřebnou pomoc efektivněji.

hygiena

výživa kojenců  
a podpora jejich matek

chov  
domácích zvířat

Prolomení tabu v otázkách menstruační 
hygieny a používání hygienických vložek.

 Zajištění toalet a míst na mytí.
Přístup k pitné vodě.

Osvěta o správných hygienických návycích.

Pomocí informační kampaně 

učíme vybrané skupiny lidí 

lepším hygienickým návykům.  

Zároveň spolupracujeme 

s prodejci a dodavateli 

hygienických potřeb. Etiopie

Na základě výzkumu, který vyzdvihl 

význam jednotlivých členů rodiny při 

zajišťování správné výživy dětí, jsme 

spolu s Emory University připravili 

iniciativu, která zapojuje do péče 

o výživu malých dětí celou rodinu – 

matku, otce i prarodiče. Etiopie

Ve snaze zlepšit dosavadní 

zvyklosti v otázkách výživy dětí 

i matek jsme do diskuze a osvěty 

zapojili náboženské a kulturní lídry 

z místních vesnic. Angola

Spolu s pracovníky z Village Animal

Health zjišťujeme, proč lidé odmítají 

očkovat kuřata, která jsou důležitým

zdrojem obživy pro rodiny, a hledáme

efektivní řešení například prostřednictvím 

osvětových akcí. Kambodža

Díky znalosti výhod používání 

hygienických vložek jsme pomohli 

vypracovat marketingovou strategii, 

která je v souladu s místní kulturou 

a tradicí. Afghánistán

Během dlouhodobé spolupráce s místními 

ženami jsme dokázali identifikovat 

překážky v otázkách hygieny, kterým 

po porodu nejčastěji čelí, a pomohli 

jim najít řešení. DR Kongo

Zlepšení praxe kojení 
a mytí rukou.

Výživa kojenců  
a malých dětí.

Zlepšení praxe kojení.
Podpora těhotných žen, aby jedly 

potraviny bohaté na bílkoviny.

Efektivní způsob  
chovu kuřat.

Aby se lidé dokázali vymanit 
z chudoby, měli by začít u správných 
každodenních návyků.

www.behaviourchange.net

POSILUJEME ZDRAVÉ ŽIVOTNÍ NÁVYKY

JAK PŘEKONÁVAT BARIÉRY, 
KTERÉ BRÁNÍ LIDEM V LEPŠÍM ŽIVOTĚ?



20 ZAHRANIČÍ | HUMANITÁRNÍ POMOC A ROZVOJ | SOCIÁLNÍ OCHRANA A INKLUZE

PROGRAM, KTERÝ MĚNÍ 
ŽIVOT NEPÁLSKÝCH DÍVEK

„Během workshopu jsem se dozvěděl, že mohou 

dívky chodit do kuchyně a využívat ji i během 

své periody,“ popisuje chlapec z oblasti Gorkha. 

„Dnes už se mé sestry nemusí řídit podle předpoja-

tých zákazů,“ dodává účastník workshopu s názvem 

His Chance. Na mnoha místech Nepálu lidé stále 

věří, že by ženy, které menstruují, neměly vstupovat 

do kuchyně nebo chrámu, ani sahat na rostliny, 

zvířata či do vody. „Po absolvování workshopu 

pro dívky Her Turn vím, jaká hygiena je v době 

menstruace potřeba. A můžu vysvětlit i mé matce 

a sestrám, že je to zcela přirozená věc, kvůli které 

se nemusí dodržovat žádné zákazy,“ říká sebevědo-

mě jedna z účastnic kurzu z oblasti Sindhupalchowk.

V Nepálu se, vedle dalších aktivit, dlouhodobě 

soustředíme právě na podporu dospívajících ve 

věku mezi 12 a 16 lety. Během workshopů Her Turn 

a His Chance se místní dívky a chlapci učí znát svá 

práva a bojovat proti zažitým předsudkům ve spo-

lečnosti. Seznamují se například s otázkami zdraví, 

dospívání, hygieny, sexuálního a domácího násilí, 

dětských svateb, práva i genderu.

Spolupráce s místními organizacemi je klíčová

Program Her Turn na podporu dospívajících dívek 

v Nepálu vznikl v roce 2012, kdy byl realizován pro-

střednictvím nepálské neziskové organizace. Člověk 

v tísni se do jeho chodu zapojil o tři roky později 

a pomohl k jeho úspěšnému růstu. V roce 2016 byl 

zaregistrován jako hlavní program místní organizace 

Hamro Palo. Společně pomáháme posilovat posta-

vení dívek ve společnosti. Na základě pozitivních 

ohlasů a zkušeností jsme následně vytvořili také 

workshop určený pro chlapce, kteří se učí respektu 

a nenásilnému chování.

Nepálské dívky se během vzdělávacích workshopů v rámci projektu Her Turn učí, jak si věřit a hájit svá práva ve společnosti. Foto: Jenisha Twanabasu

2 120
DÍVEK 

SE ZÚČASTNILO 

WORKSHOPU 

HER TURN

876
CHLAPCŮ 

SE ZÚČASTNILO 

WORKSHOPU 

HIS CHANCE

ZAPOJILO SE

19 ŠKOL 

V OKRESE SINDHUPALCHOWK

9 ŠKOL

V OKRESE GORKHA
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Vzdělávací workshopy probíhají každý den 

buď ráno, nebo po skončení školy, po dobu 

4 týdnů. Dívky a chlapci se jich účastní zvlášť, 

aby se bez ostychu mohli věnovat i citlivým téma-

tům, jako jsou psychické a fyzické změny během 

dospívání či osobní hygiena. Účastníci si musí 

vzájemně důvěřovat, aby dokázali otevřeně mluvit 

o problémech spojených s menstruací u dívek, 

šikanou ve škole, sexuálním obtěžováním či domá-

cím násilím. Cílem je nebát se o těchto tématech 

mluvit a znát jejich řešení, svá práva a možnosti, 

jak je uplatňovat.

Během posledního týdne se z dívek stanou 

vedoucí projektu. Stanoví si společný cíl, co by 

chtěly ve své škole změnit k lepšímu, a připraví si 

konkrétní plán, na který pak dostanou potřebné 

prostředky. Většinou se jedná o vylepšení toalet 

či školních tříd. Na závěr workshopu pak dívky 

veřejně prezentují nové zkušenosti před celou 

komunitou, rodiči, učiteli i ostatními dětmi. Nejenže 

si tak poprvé vyzkouší sebevědomě prezentovat 

své myšlenky, ale navíc pomáhají šířit potřebnou 

osvětu o tématech, jako jsou předčasné sňatky, 

obchod s lidmi, domácí násilí apod.

Vzájemná důvěra a zodpovědnost

Pro workshopy Her Turn a His Chance jsou zpra-

vidla vybírány školy a děti z nejproblémovějších 

oblastí, kde se potýkají s různými formami diskri-

minace, s chudobou, šikanou a častým výskytem 

dětských svateb. Školitelé, kteří s mladistvými 

následně pracují, pocházejí ze stejného prostředí, 

aby dobře znali místní podmínky a získali si jejich 

důvěru. Po odborném zaškolení vědí, jak nakládat 

s důvěrnými informacemi a problémy, na které 

v průběhu kurzu narazí.

www.her-turn.org

„Musela jsem se ozvat, aby to pomohlo ochránit jak 

mě, tak mé kamarádky a další holky, které s námi 

chodí do školy,“ říká šestnáctiletá Maya (jméno bylo 

změněno). Maya se svými spolužáky vyhlásila stávku 

celé školy na protest proti jednomu z učitelů, který 

bil své studentky a sexuálně obtěžoval starší dívky.

Ačkoliv dívky celou věc oznámily, dotyčný 

učitel nebyl díky svým vlivným kontaktům potrestán. 

Dívkám tak nezbylo nic jiného, než vzít věci do 

vlastních rukou a začít stávkovat. „Rozhodly jsme 

na protest zavřít školu na celý den, aby si učitelé 

uvědomili, co provedl,“ vysvětluje Maya, která 

dříve navštívila workshop Her Turn. Tam se naučila, 

jaké jsou formy násilí, a na koho se může v případě 

potřeby obrátit.

Když se o protestu dozvěděli spolužáci, spousta 

z nich se do stávky také zapojila. Osmnáctiletý 

CO SE DOSPÍVAJÍCÍ DÍVKY A CHLAPCI UČÍ?

Kumar vysvětluje: „Učitelství je respektovaná profe-

se, ale páchat násilí je ostudné a nepřípustné.“ 

Řídící výbor školy uspořádal krátce po protestu ně-

kolik setkání s ředitelkou, učiteli a dívčím výborem. 

Učitel se dívkám omluvil a nedopustil se již dalšího 

porušování práv svých žáků.

Případ Mayi a jejích kamarádek není bohužel 

v Nepálu ničím neobvyklým. Jejich sebevědomé 

veřejné vystoupení na vlastní obranu ale ukazuje 

pozitivní změnu a důkaz, že je možné věci měnit 

k lepšímu. Program Her Turn přispívá k překonání 

genderových stereotypů a ke zlepšení vztahů mezi 

dospívajícími dívkami, chlapci, učiteli a rodiči. Plánu-

jeme ho realizovat i v dalších zemích, kde se dívky 

s podobnými problémy stále potýkají.

KDYŽ SE DÍVKY ZAČNOU BRÁNIT

Prevence násilí a správná reakce na něj

Důležitost vzdělání

Sebevědomí

Zákonný věk pro vstup do manželství

Zdravá výživa

Osvěta o menstruaci

Schopnost vedení kolektivu

Rovnost mužů a žen

Respekt a důvěra

Zajištění si vlastního bezpečí

Správná hygiena

Předcházení šikaně

Znalost vlastních práv
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Zajišťujeme, aby byly školy v Sýrii přístupné i pro děti s poruchami pohybu, zraku či sluchu. Foto: Sari Hajjneid

PODPORUJEME 
INKLUZIVNÍ VZDĚLÁVÁNÍ 
V RŮZNÝCH ZEMÍCH

Věříme, že přístup k inkluzivnímu a kvalitnímu 

vzdělání by měl být zajištěn všem dětem bez 

rozdílu. Proto se i v našich vzdělávacích projektech 

v zahraničí zaměřujeme na zvyšování dostupnos-

ti vhodného a bezpečného školního prostředí, 

adekvátních studijních materiálů přizpůsobených 

potřebám studentů, dlouhodobého vzdělávání 

pedagogů a ředitelů škol a podporujeme efektivní 

řízení vzdělávacích systémů.

Etiopie: Začleňování vyloučených dětí 

do vzdělávání a života komunity

V etiopském Regionu jižních národů se zaměřujeme 

na vytváření inkluzivního prostředí s cílem naplnit 

právo na vzdělání pro všechny skupiny dětí bez 

ohledu na jejich pohlaví, věk, ekonomickou situaci 

či zdravotní znevýhodnění. V roce 2017 jsme zahá-

jili čtyřletý projekt v oblastech Gedeo a Hadiya.

Mezi naše aktivity realizované v jednotlivých 

vesnicích patří zakládání komunitních podpůrných 

skupin. Účastní se jich rodiče dětí s postižením, 

vdětí mimo školu, a rodiče, kteří jim mohou předat 

své zkušenosti. Tyto skupiny se scházejí každý 

měsíc a diskutují o předsudcích a stigmatech 

spojených s postižením. „Dřív se u nás běžně 

věřilo, že je postižení v rodině odplatou za hříchy 

předků. Naše děti si proto nikdy nesměly hrát 

s dětmi s postižením,“ popisuje Alemitu z vesnice 

v oblasti Gedeo, jak se po vzniku podpůrné skupiny 

změnil nejen její názor. „Teď, díky práci Člověka 

v tísni, velká část místních lidí pochopila, co takové 

postižení opravdu znamená a jak bychom se měli 

navzájem podporovat a společně žít.“

Sýrie: Bezpečné a inkluzivní školy 

pro děti sužované válkou

V Sýrii vyrůstá celá generace dětí, které nezažily 

nic jiného než válku. Vzdělání a bezpečné školní 

prostředí je proto nyní zcela zásadní pro jejich 

budoucnost. Ve školách, které podporujeme na 

severozápadě země, zajišťujeme, aby byly vhodně 

vybavené a přizpůsobené pro všechny děti s ohle-

dem na jejich speciální potřeby. Učitelé i sociální 

pracovníci prochází řadou školení, jak přistupovat 

k traumatizovaným dětem i jak lépe učit. Výuka 

vedle klasických osnov zahrnuje také další aktivity 

jako divadlo, sport, hudbu, výtvarné dílny nebo 

zahradničení.

Ve více než 20 školách jsme zjišťovali, jak 

prostředí učinit lépe přístupné pro žáky s pohybo-

vými poruchami a poruchami zraku a sluchu. Jejich 

prostory jsme následně upravili. „Náš syn díky tomu 

získal větší sebevědomí i respekt sám k sobě. Také 

se zlepšily jeho vztahy se spolužáky,“ říká Itidal 

Mahmoud, matka 8letého Ali Al-Ahmada, který trpí 

vzácnou svalovou dystrofií.

Ahmadova učitelka Lama si také pochvaluje 

změnu k lepšímu. Díky novým aktivitám jsou její 

žáci ve škole více aktivní. „Když jsem se zaměřila na 

Ahmada a další žáky s postižením, podařilo se mi 

dosáhnout toho, aby drželi krok s ostatními dětmi. 

Vidím u nich veliký pokrok a nyní jsou velmi dobře 

integrovaní mezi své spolužáky. Snažíme se i nadá-

le pracovat se všemi dětmi a učit je, aby se k sobě 

chovaly s respektem a dobře spolu vycházely.“
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Etiopie
— Vyškolili jsme 20 odborných pedagogů pro děti 
se zvláštními potřebami.
— Založili jsme 10 týmů pro inkluzivní vzdělávání 
a vzdělávací kluby na školách.

— Podpořili jsme 21 komunit na venkově.

Sýrie
— Ve 25 školách proběhlo školení pro učitele na téma 
potřeb, práv a psychosociální podpory traumatizovaných 
dětí, které pomůže více než 8 000 žáků.

Kosovo
— Ve 3 školách byly představeny metody inkluzivního 
vzdělávání se zaměřením na romskou, aškalskou 
a egyptskou menšinu.
— Vyškolili jsme 15 učitelů ve správném využívání 
metod inkluze.
— Přes 600 dětí se zúčastnilo kulturních akcí, 
mimoškolních aktivit a jazykových kurzů.

Gruzie
— Na 2 školách byl spuštěn pilotní program pro sociální 
pracovníky.
— 20 pracovníků s mládeží z řad neziskových organizací 
a 18 zástupců národního centra mládeže se zapojilo do 
inkluzivního vzdělávání.
— Podpořili jsme 5 neziskových organizací, které se 
věnují uplatnění mladých lidí s postižením na trhu práce.

Afghánistán
— 131 učitelů bylo vyškoleno během praktických 
zemědělských kurzů.
— Podpořili jsme 25 škol, aby mohly zlepšit praktickou 
výuku díky novým skleníkům, laboratořím nebo ukázkovým 
farmám.
— Vyškolili jsme 22 úředníků, aby lépe zvládali 

monitorování, poradenství a podporu zemědělských škol.

Gruzie
— Dosáhli jsme 47 000 předplatitelů aplikace 
a webových stránek pro neformální vzdělávání místních 
zemědělců.
— 260 studentů zemědělských škol navštívilo odborné 
kurzy, exkurze a praktické ukázky v terénu.
— 157 odborníků na zemědělství a zaměstnanců 
zemědělských škol se zlepšilo ve vedení a monitorování 

programů.

Etiopie
— 2 odborné školy jsme vybavili potřebnými stroji 
na zpracování kůže, vylepšili jsme osnovy a vyškolili 
12 učitelů.
— 144 zájemců o práci absolvovalo praktický kurz 
zpracování kůže, na jehož základě vzniklo 12 nových 
podniků.
— Drobné kožedělné podniky se spojily ve 2 asociace.

Moldavsko
— Součástí osnov se stalo Vzdělávání filmem, 
které u mladých lidí podporuje kritické myšlení  
a aktivní občanství.
— 140 učitelů využívá během výuky dokumentární 
filmy z programu Jeden svět na školách.
— Založili jsme Moldavský filmový klub – Jeden svět 
na školách, vzniklo 15 nových filmových klubů 
a 10 projektů bylo podpořeno mikrogranty.

Srbsko
— Vznikl nový kurz pro budoucí učitele, zaměřený 
na výchovu k demokracii a lidským právům. Jeho využití 
projednáváme se 14 univerzitami v Srbsku a Kosovu.
— 5 univerzitních profesorů a 15 budoucích učitelů 
se dozvědělo, jak efektivně využívat dokumentární  
filmy k výuce.

ROZVÍJÍME VZDĚLÁVÁNÍ 
A ODBORNÉ DOVEDNOSTI

Podporujeme 
mládež, aby se 
aktivně podílela 
na rozvoji 
demokratické 
společnosti

Vytváříme nové 
pracovní příležitosti 
a zvyšujeme odbornou 
kvalifikaci lidí

Přispíváme  
ke kvalitnímu 
a inkluzivnímu 
vzdělávání  
pro všechny děti

Příklady aktivit
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EKOLOGICKÉ ZEMĚDĚLSTVÍ, 
BUDOUCNOST 
MOLDAVSKÝCH FARMÁŘŮ

Moldavské zemědělství čelí velkým problémům 

především v důsledku dlouhodobé intenzifikace 

země dělství. Nadměrné používání pesticidů  

a syntetických hnojiv ohrožuje místní ekosystém 

a zdraví lidí a přispívá spolu s dalšími nešetrnými 

praktikami k dlouhodobé ztrátě úrodnosti a erozi 

nejkvalitnější půdy na světě – černozemě.

Ekologické zemědělství je pro Moldavany skvělou volbou

Ekologické zemědělství představuje možnost 

dobrého výdělku a zároveň zlepšení životního 

prostředí.

Po letech tradičního hospodaření se Mihai 

Gaspar rozhodl přejít na ekologickou alternativu 

a vyzkoušet holistický přístup v produkci plodin. 

Namísto syntetických dusíkatých hnojiv, která 

nejsou povolena certifikačním systémem, začal  

používat rostliny, které dokážou dusík navázat 

přímo z atmosféry. Tyto plodiny, jako je například 

vojtěška, takzvaně krmí půdu tím, že zvyšují její 

organickou hmotu a zlepšují její strukturu, což je 

základní předpoklad pro zdravou půdu i úrodu.

Ve spolupráci se soukromými firmami po-

skytujeme moldavským zemědělcům teoretická 

i praktická školení, kde se učí, jak správně pěstovat 

bioprodukty. Pomáháme jim získat potřebnou 

certifikaci a dostat produkty „s přidanou hodnotou“ 

na místní i zahraniční evropský trh.

Mihai Gaspar, stejně jako ostatní zemědělci,  

kteří se do našeho projektu zapojili, věří, že pře-

chod k ekologickému hospodaření je dobrou 

investicí do budoucnosti. „Je to dobré pro zdraví. 

Zároveň věřím, že EU bude i nadále investovat do 

ekologického zemědělství, takže je to jistá budouc-

nost i pro další generace,“ říká.

Celkem 48 ekologických producentů obilovin  
je již certifikovaných či v procesu certifikace na celkové rozloze 6 000 ha. 

Na evropské trhy již bylo exportováno 80 tun pšenice špaldy,  

132 tun nově certifikované bio pšenice a 502 tun slunečnice.

a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a 

 a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a

Naše půda je to jediné, co nás stále drží v Moldavsku, říká Tanya, která pěstuje mandle na pozemku nedaleko své rodné vesnice. Foto: Natalia Garbu
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Naše půda je to jediné, co nás stále drží v Moldavsku, říká Tanya, která pěstuje mandle na pozemku nedaleko své rodné vesnice. Foto: Natalia Garbu

HLEDÁME UDRŽITELNÁ ŘEŠENÍ,  
JAK ZLEPŠIT ŽIVOT 
CHUDÝCH ZEMĚDĚLCŮ

podpora vzdělávání místních farmářů

Klíč k lepšímu živobytí 
a ekologické stabilitě

trvale udržitelné zemědělské přístupy

PROTIEROZNÍ OPATŘENÍ A ŠETRNÉ ZEMĚDĚLSKÉ POSTUPY
Ochránili jsme více než 1 195 ha degradované půdy díky 

zalesňování, protierozním opatřením a vhodným zemědělským 

postupům. Došlo tak ke zvýšení ekologické stability postižených 

oblastí a snížení rizika ztráty živobytí pro místní farmáře.

MÍSTNÍ VEŘEJNÉ SLUŽBY
Celkem 42 zaměstnanců a 48 dobrovolníků ze 14 

farmářských školicích středisek bylo vyškoleno v nových 

postupech tak, aby mohli nadále poskytovat dlouhodobou 

technickou podporu a školení ostatním zemědělcům.

INTEGROVANÉ ZEMĚDĚLSTVÍ A OBNOVITELNÉ ZDROJE
Podpořili jsme 388 farmářů, kteří začali využívat zvířecí 

hnůj k produkci bioplynu. Přímým důsledkem je snížení 

tzv. energetické chudoby. Navíc výrazně klesly emise 

skleníkových plynů a snížila se spotřeba chemických hnojiv.

AGROLESNICTVÍ A INTEGROVANÁ  
OCHRANA PROTI ŠKŮDCŮM

Přes 200 rodin chudých zemědělců jsme naučili nové praktiky 

efektivního kombinování plodin a ochrany proti škůdcům. Tyto nové 

metody jim pomáhají zvýšit a diverzifikovat produkci a zlepšit výživu dětí.

SOUKROMÍ POSKYTOVATELÉ SLUŽEB
Vyškolili jsme 40 modelových farmářů v instalování a 

správě bioplynáren. Polovina z nich jsou prodejci, kteří 

nejenže propagují tento šetrný systém mezi ostatními 

farmáři, ale poskytují také technickou podporu. 

ZEMĚDĚLSKÉ SKUPINY
Podpořili jsme vznik zemědělských skupin, které 

na sdílených ukázkových polích zavádí nové 

metody. Společně se tak učí novým postupům 

a sdílí své zkušenosti i s dalšími zemědělci.

ETIOPIE

KAMBODŽA

DR KONGO

KOMU JSME POMOHLI:

„Předtím než jsme začali využívat bioplynárnu, museli 
jsme shánět dříví na zátop každé čtyři dny. Usušit dříví 

během období dešťů bylo náročné, na dřevě nám 
vaření navíc trvalo déle a vznikal při něm škodlivý kouř. 

Od té doby, co máme bioplynku, vaříme na plynu, 
což netrvá tak dlouho a je to mnohem příjemnější. 

Díky využití hnojného kalu, který v bioplynárně 
vzniká, jsme ještě ušetřili spoustu peněz, které 

bychom jinak dali za nákup chemických hnojiv.“
Bun Pheng (23), provincie Kandal, Kambodža

„Na školeních jsem se naučila nové 
zemědělské techniky a postupy. Dnes 
například sázím jednotlivé plodiny do 
zvláštních řádků a třídím je tak, aby to bylo 
co nejefektivnější pro následnou úrodu 
a kvalitu půdy. Dále jsem se naučila, jak 
ochránit své rostliny před škůdci a chorobami 
bez využití chemických hnojiv, takže máme 
mnohem zdravější a bohatší úrodu.“
Byenda Bitingwe (36), DR Kongo
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PŘISPÍVÁME K DIALOGU 
NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ 
A MÍSTNÍCH SAMOSPRÁV

Obyvatelé gruzínského venkova se dlouhodobě 

potýkají s velmi špatnou dostupností sociálních 

služeb. Sociální asistence většinou bývá zpoplatně-

ná a poskytovaná jen jednorázově. Místní nevládní 

organizace proto shání vlastní prostředky na služby, 

které poskytují lidem nezávisle na příslušných 

vládních orgánech. Abychom přispěli k lepší spo-

lupráci nevládních organizací a místních samospráv, 

využíváme zkušeností z České republiky. Úspěšné 

programy sociální integrace jsme představili v gru-

zínském Choni, Tkibuli, Gori a Zugdidi, kde jsme se 

zaměřili především na to, aby se potřebná sociální 

pomoc dostala i k lidem na venkově.

Do rozhodování o sociálních službách 

zapojujeme i jejich uživatele

Zástupci jednotlivých organizací se učí strategicky 

plánovat, volit vhodné investory a zapojovat zne-

výhodněné obyvatele přímo do plánování služeb, 

které potřebují. Na základě zkušeností z ČR jsou 

zřizovány tzv. poradní výbory složené z místních 

zastupitelů, členů neziskových organizací a uživatelů 

sociálních služeb. Tyto poradní výbory se podílí na 

vypracování nejvhodnější strategie a celoročního 

plánu pro sociální integraci v dané oblasti, která je 

následně financována z rozpočtu místní samosprávy.

„Podařilo se nám změnit pohled místních 

zastupitelů na poskytování sociálních služeb. Obce 

budou pokračovat ve spolupráci s poradními výbo-

ry i po skončení našeho projektu. Což je důkazem 

toho, že jsme se vydali správným směrem,“ říká 

Nana Kurashvili, vedoucí programů ČvT v Gruzii.

Díky nově nastavené spolupráci neziskových organizací a místních samospráv bylo 
v Gruzii od března 2017 spuštěno celkem 17 nových sociálních služeb

Práce pro podmíněně odsouzené 

Lidem v podmínce byly v Gori nabídnuty 

včelařské kurzy a potřebné vybavení  

pro získání vlastního příjmu z včelařství.

Mateřské školy 

Přispěli jsme k vylepšení hygienických 

zařízení a využití solárních panelů 

pro zajištění teplé vody v Tkibuli a Choni.

Aktivity pro mládež 

V Tkibuli bylo zřízeno nové  

dobrovolnické centrum.

Pomoc nejchudším rodinám 

V Choni a Tkibuli byly zřízeny sociální 

prádelny, které poskytují bezplatné služby 

rodinám ohroženým chudobou.

Podpora vysídlených lidí 
Pomohli jsme zlepšit přístup k mateřským 

školám a základnímu vzdělání v Khoni, 

kde byly otevřeny nové třídy pro děti  

vnitřních uprchlíků.

Zásluhou spolupráce s poradním výborem byla ve městě Choni na západě Gruzie nově otevřena školka pro děti do 3 let. Foto: Irene Itria

Služby pro seniory 

Součástí naší pomoci byla mobilní domácí  

péče o seniory v Zugidi a Gori a distribuce  

teplých jídel do vesnic v oblasti Gori.  

Otevření denního centra pro seniory v Tkibuli.
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finanční granty

školení  
a budování kapacit

předávání 
zkušeností z ČR

Vedle Gruzie se i v řadě dalších zemí zaměřujeme na budování kapacit a podporu místní občanské společnosti,  

ať už jde o nevládní organizace, komunitní spolky a organizace, studentské filmové kluby a festivaly či svépomocné  

skupiny, které s naší pomocí realizují drobné projekty na podporu a rozvoj svých komunit.

