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V Bangladéši mimo jiné zlepšujeme hygienické podmínky v přeplněných uprchlických 

táborech, kde žije i tato matka tří dětí se svou rodinou. Foto: Danielle Preiss
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SOCIÁLNÍ PRÁCE 
A PORADENSTVÍ 

Provozovali jsme 9 regionálních 

poboček, které nabízely sociální služby 

a poradenství ve zhruba 50 městech. 

Pomohli jsme 7 200 lidem při řešení 

problémů s dluhy, zaměstnáním, vzděláním 

či bydlením, z toho 40 % tvořily děti 

a mladí lidé. 2 100 lidem jsme 

pomohli s dluhy. 

Více na str. 52–59 

VZDĚLÁVÁNÍ 
Do programu Jeden svět na školách, 

určeného zejména žákům a studentům, 

se zapojilo 3 104 škol. 

Z audiovizuálního portálu jsns.cz bylo 

spuštěno 33 500 fi lmů a staženo více 

než 38 800 metodických materiálů. 

Více na str. 48–49 

V rámci programu Varianty, který 

podporuje zejména učitele, jsme vyškolili 

1 480 pedagogů. 3 467 žáků 

a studentů spolupracovalo na školních 

projektech. Celkem se zapojilo 170 škol. 

Více na str. 42–45 

JEDEN SVĚT 
Jeden svět, největší festival 

dokumentárních fi lmů o lidských právech 

na světě, navštívilo 124 177 diváků 

ve 37 městech po celé ČR. 

Více na str. 50–51

AKTIVITY ČLOVĚKA V TÍSNI V ČESKÉ REPUBLICE V ROCE 2018
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Vážené dámy, pánové, milí přátelé,

děkuji Vám, že věnujete chvíli času zprávě o tom, jak pracujeme. Jsme veřejnou službou, naše 

legitimita vychází z hodnot, aktivity a práce stovek lidí, kteří Člověka v tísni (ČvT) tvoří, z objektivních 

potřeb doma i v zahraničí, z podpory desítek tisíc individuálních dárců i velkých donorů – vlád 

a mezinárodních institucí, které mají za to, že dokážeme problémy řešit, a proto nám svěřují své 

fi nanční prostředky.

Svět je rozkolísaný více než v minulých dekádách. Tendence věřit populistům i pocit, že budoucnost 

je nejistá, ovlivňuje mnohé podstatněji, než jsme si dovedli představit. Tyto jevy ústí mnohdy 

v přesvědčení, že je třeba myslet spíše na sebe a že košile je bližší než kabát. Kdy jindy bychom se 

však měli opřít o hodnoty humanismu, o to, že sociálně vnímat a konat, hájit lidská práva a svobody, 

být solidární a pomáhat je tím nejdůležitějším pokrokem svobodných společností. V pohádkách, 

které nám četli rodiče, je kladným hrdinou ten, kdo se dělí, kdo pomůže, kdo nemyslí jen na sebe. 

A byla by chyba na pohádky zapomínat…

Hodnoty, které nás vedou, otevřenost a kritická zpětná vazba, víra v lidská práva, svobody a důstojnost, 

jsou vodítkem, které nám pomáhá stát si za svým. Za tím, že ti, kteří potřebují pomoc a podporu, 

ji mají dostat, že sobectví a sebezahleděnost jen polarizují, že dělit se je nejen správné, ale také 

obohacující. 

Snažíme se proto v České republice pomáhat v těžkých tématech sociálního vyloučení, předlužení 

rodin, (ne)inkluzivity ve vzdělávání, v boji proti dezinformacím a negativní mobilizaci, proti egoismu 

a cynismu. Ve světě pokračujeme v práci v řadě největších a nejtěžších krizí i v dlouhodobé rozvojové 

práci, stejně jako v podpoře aktivních lidí, kteří se nechtějí smířit s diktátorským či autoritativním stylem 

rozhodování a věří, že státy, vlády a systémy jsou tu pro své občany, nikoli naopak. Bez Vaší podpory 

a důvěry bychom tuto službu plnit nemohli.

Děkuji Vám všem, jednotlivcům, obcím a městům, vládám, fi rmám a fi lantropům, dobrovolníkům, svým 

kolegyním a kolegům, že v roce třicátého výročí příchodu svobody jste tu a podílíte se na idealistické 

snaze Člověka v tísni měnit svět k lepšímu, či alespoň čelit zlu, sobectví a tísni, kdekoli jen můžeme.

Věřím, že to má smysl, a vím, že za sebou každý rok necháme kus práce.

Děkuji Vám.