ROZVÍJÍME OBČANSKÉ AKTIVITY

Bosna a Hercegovina Podpořeny 3 neziskové organizace
Příklad  Pomohli jsme založit podpůrné spolky pro klienty organizací, které pomáhají lidem s psychickými 

poruchami. Lidé s postižením se zde učí, jak žít samostatně, vyjádřit své potřeby a úspěšně jich 
dosáhnout. Dozvídají se, jaká jsou jejich práva a jak za ně bojovat. Následně pak sami přednášejí 
a zapojují se do debat o inkluzi, sociálních službách nebo zaměstnávání lidí s postižením.

Filipíny Podpořeno 22 komunitních spolků a organizací
Příklad  Jedna z místních komunit, která získala finanční podporu, uspořádala školení na téma vlastnických 

práv půdy. Zabírání půdy majitelům, kteří na ní žijí a hospodaří, je na Filipínách rozsáhlý problém. 
Zájemci se proto během tohoto školení dozvěděli, jaká jsou jejich práva, jaké dokumenty o vlastnictví 
pozemků potřebují a jakými mechanismy se mohou bránit, aby jim půda nemohla být zabrána.

Kosovo Podpořeno 7 komunitních spolků a organizací
Příklad  V rámci filmového festivalu „Goddess of the Throne“ byl díky finančnímu grantu uspořádán výlet 

vlakem pro 53 dětí z odlišných komunit a částí Kosova. Cílem bylo přispět ke zlepšení vztahů 
a začleňování sociálně vyloučených lidí do společnosti. Děti mohly během cesty vidět filmy 
se sociální i environmentální tematikou a následně diskutovat o nejpalčivějších otázkách. 

Kambodža Podpořeno 6 komunitních organizací
Příklad  Finanční grant byl poskytnut organizaci, která se rozhodla pomoci místní komunitě opravou 

zchátralého dřevěného mostu. Desítky lidí byly zcela závislé na přístupu přes tento most, který již 
nutně potřeboval opravit, aby nespadl. Díky poskytnutému materiálu a dalším prostředkům se podařilo 
sehnat dostatek pracovníků, kteří opravu zajistili, a přispět tak k lepšímu životu místních obyvatel.

Moldavsko Podpořena 1 nezisková organizace, 15 filmových spolků
Příklad  Díky podpoře, kterou získala organizace „Jeden svět na školách v Moldavsku“, se podařilo na severu země 

dát příležitost skupině mladých lidí. Ti ve svém městě dlouhodobě postrádali místo, které by sloužilo jako 
kulturní a vzdělávací centrum. Podařilo se jim najít a opravit objekt v centru města, který přetvořili ve 
výstavní prostor. Místní občané, především mladí lidé, se tak nyní mají kde dozvědět více o kultuře i historii.

Afghánistán Podpořeno 349 svépomocných skupin
Příklad  Lidi z chudých rodin podporujeme v zakládání tzv. svépomocných skupin, které slouží jako nástroj 

spoření a zároveň umožňují jejich členům půjčit si peníze na rozvoj své živnosti. Členové těchto 
skupin mají navíc díky uspořeným penězům přístup ke vzdělání, odborným kurzům či potřebné 
zdravotní péči. Zároveň zde mají možnost sdílet s ostatními své problémy a zkušenosti.

Myanmar Podpořeno 7 komunit
Příklad  V oblasti PaungLaung jsme podpořili projekt na sblížení dvou rozličných komunit žijících v této oblasti. 

Lidé ze sedmi vesnic se zúčastnili workshopů a školení. Cílem bylo překonat překážky, které je rozdělují, 
a naučit je vzájemnému porozumění, spolupráci a nezávislému prosazování svých práv a zájmů. 



V Nikaragui podporujeme mimo jiné občanské iniciativy, které usilují o ochranu práv žen. V roce 2017 jsme spolupracovali s 12 místními nevládními organizacemi. Foto: Jorge Torres, EFE
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PODPORUJEME OBHÁJCE 
LIDSKÝCH PRÁV 
V 18 ZEMÍCH SVĚTA

Podle propracovaných statistik neziskové organiza-

ce Freedom House svoboda ve světě trvale klesá. 

Počet zemí, kde se úroveň svobody zhoršuje, pře-

vyšuje počet zemí, kde se naopak zlepšuje – a tento 

trend trvá už 12 let. Nejaktuálnější zpráva této orga-

nizace udává, že je na světě 45 % svobodných zemí 

a 55 % nesvobodných či jen částečně svobodných.

Svoboda je úzce spjata se základními lidskými 

právy, zahrnující i občanská a politická práva, jako 

je svoboda projevu, vyznání, pohybu, právo na 

spravedlivý soud či právo volit a být volen. Bohužel 

právě tato základní práva jsou často pošlapávána.

Hybridní režimy vzkvétají

Žijeme v době postfaktické, ve které se rozdíl mezi 

pravdou a lží stírá a která přeje rozkvětu hybridních 

režimů, jež se naoko tváří jako demokratické, ale ve 

skutečnosti jsou často velmi represivní. Mezi ně 

patří celá řada zemí, namátkou Ázerbájdžán, Rusko, 

Egypt, Honduras nebo Venezuela. Trend zužo-

vání prostoru pro demokracii a svobodu bohužel 

sledujeme i v Evropě. Vývoj v Polsku a Maďarsku 

je toho důkazem.

Restriktivní režimy jsou kreativní v represích 

vůči svým občanům a zároveň metody útlaku od 

sebe navzájem kopírují. Z každodenní praxe víme, 

že disidenti a lidskoprávní aktivisté jsou vystaveni 

široké škále represí. Patří mezi ně očerňující kam-

paně, záměrné šíření polopravd a pololží a jejich 

využívání k režimní propagandě, zastrašování,  

Kdyby se vás někdo zeptal, jestli si 
myslíte, že planeta Země je svobodná, 
či nesvobodná, co byste odpověděli?

V minulém roce jsme spolupracovali s řadou aktivistů a novinářů v zemích bývalého Sovětského svazu. V zemích s represivními režimy je podpora občanské 

společnosti a pozornost věnovaná porušování lidských práv velmi důležitá. Foto: Abbas Atilay
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vydírání, přepadávání, mučení, vykonstruované 

procesy, nálepkování (např. souslovím „zahraniční 

agenti“), nabourávání se do e-mailů či kriminalizace 

činnosti. Výčet se zdá být nekonečný. Režimy také 

s oblibou využívají takzvaných GONGOs – nezis-

kových organizací řízených režimem, aby vytvořily 

dojem nezávislého občanského sektoru.

Obhájci lidských práv se nevzdávají

Je povzbudivé vidět, že se obhájci lidských práv 

nevzdávají. Naopak. Aktivně se zasazují, aby v jejich 

zemi byla dodržována práva. Podporujeme tyto od-

vážné lidskoprávníky v 18 zemích světa. Ve většině 

z nich vládnou autoritářské, poloautoritářské nebo 

totalitní režimy.

Jedním z pilířů naší práce je přímá podpora 

obhájců lidských práv a jejich rodin. V praxi se 

jedná především o právní pomoc (například pro 

politické vězně z Krymu, nelegálně zadržované rus-

kým režimem či pro aktivisty ze Střední Asie nebo 

Egypta). Častým způsobem pomoci je krátkodobá 

humanitární podpora pro rodiny uvězněných lidsko-

právních aktivistů ve formě finančních příspěvků 

na pokrytí základních potřeb nebo poskytnutí ba-

líčků s léky, hygienickými potřebami a potravinami 

pro jejich vězněné příbuzné. Podmínky ve věze-

ních v Ázerbájdžánu, na Kubě, v Egyptě, Rusku či 

Vietnamu a dalších zemích jsou často velmi špatné. 

Političtí vězni navíc bývají nezřídka vystaveni ještě 

horšímu zacházení než ti ostatní. Přímá pomoc rov-

něž zahrnuje podporu při relokacích, kdy obhájci 

lidských práv musejí utéct v obavě o své zdraví, 

život či život svých blízkých.

Školíme digitální bezpečnost i žurnalistiku

Školení a stáže jsou další formou podpory obhájců 

lidských práv. Stále větší důraz je kladen na bezpeč-

nost aktivistů a zvyšování jejich kapacit a odol-

nosti vůči represím. To zahrnuje mimo jiné školení 

v oblasti práva či digitální a fyzické bezpečnosti. 

Východoevropský program již třetím rokem buduje 

celostní program psychosociální podpory pro 

obhájce lidských práv. Tradiční cílovou skupinou 

jsou novináři a blogeři, pro které pořádáme školení 

na témata investigativní novinářské práce, etiky, 

datové žurnalistiky či propagandy.

Některé činnosti lidskoprávních aktivistů 

podporujeme prostřednictvím malých grantů. Takto 

podpořené projekty se zaměřují na celou šíři témat: 

poukazují na nedemokratické fungování politického 

systému a represe, propagandu, zneužívání moci, 

případy politických vězňů, neprůhledné fungování 

soudů a veřejné správy, případy korupce mezi 

státními představiteli. Rovněž se zabývají napří-

klad problémy životního prostředí, zábory půdy, 

porušování práv žen, LGBT či domorodých obyvatel 

a diskriminačními zákony postihujícími občanskou 

společnost.

Třetí pilíř naší práce pak představují advokační 

aktivity na podporu lidských práv. Informovat 

o tom, co se děje v zemích, kde působíme, považu-

jeme obzvlášť v dnešní době za nesmírně důležité. 

Lidskoprávní aktivisty, kteří přinášejí přímá svědec-

tví o dění ve svých zemích, zveme na debaty, 

prezentace či setkání s veřejností, s představiteli EU 

či s českými politiky.

Sklouznout k nesvobodě je totiž překvapivě 

lehké. Stačí, když občané nebudou o svou svobodu 

a demokracii aktivně pečovat.

NOVĚ PRACUJEME S NEZÁVISLÝMI  
INICIATIVAMI V HONDURASU

Poprvé jsme obdrželi žádost o pomoc z Hondurasu 

na podzim roku 2016. Tamní novinář, který psal 

článek o korupci ve svém rodném městě, tehdy 

čelil přímým výhrůžkám smrtí. Náš latinskoame-

rický tým již tou dobou o působení v Hondurasu, 

kde je stav dodržování lidských práv velmi špatný 

od převratu v roce 2009, uvažoval. Situace se ještě 

zhoršila během nepokojů, které propukly po zma-

nipulovaných prezidentských volbách v roce 2017.

Navštívili jsme řadu nevládních organizací  

a aktivistů v Hondurasu a rozhodli se věnovat 

dvěma oblastem, ve kterých již máme zkušenosti: 

územním právům a rovnosti pohlaví.

Sdružení domorodých obyvatel, která usilují 

o obhajobu práva vlastnit půdu a spravovat vlastní 

území, podporujeme již v Ekvádoru. Práva žen 

a rovnost pohlaví jsou pak klíčovou složkou malých 

grantů, které díky příspěvkům Klubu přátel Člověka 

v tísni poskytujeme místním iniciativám v Nikaragui.

Do konce roku 2017 jsme navázali pracovní vztahy 

se třemi honduraskými nevládními organizacemi. 

Díky naší pomoci tyto organizace například začaly 

profesionalizovat vysílání místního nezávislého 

rádia, které se jako jediné v regionu zaměřuje na 

citlivá lidskoprávní témata, včetně územních práv.

Rádio vysílá díky drobné finanční podpoře místního 

venkovského obyvatelstva, které ho poslouchá. 

S naší pomocí mohl tým pracující v rádiu vybu-

dovat nové kapacity a zapojit dobrovolníky, kteří 

nyní v rádiu pomáhají. Zvýšila se tak kvalita vysílání 

a navíc vznikla vize do budoucna, což by mělo sta-

nici umožnit dál růst a vysílat více programů. Tato 

iniciativa je jen jedním ze způsobů, jimiž podporu-

jeme místní občanskou společnost.

Cíl je dvojí: podpořit aktivisty 
v jejich úsilí o zlepšení základních 
svobod v jejich zemi a rovněž 
poukázat na křehkost demokracie.
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Lokace: Santiago de Cuba

Yoanny Bertrán Gamboa
38 let / červen 2017

„Znáš hru na slepou bábu?“ ptali se členové 

státní bezpečnosti lidskoprávního aktivisty 

Yoannyho a zavázali mu oči. Odvedli ho do 

domu bez oken, kde čekali další příslušníci 

státní bezpečnosti a popíjeli pivo. Pak se ho 

vyptávali na práci organizací kritických vůči 

režimu. Když Yoanny odmítl vypovídat, 

pětkrát ho popadli za krk, až omdlel. 

Lokace: Sancti Spiritus

Abel Hernández Muñoz
56 let / duben 2017

Abela propustili z práce poté, co se v USA 

zúčastnil semináře o demokracii. Jako 

důvod uvedli jeho účast na mezinárodních 

„kontrarevolučních“ akcích, ohrožujících 

bezpečnost socialistického zřízení na Kubě.

Lokace: Pinar del Río

Yusleidy Romero Becerra
34 let / červen 2017

Nezávislá novinářka Yusleidy se chtěla 

v Mexiku zúčastnit mírové akce „Pochod 

za demokracii“. Cestou na letiště ji zadržela 

kubánská státní bezpečnost. Vyhrožovala jí 

vězením a nařídila, aby se vrátila domů. 

Lokace: Guantanámo

Raúl Martínez Caraballo
48 let / září 2017

Raúlův dům nelegálně prohledala policie, 

zabavila mu počítač a rádio, několik 

dokumentů a knihy. Několik dní nato jej 

odvedli na policejní stanici. „Tvůj syn Noe 

byl obviněn z napadení. Jestli zůstane na 

svobodě záleží na tobě – buď s námi budeš 

spolupracovat, nebo půjde do vězení.“ 

Noe byl poté odsouzen na 5 let veřejně 

prospěšných prací.

JIŽ 20 LET  
POMÁHÁME NA KUBĚ

V roce 2017 uplynulo přesně 20 let, kdy jsme začali podporovat disidenty a občanskou společnost na komunistické Kubě. I přes částečné 

otevření světu zůstává Kuba nadále nedemokratickou zemí, v níž každý rok zaznamenáme stovky případů porušování lidských práv.  

Lidem, kteří jsou pronásledováni kvůli svým názorům nebo je pošlapávána jejich důstojnost, nabízíme pomocnou ruku. 

Projekt EYE on CUBA už pět let systematicky monitoruje případy porušování lidských práv a umožňuje zasáhnout tam, kde je potřeba. 

Za dobu svého působení zaznamenala síť pozorovatelů 4 829 případů politicky motivovaného pronásledování, zadržení či šikany.  

Zasaženým lidem poskytujeme právní, psychologickou a materiální pomoc.

zaznamenaných případů 
porušování lidských práv 
(od spuštění projektu v roce 2013)

4 863
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172 62
68
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1 000

1 281

200

908
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19 20236
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PŘÍMÁ POMOC PERZEKVOVANÝM

Celkem jsme pomohli 659 lidem…

Právníkům, nezávislým kritickým novinářům, blogerům, 

studentům nebo aktivistům, kterým není lhostejný osud 

jejich země, věří v základní lidské hodnoty a jsou za 

to ve své zemi postihováni. Také jsme pomohli dalším 

občanům, jejichž práva jsou porušována v důsledku 

nefunkčnosti právního státu nebo zvůle místních úřadů.

Političtí vězni a jejich rodiny

Ázerbájdžán 5
Střední Asie 1

Kuba 14
Rusko 2

Ukrajina 5

Politicky perzekvovaní

Ázerbájdžán 6
Střední Asie 5

Kuba 281
Egypt 12

Libye 2
Rusko 24

Venezuela 4

Oběti státní svévole

Ázerbájdžán 5
Střední Asie 26

Kuba 254
Rusko 12

Podněstří 1

27

334

298

… poskytujeme jim tuto podporu: 

Neodkladná lékařská péče
Politickým vězňům je 

často upírána lékařská 

péče a přístup k lékům. 

Posíláme jim proto léky a po 

propuštění pro ně zajišťujeme 

kvalitní lékařská vyšetření. 

Podobně pomáháme lidem, 

kteří byli zraněni u výslechu 

nebo na demonstraci.

Právní pomoc
Lidem, kteří jsou ve 

své zemi z politických 

důvodů perzekvováni 

nebo se dostanou do 

vězení, pomáháme zajistit 

kvalitní právní asistenci.

Psychologická pomoc
Obhájci lidských práv jsou 

pod neustálým psychickým 

tlakem vytvářeným 

autoritářskými strukturami. 

Profesionální podpora 

jim umožňuje lépe se 

vyrovnat se stresem.

Materiální pomoc
V důsledku svých 

občanských aktivit ztrácejí 

obhájci lidských práv 

a členové jejich rodin často 

zaměstnání. Poskytujeme 

proto dočasnou materiální 

pomoc těm, kteří se dostanou 

do tíživé finanční situace.

Relokace
Pomáháme dostat se 

do bezpečí lidem, kteří jsou 

bezprostředně ohroženi 

na životě nebo zdraví 

kvůli pronásledování 

represivním režimem. 

659
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PODPORUJEME DEMOKRATICKÉ 
REFORMY NA UKRAJINĚ

Od Revoluce důstojnosti v roce 2014, která vypukla 

na kyjevském Majdanu, dochází na Ukrajině  

k postupnému zavádění demokratizačních reforem.  

Země se zároveň dlouhodobě potýká s vysokou 

mírou korupce. Válka navíc přinesla mnoho problémů: 

Krym byl anektován Ruskem, na východě země stále 

umírají lidé a stát se musí postarat o téměř dva miliony 

vnitřně vysídlených uprchlíků.

Občanská centra sledují politiky

Jednou ze zásadních priorit země je v současnosti 

boj proti korupci a decentralizace moci. Společně 

s místními partnery jsme založili pět center občanské 

kontroly v různých ukrajinských regionech – sídlí 

ve městech Vinnycja, Mariupol, Ternopil, Kramatorsk 

a Záporoží. Tato centra sledují zavádění jednotli-

vých reforem a fungování rozhodovacích procesů 

na lokální úrovni, dodržování principů otevřenosti 

radnic vůči občanům a dalších standardů občanské 

participace.

V každém z center působí tři místní pracovníci – 

koordinátor, novinář a právník. Dohromady patnáct 

lidí tedy monitoruje práci svých městských zastupi-

telstev, analyzuje jejich nařízení, zadávání veřejných 

zakázek či přístup občanů na zasedání. Síť pěti takzva-

ných watchdogových center upozorňuje na nesrov-

nalosti, podrobně zkoumá problémy a v opodstatně-

ných případech podává oznámení orgánům činným 

v trestním řízení a problematické kroky dostává před 

soud. Patnáctičlenný tým nejen poukazuje na případy 

zneužívání moci, ale také navrhuje možná řešení.

Chceme zapojit místní lidi

Projekt klade důraz na spolupráci s místními lidmi 

a podporuje místní komunity, aby se podílely na 

tvorbě politik a vedly vládu ke zodpovědnosti. Každá 

trojice pracovníků pořádá ve svých městech pravidelné 

akce pro veřejnost, na nichž sdílejí své znalosti a zkuše-

nosti. Díky tomu si lidé lépe uvědomují, kde a jak jsou 

porušována jejich práva, kdy dochází ke zneužívání 

moci a ke korupci v místní samosprávě, a stejně tak se 

dozvídají i o možných prostředcích k předcházení nebo 

potírání takového zneužívání moci. I díky této práci sílí 

hlas občanské společnosti, který je zcela zásadní pro 

zdravý vývoj svobody v zemi a umožňuje rychlejší 

zavádění demokratických reforem na Ukrajině.

Nezávislé organizace, iniciativy a jednotlivce 

podporujeme nejen v zemích, které prochází demo-

kratickou transformací stejně jako Ukrajina, ale i v ze-

mích s nedemokratickými režimy, jako je Kuba nebo 

Vietnam.

Na Ukrajině podporujeme občanské iniciativy, 

kritické novináře a novinářky, právníky a právničky 

a obránce lidských práv už 15 let.

Podporujeme ukrajinskou občanskou společnost, která dohlíží, aby současné reformy respektovaly lidská a občanská práva. Foto: Valerija Anufrijeva, Shutterstock.com

CO SE POVEDLO?
Jedním z příkladů úspěšné práce je projekt Otevřená 

data, realizovaný v západoukrajinském městě 

Ternopil. Námi podporované občanské centrum 

zkoumalo využívání obecních prostor, které by měst-

ská rada v Ternopilu měla podle platných předpisů 

bezplatně poskytovat nevládním organizacím. Zjistilo 

se, že většinu těchto obecních budov město namísto 

toho pronajímá podnikatelům a politickým stranám.

Tato zjištění byla zveřejněna v médiích, což vedlo 

k širší diskuzi o nevhodném využívání veřejného 

majetku ve městě a nutnosti zveřejňovat informace 

o pronajímání obecních budov. Centrum úspěšně 

apelovalo, aby byl zveřejněn a zpřehledněn seznam 

všech obecních projektů dostupných k pronájmu 

nebo prodeji. Tento seznam je nyní zveřejněn na 

webových stránkách městské rady v podobě interak-

tivní mapy.
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Podporujeme ukrajinskou občanskou společnost, která dohlíží, aby současné reformy respektovaly lidská a občanská práva. Foto: Valerija Anufrijeva, Shutterstock.com

ZVYŠOVÁNÍ KAPACIT A PODPORA OBČANSKÉ SPOLEČNOSTI

Spolupracovali jsme celkem s 290 představiteli občanské společnosti

Pro naše partnery připravujeme tyto aktivity:

Spolupracovali jsme se 142 nevládními organizacemi
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290

Novináři

Ázerbájdžán 3, Střední Asie 5, 

Kuba 47, Egypt 3, Libye 2, 

Nikaragua 1, Rusko 47, Ukrajina 10

118

(Lidskoprávní) právníci

Střední Asie 5, Kuba 4, Ekvádor 1, 

Egypt 22, Rusko 39, Podněstří 1
72

100
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Studijní cesty a stáže Semináře a školení Malé granty

Novináři 6 Právníci 5 Aktivisté 25 Novináři 35 Právníci 8 Aktivisté 111 Novináři 22 Právníci 6 Aktivisté 36

Podporujeme profesní rozvoj lidí, s nimiž v cílových zemích 

spolupracujeme. Proto pro ně organizujeme studijní cesty 

a stáže, které jim poskytují srovnání se zkušenostmi z jiných 

zemí. Při té příležitosti se také seznamují s lidmi z dalších 

nevládních organizací nebo médií v navštívené zemi.

Záleží nám na tom, aby partneři, s nimiž spolupracujeme, praco-

vali lépe a efektivněji v oborech, jimž se věnují. Pořádáme proto 

semináře a školení reagující na jejich potřeby – například zaměřené 

na digitální bezpečnost, právní poradenství nebo využití videa 

a audiovizuálních prostředků v komunikaci.

Přispíváme na projekty našich partnerů, kterými se 

snaží zlepšovat situaci ve svých zemích. Díky nim 

mohou lidé s malými prostředky začít s realizací 

vlastních nápadů přispívajících k ochraně lidských 

práv.

Nezávislí aktivisté

Ázerbájdžán 4, Střední Asie 2, 

Kuba 24, Ekvádor 1, Rusko 4, 

Podněstří 22, Ukrajina 22, 

Venezuela 1, Vietnam 20
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CENU HOMO HOMINI 
2017 ZÍSKALA ODVÁŽNÁ 
BLOGERKA Z VIETNAMU

Pozornost mezinárodního společenství může často 

napomoci v řešení konkrétních případů porušování 

lidských práv a vytvořit tlak na represivní režimy, 

aby vynaložily větší úsilí v ochraně práv svých obča-

nů a respektování jejich důstojnosti.

K zemím s nejméně svobodným režimem na 

světě patří také Vietnam. Veškerá moc je soustře-

děna v rukou komunistické strany. Neexistují zde 

nezávislá média, a proto se jediným prostorem pro 

kritické články a otevřenou diskuzi stávají sociální 

sítě a osobní blogy. I zde jsou ale vyjádření, která  

nejsou v souladu s narativem komunistického reži-

mu, tvrdě trestána.

Oceněná blogerka čelí výhrůžkám a útokům

Pronásledování čelí také vietnamská blogerka a disi-

dentka Pham Doan Trang, která navzdory výhrůž-

kám a opakovanému napadání ze strany státních 

bezpečnostních složek píše o významu svobody, 

vysvětluje základní koncepty demokratického zřízení, 

jako je třeba systém většího počtu politických stran, 

a poukazuje na případy nespravedlivě zadržených 

lidí ve své zemi. I když se musí ve Vietnamu ukrývat, 

psát nepřestává a nedávno samizdatově vydala svou 

devátou knihu s názvem Politika pro lidi.

Člověk v tísni jí za rok 2017 udělil cenu Homo 

Homini za výjimečnou publicistickou práci, jíž znač-

nou měrou přispívá k ochraně lidských práv a šíření 

demokratických hodnot ve Vietnamu, a za příkladnou 

odvahu, s níž čelí pronásledování komunistickým reži-

mem. Jde o první mezinárodní cenu, kterou získala.

„Bylo by lepší, kdybychom žili ve světě, v němž 

se takové ceny vůbec nemusejí udělovat,“ říká Pham 

Doan Trang o ceně Homo Homini. „Ve světě, kde 

bychom nemuseli o porušování lidských práv mluvit, 

Vietnamská blogerka a disidentka Pham Doan Trang, která získala Homo Homini za rok 2017, do Prahy přijet nemohla. Zastoupila ji Mai Nguyen. Foto: Eva Kořínková

protože by k němu vůbec nedocházelo. Tak to ale 

není. A proto potřebujeme vaši mezinárodní pod-

poru. Jen ta totiž může vytvořit smysluplný tlak na 

vietnamský režim a přinést změnu k lepšímu.“

Člověk v tísni uděluje ocenění Homo Homini 

už od 90. let, a to za mimořádný přínos v oblasti 

lidských práv, demokracie a nenásilného řešení 

politických konfliktů. Jejími držiteli jsou například 

v minulém roce zesnulý čínský literární kritik 

a disident Liou Siao-Po nebo dagestánská právnička 

Sapijat Magomedovová.

Protože si Pham Doan Trang cenu nemohla 

přijet vyzvednout osobně, převzala ji za ni paní Mai 

Nguyen z místního hnutí Van Lang, které upozorňu-

je na porušování lidských práv ve Vietnamu.  

Ocenění předal český novinář, disident a signatář 

Charty 77 Jan Urban.

Připravujeme diskuze, výstavy a festivaly

Udělování ceny Homo Homini je jen jednou 

z aktivit, jejichž cílem je přispět k šíření povědomí 

o porušování lidských práv ve světě a poukázat na 

výjimečnou odvahu lidí, ochotných se navzdory 

ohrožení sebe samých, své rodiny i přátel, stavět na 

stranu respektu k člověku, pravdy a lidskosti. Během 

celého roku organizujeme řadu veřejných diskuzí, 

výstav a dalších akcí souvisejících s tématem lid-

ských práv, z nichž některé můžete vidět na protější 

straně.

Už 20 let pořádáme také festival dokumen-

tárních filmů o lidských právech Jeden svět, který 

každoročně přiláká více než sto tisíc diváků a divaček. 

Podporujeme rovněž obdobné festivaly v dalších 

zemích, kde působíme – například festival De Cine 

Más v Nikaragui či festival Česnok v Po dněstří.

„Potřebujeme mezinárodní podporu,“  
říká vietnamská blogerka a laureátka  
Homo Homini za rok 2017 
Pham Doan Trang
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KRYM: TŘI ROKY POTÉ – 
KULTURNĚ-POLITICKÝ VEČER

Více než stovka lidí navštívila v říjnu diskuzní 

a kulturně-politický večer týkající situace na Krymu. 

Po ruské anexi není situace jednoduchá zejména 

pro Krymské Tatary, dříve systematicky vysídlované 

Stalinem, a dnes znovu chycené v pasti nejistoty, 

co s nimi bude dál. Vedle dalších hostů promluvil 

i předseda Krymských Tatarů Refat Čubarov.

DEN LIDSKÝCH PRÁV
U příležitosti Dne lidských práv jsme promítli 

dokumentární film Zlatý úsvit: Jak to vidím já 

o podporovatelích řecké ultranacionalistické strany. 

Ve spolupráci s velvyslanectvími Nizozemí a Belgie 

jsme pak zorganizovali debatu o rostoucí popularitě 

extremistických a populistických hnutí v Evropě.

CUBALOG.EU
Od roku 2007 spravujeme zpravodajský portál, 

který publikuje necenzurované články a videa 

nezávislých kubánských novinářů a novinářek. 

Tištěnou verzi časopisu Cubalog poté distribu-

ujeme v evropských a jihoamerických městech.

NGUYEN QUANG A:  
DEBATA O VIETNAMU
Do České republiky zavítal významný vietnam-

ský disident a kritik komunistického režimu ve 

Vietnamu, Nguyen Quang A. Zorganizovali jsme 

přednášku a diskuzi pro studenty, kterým náš 

host přiblížil těžkosti politické angažovanosti 

v jedné z nejméně svobodných zemí na světě. 

ADVOKAČNÍ AKTIVITY 
A ZVYŠOVÁNÍ POVĚDOMÍ 
O LIDSKÝCH PRÁVECH

Mluvíme o lidských právech a demokracii a vytváříme prostor 
k diskuzi o důležitých tématech z celého světa. 

Zde jsou některé z akcí, které jsme v roce 2017 uspořádali:

NO SILENCE: ZAKÁZANÁ 
VÝSTAVA Z PODNĚSTŘÍ

Fotografka Carolina Dutca prolomila tabu a vytvořila 

fotografickou výstavu o lidech z LGBT komunity 

v mezinárodně neuznaném regionu Podněstří. Kvů-

li své jinakosti čelí tito lidé posměchu, výhrůžkám 

a násilí. Výstavu v podněsterském Tiraspolu musela 

Dutca pod tlakem místní KGB zrušit. Představili 

jsme ji ale úspěšně v Praze, kde ji viděly tisíce lidí.

FESTIVAL JEDEN SVĚT 
V BRUSELU

Festival dokumentárních filmů o lidských právech 

Jeden svět pořádáme nejen v Praze a více než 

30 dalších městech České republiky, ale tradičně 

také v Bruselu, centru Evropské unie. Do Bruselu 

zveme disidenty, lidskoprávní aktivisty, experty 

i filmaře a spolu s nimi po filmech diskutujeme s těmi, 

kteří mohou ovlivnit důležitá rozhodnutí v oblasti 

podpory demokracie a lidských práv ve světě.

FESTIVAL DE CINE MÁS 
V NIKARAGUI

Více než 1 400 lidí navštívilo v Nikaragui třetí ročník 

festivalu dokumentárních filmů o lidských právech 

De Cine Más, podporovaný Člověkem v tísni. 

Místní organizace Movimiento Puente zorganizo-

vala promítání a diskuze na školách, v kulturních 

centrech i v malých komunitách v různých koutech 

Nikaraguy, kde se lidé často potýkají se stejnými 

problémy, o jakých dokumenty pojednávají.



PŮSOBENÍ V ČESKÉ REPUBLICE 
V ROCE 2017

BENEŠOV

ČESKÉ BUDĚJOVICE

ČESKÝ KRUMLOV

DĚČÍN

HAVLÍČKŮV BROD

LOUNY
MLADÁ BOLESLAV

PELHŘIMOV

TÁBOR

PRAHA
KLADNO

PLZEŇ

KARLOVY VARY

CHOMUTOV

BÍLINA

ÚSTÍ NAD LABEM

POČET ŠKOL ZAPOJENÝCH  

DO JEDNOHO SVĚTA NA ŠKOLÁCH

Celkem 2 973 škol

Hlavní město Praha  468
Jihočeský kraj  197
Jihomoravský kraj  302
Karlovarský kraj  71
Královéhradecký kraj  163
Liberecký kraj  129
Moravskoslezský kraj  285
Olomoucký kraj  175
Pardubický kraj  174
Plzeňský kraj  130
Středočeský kraj  359
Ústecký kraj  219
Vysočina  150
Zlínský kraj  151



BRNO

HRADEC KRÁLOVÉ

CHRUDIM

JABLONEC NAD NISOU

OPAVA

OSTRAVA

PARDUBICE

POLICE NAD METUJÍ

POLIČKA

ROŽNOV POD RADHOŠTĚM

TIŠNOV

TŘEBÍČ

TŘINEC

UHERSKÉ HRADIŠTĚ

ÚSTÍ NAD ORLICÍ

ZNOJMO

OLOMOUC

ZLÍN

LIBEREC

SEMILY

POČET ŠKOL ZAPOJENÝCH  

DO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU 

VARIANTY

Celkem 290 škol

Hlavní město Praha 22
Jihočeský kraj 2
Jihomoravský kraj 17
Karlovarský kraj 10
Královéhradecký kraj 3
Liberecký kraj 7
Moravskoslezský kraj 26
Olomoucký kraj 9
Pardubický kraj 5
Plzeňský kraj 12
Středočeský kraj 17
Ústecký kraj 26
Vysočina 5
Zlínský kraj 4

SOCIÁLNÍ PRÁCE 
A PORADENSTVÍ

FESTIVAL 
JEDEN SVĚT
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Středoškoláci při školní projekci festivalu Jeden svět. Foto: JSNŠ
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ROZVÍJÍME 
KOMPETENCE PEDAGOGŮ

Ve třídě jedné pražské mateřské školy sedí paní 

učitelka Pavla Benešová a kolem ní dvanáct dětí na 

židličkách. Paní učitelka má na klíně panenku, naklání 

se k ní a poslouchá, co jí panenka šeptá do ucha. 

„Dneska vám Sofie přinesla něco ukázat, jak slíbila 

minule. Chce vám ukázat naslouchátko,“ říká dětem 

paní učitelka, sundává panence z ucha skutečné na-

slouchátko a nechává ho kolovat mezi dětmi. Pak ho 

panence znovu připevní a říká, co jí panenka šeptá.

Panenky učí děti empatii

Panence Sofii Suppové je pět let, bydlí s maminkou, 

tatínkem a bratrem v Praze, chodí do školky a má 

běžné starosti jako jiné holčičky. Aby ale ostatní 

slyšela, potřebuje od narození naslouchátko. 

Sofie je panenka se svým vlastním příběhem – 

tzv. Persona Doll, panenka s osobností. S dětmi 

mluví o tom, co má a nemá ráda, vypráví jim své 

zážitky, co ji trápí a radí se s nimi, když má nějaký 

problém. Díky panenkám, jež nesou různé znaky, 

které ve společnosti můžou vést k diskriminaci, 

rozvíjí děti svou empatii.

„Sofie by se s vámi chtěla poradit. Její kama-

rádka ze školky měla oslavu narozenin a děti se 

koupaly v bazénu. Potom jí kamarádka řekla, že už 

se s ní nebude kamarádit, protože je hloupá. Sofie 

se divila proč a kamarádka jí řekla, že když jí něco 

povídala v bazénu, Sofinka neodpověděla a ještě 

hodně hlasitě křičela. Sofie tomu nerozumí a chce 

se s vámi poradit,“ tlumočí paní učitelka, co jí pa-

nenka řekla. Děti přemýšlejí a říkají důvody – křičela, 

protože měla velkou radost, a kamarádce neodpo-

věděla, protože si na koupání sundala naslouchátko. 

Panenka děti učí, aby byly vnímavé vůči rozdílům, 

uměly o nich mluvit a vyjadřovaly svoje pocity Panenky děti učí, jak respektovat druhé bez ohledu na barvu pleti, odlišný mateřský jazyk nebo třeba zdravotní znevýhodnění. Foto: Tomáš Princ
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a názory. „Díky panence s dětmi mluvíme o téma-

tech, o kterých se jinak ve třídě běžně nebavíme,“ 

říká Pavla Benešová, pedagožka z Mateřské školy 

Mezi školami. Pavla Benešová je jednou z 16 uči-

telek, které jsme v roce 2017 v práci s panenkami 

Persona Dolls vyškolili. S panenkami už v České 

republice pracuje díky devítidennímu školení, které 

poskytuje vzdělávací program Varianty, 86 vyučují-

cích ze 40 mateřských a základních škol.

Jak lépe komunikovat s rodiči

Podporujeme také rozvoj kompetencí učitelů, aby 

zvládali společné vzdělávání v praxi. Naše kurzy 

se věnují principům partnerské komunikace v rámci 

školy i s rodiči nebo práci se žáky se speciálními 

vzdělávacími potřebami. 

Pracujeme s jednotlivými učiteli i pedagogický-

mi sbory. Učitelům pěti pražských škol jsme v roce 

2017 poskytli dlouhodobé školení v oblastech práce 

s žáky s odlišným mateřským jazykem a speciálními 

vzdělávacími potřebami a spolupráce mezi školou 

a rodiči. Pro devět zástupců vedení a pedagogů 

ze tří pražských škol jsme uspořádali týdenní studijní 

cestu do britského Leicesteru, města, kde polovinu 

obyvatel tvoří imigranti. Čeští učitelé tu navštívili 

pět škol, na kterých se inspirovali, jak vnímat žáky 

s odlišným mateřským jazykem jako obohacení a ne 

jako problém, jak oceňovat pokrok jednotlivých 

žáků nebo jak prohloubit týmovou spolupráci 

v učitelském sboru.

Na Základní škole Strossmayerovo náměstí 

v Praze už díky inspiraci z Velké Británie zavedli 

několik opatření. Dvakrát měsíčně probíhá setkání 

pedagogického sboru, na kterém učitelé sdílejí 

například nové metody práce. Škola se také pustila 

do tvorby jednoduchých piktografických manuálů 

pro nově příchozí žáky-cizince, které jim usnadní 

adaptaci ve škole.

ŠKOLENÍ

176 ÚČASTNÍKŮ

• práce s žáky se sociálním  

znevýhodněním

POMÁHÁME PEDAGOGŮM A RODIČŮM 
ZLEPŠIT VÝUKU A ATMOSFÉRU VE ŠKOLE

AKTIVITY ČLOVĚKA V TÍSNI V ROCE 2017:

DLOUHODOBÁ ŠKOLENÍ 

117 ÚČASTNÍKŮ

• komunikace s rodiči

• práce s žáky s odlišným mateřským jazykem  

nebo speciálními vzdělávacími potřebami

SETKÁNÍ VE ŠKOLE

2 283 ÚČASTNÍKŮ

• práce s dětmi se speciálními vzdělávacími 

potřebami, školní zralost, motivace, poruchy 

chování, učení a pozornosti, klima ve škole

METODA PRÁCE  

S PANENKAMI PERSONA DOLLS

16 ÚČASTNIC

• pomocí panenky s osobností učíme  

pedagožky mateřských a základních škol  

pracovat s odlišností a předsudky

KURZY 

798 ÚČASTNÍKŮ

• partnerská komunikace ve škole

• sociální znevýhodnění ve vzdělávání

• práce s žáky s ADHD

učitelé

škola

3

asistenti 
pedagoga rodiče
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PŘINÁŠÍME DO ŠKOL 
AKTUÁLNÍ SVĚTOVÁ TÉMATA

Co spojuje modrého koníka a malou Li z Číny?  

A co čeká koníka na konci jeho dlouhé cesty do 

Evropy? Knížka Největší přání, kterou napsala 

spisovatelka Ester Stará a ilustrovala výtvarnice 

Daniela Olejníková, je příběhem putování modrého 

plyšového koníka z daleké Asie až do města v srdci 

Evropy. Jeho cesta je plná nezvyklých setkání. 

Knížku vydal v roce 2017 vzdělávací program 

Varianty ve spolupráci s nakladatelstvím 65. pole 

s cílem seznámit děti s aktuálními tématy, jako je 

migrace, jinakost, doprava nebo konzum, a podnítit 

tak diskuzi o současném světě.

Jaká je odměna za práci?

Ke knížce jsme vydali také metodickou příručku 

s dvanácti aktivitami do výuky, která umožňuje 

učitelům pracovat s tématy knihy napříč různými 

předměty. „Děti si i přes nereálné představy o svě-

tě, kdy se nepodílí na hospodaření rodiny a neznají 

hodnotu peněz, dokázaly srovnat životní a pra-

covní podmínky u nás a v rozvojových zemích. 

Dokázaly pojmenovat problém s levnou pracovní 

silou a uvědomily si, že adekvátní odměna za práci 

by měla být základním právem všech lidí,“ popisuje 

Jana Blažková ze Základní školy Lobodice přínos 

lekce, která se zabývá výší odměny švadlen vyrábě-

jících plyšové koníky. Knížka i metodická příručka 

vznikly v rámci projektu Global Schools, jehož 

cílem je posílení globálního aspektu ve vzdělávání 

žáků na školách.

Poskytli jsme také dlouhodobé školení učitelům 

z 10 základních škol v Moravskoslezském kraji 

o tom, jak do každodenní výuky zavádět aktuální 

celosvětová témata a globální pohled. Vyškolení 

Příběh putování plyšového koníka z Asie do Evropy děti seznamuje s aktuálními tématy, jako je jinakost nebo migrace. Foto Tomáš Princ

učitelé pak získané znalosti a dovednosti předali 

dalším 71 vyučujícím. „S žáky dnes probíráme 

témata globálního rozvojového vzdělávání daleko 

více do hloubky. Kolegové, které jsem proškolila, 

zapojují globální témata více do hodin, předáváme 

si zkušenosti a rozjíždíme tandemovou výuku,“ 

hodnotí dopady Dagmar Šírová ze Základní školy 

Komenského v Bílovci.

Studenti se v projektech učí samostatně jednat

Školy, kterým pomáháme při zavádění globálních 

témat do výuky i života školy, podporují i vlastní 

aktivitu a angažovanost žáků. Studenti se v rámci 

školních projektů věnují lokálním problémům, 

které mají širší přesah, a snaží se přispět k jejich 

řešení. V projektech, které poskytují velký prostor 

pro samostatnost a seberealizaci, si žáci vyzkouší 

zorganizovat kampaně, jednat s úřady nebo 

uspořádat happening či výstavu. V roce 2017 

získalo 6 našich spolupracujících škol titul Světová 

škola. Tyto školy dlouhodobě zapojují globální 

témata do výuky i svého každodenního fungování 

a při práci s žáky vychází z filozofie tří kroků: 

uč se – zjišťuj – jednej. V České republice je tak 

celkově 69 škol s tímto prestižním certifikátem. 
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EKOSTOPA
Žáci ze ZŠ Vrchní v Opavě už vědí, jaká je jejich ekostopa. 

V rámci školního projektu si spočítali, jaká je ekostopa 

jednotlivých žáků, třídy i celé školy. Věnovali se dopadům 

výroby mobilů, oblečení, tématu vytápění a spotřeby 

elektřiny a vody v domácnosti nebo správnému třídění 

odpadů. Také si vyzkoušeli recyklaci v praxi – společnými 

silami zvládli vyrobit posezení na školní dvůr z použitých 

europalet a zasadit strom. Žáci si díky všemu, co si během 

měsíčního projektu vyzkoušeli, dokáží spojit věci z výuky 

s každodenním životem a ochranou přírody, ať už jde 

o třídění odpadu nebo šetření energiemi.

AFRIKA OČIMA  
ČELADENSKÉHO ČÁPA

Projekt ZŠ Čeladná se zaměřil na lidská práva, solidaritu, 

vzájemnou propojenost a partnerství. Cílem bylo představit 

žákům Afriku z různých úhlů pohledu. Děti zjišťovaly 

informace z internetu, encyklopedií, kreslily mapy a obrázky 

s africkými motivy, zpívaly africké písničky, četly i psaly 

pohádky a vařily africká jídla. Uspořádaly také peněžní sbírku 

a její výtěžek předaly zástupkyni organizace Kola pro Afriku. 

Na závěr společně vytvořily školní kalendář nazvaný Afrika 

očima čeladenského čápa, ve kterém představily nejlepší 

práce, zážitky a dojmy z celého projektu. Ani po skončení 

projektu se škola s Afrikou nerozloučila – žáci se pustili do 

organizace sbírky použitých kol, která poputují do Afriky.

KONČÍM S KONZUMEM,  
UTRÁCÍM S ROZUMEM
Na ZŠ Jičínská v Příboru se žáci zaměřili na oblast spotřeby. 

Každá třída si vybrala téma, které jí bylo nejbližší. Nejmladší 

žáci se seznámili s procesem výroby hraček, starší zkoumali 

problematiku produkce a konzumace potravin a ti nejstarší 

se zabývali oblastí módy a oblékání. Během závěrečného 

projektového dne si žáci navzájem představili své výsledné 

práce – ti nejmladší nacvičili divadelní představení, vyrobili 

vlastní hračky a zorganizovali dobročinný bazar, ti starší 

připravili pro své spolužáky ideální svačinu a komentovanou 

módní přehlídku svých oděvních modelů.

KŘIŽÍKOVA SVĚTOVÁ (Š)KOLA
Studenty gymnázia Františka Křižíka v Plzni zaujalo téma 

alternativních způsobů dopravy a proměny Plzně v trvale 

udržitelné město. Studentský tým připravil celoškolní 

kampaň, jež měla všechny studenty školy seznámit 

s alternativními způsoby dopravy, které vytváří z města 

příjemnější prostor pro život. Během „cyklodne“, který 

uspořádali, přijelo víc než 160 studentů do školy na 

kole a dalších alternativních dopravních prostředcích – 

koloběžkách, skateboardech nebo longboardu. Od pořádání 

akce jezdí do školy na kole více studentů.

69
SVĚTOVÝCH ŠKOL

10
GLOBAL SCHOOLS

373
VYŠKOLENÝCH PEDAGOGŮ

6 253
ŽÁKŮ A STUDENTŮ 

ZAPOJENÝCH DO ŠKOLNÍCH 

PROJEKTŮ

71
UČITELŮ VYŠKOLENÝCH 

UČITELI

PŘÍKLADY ŠKOLNÍCH PROJEKTŮ 
S GLOBÁLNÍ TEMATIKOU

Žáci a učitelé zapojení do projektů  
Global Schools a Světová škola se ve svých  

školních aktivitách věnovali řadě témat.
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Jaký je rozdíl mezi uprchlíkem a migrantem? Proč 

je „nelegální uprchlík“ nesmysl? To jsou mimo jiné 

informace, které se dozvěděli studenti žurnalis-

tiky a mediálních studií, budoucí novináři, kteří 

v akademickém roce 2017/2018 absolvovali náš kurz 

s názvem Migrace a média. Kurz proběhl na dvou 

fakultách dvou českých univerzit. Na každé z nich 

měl trochu jinou podobu.

Ačkoliv je migrace a migrační krize stále žha-

vým mediálním tématem, české univerzity a vysoké 

školy, na nichž je možné žurnalistiku či mediální 

studia absolvovat, se mu věnují jen okrajově. 

Problematika migrace je nicméně velmi komplexní 

a složitá, a proto jsme v rámci našich kurzů chtěli 

budoucím novinářům představit základní pojmy, se 

kterými se v médiích v souvislosti s migrací běžně 

operuje, a data či zdroje, se kterými je možné pra-

covat, pokud by jednou o migraci chtěli psát.

„Hodně dobrý! Hlavně s osvětou začněte už u dětí.“

Na Fakultě sociálních studií Masarykovy univerzity 

v Brně jsme s tématem migrace v médiích vystoupili 

v rámci pravidelného kurzu Etika a média. Studenti 

se dozvěděli, kdo je migrant, kdo uprchlík, kdo 

azylant a jaký je mezi nimi rozdíl. Seznámili se 

s jejich aktuálními počty ve světě, Evropě i České 

republice. Věnovali jsme se migraci jako tématu 

českých médií, prostor byl i na analýzu některých 

existujících textů z pohledu faktické správnosti. 

A nutno dodat, že zpětná vazba od studentů byla 

velmi pozitivní.

Přinášíme na vysoké školy téma zobrazování mezinárodní migrace v médiích. Foto: Tereza Freidingerová

Kněz z Konga káže v Kolíně

Kurz na Fakultě sociálních věd Univerzity Karlovy 

byl koncipován jako semestrální. Byl intenzivnější 

a pestřejší. Studenti se tématu mediálního zobra-

zování migrace věnovali celkem sedm hodin a měli 

možnost diskutovat s novináři z Českého rozhlasu 

Plus, Radia Wave nebo serveru Info.cz, kteří o mig-

raci píší. Na závěr studenti zpracovali vlastní téma, 

což bylo také to, co na kurzu oceňovali nejvíce. 

Vzniklo několik velmi zajímavých mediálních 

výstupů, například fotoreportáž o knězi z Konga, 

který působí v Kolíně, nebo rozhovor s italským 

fotografem, který vedl první nezávislou fotoagen-

turu v Iráku.

Celkem se našich kurzů v akademickém roce 

2017/2018 zúčastnilo 27 studentů.

A JAK DÁL?

Máme radost z fungující spolupráce se dvěma 

českými univerzitami, které o naše kurzy proje-

vily zájem i do dalších let. Na Fakultě sociálních 

věd Univerzity Karlovy se nám navíc podařilo 

kurz Média a mezinárodní migrace akreditovat 

a stane se tak počínaje akademickým rokem 

2019/2020 součástí kurikula univerzity.

a A aA a A a A a A a A a Aa A 
a A a A a A a A a A a A a 

SPOLUPRACUJEME 
S UNIVERZITAMI 
A SEZNAMUJEME BUDOUCÍ 
NOVINÁŘE S TÉMATEM MIGRACE
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Pořádáme veřejné akce 
(kulaté stoly, semináře, debaty  
či fokusní skupiny)
V roce 2017 jsme organizovali 3 síťovací 
setkání se zástupci státní správy a neziskových 
organizací nad tématem integrace 
držitelů mezinárodní ochrany v rámci 
naší práce na celoevropském výzkumu 
integrace uprchlíků. Uspořádali jsme také 
4 veřejné debaty pro širokou veřejnost 
a 2 fokusní skupiny, kde mohli účastníci 
bez obav hovořit o svém vztahu k přijímání 
uprchlíků. Diskuzních setkání a veřejných 
akcí se celkem zúčastnilo 233 lidí.

PRACUJEME S MÉDII, 
STAKEHOLDERY 
A VEŘEJNOSTÍ

Naším cílem je vyvážené a zdrojově pestré mediální pokrytí 

tématu migrace. Spoluprací s médii chceme docílit toho, 

aby měli jak stávající, tak i budoucí novináři dostatek 

relevantních informací k tomuto tématu.

Pracujeme  
s budoucími novináři
V roce 2017 jsme ve spolupráci s českými 
univerzitami realizovali dva kurzy pro 
studenty žurnalistiky zaměřené na téma 
migrace v médiích. Konkrétně se semináře 
uskutečnily na Fakultě sociálních věd 
Univerzity Karlovy v Praze a na Fakultě 
sociálních studií Masarykovy univerzity 
v Brně. Celkem jsme za devět hodin výuky 
proškolili 27 studentů žurnalistiky.

Pracujeme s novináři
V roce 2017 proběhly 2 vzdělávací semináře 

pro novináře, a to pro novináře redakce serveru 
Info.cz a pro členy elévského programu Českého 

rozhlasu. Novináři serveru Info.cz chtěli znát 
podrobnosti o migrační a integrační politice 

České republiky, seminář v Českém rozhlasu 
pak byl zaměřen na problematiku zobrazování 

migrantů v médiích a z toho vyplývající vliv 
na příjemce mediálních sdělení. Celkem se 

tříhodinových seminářů zúčastnilo 18 novinářů. 
Kromě toho jsme zorganizovali i kulatý 

stůl s novináři na téma Cizinci a kriminalita 
v Německu, jehož se zúčastnilo 15 novinářů.

Pořádáme novinářské cesty
V roce 2017 proběhlo 6 novinářských 
cest. Konkrétně se uskutečnila rešeršní 
cesta českých novinářů do Saska, studijní 
cesta regionálních stakeholderů do Saska 
k tématu integrace migrantů a uprchlíků, 
dvě rešeršní cesty pro německé novináře 
do České republiky a setkání zástupců 
českých a německých neziskových organizací, 
kteří na poli integrace cizinců pracují. 
Celkem se zapojilo 32 odborníků z České 
republiky a 23 odborníků z Německa.

Vytváříme vlastní  
mediální výstupy

Tvoříme vlastní mediální výstupy, případně 
jednotlivým médiím nabízíme zajímavá 

témata k medializaci. V roce 2017 byly na 
základě našich podnětů publikovány texty 

na serverech iDNES.cz, IHNED.cz či Blesk.cz. 
Dále jsme publikovali speciální novinovou 

přílohu v časopise Týden zaměřenou na 
občanskou angažovanost migrantů v České 

republice. Kromě toho byly publikovány 
i dva texty v německých médiích. Naše 

texty zasáhly přes 5 milionů čtenářů.

KAMPAŇ „ČEŠI, DĚKUJEM“ 
A SPOLUPRÁCE S MÉDII

 

Jedním z našich cílů je informovat o rozvojové 

a humanitární pomoci, proto se v listopadu na 

billboardech v Praze, Brně a v Ostravě objevily 

vzkazy v arabštině, ukrajinštině nebo barmštině. 

Na všech byl v překladu nápis „Češi, děkujem“. 

Billboardy vzbudily obrovský ohlas médií a debatu 

o tom, kdo komu děkuje. Vše se vyjasnilo, když 

jsme zveřejnili stránku www.cesidekujem.cz. 

Ukázalo se, že vzkazy jsou od holčičky Amal ze 

Sýrie či pana Rudolfa z Ukrajiny. Psali je konkrétní 

lidé ze zemí, kde pomáhá Člověk v tísni. Propojili 

jsme tak ty, kteří by se pravděpodobně nikdy 

nepotkali – dárce z Česka s lidmi, kterým pomáhají.

Podle výzkumu agentury Median kampaň 

zasáhla 2‚79 milionu lidí a polovina z nich se 

dozvěděla o smyslu rozvojové a humanitární 

pomoci. Kampaň, za níž stojí agentura Bistro, získala 

v prestižní soutěži ADC Creative Awards hlavní 

cenu a další tři zlatá ocenění. Vyhrála i řadu dalších 

soutěží.

Média se zajímala o rozvojovou spolupráci 

také díky návštěvě herce Jana Ciny v Kambodži. 

Uspořádali jsme také řadu novinářských cest – 

DVTV navštívila Ukrajinu, Česká televize přinesla 

zprávy z Filipín, Jordánska, Iráku, Moldavska 

a Angoly; Aktuálně.cz z Iráku, Kambodži, Ukrajiny 

a Keni; reportéři Českého rozhlasu Dvojka jeli 

do Mongolska, Barmy a Etiopie. Vydali jsme 

přílohu v Deníku, vycházel časopis Rozvojovka 

a spravovali jsme stránku www.rozvojovka.cz. 

To vše díky projektům financovaných Evropskou 

unií, Českou rozvojovou agenturou a Ministerstvem 

zahraničních věcí ČR a z darů soukromých dárců. 
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VEDEME STUDENTY 
K ZODPOVĚDNÉMU 
A SEBEVĚDOMÉMU 
OBČANSTVÍ

„Neustále jsem překvapován tím, že si studenti 

myslí, že demokracie je stav, že demokracii máme 

a není potřeba o ni nijak bojovat. Vůbec jim nedo-

chází, že to je proces. Jakmile demokracie jednou, 

dvakrát zaspí, může ji to výrazně ohrozit,“ uvádí 

Jan Kubíček, pedagog působící na Gymnáziu Jana 

Palacha v Praze, při příležitosti konání Studentských 

voleb, do kterých se se svými studenty pravidelně 

zapojuje.

Během roku 2017 jsme v několikatýdenním 

předstihu před reálnými volbami uspořádali dvoje 

Studentské volby. Středoškoláci se díky tomuto 

vzdělávacímu projektu blíže seznámili s volebním 

systémem ČR a základními demokratickými princi-

py. V říjnových parlamentních volbách odevzdalo 

svůj platný hlas pro vybranou politickou stranu, 

hnutí či koalici celkem 40 068 studentek a stu-

dentů, v prosinci pak „nanečisto“ volilo jednoho 

z devíti prezidentských kandidátů 43 559 studentů.

Hledáme aktivní mladé lidi

Záchrana mamutího skokanského můstku, organizace 

debat pro veřejnost, podpora drogové prevence, 

oživení veřejného prostoru, doučování dětí nebo 

podpora bezdomovců – to jsou jen některé ze zají-

mavých projektů celkem devatenácti účastníků dru-

hého ročníku vzdělávací soutěže Hledá se LEADr.

Vítězkou se na základě hlasování veřejnosti 

stala osmnáctiletá studentka Sabina Nguyeno-

vá z Harrachova, která získala finanční odměnu 

na podporu svého projektu Na Mamuta! a stáž 

v Bruselu.

8
USPOŘÁDANÝCH  

STUDENTSKÝCH VOLEB  

OD ROKU 2010

310
ŠKOL  

PRŮMĚRNĚ ZAPOJENÝCH  

DO STUDENTSKÝCH VOLEB

328 000+
PLATNÝCH ODEVZDANÝCH 

STUDENTSKÝCH HLASŮ  

OD ROKU 2010

Studenti Gymnázia Nad Kavalírkou v Praze hlasují při Studentských parlamentních volbách (říjen 2017). Foto: Oliver Kamm
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ROZVÍJÍME MEDIÁLNÍ 
GRAMOTNOST A SCHOPNOST 
KRITICKY MYSLET

Rozvoj digitálních technologií klade na všech-

ny, kteří se chtějí v mediálním světě orientovat, 

stále vyšší nároky. Jsou k tomu potřeba znalosti 

a dovednosti, které spadají do oblasti mediálního 

vzdělávání. Kritické myšlení a mediální gramotnost 

patří proto mezi klíčové kompetence pro život 

v 21. století.

„Žijeme ve světě, kde se propaganda a ma-

nipulace staly součástí mediálního prostoru. 

Pomáhat studentům se v této informační mlze 

zorientovat je nelehkým úkolem učitelů – rizik je 

mnoho a výsledek nejistý,“ uvádí Michal Řezáč, 

předseda Asociace učitelů občanské výchovy 

a společenských věd.

Podle průzkumu stavu výuky mediální výchovy 

na středních školách, který jsme publikovali v únoru 

2017, však studenti na většině škol v ČR stráví 

mediální výchovou maximálně deset vyučovacích 

hodin za celou školní docházku. Existují i školy, kde 

není mediální výchova ve výuce zahrnuta vůbec. 

Vyučující uvádějí, že postrádají dostatek kvalitních 

materiálů, chybí jim potřebné znalosti a dovednosti 

a jsou si v této problematice nejistí.

USPOŘÁDALI JSME  
1. ROČNÍK TÝDNŮ 
MEDIÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ
pro základní a střední školy po celé České republice

26
AUDIOVIZUÁLNÍCH LEKCÍ  

PRO ŠKOLY K TÉMATU  

MEDIÁLNÍ VÝCHOVA

1 000
ODBĚRATELŮ BULLETINU 

MEDIÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ

167
ŠKOL ZAPOJENÝCH DO PRVNÍHO 

ROČNÍKU TÝDNŮ MEDIÁLNÍHO 

VZDĚLÁVÁNÍ

Připravujeme materiály pro vyučující

Vyučujícím základních a středních škol poskytuje-

me dokumentární filmy, které jsou jim spolu s meto-

dickými materiály dostupné online prostřednictvím 

výukového portálu jsns.cz. V současné době mají 

k výuce průřezového tématu mediální výchovy 

k dispozici 26 lekcí. V průběhu roku 2017 byly 

lekce využity 3 855×.

Na pravdě záleží

Koncem školního roku 2016/2017 jsme uspořádali 

první ročník Týdnů mediálního vzdělávání, které se 

setkaly s velkým ohlasem vyučujících i studentů. 

Školám jsme bezplatně nabídli dokumentární film 

Nic než lži, řadu studijních materiálů a možnost po-

zvat si do školy některého ze zapojených novinářů 

a mediálních odborníků. Založili jsme tradici, ve 

které budeme v následujících letech pokračovat.

„V situaci, kdy tradiční masová média ztrácejí 

váhu, po internetu kolují statisíce hoaxů a fake 

news a kdy probíhá každodenní zápas mezi prav-

dou a lží, je skutečně těžké rozlišovat mezi fakty 

a dezinformacemi,“ vysvětluje Karel Strachota, 

ředitel vzdělávacího programu Jeden svět na ško-

lách, a dodává: „Přesto nesmíme na hledání pravdy 

rezignovat. Na pravdě záleží.“

Vydali jsme sadu výukových  
materiálů Na pravdě záleží

Školy navštívilo  
43 novinářů 

a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a 
a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a

Vyučující promítli studentům 
1 202 dokumentárních filmů
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JEDEN SVĚT HLEDAL UMĚNÍ 
SPOLUPRÁCE V ROZDĚLENÉ 
SPOLEČNOSTI

Brexit, vítězství Donalda Trumpa, migrační krize, 

nenávistné projevy v online i offline prostoru 

a nekončící diskuze o „fake news“ a alternativních 

faktech – najít ve společenském ovzduší roku 2017 

společnou řeč napříč různými skupinami společ-

nosti se zdálo téměř nemožné. Pokud ale nena-

jdeme společnou řeč, budeme jenom těžko hledat 

odpovědi na problémy, které nás pálí a které nás 

rozdělují. Heslem Jednoho světa 2017 se proto stalo 

„Umění spolupráce“.

Spolupráce má mnoho podob, od manuální 

práce (která se stala leitmotivem festivalového 

spotu) až k umění naslouchat, dělat kompromi-

sy, nesobecky sdílet a ustupovat tam, kde je to 

potřeba – o tom všem bylo 121 festivalových filmů. 

Kromě Prahy se promítalo také v dalších 32 městech 

po celé České republice a v Bruselu. Za nejlepší film 

v rámci mezinárodní soutěže odborná porota zvolila 

dokument Není úniku režiséra Zaradashta Ahmeda, 

který sleduje život lékaře Nurího a jeho blízkých ve 

válkou rozvráceném Iráku a nahlíží do jejich životů 

s nebývalou citlivostí a přesností. Diváckou cenu 

obdržel film Život začíná po stovce švédské režisér-

ky Asy Blanck – jeho protagonistka Dagny se svou 

nakažlivou aktivitou a optimismem, které neztrácí 

ani ve 104 letech, okouzlila pražské publikum.

Motiv umění spolupráce také přivedl organizá-

tory k myšlence začít festival zpřístupňovat všem 

divákům bez rozdílu a bez ohledu na jejich fyzické 

nebo mentální postižení v rámci projektu „Jeden 

svět pro všechny“. Jeden svět 2017 tedy promítl 

také 5 filmů se speciálními titulky pro neslyšící 

a nedoslýchavé a 2 filmy s audiokomentářem pro 

nevidomé diváky.

121
FILMŮ

230
HOSTŮ

234
DEBAT V PRAZE

Zahájení festivalu Jeden svět 2017 v pražském kině Lucerna. Foto: Lukáš Bíba
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FESTIVALOVÉ FILMY ZDARMA 
A PO CELÝ ROK V RÁMCI 
PROJEKTU PROMÍTEJ I TY!

Festivalovou atmosféru Jednoho světa si může 

přiblížit každý, zdarma, kdykoliv a kdekoliv – díky 

projektu Promítej i ty!, který už od roku 2010 umož-

ňuje zdarma stahovat a legálně promítat vybrané 

festivalové dokumenty. V roce 2017 přibylo do 

online videopůjčovny na webu www.promitejity.cz 

celkem 12 nových filmů – mezi nimi třeba i vítěz 

divácké ceny festivalu Život začíná po stovce nebo 

studentskou porotou oceněný film Zemřít pro 

design, který zároveň patří díky svému vysoce aktu-

álnímu tématu k nejstahovanějším filmům roku 2017. 

Podobně populární jsou také Ohrožená semínka, 

mapující snahu aktivistů a farmářů uchovat diverzitu 

plodin na planetě v éře geneticky modifikovaného 

zemědělství.

Před podzimními volbami si mohli zájemci 

promítnout hned tři dokumenty, které se věnují po-

dobám demokracie a svobodných voleb v různých 

koutech světa – v Katalánsku zmítaném bojem proti 

sociální nerovnosti (Ada na radnici), v kurdské části 

Turecka (Dil Lejlá) nebo v Egyptě několik let po 

arabském jaru (Škádlení Goliáše).

V roce 2017 bylo v projektu Promítej i ty! zare-

gistrováno 595 promítačů a promítaček, kteří pro-

mítají pravidelně pro sebe i pro veřejnost a některý 

z filmů si stáhlo celkem 29 387 návštěvníků webu. 

Z Promítej i ty! se tak postupem doby stala největší 

alternativní distribuční síť v ČR, která přináší aktuální 

témata a filmy do všech koutů České republiky.

JEDEN SVĚT 2017

595
promítačů

5
filmů

pro neslyšící

2
filmy

pro nevidomé

12
nových filmů

www.promitejity.cz

29 387
stažení

Jeden svět v Praze
47 074 návštěvníků

12 kin

Jeden svět v regionech
70 564 návštěvníků

32 měst

Jeden svět pro všechny

1 860 návštěvníků

Jeden svět v Bruselu

Promítej i ty!



Vzdělávací služby tvoří důležitou součást práce týmu Programů sociální integrace. Foto: Iva Zímová
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PODPORUJEME RODINY 
V TÍŽIVÉ SOCIÁLNÍ SITUACI

Naši pracovníci nabízejí už od roku 1999 pomoc lidem 

žijícím v prostředí sociálního vyloučení. Zaměstnanci 

Programů sociální integrace nabízejí odborné sociální 

poradenství a vzdělávací služby ve více než 50 měs-

tech a obcích v sedmi krajích České republiky. Náš 

tým pracuje v devíti regionálních pobočkách a v roce 

2017 ho tvořilo zhruba 300 zaměstnanců a 310 dobro-

volníků. Naše služby využilo přibližně 7 000 lidí. 

Kromě toho se věnu jeme analytické činnosti a organi-

zujeme různé typy workshopů a seminářů.

Poradenství pro dospělé

Lidem, kteří se ocitli ve složité sociální situaci, a kteří 

si nejsou schopni poradit vlastními silami, nabízíme 

individuální či rodinné poradenství. Dlouhodobě 

velmi často využívanou službou bylo i v roce 2017 

dluhové poradenství. Obáváme se, že poptávka po 

této službě nebude klesat ani v budoucnu. A to pře-

devším vzhledem k tomu, že se počet lidí, kteří 

čelí v České republice exekucím, přesahuje hranici 

800 tisíc. Kromě dluhů se naši zaměstnanci snaží 

lidem pomoci při řešení dlouhodobé nezaměstna-

nosti či hledání bydlení. Podporu poskytujeme také 

obětem trestných činů či naopak lidem, kteří chtějí 

svůj život restartovat poté, co opustili výkon trestu.

Aktivně spolupracujeme s ostatními nezisko-

vými organizacemi, městskými úřady, úřady práce, 

školami, policií apod. Naším cílem je především to, 

aby naše podpora vedla k získávání potřebných 

znalostí a dovedností. Chceme, aby naši klienti 

získali důvěru ve vlastní schopnosti a dokázali si své 

záležitosti v budoucnu zorganizovat sami. Jednou 

z podmínek navázání vzájemné spolupráce je proto 

klientova aktivní účast při nalézání řešení problémů.

Poradenství pro děti

Podporou dětí a mládeže se zabýváme od roku 

2006. Nabízíme jim širokou škálu vzdělávacích 

služeb, které jim pomáhají v různých etapách 

vzdělávacího procesu. V ideálním případě 

s dítětem začneme pracovat v jeho třech letech 

a opouštíme ho ve chvíli, kdy vstupuje na 

pracovní trh. Pro nejmladší děti provozujeme síť 

15 předškolních klubů. Dětem, které již na základní 

školu chodí, nabízíme doučování. Pomáhají nám 

při tom skvělí dobrovolníci, kterým patří náš velký 

dík a obdiv. Pomoc při přestupu na střední školu 

pak představuje kariérní poradenství. Kromě toho 

dětem a mladým lidem nabízíme služby sedmi 

nízkoprahových center.

Analýzy, semináře, spolupráce s veřejnou správou

Na základě našich zkušeností z terénu chceme 

přispět k přijetí pozitivních systémových změn.  

Kromě přímého poradenství se proto věnujeme 

i analytické činnosti, a to především v oblasti 

dluhové problematiky a vzdělávání dětí se 

speciálními vzdělávacími potřebami. Pomocí 

seminářů a workshopů také předáváme naše 

zkušenosti z terénu pedagogům, úředníkům, 

policistům atd. V rámci našich možností se 

snažíme spolupracovat s veřejnou správou. 

Jako poradci se podílíme na vytváření územ-

ních plánů a vzdělávacích koncepcí a plánů.

Učení a poznávání nového je součástí každé služby, kterou dětem a mladým lidem nabízíme. Foto: Iva Zímová 
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Dluhovou problematikou v České republice se 

zabýváme dlouhodobě. Kromě pomoci konkrétním 

lidem se snažíme analyzovat důvody extrémní 

zadluženosti naší společnosti a přispět tak k nápravě 

tohoto stavu. Od roku 2009 mimo jiné mapujeme 

trh poskytovatelů spotřebitelských úvěrů. V roce 

2017 jsme zveřejnili Index odpovědného úvěrování, 

který je dalším z kroků, kterými chceme přispět ke 

kultivaci tohoto trhu.

Index odpovědného úvěrování porovnává 

42 společností, které poskytují středně velké 

spotřebitelské úvěry a nevyžadují přitom zajištění. 

„Při jeho sestavování jsme vycházeli ze seznamu 

subjektů, které si zažádaly o nově potřebnou licenci 

u ČNB. Vyňali jsme z něj banky neposkytující 

spotřebitelské úvěry, stavební spořitelny, leasingové 

společnosti, inkasní agentury a neaktivní společnos-

ti. Všechny společnosti jsme porovnali podle ceny, 

transparentnosti a vstřícnosti vůči zákazníkovi.  

Výsledkem je žebříček, který ukazuje, jak odpověd-

ně se chovají poskytovatelé spotřebitelských úvěrů 

ke svým zákazníkům,“ říká Daniel Hůle, jeden  

z autorů analýzy. V roce 2018 bude analýza pokra-

čovat porovnáním poskytovatelů mikroúvěrů.

Jednotné exekutorské formuláře

Další pozitivní změnou, ke které jsme přispěli, je 

zavedení jednotných formulářů, kterými exekutor-

ské úřady informují dlužníky. Ze starého exekučního 

příkazu jen velmi obtížně zjistíte, kolik vlastně 

dlužíte, protože jednotlivé částky jsou utopeny 

Bílina

Chomutov

Karlovy
Vary

Kladno

Liberec

Olomouc
Plzeň

Praha

Ústí nad Labem

9

50

regionálních poboček provozujeme v ČR – 

naleznete je v Bílině, Chomutově, Karlových 

Varech, Kladně, Liberci, Olomouci, Plzni, Praze 

a Ústí nad Labem

zhruba v tolika městech a obcích ČR jsme 

v roce 2017 pravidelně nabízeli naše služby

30 %
děti

70 %
dospělí

300

7

7 000

zhruba tolik lidí pracovalo na konci roku 2017 

v Programech sociální integrace. Většinu z nich 

tvoří terénní pracovníci (terénní sociální pracovníci, 

kariérní poradci, pracovní poradci, pracovníci 

nízkoprahových klubů…). Další podstatnou skupinou 

jsou pracovníci ve vzdělávacích službách, zbytek 

tvoří koordinátoři, metodici, různí specialisté, 

ředitelé poboček atd.

krajů v České republice, kde působíme:  

Hlavní město Praha, Karlovarský, Liberecký, 

Olomoucký, Plzeňský, Středočeský a Ústecký

tolika lidem jsme se snažili 

v roce 2017 pomoci

v dlouhém textu. Nové jednotné formuláře 

budou srozumitelnější, najdete v nich například 

tabulku, kde budou rozepsané náklady, DPH, úrok 

z prodlení a především konečná dlužná částka.

„Minulá praxe byla absurdní. Exekuční řízení 

není až tak složité, ale je mimořádně nepře-

hledné, v jednotlivých listinách se nevyznají ani 

právníci, natož laici. Domníváme se, že někteří 

exekutoři formulují výzvu ke splnění vymáhané 

povinnosti schválně nepřehledně. Pro exekutora 

je totiž ekonomicky nevýhodné, když dlužník za-

platí sám ve stanovené třicetidenní lhůtě. V této 

džungli se navíc často vytváří prostor pro nároko-

vání neoprávněných částek,“ říká Daniel Hůle.

Novela insolvenčního zákona

V polovině roku 2017 vešla v platnost novela  

insolvenčního zákona, na jejímž vzniku jsme se 

také aktivně podíleli. Novela mimo jiné upravuje, 

kdo a za kolik bude moci sepsat návrh na oddlu-

žení, což postihuje podvodníky, kteří poskyto-

váním nekvalifikovaných rad či předraženými 

službami nejenže dlužníkovi nepomohli, ale jeho 

situaci ještě zhoršili. „Typickým trikem bylo sepi-

sování návrhů na oddlužení i v situaci, kdy dluž-

ník podmínky oddlužení nesplňuje. K oddlužení 

pak nedojde a dlužník přichází navíc o peníze 

zaplacené společnosti,“ vysvětluje Daniel Hůle. 

Nově si budou moci advokáti a další odborníci 

účtovat maximálně 4 000 korun, akreditované 

společnosti budou službu nabízet zdarma.

PŘISPÍVÁME KE KULTIVACI TRHU  
POSKYTOVATELŮ SPOTŘEBITELSKÝCH ÚVĚRŮ
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Kreslení komiksu pomohlo Dušanovi k lepšímu pochopení a zapamatování textu.  

KOMIKS POMOHL 
K LEPŠÍMU ZAPAMATOVÁNÍ 
ČTENÉHO TEXTU

Dušanovi je osm let, chodí do 3. třídy a bydlí v praž-

ském Karlíně. Zpočátku mu škola nedělala problémy, 

ale to se bohužel po čase změnilo a u chlapce se za-

čaly projevovat první problémy s učením. Ani jeho 

učitelé nebyli spokojeni s tím, jakých výsledků dosa-

hoval. A to přesto, že jedním dechem dodávali, že je 

snaživý a poctivý. „Jelikož se mamince spolupráce 

s naší organizací osvědčila, rozhodla se to řešit 

tak, že přihlásila syna na individuální doučování,“ 

vypráví Polina, koordinátorka individuálního doučo-

vání pražské pobočky organizace.

Inspirace bratrem

Dušana dostala na starosti dobrovolnice Nikola. 

Jeho školní nepříjemnosti vyplývají především 

z logopedických problémů. Kvůli tomu si například 

nebyl schopen zapamatovat text, který před několi-

ka minutami dočetl. Co s tím? Nikola si vzpomněla, 

že její bratr měl podobné problémy, a tak ji napadlo 

postupovat stejně jako u svého sourozence. Nejdří-

ve si začali vyprávět různé příběhy, poté si spolu 

četli v dětských knížkách a komiksech, které pak 

Dušan překresloval. A od toho už byl jen kousek 

k tomu, aby Dušan začal kreslit svůj vlastní komiks.

Nejednalo se pouze o zábavu, aktivní vytváření 

obrázkového příběhu chlapci pomohlo nejen 

k lepšímu pochopení textu, ale i k jeho zapamato-

vání. Dušan kreslil komiks zhruba tři měsíce. Delší 

doba nebyla zapotřebí, kreslení komiksu vystřídalo 

čtení v klasické knížce a následné povídání o všem, 

co v ní bylo. Nyní už to jde přeci jen o něco lépe. 

Jistého pokroku si všimli i chlapcovi učitelé, kteří jej 

na konci roku chválili.

19
 PROJEKTŮ  

Z OPERAČNÍCH PROGRAMŮ 

REALIZOVALY PROGRAMY 

SOCIÁLNÍ INTEGRACE  

V ROCE 2017. 

10
Z NICH SE ZAMĚŘUJE  

NA VZDĚLÁVÁNÍ 

 DĚTÍ A MLADÝCH LIDÍ.
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Kreslení komiksu pomohlo Dušanovi k lepšímu pochopení a zapamatování textu.  

Děti a mladí lidé, se kterými pracujeme, svazuje 

především nízké vzdělání jejich rodičů. Ti jim 

nejsou schopni se školou pomoci, což tvoří největší 

překážku při cestě za kvalitním vzděláním. Naším 

úkolem je pomoci tuto bariéru překonávat. Pro nej-

menší děti provozujeme síť předškolních klubů, 

v nichž se připravují na přestup do klasické školky 

či na zvládnutí vstupu na základní školu. V rámci 

předškolních klubů se dlouhodobě osvědčují 

tzv. adaptační pobyty. Během nich se děti z před-

školních klubů účastní společných aktivit s dětmi 

z některé z blízkých mateřinek.

Pro děti, které do školy již chodí, je určeno 

doučování. To probíhá buď individuálně, nebo 

skupinově. Smyslem služby je především zastavení 

propadu školního prospěchu, nicméně doučování 

s sebou přináší i mnoho dalších pozitivních efektů. 

Patří mezi ně zvýšený zájem o školu, který se 

projevuje snížením počtu absencí či větší aktivitou 

při vyučování. Doučování probíhá za pomoci dob-

rovolníků, jejichž práce a zápalu si nesmírně vážíme.

Dětem na střední škole nabízíme kariérní pora-

denství. Jde o službu, která v sobě spojuje veškerou 

možnou podporu, kterou jsme jako organizace 

schopni mladým lidem poskytnout. Zásadní roli 

v ní hraje kariérní poradce, který nabízí pomoc se 

vším, co je třeba, v případě potřeby například zajistí 

doučování. Zajímavou motivační složku zde tvoří 

retrostipendia. Další naší důležitou službou jsou níz-

koprahová centra pro děti a mládež. Ta tvoří jakýsi 

bezpečný přístav, kde děti a mladí lidé najdou nejen 

zábavu s kamarády, ale také místo, kde se neustále 

učí něčemu novému a užitečnému.

DĚTEM Z CHUDINSKÝCH 
ČTVRTÍ NABÍZÍME ŠANCI 
NA KVALITNÍ VZDĚLÁNÍ

DĚTI PROVÁZÍME PO CELOU DOBU JEJICH VZDĚLÁVACÍ CESTY

PŘEDŠKOLNÍ KLUBY
3—6 let

V roce 2017 jimi prošlo na 430 dětí,  

které se zde připravují na přestup  

na běžnou MŠ nebo na zápis do školy. 

DOUČOVÁNÍ
7—15 let

V roce 2017 využilo služeb doučování  

(ať už individuálního či skupinového)  

přes 1 000 dětí.

KARIÉRNÍ PORADENSTVÍ
15 a více let

V roce 2017 jsme pomáhali  

380 dětem s přechodem  

a udržením na střední škole.

NÍZKOPRAHOVÉ KLUBY PRO DĚTI A MLÁDEŽ
5–26 let

V roce 2017 navštívilo některý z nízkoprahových klubů zhruba 900 dětí. 

Kluby jim poskytují bezpečné místo, kde mohou smysluplně trávit svůj volný čas.

310
DOBROVOLNÍKŮ 

POMÁHALO 
V ROCE 2017 

S DOUČOVÁNÍM 
DĚTÍ  ***

7
NÍZKOPRAHOVÝCH 

KLUBŮ PRO 
DĚTI A MLÁDEŽ 

V ROCE 2017 
NABÍZELO SVÉ 

SLUŽBY **

15 
PŘEDŠKOLNÍCH 

KLUBŮ 
PROVOZOVAL 
V ROCE 2017 

ČLOVĚK 
V TÍSNI *

30 % 
Z CELKOVÉHO 

POČTU 
LIDÍ, KTERÉ 

PODPORUJEME,  
TVOŘÍ DĚTI 
A MLÁDEŽ

250
DĚTÍ SE 

ZÚČASTNILO 
V ROCE 2017 

VZDĚLÁVACÍCH 
WORKSHOPŮ

* Najdete je v Bílině, Chodově, Chomutově-Kamenné, Chomutově-Školní, Kladně, Liberci, Nejdku, Ploužnici, Praze 5, Praze 7, 

Přerově, Rokycanech, Sokolově, Ústí nad Labem – Mojžíři a v Ústí nad Labem – Předlicích ** Naleznete je v Bílině (2 ×),  

Ústí nad Labem (2 ×), Kladně, Kraslicích a Liberci. *** Doučování probíhá buď individuálně, či skupinově.
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NEZLOMNÁ VŮLE POSTAVILA 
PANÍ DANU ZPĚT NA NOHY

S paní Danou jsme se poprvé potkali, když do ús-

tecké kanceláře dorazila s pláčem, protože jí v domě 

vypnuli vodu. A požádala naši pracovnici o pomoc, 

jelikož si sama nevěděla rady. Ta během chvíle 

zjistila, že problém skutečně není v tom, že by 

neplatila účty. Důvodem bylo to, že majitelé domu 

peníze, které jim pravidelně a vzorně odevzdávala, 

neposílali dále. Kromě toho také zjistila, že na domě 

samotném visela exekuce, a že s jeho majiteli nebyla 

pražádná rozumná domluva.

Vodu si nosila odjinud

Šlo o dům, ve kterém měla paní Dana své kořeny, 

žila zde téměř celý svůj život. Stěhování proto 

nepřicházelo v úvahu, jediným pro ni přijatelným 

řešením bylo, že si bude nosit vodu domů odjinud. 

To se podařilo díky ochotě místního ředitele školy 

a podpoře našich pracovníků. Bydlení tedy sice 

optimální nebylo, ale ten nejakutnější problém paní 

Dana zažehnala. Dále ji však trápilo, že nemá práci. 

Celý život pracovala jako tkadlena a po nocích pak 

spoustu let uklízela autobusy. Byla zvyklá na pracov-

ní režim, na určitý příjem. To vše bylo pryč, stejně 

tak pocit alespoň nějaké jistoty.

Její nezaměstnanost, která bohužel trvala již 

delší dobu, jí sebrala sebevědomí, psychicky na tom 

nebyla dobře. Přes to všechno z ní byla cítit obrov-

ská vůle a odhodlání vše změnit. Pomohli jsme paní 

Daně se sepsáním životopisu, který byl plný roků 

dřiny. První den si odnesla dvacet kopií a druhý den 

stála na prahu kanceláře s tím, jestli bychom jí nedali 

ještě další kusy. Systematicky obcházela každou fir-

mu v Ústí nad Labem, a protože neměla na jízdenky 

MHD, chodila pěšky. Takto své životopisy roznášela 

několik měsíců. Mezitím se přeci jen rozhodla ke 

stěhování, půjčila si na kauci a za pomoci rodiny se 

přestěhovala do lepšího. Zbývalo tedy najít vhod-

nou práci. Nejlépe někde u dětí, třeba jako školnice, 

jak sama říkala.

Konec dobrý, všechno dobré?

Na nějaký čas jsme spolu ztratili kontakt. Ale po 

čase se v kanceláři rozezněl telefon a v něm paní 

Dana nadšeně vypráví, že konečně sehnala práci! 

A hádejte kde? Dělá školnici v místě bydliště, odkud 

musela před časem odejít. Pracovnici, která měla 

její případ na starosti, to nedalo a vypravila se ji tam 

navštívit. Otevřela jí hrdá školnice a pyšně jí uka-

zovala svazek klíčů. Byla moc šťastná a děkovala jí 

za podporu. Ta však hrála jen drobnou roli v jejím 

příběhu. Nebýt bezbřehého úsilí a nikdy neutuchají-

cí vůle, se kterou se rozhodla bojovat s nepříznivým 

osudem, nic by se nezměnilo. Vše samozřejmě není 

úplně dokonalé, ale prozatím má paní Dana smlouvu 

na rok a my věříme, že se osvědčí a bude zde po-

kračovat, třeba až do zaslouženého důchodu.

Byla zvyklá na pracovní režim 
a příjem. To vše bylo pryč, stejně tak 
pocit alespoň nějaké jistoty.

Ilustrační foto: Lidem nejčastěji pomáháme řešit jejich dluhy, nezaměstnanost a bydlení. Foto: Iva Zímová
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POMÁHÁME LIDEM 
VYLOUČENÝM Z BĚŽNÉ 
SPOLEČNOSTI

Naše odborné sociální poradenství je určeno oso-

bám dlouhodobě žijícím v obtížné sociální situaci, 

která je vylučuje z běžné společnosti. Je poskyto-

váno lidem, kteří nemají dovednosti ani prostředky 

pomoci si sami. Naší snahou je, aby se naučili své 

problémy sami identifikovat, a uměli je řešit vlast-

ními silami. Chceme, aby se začali lépe orientovat 

ve svých právech a povinnostech. Součástí naší 

podpory není poskytování finančních prostředků 

nebo materiální podpory, její podmínkou je mimo 

jiné i aktivní účast klienta.

Naše služby jsou bezplatné. V roce 2017 jich 

využilo 4 750 lidí. Nejčastěji jsme pomáhali řešit 

problémy s dluhy, podporovali jsme lidi při hledání 

zaměstnání či bydlení. V rámci individuálního či 

rodinného poradenství jsme také často partnery 

při jednání s úřady. Naše služby poskytujeme velmi 

často přímo v terénu, tedy v domácnostech našich 

klientů, v případě potřeby probíhá naše spolupráce 

v některé z našich kanceláří.

Dluhové poradenství

Počet lidí, kteří čelí exekuci, se pohybuje okolo 

800 tisíc. Mnoho z nich se přitom musí vypořádat 

ne s jednou, ale hned s několika naráz. Naše zku-

šenosti z terénu říkají, že pro drtivou většinu z nich 

je to téměř nereálné. Právě tito lidé tvoří klienty 

našeho dluhového poradenství. Jde velmi často 

o lidi s nízkým vzděláním, kteří si nejsou vědomi 

svých možností a práv. V roce 2017 využilo našich 

konzultací 1 850 lidí, mimo jiné i v rámci projektu 

Oddlužením ke spravedlnosti. Dluhové poradenství 

je v posledních letech nejvyhledávanější službou 

a nemáme bohužel důvod si myslet, že by poptávka 

po něm v budoucnu klesala.

Individuální a rodinné poradenství

Naše služby nabízíme jednotlivcům i celým rodi-

nám. V rámci individuálního a rodinného poraden-

ství pomáháme s vyřizováním dokladů či dávek, 

při kontaktu s úřady či školou. Častým problémem, 

se kterým se na nás lidé obracejí, je snaha vymanit 

se z prostředí ubytoven či polorozbořených domů 

stojících uprostřed některé ze sociálně vyloučených 

lokalit. Další častou otázkou, kterou řešíme, je  

zaměstnání. Zaměřujeme se především na uplatnění 

mladých lidí na pracovním trhu, v rámci projektu 

Transfer se například snažíme zvýšit lidem ve věku 

do 29 let nejdůležitější kompetence, které jim mo-

hou přinést stabilní zaměstnání. Podobně je tomu 

i v projektu Kompakt, který si klade za cíl zvyšovat 

osobnostní a profesní kompetence u mladých lidí. 

Jeho součástí jsou mimo jiné workshopy na školách 

zaměřené na problematiku vzdělávání, uplatnění na 

trhu práce či prevenci předlužení.

Další služby

Mezi naše další nabízené služby patří především po-

moc obětem trestných činů a resocializační progra-

my. Základem prvně jmenovaného druhu pomoci 

je poskytování právních informací obětem trestných 

činů, doprovod na policii a k soudu či asistence při 

sepisování dokumentů jako je trestní oznámení, 

odvolání atd. Posláním resocializačních programů 

je začlenění osob, které se dopustily protiprávního 

jednání nebo závažného porušení společenských 

norem. Jeho konkrétním cílem je minimalizovat 

rizika recidivy a zamezit opakovanému konfliktu se 

společenskými normami. Této podpoře se věnuje 

například projekt Na cestě.

Další projekty spustily jednotlivé regionální 

pobočky, celkově jsme jich v roce 2017 

realizovali 19.

Počet lidí, kteří čelí exekuci, se pohybuje 
okolo 800 tisíc. Pro mnoho z nich je 
nereálné se s dluhy vypořádat.

4 750
DOSPĚLÝCH  

VYUŽILO  

NAŠE SLUŽBY

1 850 
LIDEM

JSME POMÁHALI 

S DLUHY

700 
LIDÍ 

JSME PODPOROVALI PŘI 

HLEDÁNÍ ZAMĚSTNÁNÍ

900
LIDÍ

JSME POMÁHALI PŘI 

HLEDÁNÍ BYDLENÍ

DALŠÍ

stovky
LIDÍ 

JSME PODPOROVALI V RÁMCI INDIVIDUÁLNÍHO 

A RODINNÉHO PORADENSTVÍ, pomáhali jsme jim 

s vyřizováním dokladů či dávek, při kontaktu s úřady atp.



V Etiopii díky českým dárcům stavíme a vybavujeme školy. Foto: Tereza Hronová
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JEN S NAŠIMI DÁRCI 
MŮŽEME DĚLAT  
VELKÉ VĚCI

Od válkou zmítaného Blízkého východu přes krizí 

zasažený Myanmar po záplavami postiženou Srí 

Lanku a Nepál. Tam všude jsme mohli pomoci díky 

členům Klubu přátel Člověka v tísni. Pravidelné 

dary téměř 15 300 členů Klubu přátel nám umožňují 

co nejrychleji pomáhat obětem přírodních katastrof 

a válek a podporovat lidi trpící v nedemokratických 

režimech.

Když někde náhle udeří povodně nebo devas-

tující sucho, neztrácíme drahocenný čas vybíráním 

peněz, ale reagujeme okamžitě, protože rychlost 

může znamenat další zachráněné životy. Když 

eskalovala krize v Myanmaru, díky Klubu přátel jsme 

ihned pomohli lidem z rohingského etnika a dalších 

minoritních skupin utíkajících před násilím. Dostali 

jídlo a hygienické balíčky.

V Sýrii jsme rozdali tisícům rodin potravinové 

balíčky. Jídlem a dalšími potřebami jsme zásobovali 

lidi postižené povodněmi v Nepálu. Pomohli jsme 

s obnovou vodních zdrojů po záplavách na Srí Lance. 

Na Filipínách jsme zajistili psychosociální pomoc více 

než 5 000 dětem a mladým lidem, které zasáhla válka 

o město Marawi.

V 13 zemích tří světadílů jsme prostřednictvím 

sbírky Skutečná pomoc podpořili tisíce lidí. Díky 

8 000 dárců, kteří do sbírky pravidelně přispívají, 

můžeme pomáhat dlouhodobě, aby se lidé mohli po-

stavit na vlastní nohy a stát se soběstačnými. Učíme 

místní farmáře efektivněji hospodařit, bojujeme 

s podvýživou a zabraňujeme tomu, aby maminky 

přicházely o život při porodu.

V roce 2017 také Češi pořídili v dobročinném 

e-shopu více než 35 000 Skutečných dárků. Udělali 

tím radost nejen sobě a svým blízkým, ale zároveň 

pomohli potřebným ve 12 chudých zemích Asie 

a Afriky a podpořili děti, rodiny a učitele v České 

republice. Tradičně nejoblíbenější jsou mezi Čechy 

zvířecí dárky. Kromě koz nebo kuřat lidé kupovali 

řadu dalších užitečných věcí – od kanystrů na vodu 

přes záchody po sešity a tabule do škol.

Češi nejsou lhostejní ani k náhlým krizím a kata-

strofám. Dokazuje to vlna solidarity, která se zvedá 

na podporu každé SOS sbírky. V roce 2017 to byla 

především sbírka SOS Sýrie a Irák, ale i SOS Nepál 

a Ukrajina.

Díky lidem v ČR, kteří koupí Skutečný dárek, dáváme dětem v Etiopii školní pomůcky. Foto: Tereza Hronová

Nepomáháme jenom v zahraničí, ale i doma. 

Sbírka Lepší škola pro všechny podporuje vzdělávací 

projekty v České republice. Doučujeme děti ze 

sociálně ohrožených rodin. Působíme na více než 

3 600 českých školách. Snažíme se, aby si žáci nejen 

něco zapamatovali, ale hlavně rozvíjeli svoje schop-

nosti a chápali svět v souvislostech. Učíme učitele 

pracovat s nadanými i hendikepovanými dětmi.

V roce 2017 měl své druhé narozeniny projekt 

Slavíme velkoryse. Tato platforma spojuje oslavy na-

rozenin, výročí či svateb s přispěním na dobrou věc. 

Velký dík patří Nadačnímu fondu Avast, který 

dlouhodobě podporuje naše projekty a je jedním 

z našich nejvýznamnějších dárců. 

Když někde udeří náhle povodně nebo 
devastující sucho, neztrácíme čas 
vybíráním peněz, reagujeme okamžitě.
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KLUB PŘÁTEL
Téměř 15 300 pravidelných dárců.

Dary jsou využity na humanitární 

pomoc, podporu lidských práv, 

fundraising a rozvoj organizace.

Pomoc ve 26 zemích.

Více na klubpratel.cz

SPOLEČNĚ POMÁHÁME 
PO CELÉM SVĚTĚ

POSTAVME ŠKOLU V AFRICE
S podporou českých dárců, 

kteří přispěli do sbírky více než 

2 000 000 Kč, jsme postavili novou 

školu v etiopské vesnici Tumticha.

Více na skolavafrice.cz

SLAVÍME VELKORYSE
Konalo se 101 oslav, na kterých 

1 351 dárců přispělo na pomoc 

lidem v tísni doma i v zahraničí.

Více na slavimevelkoryse.cz

LEPŠÍ ŠKOLA PRO VŠECHNY
Více než 10 500 000 Kč přispěli 

čeští dárci v rámci kampaně.

Výtěžek je využíván na 

vzdělávací programy v ČR.

Více na lepsiskolaprovsechny.cz

SKUTEČNÝ DÁREK
Během roku 2017 zakoupeno více než 

35 000 darovacích certifikátů.

100 % z ceny darovacích certifikátů 

pořízených v našem charitativním e-shopu 

jde do sbírky Skutečná pomoc.

Pomoc ve 12 zemích.

Více na skutecnydarek.cz

SKUTEČNÁ POMOC
Více než 8 000 pravidelných dárců.

Dary jsou využity na podporu 

rozvojových projektů v zahraničí.

Pomoc v 13 zemích.

Více na skutecnapomoc.cz

SOS UKRAJINA
Téměř 800 000 Kč bylo vybráno na pomoc  

lidem žijícím uprostřed války na východě země.

SOS SÝRIE A IRÁK
Téměř 3 200 000 Kč darovali Češi  

na pomoc ve válkou zmítané Sýrii a Iráku.

SOS SBÍRKY
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VÝKONNÁ RADASPRÁVNÍ RADA DOZORČÍ RADA

Jan Pergler
PŘEDSEDA

Kristina Taberyová

Petr Jančárek

Jana Straková*

Daniel Münich*

Petr Kostohryz*

Vlasta Lajčaková
PŘEDSEDKYNĚ

Jan Urban 

Václav Mazánek

Šimon Pánek
ŘEDITEL

Jan Mrkvička
HUMANITÁRNÍ A ROZVOJOVÁ SEKCE

Sylva Horáková
CENTRUM PRO LIDSKÁ PRÁVA A DEMOKRACII 

Karel Strachota
JEDEN SVĚT NA ŠKOLÁCH

Tomáš Urban
MEDIÁLNÍ ODDĚLENÍ

Marek Vozka
PROVOZNÍ A PODPŮRNÁ ODDĚLENÍ

Jan Kamenický
FINANČNÍ ŘEDITEL

Jan Černý
PROGRAMY SOCIÁLNÍ INTEGRACE

Tomáš Habart
VARIANTY

Hana Kulhánková / Ondřej Kamenický
JEDEN SVĚT

Tomáš Vyhnálek
FUNDRAISING

David Valouch
PRÁVNÍ SERVIS

*noví členové od 13. 3. 2018
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DĚKUJEME CELÉMU TÝMU ČLOVĚKA V TÍSNI, VŠEM DOBROVOLNÍKŮM,  
NAŠIM PARTNERŮM, DÁRCŮM A VŠEM OSTATNÍM, KTEŘÍ NÁS V ROCE 2017 PODPOŘILI!

ZVLÁŠTNÍ PODĚKOVÁNÍ:

Josef Ježek, daňový poradce

AUDIT SERVIS, spol. s r. o., auditoři

Pavel Uhl, advokát

Alice Rychlá, advokátka

David Valouch, advokát

Alena Tulachová, advokátka

Kristýna Kabelová, advokátka

Jitka Coufalová, advokátka

Libuše Škopková & Obchodní kancelář – ekonomika, s. r. o.

AutoCont CZ, a. s., dodavatel ekonomického systému Microsoft Dynamics NAV

ELO Digital Office ČR, s. r. o., podpora DMS systému ELOenterprise

MT Legal s. r. o., advokátní kancelář
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Humanitární pomoc a rozvoj
1 693 222
Lidská práva
65 187
Vzdělávání a osvěta
81 317
Sociální práce a poradenství
78 412
Ostatní
134 847

Zahraniční státní rozpočty
757 578
příjmy EU – Evropská komise a delegace EU
626 659
Dary
168 840
Státní rozpočet
156 202
Agentury OSN
132 134
Operační programy
69 862
Vlastní výnosy
66 043
Místní rozpočty
42 333
Nadace a nevládní organizace
33 547

VÝNOSY 
v tis. Kč

2 053 198

NÁKLADY 
v tis. Kč

2 052 985
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6 FINANČNÍ ZPRÁVA
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FINANČNÍ ZDROJ v tis Kč

 
Zahraniční státní rozpočty 757 578

Angola 40 505

prostřednictvím African Innovation Foundation 

Austrálie 136

Velvyslanectví Austrálie v Kambodži 

Francie 2 214

French Embassy in Kabul 125

L’Office Français de l’Immigration et de l’Intégration 2 089

International Visegrad Fund 127

Německo 78 073

prostřednictvím Deutsche Gesellschaft für Internationale 
Zusammenarbeit (GIZ) 3 479

prostřednictvím Deutsche Welthungerhilfe e.V. 74 162

prostřednictvím konzulátu v Mazare Sharifu 291

prostřednictvím Velvyslanectví Spolkové republiky Německo 141

Nizozemí 1 089

prostřednictvím The Organic Village 

Nový Zéland 1 440

Ministry of Foreign Affairs and Trade New Zealand prostřednictvím 
Save the Children International in Cambodia

Slovensko 3 897

prostřednictvím Človeka v ohrození 

Světová banka  3 610

prostřednictvím MRRD Afghánistán a CARE International 

Švýcarsko 22 337

Swiss Federal Departement of Foreign Affairs 

USA 183 932

Department of State, přímé granty 28 296

Department of State, prostřednictvím Freedom House 1 967

Department of State, prostřednictvím  
Chemonics International Inc 1 698

Department of State, prostřednictvím  
NED – National Endowment for Democracy 21 124

USAID, přímé granty 129 906

USAID, prostřednictvím DAI 595

USAID, prostřednictvím Danish Refugee Council 346

Velká Británie 420 218

British Embassy in Moldova 477

DFID 401 209

DFID prostřednictvím Care International UK 8 201

DFID prostřednictvím OXFAM 10 175

prostřednictvím Adam Smith International 156

 
Přííjmy EU – Evropská komise a delegace EU 626 659

DG DEVCO 150 129

přímé granty 128 345

prostřednictvím Agronomes et Vétérinaires  
Sans Frontieres in Cambodia 3 248

prostřednictvím Autonomous Province of Trento 1 359

prostřednictvím Centre for Strategic Research  
and Development of Georgia 4 907

prostřednictvím Ministry of Agriculture,  
Forestry and Fisheries 12 150

Prostřednictvím The Embassy of Italy in Addis Ababa 120

DG Education and Culture 1 474

prostřednictvím Erasmus+ 

DG ECHO 435 626

přímé granty 390 212

prostřednictvím ACTED 41 041

VÝNOSY SPOLEČNOSTI

Tento přehled zobrazuje výnosy společnosti v roce 2017. U grantů, dotací a darů se jedná 

o prostředky v daném roce využité. Společnost Člověk v tísni účtuje dle závazné metodiky 

o těchto prostředcích fondově, to znamená, že přijaté prostředky jsou nejprve zaúčtovány 

do fondu a do výnosu jsou přeúčtovány až v okamžiku jejich použití (čerpání) v daném roce. 

Prostředky, ponechané ve fondu pro použití v dalších letech, se proto ve výnosech aktuálního roku 

neobjeví. Naopak se v tabulce objeví prostředky, získané v předchozích letech, k jejichž čerpání 

došlo v aktuálním roce. Hranicí pro zveřejnění v tomto přehledu je částka 100 tis Kč. Výnosy nižší 

než 100 tis jsou v jednotlivých kategoriích sloučeny v kolonce „ostatní“.
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prostřednictvím ActionAid 4 159

prostřednictvím Solidarités International 214

DG for Migration and Home Affairs 618

prostřednictvím The Foundation Institute  
of Public Affairs Foundation 

DG Justice and Consumers 321

prostřednictvím Sofia Development Association 

DG NEAR 30 421

přímé granty 29 836

prostřednictvím Mercy Corps Europe 585

EACEA 6 401

přímé granty 1 170

prostřednictvím Concern Worldwide 4 403

prostřednictvím Educational research institute, Slovenia 828

Instrument for Pre-Accession Assistance (IPA) 1 662

ostatní zdroje EU 7

 
Dary 168 840

přímé dary 33 265

Antonín Švehla 600

Candoris s. r. o. 200

Clifford Chance, Customer Service Division 126

Československá obchodní banka, a. s. 500

Hana Dvořáková 3 352

Holík International, s. r. o. 200

Ing. Jaroslav Beran, Miluše Číhalová, DiS. 297

INVEST a. s. 100

Iva Suchá 200

Klimak, s. r. o. 100

Lego Production s. r. o. 162

Lewisia, s. r. o. 1 485

Libor Malý 839

MARKANT Handels- und Industriewaren Vermittlungs, AG 500

Měšťanský pivovar v Poličce a. s. 1 500

Ondřej Fryc 3 259

OPTREAL, s. r. o. 250

Petr a Jindra Sýkorovi 500

Portál, s. r. o. 126

Sanjiv Suri 1 508

Sonberk, a. s. 163

TNT Express Worldwide, s. r. o. 140

Vysoká škola ekonomie a managementu 500

Zeelandia 250

participace společenství farmářů v Gruzii na projektu 4 855

participace Angolských farmářů na projektu 710

ostatní dary 10 843

veřejné sbírky 70 666

Lepší škola pro všechny 2 348

Postavme školu v Africe 1 988

Skutečná pomoc 49 537

SOS Filipíny 223

SOS Nepál 3 679

SOS Povodně ČR 832

SOS Sýrie, Irák 10 659

SOS Ukrajina 1 268

ostatní veřejné sbírky 132

Klub přátel Člověka v tísni 53 488

darovaný drobný majetek a materiál 443

Concern Worldwide 162

ostatní hmotné dary 281

darovaná služba 10 896

Google Ireland Limited 8 820

Seznam.cz, a. s. 2 076

výnosy z dědictví 82

 
Státní rozpočet 156 202

Ministerstvo kultury 4 700

Odbor médií a audiovize 

Ministerstvo spravedlnosti České republiky 601

Ministerstvo vnitra 918

přímý grant 622

prostřednictvím Plzeňského kraje 296

Ministerstvo zahraničních věcí ČR 145 601

Česká rozvojová agentura 120 448

Odbor lidských práv a transformační politiky 10 458

Odbor rozvojové spolupráce a humanitární pomoci 14 415

Odbor veřejné diplomacie 280

ostatní výnosy ze státního rozpočtu 92

Státní fond kinematografie 3 035

Státní fond životního prostředí 457

Úřad vlády České republiky 798

 
Agentury OSN 132 134

FAO 26

UNDP 21 445

UNESCO 4 788

UNHCR 26 969

UNICEF 12 748

UNOCHA 48 662

přímé granty 29 162

prostřednictvím Trust Fund for Disaster Relief 19 500

WFP 17 496

 
Operační programy 69 862

OPPPR – Operační program Praha – pól růstu 5 899

OPVVV – Operační program  
Výzkum, vývoj a vzdělávání 26 954

přímé granty od MŠMT 17 894

prostřednictvím Amalthea z. s. 121

prostřednictvím LIPKA – školské zařízení pro environmentální 
vzdělávání 1 806

prostřednictvím MAS Frýdlantsko, z. s. 588

prostřednictvím Statutárního města Děčín 112

prostřednictvím Statutárního města Chomutov 1 740

prostřednictvím Statutárního města Liberec 1 371

prostřednictvím Statutárního města Ústí nad Labem 1 010

prostřednictvím UJEP 1 329

prostřednictvím Univerzity Palackého Olomouc 983
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OPZ – Operační program Zaměstnanost 36 962

přímé granty od MPSV 18 171

prostřednictvím Olomouckého kraje 5 232

prostřednictvím Plzeňského kraje  8 086

prostřednictvím Úřadu práce České republiky 656

prostřednictvím Ústeckého kraje 4 817

ostatní výnosy z oeračních programů 47

 
Vlastní výnosy 66 043

čerpání Fondu provozních rezerv ČvT 15 080

kursové zisky 24 002

ostatní služby 1 375

prodej vstupenek a propagace za filmový festival 3 254

prodej výrobků, zásob a majetku 1 640

úroky 107

výnosy – kompenzace majetku pořízeného z grantu 4 567

výnosy dům Koněvova 1 259

výnosy dům Slavkov u Brna 271

výnosy Centrum Langhans 1 329

výnosy firemní školka 258

výnosy z cenných papírů 9 801

výnosy z pronájmů 273

výnosy z reklamy a propagace 1 976

Alza.cz a. s. 370

LMC s. r. o. 150

O2 Czech Republic a. s. 166

ostatní výnosy z reklamy a propagace 290

Zátiší Catering Group a. s. 1 000

jiné ostatní výnosy 851

 
Místní rozpočty 42 333

Hlavní město Praha 5 514

Karlovarský kraj 7 994

Liberecký kraj 3 000

Magistrát hl. m. Prahy 358

Město Ostrov 100

Městská část Praha 7 342

Olomoucký kraj 6 934

Plzeňský kraj 1 862

Statutární město Brno 250

Statutární město Chomutov 230

Statutární město Karlovy Vary 245

Statutární město Kladno 411

Statutární město Liberec 265

Statutární město Olomouc 290

Statutární město Plzeň 669

Statutární město Ústí nad Labem 1 068

Středočeský kraj 3 179

Ústecký kraj 9 184

ostatní výnosy z místních rozpočtů 438

 
Nadace a nevládní organizace 33 547

Alliance 2015 637

ASIA Onlus 374

Česko-německý fond budoucnosti 386

Človek v ohrození 581

European Endowment for Democracy 216

Charities Aid Foundation of America 297

Charles Stewart Mott Foundation 3 336

Kobiety.lodz.pl 114

Nadace Albatros 1 049

Nadace O2 211

Nadace rozvoje občanské společnosti (NROS) 117

Nadační fond AVAST 4 020

Nadační fond Českého rozhlasu 207

OAK Foundation 376

OSI ASSISTANCE FOUNDATION (OSIAF) 2 136

ShelterBox 1 055

Silicon Valley Community Foundation 139

Stiftung EVZ 173

Swiss Solidarity 10 232

The Sigrid Rausing trust 2 123

Nadační fond Veolia 217

Pope for Ukraine 5 240

ostatní výnosy z nadací a NNO 311

 
VÝNOSY CELKEM 2 053 198
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ZPROSTŘEDKOVANÁ POMOC

V roce 2017 společnost Člověk v tísni zprostředkovala 

další pomoc v celkové výši 258 112 tis. Kč. 

Tyto prostředky nepředstavují pro organizaci náklady 

ani výnosy a nejsou proto obsaženy v účetních 

výkazech. Jedná se o potravinovou a materiální pomoc 

poskytnutou donory. Společnost Člověk v tísni se 

podílela na uvedené pomoci jako distributor konečným 

příjemcům. V následující přehledové tabulce je za 

každou zemi a za každého donora vyčíslena hodnota 

distribuované pomoci.

Země / Donor objem v tis. Kč

Kongo / The Food and Agriculture Organization (FAO)  505

Mongolsko / The Food and Agriculture Organization (FAO)
 110

Sýrie / World Food Programme (WFP) 203 227

Sýrie / Mercy Corps  31 393

Ukrajina / World Food Programme (WFP) 14 135

Ukrajina / United Nations High Commissioner for Refugees 
(UNHCR) 7 108

Ukrajina / Doctors of the World (MDM) 1 442

Ukrajina / Danish Refugee Council (DRC) 192

Celkem 258 112

NÁKLADY SPOLEČNOSTI 

Náklady 2017 v tis. Kč

 
ZAHRANIČNÍ PŮSOBENÍ V ROCE 2017 1 758 409

HUMANITÁRNÍ POMOC A ROZVOJ 1 693 222

Humanitární pomoc 878 953

Odolnost lidí a výživa 306 167

Sociální inkluze a ochrana 94 640

Vzdělávání a praktické dovednosti 130 814

Udržitelná obživa a životní prostředí 204 820

Dobré vládnutí 77 828

LIDSKÁ PRÁVA 65 187

Přímá pomoc perzekvovaným 15 435

Podpora občanské společnosti 33 147

Advokační aktivity na podporu lidských práv 16 605

 
PŮSOBENÍ V ČESKÉ REPUBLICE V ROCE 2017 159 729

VZDĚLÁVÁNÍ A OSVĚTA 81 317

Společné vzdělávání 41 539

Globální rozvojové vzdělávání 9 668

Migrace 2 116

Moderní československé dějiny 2 854

Aktivní občanství 7 320

Festival Jeden svět 17 820

SOCIÁLNÍ PRÁCE A PORADENSTVÍ 78 412

Spolupráce se samosprávami 1 560

Podpora dětí 14 046

Podpora rodin 62 806

 
OSTATNÍ 134 847

Fundraising a péče o dárce 18 323

Podpora, centrální režie a správa nemovitostí 116 524

 
CELKEM 2 052 985
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ZPRÁVA AUDITORA 
VČETNĚ ÚČETNÍ ZÁVĚRKY
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ROZVAHA K 31. 12. 2017 
(V celých tisících Kč)

číslo 
pol.

Stav 
k prvnímu dni 

účet.období

Stav 
k poslednímu dni 

účet. období

a b 1 2

A. Dlouhodobý majetek celkem 01 42 351 43 469

A. I. Dlouhodobý nehmotný majetek 
celkem

02 17 621 20 381

1. Nehmotné výsledky výzkumu 
a vývoje

(012) 03

2. Software (013) 04 15 572 15 970

3. Ocenitelná práva (014) 05 1 533 1 684

4. Drobný dlouhodobý nehmotný 
majetek

(018) 06 21 14

5. Ostatní dlouhodobý nehmotný 
majetek

(019) 07 151 1 672

6. Nedokončený dlouhodobý 
nehmotný majetek

(041) 08 217 1 041

7. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý 
nehmotný majetek

(051) 09 127

A. II. Dlouhodobý hmotný majetek 
celkem

10 74 048 80 661

1. Pozemky (031) 11 2 647 2 952

2. Umělecká díla, předměty a sbírky (032) 12

3. Stavby (021) 13 26 540 27 010

4. Samostatné movité věci  
a soubory movitých věcí

(022) 14 44 460 49 456

5. Pěstitelské celky trvalých porostů (025) 15

6. Dospělá zvířata a jejich skupiny (026) 16

7. Drobný dlouhodobý  
hmotný majetek

(028) 17 172 93

8. Ostatní dlouhodobý  
hmotný majetek

(029) 18

9. Nedokončený dlouhodobý  
hmotný majetek (stavby)

(042) 19 229 1 150

10. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý 
hmotný majetek

(052) 20

A. III. Dlouhodobý finanční majetek 
celkem

21 4 687 2 725

1. Podíly – ovládaná nebo ovládající 
osoba

(061) 22

2. Podíly – podstatný vliv (062) 23

3. Dluhové cenné papíry držené 
do splatnosti

(063) 24 4 687 2 725

4. Zápůjčky organizačním složkám (066) 25

číslo 
pol.

Stav 
k prvnímu dni 

účet.období

Stav 
k poslednímu dni 

účet. období

a b 1 2

5. Ostatní dlouhodobé zápůjčky (067) 26

6. Ostatní dlouhodobý finanční 
majetek

(069) 27

A. IV. Oprávky k dlouhodobému majetku 
celkem

29 –54 005 –60 298

1. Oprávky k nehmotným výsledkům 
výzkumu a vývoje

(072) 30

2. Oprávky k software (073) 31 –14 140 –15 169

3. Oprávky k ocenitelným právům (074) 32 –1 392 –1 533

4. Oprávky k drobnému 
dlouhodobému nehmotnému 
majetku

(078) 33 –21 –14

5. Oprávky k ostatnímu 
dlouhodobému nehmotnému 
majetku

(079) 34 –38 –255

6. Oprávky ke stavbám (081) 35 –3 857 –4 890

7. Oprávky k samostatným movitým 
věcem a souborům mov. věcí

(082) 36 –34 385 –38 344

8. Oprávky k pěstitelským celkům 
trvalých porostů

(085) 37

9. Oprávky k základnímu stádu 
a tažným zvířatům

(086) 38

10. Oprávky k drobnému 
dlouhodobému hmotnému majetku

(088) 39 –172 –93

11. Oprávky k ostatnímu 
dlouhodobému hmotnému majetku

(089) 40

B. Krátkodobý majetek celkem  41 693 928 689 155

B.I. Zásoby celkem 42 65 005 42 519

1. Materiál na skladě (112) 43 60 638 41 090

2. Materiál na cestě (119) 44

3. Nedokončená výroba (121) 45

4. Polotovary vlastní výroby (122) 46

5. Výrobky (123) 47 66 64

6. Mladá a ostatní zvířata a jejich 
skupiny

(124) 48 5

7. Zboží na skladě a v prodejnách (132) 49 38 139

8. Zboží na cestě (139) 50

9. Poskytnuté zálohy na zásoby (314) 51 4 258 1 226

B.II. Pohledávky celkem 52 98 023 134 806

1. Odběratelé (311) 53 8 873 7 806

2. Směnky k inkasu (312) 54

3. Pohledávky za eskontované cenné 
papíry

(313) 55

AKTIVA
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číslo 
pol.

Stav 
k prvnímu dni 

účet.období

Stav 
k poslednímu dni 

účet. období

a b 1 2

4. Poskytnuté provozní zálohy (314) 56 28 639 71 323

5. Ostatní pohledávky (315) 57 594 1 293

6. Pohledávky za zaměstnanci (335) 58 2 524 1 861

7. Pohledávky za institucemi soc.
zabezpečení a veř.zdr.pojištění

(336) 59

8. Daň z příjmu (341) 60 696 1 186

9. Ostatní přímé daně (342) 61

10. Daň z přidané hodnoty (343) 62

11. Ostatní daně a poplatky (345) 63

12. Nároky na dotace a ostatní 
zúčtování se státním rozpočtem

(346) 64

13. Nároky na dotace a ostatní 
zúčtování s rozpočtem orgánů 
územních samosprávných celků

(348) 65

14. Pohledávky za účastníky 
sdruženými ve společnosti

(358) 66

15. Pohledávky z pevných termínových 
operací a opcí

(373) 67

16. Pohledávky z vydaných dluhopisů (375) 68

17. Jiné pohledávky (378) 69 5 961 3 066

18. Dohadné účty aktivní (388) 70 50 736 48 271

19. Opravná položka k pohledávkám (391) 71

 B.III. Krátkodobý finanční majetek celkem 72 454 168 395 955

1. Peněžní prostředky v pokladně (211) 73 14 703 16 292

2. Ceniny (213) 74 6 4

3. Peněžní prostředky na účtech (221) 75 420 607 312 938

4. Majetkové cenné papíry 
k obchodování

(251) 76

5. Dluhové cenné papíry 
k obchodování

(253) 77

6. Ostatní cenné papíry (256) 78 7 544 7 492

7. Peníze na cestě (261) 79 11 308 59 229

 B.IV. Jiná aktiva celkem 81 76 732 115 875

1. Náklady příštích období (381) 82 4 393 4 665

2. Příjmy příštích období (385) 83 72 339 111 210

AKTIVA CELKEM 85 736 279 732 624

číslo 
pol.

Stav 
k prvnímu dni 

účet.období

Stav 
k poslednímu dni 

účet. období

a b 1 2

 A. Vlastní zdroje celkem 86 632 340 582 093

 A.I. Jmění celkem  87 630 789 581 880

1. Vlastní jmění (901) 88 35 662 34 983

2. Fondy (911) 89 595 124 546 905

3. Oceňovací rozdíly z přecenění 
finančního majetku a závazků

(921) 90 3 –8

 A.II. Výsledek hospodaření celkem 91 1 551 213

1. Účet výsledku hospodaření
(+/–963)

92 213

2. Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení
(+/–931)

93 1 551

3. Nerozdělený zisk, neuhrazená ztráta 
minulých let (+/–932)

94

 B. Cizí zdroje celkem 95 103 939 150 531

 B.I. Rezervy celkem   96 0 0

1. Rezervy (941) 97

 B.II. Dlouhodobé závazky celkem  98 203 842

1. Dlouhodobé úvěry (951) 99

2. Vydané dluhopisy (953) 100

3. Závazky z pronájmu (954) 101

4. Přijaté dlouhodobé zálohy (955) 102

5. Dlouhodobé směnky k úhradě (958) 103

6. Dohadné účty pasivní (389) 104

7. Ostatní dlouhodobé závazky (959) 105 203 842

 B.III. Krátkodobé závazky celkem 106 96 727 142 949

1. Dodavatelé (321) 107 50 171 73 466

2. Směnky k úhradě (322) 108

3. Přijaté zálohy (324) 109 539 578

4. Ostatní závazky (325) 110 406 1 136

5. Zaměstnanci (331) 111 14 862 17 889

6. Ostatní závazky vůči zaměstnancům (333) 112 503 1 356

7. Závazky k institucím sociál.
zabezpečení a veř.zdrav.pojištění

(336) 113 6 413 6 742

8. Daň z příjmů (341) 114

9. Ostatní přímé daně (342) 115 2 126 2 413

10. Daň z přidané hodnoty (343) 116 947 342

11. Ostatní daně a poplatky (345) 117 681 967

12. Závazky ze vztahu k státnímu 
rozpočtu

(346) 118 2 067 8 761

13. Závazky ze vztahu k rozpočtu 
orgánů územních samospráv. celků

(348) 119

PASIVA
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číslo 
pol.

Stav 
k prvnímu dni 

účet.období

Stav 
k poslednímu dni 

účet. období

a b 1 2

14. Závazky z upsaných nesplacených 
cenných papírů a podílů

(367) 120

15. Závazky k účastníkům sdruženým 
ve společnosti

(368) 121

16. Závazky z pevných termínových 
operací a opcí

(373) 122

17. Jiné závazky (379) 123 12 951 23 510

18. Krátkodobé úvěry (231) 124

19. Eskontní úvěry (232) 125

20. Vydané krátkodobé dluhopisy (241) 126

21. Vlastní dluhopisy (255) 127

22. Dohadné účty pasivní (389) 128 5 061 5 789

23. Ostatní krátkodobé finanční 
výpomoci

(249) 129

 B.IV. Jiná pasiva celkem  130 7 009 6 740

1. Výdaje příštích období (383) 131 6 450 6 347

2. Výnosy příštích období (384) 132 559 393

PASIVA CELKEM 134 736 279 732 624

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY K 31. 12. 2017
(V celých tisících Kč)

Název položky
číslo 

položky

Činnosti

hlavní hospodářská celkem

A. Náklady 01

A.I. Spotřebované nákupy 
a nakupované služby

02 605 407 1 888 607 295

1. Spotřeba materiálu, energie a ostatních 
neskladovaných dodávek

(501, 502, 503)

03 100 049 158 100 207

2. Prodané zboží (504) 04 112 371 483

3. Opravy a udržování (511) 05 3 747 630 4 377

4. Náklady na cestovné (512) 06 52 425 52 425

5. Náklady na reprezentaci (513) 07 4 552 4 552

6. Ostatní služby (518) 08 444 522 729 445 251

A.II. Změny stavu zásob vlastní 
činnosti a aktivace

09 2 0 2

7. Změna stavu zásob vlastní činnosti
(561, 562, 563, 564)

10 2 2

8. Aktivace materiálu, zboží 
a vnitroorganizačních služeb

(571, 572)

11 0

9. Aktivace dlouhodobého majetku
(573, 574)

12 0

A.III. Osobní náklady 13 375 466 1 588 377 054

10. Mzdové náklady (521) 14 310 447 1 240 311 687

11. Zákonné sociální pojištění (524) 15 64 753 348 65 101

12. Ostatní sociální pojištění (525) 16 41 41

13. Zákonné sociální náklady (527) 17 215 215

14. Ostatní sociální náklady (528) 18 10 10

A.IV. Daně a poplatky 19 4 571 90 4 661

15. Daně a poplatky
(531, 532, 538)

20 4 571 90 4 661

A.V. Ostatní náklady 21 1 041 577 32 1 041 609

16. Smluvní pokuty, úroky z prodlení, ostatní 
pokuty a penále

(541, 542)

22 638 638

17. Odpis nedobytné pohledávky (543) 23 792 7 799

18. Nákladové úroky (544) 24 5 5

19. Kurzové ztráty (545) 25 58 239 58 239

20. Dary (546) 26 677 321 677 321

21. Manka a škody (548) 27 352 3 355

22. Jiné ostatní náklady (549) 28 304 230 22 304 252
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Název položky
číslo 

položky

Činnosti

hlavní hospodářská celkem

A.VI. Odpisy, prod. majetek, tvorba 
a použití rezerv a opr. položek

29 20 102 0 20 102

23. Odpisy dlouhodobého majetku (551) 30 9 105 9 105

24. Prodaný dlouhodobý majetek (552) 31 239 239

25. Prodané cenné papíry a podíly (553) 32 9 928 9 928

26. Prodaný materiál (554) 33 830 830

27. Tvorba a použití rezerv a opravných 
položek

(556, 559)

34 0

A.VII. Poskytnuté příspěvky 35 1 755 0 1 755

28. Poskytnuté členské příspěvky a příspěvky 
zúčtované mezi organizačními složkami

(581, 582)

36 1 755 1 755

A.VIII. Daň z příjmů 37 0 507 507

29. Daň z příjmů (591) 38 507 507

Náklady celkem 39 2 048 880 4 105 2 052 985

B. Výnosy 40

B.I. Provozní dotace 41 0 0 0

1. Provozní dotace (691) 42 0

B.II. Přijaté příspěvky 43 12 264 0 12 264

2. Přijaté příspěvky zúčt. mezi 
organizačními složkami (681)

44 0

3. Přijaté příspěvky (Dary) (682) 45 12 264 12 264

4. Přijaté členské příspěvky (684) 46 0

B.III. Tržby za vlastní výkony a za zboží
(601, 602, 603, 604)

47 44 909 4 837 49 746

B.IV. Ostatní výnosy 48 1 979 927 2 1 979 929

5. Smluvní pokuty, úroky z prodlení, ostatní 
pokuty a penále

(641, 642)

49 84 84

6. Platby za odepsané pohledávky (643) 50 9 9

7. Výnosové úroky (644) 51 107 107

8. Kurzové zisky (645) 52 24 002 24 002

9. Zúčtování fondů (648) 53 1 797 105 1 797 105

10. Jiné ostatní výnosy (649) 54 158 620 2 158 622

B.V. Tržby z prodeje majetku 55 11 259 0 11 259

11. Tržby z prodeje dlouhodobého 
nehmotného a hmotného 
majetku (652)

56 632 632

12. Tržby z prodeje cenných papírů 
a podílů (653)

57 9 738 9 738

13. Tržby z prodeje materiálu (654) 58 826 826

Název položky
číslo 

položky

Činnosti

hlavní hospodářská celkem

14. Výnosy z krátkodobého 
finančního majetku (655)

59 2 2

15. Výnosy z dlouhodobého 
finančního majetku (657)

60 61 61

Výnosy celkem 61 2 048 359 4 839 2 053 198

 C. Výsledek hospodaření před 
zdaněním 62 –521 1 241 720

 D. Výsledek hospodaření po 
zdanění 63 –521 734 213

podpisový záznam statutárního orgánu: podpis osoby odpovědné za sestavení:

okamžik sestavení: 25. 6. 2018
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PŘÍLOHA K ÚČETNÍ ZÁVĚRCE KE DNI 31. 12. 2017

1. Obecné údaje

1.1. Centrála organizace – Česká republika

Název společnosti: Člověk v tísni, o. p. s.

Sídlo: Šafaříkova 635/24, 120 00 Praha 2

IČO: 25755277

DIČ: CZ25755277

Právní forma: obecně prospěšná společnost 

Datum vzniku o. p. s.: 16. dubna 1999

Registrace:  Společnost je zapsána v rejstříku obecně prospěšných společ-

ností, vedeném Městským soudem v Praze, oddíl O., vložka 119

Orgány společnosti ke dni 31. 12. 2017 jsou:

 správní rada: Kristina Taberyová – předsedkyně, Jan Pergler, Petr Jančárek 

 dozorčí rada:  Vlasta Lajčaková – předsedkyně, Václav Mazánek, Jan Urban

 ředitel o. p. s.:  Šimon Pánek  

 zakladatelé: Česká televize, Ing. Jaromír Štětina, Šimon Pánek 

Dne 13. března 2018 byla schválena změna statutu společnosti týkající se rozšíření správní 

rady o další 3 členy. Stejného dne byli zvoleni noví členové správní rady a jejich předseda. 

K datu sestavení účetní závěrky je ve složení:

 Jan Pergler – předseda, Kristina Taberyová, Petr Jančárek,

 Petr Kostohryz, Daniel Münich, Jana Straková

Obecně prospěšné služby k 31. 12. 2017:

 — organizace humanitární a rozvojové pomoci v zahraničí a tuzemsku

 —  poskytování pomoci politicky, rasově či jinak pronásledovaným osobám v zahraničí 

i tuzemsku

 — poskytování pomoci mladým novinářům a nezávislému tisku v zahraničí i tuzemsku

 — poskytování pomoci lokálním samosprávám a dalším lokálním organizacím

 — organizování pomoci menšinám v zahraničí i v tuzemsku

 — sociální poradenství

 — osvětová činnost

 — organizace seminářů a školení

 — organizování kulturních a sportovních akcí

 — poskytování sociálních služeb

 — komunitní plánování a organizování

 — organizace vzdělávacích a volnočasových aktivit dětí a mládeže

 —  podpora a provozování pracovně-terapeutických a resocializačních dílen včetně 

prodeje výrobků vyrobených v těchto dílnách v zahraničí i v tuzemsku

 — nakladatelská a vydavatelská činnost

 —  poskytování poradenství a pomoci v oblasti ochrany před diskriminací na základě 

pohlaví, rasového nebo etnického původu, náboženství, víry, světového názoru, 

zdravotního postižení, věku anebo sexuální orientace

 — působení v oblasti ochrany práv a oprávněných zájmů spotřebitelů

 — provozování multikulturního centra

 — vědecko-výzkumná činnost

Doplňková činnost:

Vedle základních činností, uvedených v předchozím odstavci tohoto článku, za jejichž účelem 

byla společnost založena, jsou dále předmětem činnosti i doplňkové činnosti, které společnost 

vykonává zásadně za úplatu. Těmito doplňkovými činnostmi se rozumí:

 — tvorba a distribuce audiovizuálních pořadů

 — reklamní činnost

 — zprostředkovatelská činnost v oblasti reklamy

 — výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1–3 živnostenského zákona

 — pronájem nemovitostí, bytů a nebytových prostor

 — hostinská činnost

Doplňkové činnosti společnost vykonává výhradně za účelem dosažení účinnějšího využití 

majetku a zároveň jejich výkonem nesmí být ohrožena kvalita, rozsah a dostupnost obecně pro-

spěšných služeb. Zároveň případný zisk z výkonu těchto doplňkových činností smí být použit 

pouze pro zkvalitnění a rozšíření činností obecně prospěšné společnosti.

Členové orgánů společnosti, tj. správní a dozorčí rady, neobdrželi za činnost v orgánech spo-

lečnosti žádnou odměnu. Společnost neposkytla členům statutárních orgánů žádnou zálohu 

nebo úvěr, ani neposkytla záruku za jejich závazky. Rodinní příslušníci členů orgánů nejsou 

v pracovněprávním ani obdobném vztahu vůči společnosti. Členové orgánů společnosti ani 

jejich rodinní příslušníci nepůsobí v orgánech žádných právnických osob, s nimiž by společnost 

uzavřela v předmětném období obchodní smlouvu nebo jiné smluvní vztahy, a nemají v těchto 

subjektech žádnou majetkovou účast.

1.2. Organizační složka v jiné zemi EU

Na základě rozhodnutí Ministerstva vnitra Slovenské republiky ze dne 2. 8. 2004 vznikla orga-

nizační složka společnosti na Slovensku, tato skutečnost byla zapsána v rejstříku neziskových 

organizací vedeném u obvodního úřadu v Prešově.

Název:  Člověk v tísni, o. p. s.

Sídlo:  Palešovo námestie 34, 053 04 Spišské Podhradie

IČO:  35562617

DIČ:  2021920923

Statutární zástupce:  Šimon Pánek

Předmět činností organizační složky je identický s činnostmi společnosti v České republice.
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V průběhu roku 2016 došlo k ukončení aktivit organizační složky společnosti na Slovensku. 

Veškerá aktiva i pasiva organizační složky byla převedena ke dni 12. 7. 2016 na partnerskou 

organizaci Človek v ohrození, n.o., se sídlem: Požiarnická 17, 08001 Prešov, IČO: 50082001, 

která byla založena společností Člověk v tísni, o. p. s. a zapsána do rejstříku neziskových 

organizací Slovenské republiky dne 5. 1. 2016.

2. Rozklad osobních nákladů za účetní období 1. 1. až 31. 12. 2017

Počet zaměstnanců, osobní náklady:
Přehled níže uvedených mzdových nákladů a počtů zaměstnanců dle jednotlivých států reflektuje pouze dlouhodobé pracovněprávní vztahy uzavřené na základě místních legislativ. V případě válečných a poválečných 
zemí, jako je např. Sýrie, kdy takový postup není možný, vykazujeme místní spolupracovníky jako dodavatele služeb.
Celkový počet osob, které pracovaly pro ČvT na stálých zahraničních misích je vyšší a je zobrazen v infografice výroční zprávy, která odráží průměrný počet pracovníků za celý kalendářní rok.

průměrný přepočtený 
stav zaměstnanců

hrubé mzdy celkem (Kč) průměrná hrubá  
měsíční mzda (Kč)

odvody do sociálních,  
zdravotních a dalších fondů (Kč)

Celkem  
osobní náklady (Kč)

Afghánistán 169‚67 22 523 200‚83 11 062‚26 22 523 200‚83
Angola 80‚33 9 880 647‚65 10 250‚06 713 311‚57 10 593 959‚22
Arménie 3‚00 617 484‚59 17 152‚35 617 484‚59
Bosna a Hercegovina od 1. 2. 2017 2‚00 419 214‚91 19 055‚22 111 519‚98 530 734‚89
DR Kongo 56‚75 6 654 011‚29 9 770‚94 387 775‚05 7 041 786‚34
Etiopie 119‚67 11 667 923‚87 8 125‚07 972 575‚52 12 640 499‚39
Filipíny 25‚00 5 331 282‚02 17 770‚94 211 321‚34 5 542 603‚36
Gruzie 26‚33 8 077 281‚08 25 564‚25 8 077 281‚08
Kambodža 56‚08 13 930 189‚62 20 699‚88 29 231‚58 13 959 421‚20
Kosovo 5‚50 1 312 703‚31 19 889‚44 132 584‚16 1 445 287‚47
Kostarika 5‚83 2 705 947‚27 38 678‚49 626 828‚95 3 332 776‚22
Irák 48‚91 17 600 796‚67 29 988‚97 17 600 796‚67
Moldávie 7‚58 1 996 297‚47 21 946‚98 757 683‚23 2 753 980‚70
Mongolsko 8‚25 1 618 236‚63 16 345‚82 213 017‚71 1 831 254‚34
Myanmar od 1. 7. 2017 23‚17 1 333 383‚02 9 591‚30 1 333 383‚02
Nepál 61‚67 8 814 188‚00 11 910‚42 8 814 188‚00
Srbsko 1‚92 178 805‚58 7 760‚66 16 964‚85 195 770‚43
Srí Lanka 1‚42 448 206‚14 26 303‚18 63 348‚66 511 554‚80
Turecko vyjma 1.9.–31. 10. 2017 35‚30 10 480 115‚71 29 688‚71 3 443 954‚45 13 924 070‚16
Ukrajina 170‚92 25 412 373‚21 12 389‚99 5 565 071‚52 30 977 444‚73
Zambie od 1. 9. 2017 12‚75 250 067‚53 4 903‚28 14 728‚86 264 796‚39

Celkem mise 13 259 917‚43 164 512 273‚83

Zaměstnanci v pracovním poměru z ČR a z EU 
zaměstnaní v ČR i zahraničí dle českého 
pracovního práva (včetně DPČ)

473‚37 153 667 141‚00 27 051‚98 52 107 054‚00 205 774 195‚00

z toho vedoucí pracovníci  
(členové výkonné rady)

10‚8 6 516 328‚00 50 280‚31 2 215 574‚00 8 731 902‚00

počet DPP celková částka vyplacených DPP

Dohody o provedení práce 2053 6 767 670‚00 6 767 670‚00

1.3. Založení nadační fondu

Na základě rozhodnutí Městského soudu v Praze vznikl ke dni 25. 6. 2015 nadační fond, 

jehož je společnost Člověk v tísni, o. p. s. spoluzakladatelem. Nadační fond je zapsán 

v nadačním rejstříku pod spisovou značkou N1251.

Název:  Prague Civil Society Centre, nadační fond

Sídlo:  Politických vězňů 1272/21, Nové Město, 110 00 Praha 1

IČO:  04190815

Cílem a účelem nadačního fondu je podpora občanské společnosti zejména v zemích 

bývalého Sovětského svazu vyjma zemí Evropské unie (Estonska, Litvy a Lotyšska).
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3. Informace o použitých účetních metodách, obecných účetních zásadách

Společnost zpracovává své účetní záznamy prostředky výpočetní techniky s využitím 

programového vybavení Microsoft Dynamics NAV 5.0 s nezbytnými úpravami pro potřeby 

společnosti. Zákaznické úpravy provedla firma AUTOCONT a. s.

Účetní doklady jsou archivovány v písemné podobě, a to v archivu písemností v sídle 

společnosti na adrese Šafaříkova 24, 120 00 Praha 2 a částečně v objektu vlastněném 

společností – Koněvova 182/1945, Praha 3.

U zahraničních misí, kde lokální legislativa vyžaduje uchovávání účetních písemností v zemi 

původu, jsou tyto písemnosti uchovávány v lokálních archivech v sídlech zahraničních 

poboček společnosti. Účetní záznamy jsou rovněž archivovány v elektronické podobě na 

samostatném serveru a současně na externím paměťovém médiu, které je uloženo mimo 

provozní místnosti společnosti. Pro uchovávání dokumentů společnosti slouží od roku 2011 

též DMS systém ELO.

Společnost vede účetnictví dle zákona č. 593/1991 Sb. o účetnictví, ve znění pozdějších 

předpisů, a prováděcí vyhlášky č. 504/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů (dále jen 

„účetní předpisy“).

3.1. Dlouhodobý hmotný, nehmotný majetek a finanční majetek

Dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek je majetek s dobou použitelnosti delší než jeden 

rok a od výše ocenění:

 — dlouhodobý hmotný majetek 40 000 Kč

 — dlouhodobý nehmotný majetek 60 000 Kč

 — technické zhodnocení dlouhodobého hmotného majetku 40 000 Kč

 — technické zhodnocení dlouhodobého nehmotného majetku 40 000 Kč

 — ocenitelná práva 60 000 Kč

 — základní stádo a tažná zvířata bez ohledu na výši pořizovací ceny

Stavby, pozemky a umělecká díla jsou považovány za dlouhodobý hmotný majetek bez 

ohledu na výši pořizovací ceny a dobu použitelnosti.

Dlouhodobý finanční majetek je majetek s dobou splatnosti delší než jeden rok bez ohledu 

na ocenění.

Dlouhodobý majetek se oceňuje pořizovací cenou tj. včetně vedlejších pořizovacích 

nákladů (dopravné, instalace, apod.), nebo v reprodukční pořizovací ceně (bezúplatně 

nabytý majetek).

Odpisování dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku je upraveno odpisovým 

plánem a společnost aplikuje rovnoměrný způsob odpisování. Pokud v individuálních 

případech není stanoveno jinak, doba odpisování dlouhodobého majetku vychází z níže 

uvedené tabulky:

popis majetku počet měsíců odpisování

software bez časového omezení 36
nehmotný majetek s časovým omezením dle délky platnosti licence
počítače a výpočetní technika 36
mobilní telefony a ostatní telekomunikační technika 24
ostatní neuvedený hmotný majetek 36
automobily a motocykly, pokud není stanoveno jinak 48
automobily a motocykly, pořízené v použitém stavu individuálně, zpravidla 24 nebo 36 měsíců
automobily a motocykly  
– Afghánistán a frontová linie Ukrajiny

individuálně, zpravidla 24 nebo 36 měsíců

automobily  
– Angola, Etiopie, Kongo, Jižní Súdán, Zambie

36

motocykly  
– Angola, Etiopie, Kongo, Jižní Súdán, Zambie

24

drony 24
ocenitelná práva 18
základní stádo a tažná zvířata 36

stavby včetně dočasných
individuálně (v současné době 360 měsíců 
nebo po předpokládanou dobu použití)

technické zhodnocení na pronajatém majetku
po dobu trvání nájemní smlouvy platné ve 
chvíli zařazení do užívání

technické zhodnocení na majetku uvedeném 
do užívání, který ještě nebyl odepsán *)

zbývající doba odepisování majetku, 
na kterém bylo technické zhodnocení 
provedeno

technické zhodnocení na majetku uvedeném 
do užívání, který byl již odepsán

nehmotný majetek – 18 měsíců
hmotný majetek – individuálně dle typu 
majetku

*) v individuálních případech může společnost rozhodnout, že po provedení technického zhodnocení 
se prodlouží doba odepisování do maximální výše, která je platná pro pořízení nového majetku

Drobný dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek pořízený do 31. 12. 2002 je evidován 

v majetku společnosti a je oceněn v pořizovací ceně. Tento majetek je zachycen na majetko-

vých účtech, kde bude evidován až do doby vyřazení z evidence.

Majetek pořízený po 1. 1. 2003, který nedosahuje shora uvedené výše ocenění a doba jeho 

využití je delší než 1 rok, se účtuje do nákladů společnosti při pořízení. Tento majetek je však po 

celou dobu užívání evidován v operativní evidenci a inventarizován.

V případě účtování odpisu majetku pořízeného z dotací a grantů nebo majetku darovaného se 

po zaúčtování odpisu proti účtu oprávek sníží výše vlastního jmění o částku odpisu a současně 

se zvýší účet jiné ostatní výnosy.

Od roku 2006 společnost nakupuje cenné papíry – dluhopisy s kuponem a dluhopisy bez 

kuponu (s úmyslem držet tyto dluhopisy do doby splatnosti). Společnost také nakupuje 

realizovatelné cenné papíry (podílové listy dluhopisových podílových fondů). V účetnictví 

společnosti jsou uplatňovány níže uvedené principy:

 —  nakoupené realizovatelné cenné papíry jsou vykázány v rámci krátkodobého finanč-

ního majetku. Realizovatelné cenné papíry k rozvahovému dni jsou přeceňovány na 

reálnou hodnotu, a rozdíl v ocenění je účtován na vrub nebo ve prospěch účtu 921 dle 

ČÚS č. 406 bodu 3.2.
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 —  dluhopisy jsou na konci rozvahového dne oceněny pořizovací cenou zvýšenou 

nebo sníženou o úrokové výnosy nebo náklady

 —  nabíhající kupónové výnosy a rozpouštění diskontů u dluhopisů, které nejsou do 

konce roku vypořádány, účtuje společnost jednou ročně

 —  při výpočtu časového rozlišení diskontu u cenných papírů (dluhopisy) držených 

do splatnosti společnost vychází při stanovení počtu dnů ode dne nákupu do doby 

splatnosti z konvence 30E/360 mezinárodního standardu.

 —  při vypršení splatnosti společnost účtuje prodej cenných papírů rozvahově, 

u cenných papírů vedených v cizí měně je současně proúčtován kurzový rozdíl 

vzniklý ke dni vypořádání

 —  cenné papíry (dluhopisy) znějící na cizí měnu, které nejsou do konce roku vypořá-

dány, jsou přepočítány kurzem k 31. 12. příslušného roku, tyto kurzové rozdíly jsou 

účtovány na účty skupiny 54 a 64.

 —  rozdělení cenných papírů na krátkodobé a dlouhodobé je provedeno k datu 

závěrky dle celkové doby „držení“ dluhopisu (tj. od nákupu do jejich splatnosti)

3.2. Zásoby

Nakupované zásoby jsou oceňovány pořizovací cenou, která obsahuje cenu pořízení zásob 

a náklady související s jejich pořízením.

Vlastní výrobky jsou oceňovány vlastními náklady (tj. přímé náklady a část nepřímých 

nákladů vztahujících se k výrobě).

Vlastní výrobky a zboží zakoupené za účelem dalšího prodeje jsou evidovány v samostat-

ném modulu sw Navision.

Operativní evidence je vedena u bezúplatně převzatých zásob a ostatních zásob určených 

pro humanitární a rozvojovou pomoc.

3.3. Peněžní prostředky a ceniny

Peněžní prostředky a ceniny jsou oceňovány jejich jmenovitými hodnotami.

Pro přijaté prostředky ze sbírek a vybraných vázaných darů (grantů) jsou zřízeny samo-

statné bankovní účty, na kterých jsou tyto prostředky evidovány a vykazovány.

3.4. Pohledávky

Pohledávky jsou oceňovány při vzniku jmenovitou hodnotou. Společnost nenabývá 

pohledávky postoupením od jiných subjektů.

3.5. Závazky

Závazky jsou oceňovány při vzniku jmenovitou hodnotou. Společnost nepřevzala závazky 

za jiné subjekty.

3.6. Používání cizí měny v účetnictví

3.6.1. Používání cizí měny v průběhu účetního období

V průběhu účetního období jsou pohledávky a závazky evidované v cizích měnách 

vyhlašovaných ČNB přepočítávány na českou měnu pevným měsíčním kurzem ČNB 

vyhlášeným 1. dne kalendářního měsíce po 14:30 hodině. V prvním pracovním dni do doby 

vyhlášení kurzu v 14:30, je použit kurz z minulého měsíce.

Pohledávky a závazky evidované v jiných cizích měnách, které ČNB nevyhlašuje denně, 

byly přepočítávány na českou měnu kurzem vyhlášeným ČNB jako kurzy ostatních měn 

mimo níže uvedené případy, kde za aktuální kurz je považován:

 —  kurz kubánského konvertibilního pesa (CUC), který je určován prostřednictvím 

kurzu k EUR vyhlášený Evropskou komisí (InforEuro) za daný měsíc a přepočtený 

k CZK

 —  kurz kubánského pesa (CUP), který je určován prostřednictvím kurzu k EUR 

vyhlášený Evropskou komisí (InforEuro) za daný měsíc a přepočtený k CZK

 —  kurz podněsterského rublu (PDR) k EUR, přepočtený k CZK vyhlášený Dniester 

Republican Bank jako první v měsíci

 —  kurz myanmarského kyatu (MMK), který je určován prostřednictvím kurzu k USD 

vyhlášený Central Bank of Myanmar za daný měsíc a přepočtený k CZK

 —  kurz syrské libry (SYP), který je určován prostřednictvím kurzu k USD vyhlášený 

Ministerstvem financí OSN za daný měsíc a přepočtený k CZK

 — kurz afghánského afghání (AFN) k EUR, přepočtený k CZK následujícím způsobem:

a/  vypočtený průměr z vyhlašovaných kurzů Afghánské národní banky k EUR 

v první pracovní den v měsíci

b/  výpočet směnného kurzu pro přepočet na měnu CZK: v čitateli vyhlášený kurz 

ČNB pro EUR, ve jmenovateli vypočtený průměr kurzů AFN k EUR

3.6.2. Používání cizí měny ke konci rozvahového dne

Kurzové rozdíly zjištěné ke konci rozvahového dne nebo k jinému okamžiku, ke kterému 

společnost sestavuje účetní závěrku se uvádějí podle povahy ve výkazu zisků a ztrát 

v položce „A.V.19 Kurzové ztráty“, nebo v položce „B.IV.8. Kurzové zisky“.

Hodnota finančních prostředků, závazků a pohledávek vykazovaných k 31. 12. 2017 

a evidovaných v cizí měně vyhlašované ČNB je přepočítána směnným kurzem ČNB 

platným ke dni 31. 12. 2017. Pokud cizí měna není vyhlašovaná ČNB denně, použije se kurz 

vyhlášený ČNB k 31. 12. 2017 jako kurzy ostatních měn mimo níže uvedené případy, kdy za 

kurz k 31. 12. 2017 se považuje:

 —  kurz kubánského konvertibilního pesa (CUC), který byl vypočten za dané účetní 

období k 31. 12. 2017

 —  kurz kubánského pesa (CUP), který byl vypočten za dané účetní období 

k 31. 12. 2017
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 —  kurz podněsterského rublu (PDR), který byl vypočten za dané účetní období 

k 31. 12. 2017

 —  kurz myanmarského kyatu (MMK), který byl vypočten za dané účetní období 

k 31. 12. 2017

 —  kurz syrské libry (SYP), který byl vypočten za dané účetní období k 31. 12. 2017

 —  kurz afghánského afghání (AFN), který byl vypočten za dané účetní období 

k 31. 12. 2017

3.7. Fondy a vlastní jmění

V souladu s účetními předpisy je ve fondech účtováno o veřejných sbírkách, které byly 

vyhlášeny dle zákona 117/2001 Sb., dále o zdrojích přijatých společností od jiných osob 

a společností za účelem bezúplatného plnění hlavního poslání společnosti: dotace, dary, 

vázané dary (granty), rezervní fond a fond provozních rezerv.

Na účtech vlastního jmění společnost účtuje o majetku pořízeném z prostředků grantů, 

o darovaném majetku a materiálu. Součástí zůstatku jsou také hospodářské výsledky do 

roku 2003.

Přehled významných dárců je součástí výroční zprávy společnosti.

Společnost člení fondy na vázané a volné:

 —  v případě vázaných fondů se jedná o takové fondy, jejichž použití především 

z hlediska účelu upravují podmínky poskytovatele, nebo je upravují jiné předpisy

 —  v případě volných fondů se jedná o takové fondy, jejichž použití je v kompetenci 

ČvT a buď není vázáno žádným dalším předpisem, eventuálně je takovým předpi-

sem použití vázáno jen velmi obecně.

Společnost vytvořila v účtovém rozvrhu v rámci účtové skupiny 91 (fondy) syntetické 

účty: 914 (fondy–nedokončený majetek), na tomto účtu je zachycena část prostředků 

fondů alokovaná ke krytí nedokončeného majetku k 31. 12. 2017; 919 (fondy–nepředané 

zásoby), na tomto účtu je zachycena část prostředků fondů alokovaná ke krytí nakou-

pených a nepředaných zásob k 31. 12. 2017. Čerpání (zúčtování) fondů zachycených na 

účtech 914 a 919 bude provedeno v dalším účetním období na základě fyzického předání 

zásob nebo dokončení majetku v souladu s příslušnými smlouvami.

Dne 20. 09. 2012 správní rada společnosti rozhodla o zřízení Fondu provozních rezerv. 

Fond je tvořen z čistého zisku společnosti po zdanění a na základě rozhodnutí správní rady 

o zaúčtování hospodářského výsledku. Prostředky z Fondu budou použity pro dofinanco-

vání projektů, pokud jejich hospodaření vykazuje ztrátu, kterou nelze pokrýt z projekto-

vých zdrojů, nebo na stabilitu, udržitelnost a rozvoj společnosti. Fond provozních rezerv je 

zachycen na účtu 917.
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DOPLŇUJÍCÍ ÚDAJE K ROZVAZE A VÝKAZU ZISKU A ZTRÁTY

4. Dlouhodobý majetek (v tis. Kč)

Veškeré dále uváděné číselné hodnoty jsou uváděny v tis. Kč, pokud není v textu stanoveno jinak.

4.1.1. Dlouhodobý majetek (v tis. Kč)

Dlouhodobý majetek – pořizovací cena – aktiva A. I. až A. III.

 
Stav  

k 31. 12. 2016
Přírůstek

Úbytek
Stav  

k 31. 12. 2017likvidace prodej darování
manka/

škody
přecenění 

majetku
zúčtování záloh 

/ zařazení

Nehmotný majetek 17 621 5 123 86 0 0 0 0 2 277 20 381

z toho:
software 15 572 477 79 15 970
ocenitelná práva 1 533 151 1 684
drobný nehmotný majetek 21 7 14
ostatní nehmotný majetek 151 1 521 1 672
nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek 217 2 974 2 150 1 041
poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný 
majetek

127 127 0

Hmotný majetek 74 048 19 245 1 216 1 211 394 206 0 9 605 80 661

z toho:
pozemky 2 647 313 8 2 952
umělecká díla, předměty a sbírky 0 0
budovy 26 540 470 27 010
automobily a motocykly 33 910 4 916 626 1 203 394 44 36 559
ostatní hmotný majetek (*) 10 550 3 020 547 126 12 897
drobný dlouhodobý hmotný majetek 172 43 36 93
nedokončený dlouhodobý hmotný majetek 
(stavby)

0 0

nedokončený dlouhodobý hmotný majetek 
(nezařazený majetek)

229 10 425 9 504 1 150

poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný 
majetek

0 101 101 0

Finanční majetek 4 687 1 382 0 3 344 0 0 0 0 2 725

z toho:
cenné papíry (**) 4 687 1 382 3 344 16 2 725

Celkem 96 356 25 649 1 302 4 555 394 206 0 11 781 103 767

Pozn.: * v řádku ostatní hmotný majetek – likvidace je zahrnuta také hodnota majetku, která byla použita na náhradní díly; **v řádku cenné papíry jsou ve sloupci úbytek – prodej vykázány i hodnoty vypořádání v době 
splatnosti pláště dluhopisu či kuponu dluhopisu.
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Dlouhodobý majetek – oprávky – aktiva A. IV.

Stav k 31. 12. 2016 Přírůstek
Úbytek

Stav k 31. 12. 2017
likvidace prodej darování manka/škody

Nehmotný majetek 15 591 1 466 86 0 0 0 16 971

z toho:

software 14 140 1 108 79 15 169
ocenitelná práva 1 392 141 1 533
drobný nehmotný majetek 21 7 14
ostatní nehmotný majetek 38 217 255

Hmotný majetek 38 414 7 932 1 216 1 203 394 206 43 327

z toho:
budovy 3 857 1 033 4 890
automobily a motocykly 27 024 5 044 626 1 203 394 44 29 801
ostatní hmotný majetek 7 361 1 855 547 126 8 543
drobný dlouhodobý hmotný majetek 172 43 36 93

Celkem 54 005 9 398 1 302 1 203 394 206 60 298

Dlouhodobý majetek – zůstatková cena

Stav k 31. 12. 2016 Stav k 31. 12. 2017

Nehmotný majetek 2 030 3 410

z toho:
software 1 431 801
ocenitelná práva 142 151
drobný nehmotný majetek 0 0
ostatní nehmotný majetek 113 1 417
nedokončený dlouhodobý nehmotný 
majetek

217 1 041

poskytnuté zálohy na dlouhodobý 
nehmotný majetek

127 0

Hmotný majetek 35 634 37 334

z toho:
pozemky 2 647 2 952
budovy 22 683 22 120
automobily a motocykly 6 886 6 758
ostatní hmotný majetek 3 189 4 354
drobný dlouhodobý hmotný majetek 0 0
nedokončený dlouhodobý hmotný 
majetek (stavby)

0 0

nedokončený dlouhodobý hmotný 
majetek (nezařazený majetek)

229 1 150

poskytnuté zálohy na dlouhodobý 
hmotný majetek

0 0

Finanční majetek 4 687 2 725

z toho:
cenné papíry 4 687 2 725

Celkem 42 351 43 469

4.1. Rozklad dlouhodobých cenných papírů – aktiva A. III. 3.

Počet ks (dluhopisu) 
k 31. 12. 2016

Hodnota v tis. Kč 
(podle ocenění v ÚZ) 

k 31. 12. 2016

Počet ks (dluhopisu) 
k 31. 12. 2017

Hodnota v tis. Kč 
(podle ocenění v ÚZ) 

k 31. 12. 2017
158 4 687 127 2 725

Jedná se zejména o státní dluhopisy vydávané kredibilními bankovními institucemi.
Společnost drží maximální konzervativní strategii investování.
Dlouhodobé cenné papíry spravuje za společnost ČSOB Asset Management, a. s., investiční 
společnost.

5. Krátkodobý majetek

5.1. Zásoby – aktiva B. I.

Zásoby (v tis. Kč) k 31. 12. 2016 k 31. 12. 2017

Materiál na skladě 60 638 41 090
Materiál na cestě 0 0
Výrobky 66 64
Zvířata 5 0
Zboží na skladě a v prodejnách 38 139
Poskytnuté zálohy na zásoby 4 258 1 226
Zboží na cestě 0 0

Zásoby celkem 65 005 42 519

Materiál na skladě tvoří především:
– nepředané zásoby v rámci humanitární a rozvojové pomoci, které budou v dalším období darovány
– nepředané zásoby v rámci lidskoprávních projektů, které budou v dalším období darovány
– publikace „Normalizace“ a knihy „Katalog příběhy bezpráví“ a „Moskva posílá tanky“
Výrobky představují zásoby knihy „(Ne)bolí“ a publikace „Mýty o soc. časech“.
Zvířata představují zejména psi a morče.
Zboží na skladě a v prodejnách tvoří výrobky v kavárně Langhans.
Poskytnuté zálohy na zásoby jsou tvořeny zálohami na zásoby v rámci humanitární a rozvojové 
pomoci zejména na Ukrajině a v Angole.
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5.2. Pohledávky (v tis. Kč) – aktiva B. II.

skutečnosti uvedené kurzívou se vztahují k roku 2017
stav 

k 31. 12. 2016
stav 

k 31. 12. 2017

Pohledávky z obchodního styku 38 106 80 422

z toho
pohledávky za odběrateli 8 873 7 806

pohledávky po lhůtě splatnosti více než 365 dnů 0 0
pohledávky po lhůtě splatnosti 181 až 364 dnů 7 2
pohledávky po lhůtě splatnosti 91 až 180 dnů 9 8
pohledávky po lhůtě splatnosti 0 až 90 dnů 4 056 1 069
pohledávky před uplynutím splatnosti 4 801 6 727

výše neuhrazených pohledávek k datu sestavení výkazů: 83
poskytnuté provozní zálohy 28 639 71 323
nejvýznamnější částky tvoří zálohy dodavatelům, kteří implementují dílčí části projektů 
především v Kambodži, Ukrajině, Mongolsku, Etiopii, Gruzii, Sýrii, Angole a České republice. 
Další významnou část tvoří zálohy na služby (elektřina, plyn, nájem) v České republice.
ostatní pohledávky 594 1 293
nejvýznamnější částky tvoří pohledávky vůči dodavatelům služeb,
za vydobropisovaná plnění, neuhrazené vratky z vyúčtovaných poskytnutých záloh 
a přeplatky

Pohledávky za zaměstnanci 2 524 1 861

zálohy na dlouhodobé neukončené služební cesty; poskytnuté provozní zálohy 
zaměstnancům, vyúčtované v roce 2018

Pohledávky za státním rozpočtem 696 1 186

zaplacené zálohy na DPPO 2017

Jiné pohledávky 5 961 3 066

nejvýznamnější část tvoří pohledávky z titulu nevyúčtovaných záloh poskytnutých 
partnerům v rámci jednotlivých společných projektů přijatých od Evropské komise. Přijaté 
zálohy na společné projekty evidujeme v rozvaze na ř. 123 Jiné závazky

Dohadné účty aktivní 50 736 48 271

Jedná se o dohady na výnosy k neuhrazeným grantům, kdy v roce 2017 společnost 
čerpala dle platné smlouvy, ale prostředky od donora nebyly k datu sestavení výkazů 
vyplaceny. Významnou část tvoří dohad na plnění projektů humanitární a rozvojové pomoci 
realizovaných v Afghánistánu, Iráku, Gruzii, Mongolsku, Ukrajině a České republice. Projekty 
jsou hrazené z prostředků Evropské komise, agentur OSN, z prostředků zahraničních vlád 
(USA, Moldávie) a neziskových organizací

Celkem pohledávky 98 023 134 806

5.3. Krátkodobý finanční majetek (v tis. Kč) – aktiva B. III.

Krátkodobý finanční majetek

k 31. 12. 2016 k 31. 12. 2017
Hotovost pokladny 14 703 16 292
Ceniny 6 4
Bankovní účty 420 607 312 938
Ostatní cenné papíry 7 544 7 492
Peníze na cestě 11 308 59 229

Celkem 454 168 395 955

5.3.1. Rozklad ostatních cenných papírů – aktiva B. III. 6.

Realizovatelné cenné papíry (podílové listy investičních fondů)

Počet ks  
k 31. 12. 2016

Hodnota v tis. Kč 
k 31. 12. 2016

Počet ks  
k 31. 12. 2017

Hodnota v tis. Kč 
k 31. 12. 2017

33 519 7 544 7 497 502 7 492

5.4. Jiná aktiva celkem (v tis. Kč) – aktiva B. IV.

stav k 31. 12. 2016 stav k 31. 12. 2017

Náklady příštích období 4 393 4 665

Významnou část tvoří náklady roku 2018 zaplacené v roce 2017 na pojištění a letenky.
Společnost zde účtuje výdaje běžného období, jež se týkají nákladů v příštím období.
Zúčtování nákladů příštích období na příslušný účet nákladů provede společnost v účetním období, 
s nímž náklady věcně souvisí.

Příjmy příštích období 72 339 111 210

Jedná se o smluvně zajištěné a obdržené příjmy prostředků v dalším účetním období pro projekty, 
které byly již částečně realizovány v roce 2017.
Nejvýznamnější část příjmů pochází od vlády USA prostřednictvím Department for International 
Development, a od WFP – organizace OSN zabývající se potravinovou bezpečností, dále od 
Evropské unie, britské a německé vlády.

Celkem jiná aktiva 76 732 115 875
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6. Vlastní jmění 

6.1. Vlastní jmění (v Kč) – pasiva A. I. 1.

účet 901 – Vlastní jmění
vlastní jmění minulých 

období
majetek z grantů nebo 

darovaný pro vlastní činnost
materiální dary Celkem

stav k 1. 1. 2017 8 176 418‚90 27 484 481‚82 1 500‚00 35 662 400‚72

zvýšení stavu hmotného majetku, přijaté materiální dary 3 895 272‚19 355 085‚63 4 250 357‚82
vyřazení hmotného majetku, odpisy, poskytnuté dary −4 574 427‚94 −355 085‚63 −4 929 513‚57

stav k 31. 12. 2017 8 176 418‚90 26 805 326‚07 1 500‚00 34 983 244‚97

navýšení vlastního jmění tvoří zejména: nákup generátorů (1 098 tis. Kč), polovina domu v Lázních Libverda prostřednictvím závěti (784 tis. Kč), pořízení aut v Zambii darováním (719 tis. Kč).
snížení vlastního jmění tvoří zejména odpisy majetku z grantů pro vlastní činnost (4 567 tis. Kč).

6.2. Fondy – účtová skupina 91 (v Kč) – pasiva A. I. 2.

V souladu s účetními předpisy je na fondech účtováno:

 — o veřejných sbírkách, které byly vyhlášeny dle zákona č. 117/2001 Sb.

 — o zdrojích přijatých společností od jiných subjektů za účelem plnění hlavního poslání společnosti: dary, dotace a vázané dary (granty)

 — tvorba a čerpání rezervního fondu

 — tvorba a čerpání fondu provozních rezerv

V případě vázaných fondů se jedná o takové fondy, jejichž použití především z hlediska účelu upravují podmínky poskytovatele, nebo je upravují jiné předpisy.

V případě volných fondů se jedná o takové fondy, jejichž použití je plně v kompetenci ČvT a buď není vázáno žádným dalším předpisem,  

nebo je takovým předpisem použití vázáno jen velmi obecně.

počáteční stav  
k 1. 1. 2017

zvýšení – přijaté 
prostředky, dary

snížení – čerpání, 
poskytnutí darů

vratky nevyčerpaných 
prostředků/korekce

zůstatek pro čerpání 
v roce 2018

CELKEM FONDY 595 124 142‚23 1 779 061 207‚31 1 799 774 724‚90 27 505 965‚76 546 904 658‚88

Z toho:

6.2.1. Fondy vázané
počáteční stav 

k 1. 1. 2017
zvýšení – přijaté 
prostředky, dary

snížení – čerpání, 
poskytnutí darů

vratky nevyčerpaných 
prostředků/korekce

zůstatek pro čerpání 
v roce 2018

Veřejné sbírky (číslo jednací / název sbírky)

S-MHMP/578034/2013
Postavme školu v Africe 2 306 254‚13 2 158 604‚72 1 987 640‚52 0‚00 2 477 218‚33
S-MHMP/352276/2013
Banát (Rumunsko) 24 619‚64 87 549‚00 71 161‚53 0,00 41 007‚11

Celkem veřejné sbírky 2 330 873‚77 2 246 153‚72 2 058 802‚05 0‚00 2 518 225‚44

počáteční stav 
k 1. 1. 2017

zvýšení – přijaté 
prostředky, dary

snížení – čerpání, 
poskytnutí darů

vratky nevyčerpaných 
prostředků/korekce

zůstatek pro čerpání 
v roce 2018

Dotace ze státního a místních rozpočtů, z EU a dotace ostatních zahraničních vlád

Dotace ze státního rozpočtu 4 889 545‚84 148 541 132‚00 141 316 808‚11 5 998 678‚96 6 115 190‚77
Dotace z místních rozpočtů 912 269‚00 43 520 849‚09 39 839 283‚04 3 576 215‚96 1 017 619‚09
Dotace z prostředků EU 229 861 334‚64 583 482 290‚14 594 666 746‚71 181 055‚85 218 495 822‚22
Dotace z operačních programů 33 597 434‚89 54 814 788‚98 62 867 676‚24 3 537 031‚32 22 007 516‚31
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Dotace z prostředků ostatních zahraničních vlád 65 288 369‚11 659 976 556‚65 649 390 263‚89 1 000 384‚27 74 874 277‚60
Dotace z prostředků Agentur OSN 28 567 244‚18 106 528 258‚95 107 465 637‚91 11 211 554‚95 16 418 310‚27

Celkem dotace 363 116 197‚66 1 596 863 875‚81 1 595 546 415‚90 25 504 921‚31 338 928 736‚26

počáteční stav 
k 1. 1. 2017

zvýšení – přijaté 
prostředky, dary

snížení – čerpání, 
poskytnutí darů

vratky nevyčerpaných 
prostředků/korekce

zůstatek pro čerpání 
v roce 2018

Fondy – vázané dary (granty)

Vázané dary (granty) – Nevládní neziskové organizace 11 285 769‚69 42 768 857‚47 31 066 058‚39 1 424 826‚38 21 563 742‚39

Celkem fondy (granty) 11 285 769‚69 42 768 857‚47 31 066 058‚39 1 424 826‚38 21 563 742‚39

počáteční stav 
k 1. 1. 2017

zvýšení – přijaté 
prostředky, dary

snížení – čerpání, 
poskytnutí darů

vratky nevyčerpaných 
prostředků/korekce

zůstatek pro čerpání 
v roce 2018

Ostatní fondy

Ostatní 24 987 643‚58 23 056 002‚18 25 606 330‚40 0‚00 22 437 315‚36
Dary nepeněžní 479 053‚37 2 248 901‚34 1 036 169‚78 0‚00 1 691 784‚93

Celkem ostatní fondy 25 466 696‚95 25 304 903‚52 26 642 500‚18 0‚00 24 129 100‚29

CELKEM VÁZANÉ FONDY 402 199 538‚07 1 667 183 790‚52 1 655 313 776‚52 26 929 747‚69 387 139 804‚38

6.2.2. Fondy volné
počáteční stav 

k 1. 1. 2017
zvýšení – přijaté 
prostředky, dary

snížení – čerpání, 
poskytnutí darů

vratky nevyčerpaných 
prostředků/korekce

zůstatek pro čerpání 
v roce 2018

Veřejné sbírky (číslo jednací / název sbírky)

S-MHMP/166354/2008
S-MHMP/204638/2011
S-MHMP/284758/2014
Dlouhodobá sbírka 
 Skutečná pomoc 48 645 607‚16 39 089 428‚44 49 783 536‚26 0,00 37 951 499‚34
S-MHMP/1230014/2012
Dlouhodobá humanitární sbírka
 Povodně v ČR
 Filipíny – tajfun Haiyan
 Povodně v Bosně a Hercegovině a Srbsku
 Sýrie a Irák
 Nepál
 Ukrajina
 knihovna v Mosulu

1 851 044‚19
215 226‚14

60 590‚47
9 501 013‚89
7 733 900‚04
2 638 521‚67

0‚00

45 072‚00
27 903‚42

0,00
3 171 965‚92

473 060‚44
791 956‚69
191 361‚94

 
831 524‚61
222 840‚99

60 590‚47
10 941 406‚23

3 679 289‚78
1 267 808‚09

1 505‚67

0‚00
0‚00
0,00
0‚00
0‚00
0‚00
0‚00

1 064 591‚58
20 288‚57

0‚00
1 731 573‚58
4 527 670‚70
2 162 670‚27

189 856‚27
S-MHMP/1551858/2014
Lepší škola pro všechny 3 995 381‚47 7 094 935‚05 2 347 623‚86 0,00 8 742 692‚66

Celkem veřejné sbírky 74 641 285‚03 50 885 683‚90 69 136 125‚96 0‚00 56 390 842‚97
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počáteční stav 
k 1. 1. 2017

zvýšení – přijaté 
prostředky, dary

snížení – čerpání, 
poskytnutí darů

vratky nevyčerpaných 
prostředků/korekce

zůstatek pro čerpání 
v roce 2018

Ostatní fondy

Fond tvořený z prostředků: Charles Stewart Mott 
Foundation, The Ford Foundation, Šimon Pánek – cena 
Qudriga, cena Unilever – nákup cenných papírů 9 676 718‚09 158 933‚00 0,00 576 218‚07 9 259 433‚02
Klub přátel 81 768 699‚52 51 251 377‚08 53 488 329‚46 0‚00 79 531 747‚14
Rezervní fond a fond provozních rezerv  
(tvořené ze zisků minulých let) 21 417 021‚62 1 550 813‚64 15 079 811‚23 0‚00 7 888 024‚03
Ostatní 5 420 879‚90 8 030 609‚17 6 756 681‚73 0‚00 6 694 807‚34

Celkem ostatní fondy 118 283 319‚13 60 991 732‚89 75 324 822‚42 576 218‚07 103 374 011‚53

CELKEM VOLNÉ FONDY 192 924 604‚16 111 877 416‚79 144 460 948‚38 576 218‚07 159 764 854‚50

7. Výsledek hospodaření

7.1. Hospodářský výsledek a výpočet daně k 31. 12. 2017

Výsledek hospodaření společnosti za rok 2017 je účetní zisk ve výši 213 tis. Kč 

(po zdanění).

Ve výkazu zisků a ztrát jsou uvedeny výnosy a náklady na:

 —  realizaci činností, které jsou v souladu s posláním společnosti – ve sloupci hlavní 

činnost

 — realizaci doplňkové činnosti – ve sloupci hospodářská činnost

V souladu se zákonem č. 248/1995 Sb., o obecně prospěšných společnostech, jsou 

náklady a výnosy spojené se správou obecně prospěšné společnosti evidovány v účetnic-

tví společnosti odděleně ve střediskovém členění.

Daňová povinnost za zdaňovací období roku 2017 na dani z příjmů právnických osob je ve 

výši 507 tis. Kč. Společnost využila možnosti osvobození dle § 20 odst. 7 zákona o daních 

z příjmů č. 586/1992 Sb.

Výpočet daně z příjmů právnických osob

Výnosy celkem 2 053 198 556‚97
Náklady celkem (mimo 591) 2 052 478 234‚18
Výsledek hospodaření před zdaněním 720 322‚79
Úprava základu daně 3 690 454‚03

Základ daně celkem 4 410 776‚82

Snížení základu daně dle § 20 ZDP 1 000 000‚00
Konečný základ 3 410 776‚82
Základ daně po zaokrouhlení 3 410 000‚00
Daň 19 % 647 900‚00
Sleva na dani 140 820‚00

Daň 19 % po započítané slevě 507 080‚00

V roce 2016 bylo uplatněno snížení základu daně dle § 20 v rámci přiznání daně z příjmů 

ve výši 1 000 000 Kč. Prostředky získané dosaženou úsporou daňové povinnosti podle 

§ 20 zákona č. 586/1992 Sb. z minulých let, byly použity ke krytí nákladů prováděných 

nepodnikatelských činností v roce 2017.

7.2. Schválení účetní závěrky za rok 2016

Správní rada na svém zasedání v červnu 2017 schválila účetní závěrku společnosti za účetní 

období roku 2016, ve kterém byl vykázán zisk po zdanění ve výši 1 550 813‚64 Kč, který 

byl v souladu s rozhodnutím správní rady dne 28. 06. 2017 převeden do Fondu provozních 

rezerv společnosti.
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8. Cizí zdroje

8.1. Závazky (v tis. Kč) B.III.
stav 

k 31. 12. 2016
stav 

k 31. 12. 2017
skutečnosti uvedené kurzívou se vztahují k roku 2017

Závazky z obchodních vztahů celkem 51 116 75 181

z toho závazky k dodavatelům 50 171 73 466
závazky po lhůtě splatnosti více než 365 dnů 0 1 413
závazky po lhůtě splatnosti 181 až 364 dnů 134 10 192
závazky po lhůtě splatnosti 91 až 180 dnů 206 2 022
závazky po lhůtě splatnosti 0 až 90 dnů 5 563 15 975
závazky před uplynutím doby splatnosti 44 268 43 864

výše neuhrazených závazků k datu sestavení výkazů: 9 906
přijaté zálohy 539 578
jedná se o zálohy a kauce přijaté od nájemníků bytového domu v ul. Koněvova
ostatní závazky 406 1 136

jedná se především o zádržné při nákupu stavebních prací 
v Etiopii a Kambodži

354 491

ostatní (dobropisy, přeplatek přijaté zálohy) 52 645

Závazky vůči zaměstnancům 15 365 19 245

výše neuhrazených závazků k datu sestavení výkazů: 134

Závazky k instituci sociálního zabezpečení (Česká republika) 3 537 4 216

k datu sestavení výkazů nejsou závazky po splatnosti

Závazky k institucím zdravotního pojištění (Česká republika) 1 521 1 815

k datu sestavení výkazů nejsou závazky po splatnosti

Závazky k institucím sociálního a zdravotního pojištění 1 355 711

Angola, Bosna, Etiopie, Filipíny, DR Kongo, Kambodža, Kostarika,  
Moldávie, Mongolsko, Nepál, Srbsko, Ukrajina, Zambie

k datu sestavení výkazů nejsou závazky po splatnosti

Závazky ke státnímu rozpočtu (Česká republika) 4 203 10 492

Jedná se především o vratky nevyčerpaných částí dotací ze státního rozpočtu a daň ze závislé
činnosti za zaměstnance.
výše neuhrazených závazků k datu sestavení výkazů: 0

Závazky ke státnímu rozpočtu 1 618 1 991

Afghánistán, Angola, Arménie, Myanmar, Bosna, DR Kongo, Etiopie, Filipíny, Gruzie, Irák, Jižní 
Súdán, Kambodža, Kosovo, Kostarika, Moldávie, Mongolsko, Nepál, Srbsko, Turecko, Ukrajina, 
Zambie

Jedná se především o daň ze závislé činnosti a odvody ostatních daní.
výše neuhrazených závazků k datu sestavení výkazů: 25

Jiné závazky 12 951 23 510

Většinu tvoří přijaté zálohy od Evropské komise, které jsou určené pro partnery v rámci 
společných projektů.
Formou záloh jsou tyto prostředky předávány partnerům jednotlivých projektů.
Po schválení dílčího vyúčtování Evropskou komisí jsou přijaté i poskytnuté zálohy vzájemně 
zúčtovány.
Související poskytnuté zálohy partnerů jsou evidovány na ř. 69 rozvahy – jiné pohledávky

Dohadné účty pasivní (elektřina, plyn, dodávky tepla, vodné 
a stočné)

5 061 5 789

Jedná se o náklady účetního období, které dosud nebyly společnosti vyúčtovány (fakturovány).

Celkem závazky 96 727 142 949

8.2. Jiná pasiva celkem (v tis. Kč) – pasiva B. IV.
stav k 31. 12. 2016 stav k 31. 12. 2017

Výdaje příštích období 6 450 6 347

Prostřednictvím tohoto účtu společnost účtuje náklady, jež s běžným účetním obdobím souvisí, 
avšak výdaj byl uskutečněn v období následujícím. Jedná se zejména o náklady partnerů, 
cestovní náhrady zaměstnanců a náklady na audit projektů.

Výnosy příštích období 559 393

Celkem jiná pasiva 7 009 6 740

9. Výkaz zisku a ztráty – náklady

Položka A.I.6 „ostatní služby“ vykazuje hodnotu 445 251 tis. Kč, obsahuje zejména nákupy 

od dodavatelů služeb v rámci realizace projektů zejména v zahraničí, se zaměřením na 

podporu školství a zdravotnictví, sociální služby, zlepšení přístupu k vodě a zlepšení 

hygienických podmínek, zajištění zdrojů obživy, na boj s chudobou a ochranu životního 

prostředí a náklady na pronájem a provoz kanceláří.

Položka A.V.20 „dary“ vykazuje hodnotu 677 321 tis. Kč, obsahuje zejména finanční dary 

a darovaný materiál, poskytnuté v rámci aktivit humanitární a rozvojové pomoci především 

v Sýrii, na Ukrajině, v Nepálu, Iráku a v Gruzii. Finanční dary a darovaný materiál byly 

použity na zajištění ubytování, stravy a přezimování pro obyvatele ve válečných zónách 

a vnitřní uprchlíky zejména v Sýrii, Iráku a na Ukrajině a po zemětřesení v Nepálu.

Položka A.V.22 „jiné ostatní náklady“ vykazuje hodnotu 304 252 tis. Kč, obsahuje zejména 

vynaložené náklady partnerů v rámci realizace společných projektů prostřednictvím 

„partnership agreement“.

10. Výkaz zisku a ztráty – výnosy

Položka B.III. „Tržby za vlastní výkony a za zboží“ vykazuje hodnotu 49 746 tis. Kč, obsahuje 

zejména tržby za služby spojené s distribucí potravin a materiálu v Sýrii a zajištění přístupu 

k pitné vodě pro obyvatele v Etiopii.

Položka B.IV.9. „Zúčtování fondů“ vykazuje hodnotu 1 797 105 tis. Kč, obsahuje výnosy 

související s použitím prostředků fondů uváděných v položce pasiv rozvahy A.I.2. „Fondy“ 

na hlavní činnost společnosti.

Položka B.IV.10. „Jiné ostatní výnosy“ vykazuje hodnotu 158 622 tis. Kč a souvisí opět 

s hlavní činností společnosti, obsahuje zejména dohady na výnosy k dosud neuhrazeným 

grantům, kdy v roce 2017 společnost čerpala dle platné smlouvy, ale prostředky od donora 

nebyly k datu sestavení výkazů vyplaceny; dále se jedná o smluvně zajištěné a obdržené 
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příjmy prostředků v dalším účetním období pro projekty, které byly již částečně realizo-

vány v roce 2017.

11. Odměna auditorské společnosti

Za povinný audit roční účetní závěrky za rok 2017 náleží auditorské společnosti odměna 

ve výši 455 tis. Kč. Za jiné ověřovací služby bylo auditorskou společností v roce 2017 

fakturováno celkově 136 tis. Kč, za poradenskou činnost 59 tis. Kč.

12. Další významné skutečnosti

Dne 24. 11. 2017 uzavřela společnost s Československou obchodní bankou a. s. smlouvu 

o kontokorentním úvěru s úvěrovým limitem 20 000 tis. Kč. Úvěr nebyl k rozvahovému dni 

čerpán. V návaznosti na tuto smlouvu byla uzavřena zástavní smlouva dne 27. 11. 2017.

Předmětem zástavy jsou nemovitosti uvedené na LV 239, katastrální území Žižkov, obec 

Praha.

Stejnou bankou byly v roce 2017 poskytnuty bankovní záruky:

 — dne 30. 11. 2017 na částku 1 730 787‚30 EUR (datum platnosti do 27. 5. 2019),

 — dne 19. 12. 2017 na částku 735 831 EUR (datum platnosti do 16. 11. 2020).

Jiný majetek společnosti, než výše uvedený, není zatížen zástavním právem.

Společnost neeviduje žádné další závazky neuvedené v účetní závěrce.

Po rozvahovém dni a do data sestavení účetní závěrky nenastaly žádné další události, které 

by významným způsobem ovlivnily vykázané hodnoty majetku a závazků, finanční situaci 

a hospodářský výsledek společnosti v účetní závěrce k datu 31. 12. 2017.

V Praze dne 25. 6. 2018

Vyhotovila:  Šimon Pánek

Anna Spružinová ředitel

hlavní účetní Člověk v tísni, o. p. s.
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PŘEHLED O PENĚŽNÍCH TOCÍCH  
(CASH FLOW)
KE DNI 31. PROSINCE 2017 

(V celých tisících Kč)

běžné účetní období minulé účetní období

P. Stav peněžních prostředků na začátku účetního období 454 168 387 583

PENĚŽNÍ TOKY Z HLAVNÍ VÝDĚLEČNÉ ČINNOSTI
Z. Hospodářský výsledek před zdaněním za účetní jednotku jako celek 720 2 384

A.1. Úpravy o nepeněžní operace 9 453 14 872

A.1.1. Odpisy stálých aktiv 9 171 14 425
A.1.2. Změna stavu rezerv a opravných položek 0 0
A.1.3. Zisk (–) ztráta (+) z prodeje stálých aktiv –404 –649
A.1.4. Vyúčtované nákladové a výnosové úroky –102 –108
A.1.5. Případné úpravy o ostatní nepeněžní operace 788 1 204
A.1.6. Darovaný majetek (stavby)

A.* Čistý peněžní tok z provozní činnosti před zdaněním, změnami 
pracovního kapitálu, finančními a mimořádnými položkami

10 173 17 256

A.2. Změna potřeby pracovního kapitálu –7 800 19 096

A.2.1. Změna stavu pohledávek a aktivních účtů časového rozlišení –76 239 9 456
A.2.2. Změna krátkodobých závazků a pasivních účtů časového rozlišení 45 953 –27 604
A.2.3. Změna stavu zásob 22 486 37 244

A.2.4.
Změna stavu krátkodobého finančního majetku, který není zahrnut 
do peněžních prostředků

0 0

A.** Čistý peněžní tok z provozní činnosti před zdaněním, finančními a 
mimořádnými položkami

2 373 36 352

A.3. Zaplacené úroky s výjimkou kapitalizovaných úroků –5 –1
A.4. Přijaté úroky 107 109

A.5.
Zaplacená daň z příjmů za běžnou činnost a doměrky daně za 
minulá období

–993 –1 529

A.*** Čistý peněžní tok z provozní činnosti 1 482 34 931

PENĚŽNÍ TOKY Z INVESTIČNÍ ČINNOSTI

B.1. Nabytí stálých aktiv –13 855 –9 523

B.1.1. Nabytí dlouhodobého hmotného majetku –9 632 –7 245
B.1.2. Nabytí dlouhodobého nehmotného majetku –2 847 –1 110
B.1.3. Nabytí dlouhodobého finančního majetku –1 376 –1 168
B.2.1 Příjmy z prodeje hmotných a nehmotných stálých aktiv 632 723
B.2.2 Příjmy z dlouhodobého finančního majetku 3 338 839

B.*** Čistý peněžní tok vztahující se k investiční činnosti –9 885 –7 961

PENĚŽNÍ TOKY Z FINANČNÍ ČINNOSTI

C.1. Změna stavu dlouhodobých závazků 639 203

C.1.1. Snížení nebo zvýšení dlouhodobých úvěrů 0 0
C.1.2. Snížení nebo zvýšení ostatních dlouhodobých závazků 639 203

C.2. Zvýšení nebo snížení vlastních zdrojů z vybraných operací –50 449 39 412

C.2.1. Změny stavu jmění –2 230 –14 285
C.2.2. Změny stavu fondů –48 219 53 697

C.*** Čistý peněžní tok vztahující se k finanční činnosti –49 810 39 615

F. Čisté zvýšení nebo snížení peněžních prostředků –58 213 66 585

R. Stav peněžních prostředků na konci účetního období 395 955 454 168





DĚKUJEME VŠEM NADACÍM, FIRMÁM I SOUKROMÝM DÁRCŮM ZA PODPORU V ROCE 2017

ZVLÁŠTNÍ 
PODĚKOVÁNÍ

PODPORA
1 000 000 Kč

a více

PODPORA
500 000 Kč

a více

DVOŘÁKOVÁ HANA

PETR A JINDRA SÝKOROVI

Zvláštní poděkování  
za dlouhodobou podporu patří  

ANNĚ, JANĚ HELEN a ANTONÍNU 
ŠVEHLOVÝM.

FRYC ONDŘEJ

MALÝ LIBOR

WINKLER LIBOR

   cmyk: 25 / 100 / 100 / 0  Pantone 1805 

Pantone 032cmyk: 0 / 100 / 100 / 0



PODPORA
100 000 Kč

a více

PODPORA
50 000 Kč

a více

Děkujeme tímto dalším tisícům dárců, kteří zde z důvodu 
nedostatku místa nemohou být uvedeni. Pro naši práci jsou 
naprosto klíčoví, ať již přispěli jednorázově, či jsou pravidelnými 
podporovateli prostřednictvím Klubu přátel Člověka v tísni nebo 
sbírky Skutečná pomoc.

Děkujeme všem jednotlivcům a firmám za jejich nefinanční 
pomoc ve formě služeb a materiálu, které nám poskytují zdarma 
či s výraznou slevou. Jejich podpora je v mnoha případech 
zásadní a výrazně usnadňuje naši práci.

BAOL, s. r. o.

Bayer Pavel

Benefit Management, s. r. o.

Bloomberg LP

Česko-německý fond budoucnosti

Emma má bazar z. s.

ENED Steel s.r.o

Filmprint Digital

Barbara a Josef Grossovi

Heureka Shopping s. r. o.

Holík International, s. r. o.

HP Inc

Interchange

ITALINOX, s. r. o.

Klauz Marek

KLIMAK, s. r. o.

Knapp Petr

Kofola a. s.

LMC s. r. o. 

LOGIS a. s.

MEDAC, spol. s r. o.

MMS Communication Czech Republic s. r. o.

Nadace O2

Nadační fond rodiny Orlických

Nečesal Karel, Ing.

Novotná Kamila

O2 Czech Republic a. s.

OPTREAL, s. r. o.

PentaGen, s. r. o.

Klára a Petr Plačkovi

PRESSENTECHNIK, s. r. o.

SEKNE, spol. s r.o.

SERVISTEK s. r. o.

Sonberk, a. s.

Starosta Jaroslav

Suchá Iva

Tichý Tomáš

Vrátný Tomáš

Wolfram Jan

Zeelandia spol. s r. o.

4 D Production s. r. o.

Accace s. r. o.

ALBI Česká republika a. s.

Apex Central Europe, s. r. o.

AutoCont CZ a. s.

Blue Events, s. r. o.

BOKI robotizované systémy s. r. o.

Cink Roman Filip

Coufal Jan

Český Aeroholding, a. s.

East Port Praha s. r. o.

Easy Software s. r. o.

Graphic House s. r. o.

HAVIT, s. r. o.

Helus Jakub

Hraba Michal

Chlumská Milena

Isolit-Bravo, spol. s r. o.

James Cook Languages s. r. o.

Janov Marián

Jazzmil s. r. o.

Jourová Věra

KASPER KOVO s. r. o.

Radka a Jan Krafkovi

Krejčí Radek

Kuchař Jaroslav

Kvapil Josef

Linet spol. s r. o.

MarketUP s. r. o.

Maršálek Lukáš

Nadační fond Albert

ORBIT MERRET, spol. s r. o.

Pech Dalibor

Pokorný Martin

Polášek Rostislav

Portál, s. r. o.

Potravinová banka v Olomouckém kraji, z. s.

Pavlína Rieselová, David a Thomas Walther

Sitár Jakub

Sochor Rudolf

Sukeník Milan (Okrasná školka)

Synergit s. r. o.

Štulc Petr

Trading M&K, a. s.

Vetnemo s. r. o.

VEXTA a. s.

Víškovi

Petra a Jan Walterovi

Zlatohlávek Jaroslav
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V Nepálu podporujeme místní ženy a dívky, aby dokázaly hájit svá práva a dosáhly rovnoprávného postavení ve společnosti.  

Místní obyvatelé tuto pomoc vítají. Foto: Sajana Shrestha

foto na zadní straně obálky: 

Nově působíme také v Západní provincii Zambie, kde se společně s místními lidmi snažíme zlepšit zemědělské postupy.  

Cílem je, kromě zvýšení produkce, především snížení podvýživy u dětí a těhotných a kojících žen. Foto: Tereza Hronová
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Extrémní mrazy dzud, které opakovaně zasáhly Mongolsko, postihly především místní pastevce. 

Aby si udrželi své živobytí, dostali od nás finanční podporu a krmivo a vitaminy pro svůj dobytek. Foto: Tatiana Gavyuk



VĚŘÍTE, ŽE POMÁHAT DRUHÝM MÁ SMYSL?

PODPOŘTE NÁS!
clovekvtisni.cz/klub