Šimon Pánek

ředitel společnosti Člověk v tísni
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V Kambodži, kterou každý rok zasahují ničivé povodně, pomáháme s opravami a budováním 

hlavních cest tak, aby byly dostatečně zpevněné a vyvýšené nad úrovní terénu a odolaly 

opakovaným přívalům vody. Foto: Nickie Mariager-Lam
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na jednoho zahraničního 

pracovníka či pracovnici 

celkově připadá

13 místních zaměstnanců 

a zaměstnankyň

1 : 13 partnerských 

organizací a institucí

129
dobrovolníků v rámci 

iniciativy EU Aid Volunteers

12

pracovnic a pracovníků 

na centrále

zaměstnankyň a zaměstnanců 

celkem

1481 421

AFRIKA A  a  A  a / | 
1 2 3 4 / 5

zahraniční 
zaměstnankyně 

a zaměstnanci místní 
zaměstnankyně 
a zaměstnanci

partnerské 
organizace 
a instituce KAMBODŽA

1 9 15 24 / 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/ | | | | | | | | 

MYANMAR
7 3 16 16 / 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/ | | | | | | | | 

AFGHÁNISTÁN
3 2 36 98 / 3

A A A a a A A A A A A A A A A A A A A A A 
A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A a 
a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a 
a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a 
a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a 
a a a a a a a a a a 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 2 28 18 / 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/ | | | | | | 

FILIPÍNY
1 1 11 11 / 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/ | | | | 

MONGOLSKO
1 1 8 4 / 12

A a A A A A A A A A  a a 
a a/ | | | | | | | | | | | | 

BANGLADÉŠ
2 0 0 0 / 2

A A/ | | 

ASIE

IRÁK
7 6 13 82 / 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 a a a a 
a a a a a a a a a a a a a a a a 
a a a a 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 87 57 / 9

SÝRIE
16 11 71 343 / 33

A A A A A A A A A A A A A A A A a a a a a a a a a a a A A 
A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A 
A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A 
A A A A A A A A A A A a a a a a a a a a a a a a a a a a a 
a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a 
a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a 
a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a 
a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a 
a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a 
a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a 
a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a 
a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a 
a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a 
a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a 
a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a 
a a a a a a/ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 

BLÍZKÝ
VÝCHOD

ARMÉNIE
0 0 7 0 / 5

A A A A A A A/ | | | | | 

RUMUNSKO
0 1 0 0

a

GRUZIE
0 1 13 12 / 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/ | | | | | | | | 

MOLDAVSKO
0 0 9 1 / 8

ANGOLA
6 1 17 53 / 2

DR KONGO
3 2 12 42 / 3

ETIOPIE
0 1 37 147 / 11

ZAMBIE
2 1 5 8 / 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 A A A A A A A a a 
a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a 
a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a 
a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a 
a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a 
a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a 
a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a 
a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a 
a a a a a/ | | | | | | | | | | |A A a A A A A A a a a a a a a a/ | 

SRBSKO
0 0 1 1 / 1

A a/ | 

KOSOVO
0 0 1 2 / 4

A a a/ | | | | 

NAŠI ZAMĚSTNANCI A ZAMĚSTNANKYNĚ NA MISÍCH

EVROPA
A KAVKAZ

BOSNA A HERCEGOVINA
1 0 1 1 / 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 A A A A A A A 
A A A A A A A A A A A A A A A A 
A A A A A A A A A A A A A A A A 
A a a a a a a a a a a a a a a a 
a a a a a a a a a a a a a a a a 
a a 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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POHLED DO REGIONŮ AFRIKA
Během roku 2018 čelila Afrika řadě problémů včetně pokračující migrace obyvatel z oblastí zasažených konflikty nebo kvůli nedostatku 

pracovních příležitostí. Ničivá sucha na západě ustala, ale s jejich následky se tento region bude ještě dlouho vypořádávat. Řada zemí se 

dále rozvíjí, což je vidět na vylepšování místní infrastruktury, avšak otázka zaměstnanosti je stále problematická. V našich programech 

jsme se věnovali především boji s chudobou a podvýživou, zajištění přístupu k nezávadné vodě a kvalitnímu vzdělání. V Angole jsme 

poskytovali humanitární pomoc uprchlíkům, které vyhnal konflikt z oblasti Kasai na jihu DR Kongo. I přes náročné bezpečnostní podmínky 

jsme pokračovali ve zlepšování výživy obyvatel odlehlých částí DR Kongo. Na naší největší africké misi v Etiopii jsme se nově zaměřili 

na vznik nových pracovních míst a příležitostí pro mladé lidi. Naše nejmladší mise v Zambii se v chudých venkovských oblastech 

úspěšně věnovala propojování zemědělství se správnou výživou, vzděláváním a přístupem na trh. Richard Walker, regionální ředitel

ASIE
V Asii jsme se zaměřili na tzv. chytrá řešení, která mohou v humanitární a rozvojové pomoci umožnit technice posloužit dobrému 

cíli. Kromě mobilní zdravotní aplikace mHealth v Kambodži jsme díky aplikaci iTenure poskytli prostor pro diskusi obyvatel a vlády 

o problémech pozemkových práv a rozvoje územního plánování. S iTenure (itenure.net) jsme zvítězili v mezinárodní soutěži EU 

CivicTech4Democracy. V Mongolsku jsme pomohli nastavit celonárodní systém informačních a varovných SMS, který pomáhá 

zvýšit odolnost pastevců proti extrémním mrazům – dzud. Chytrá řešení jsme přinesli také v oblastech osvěty, společenských norem 

a systémového hledání řešení problémů. V Nepálu, Myanmaru nebo Bangladéši jsme se zaměřili na genderové normy a odolnost 

vůči násilí. V rámci zavádění systematických řešení jsme na Filipínách pomohli s rozvojem trhu díky podpoře výrobního řetězce kakaa 

a v Afghánistánu podporou svépomocných skupin. V roce 2018 jsme v mnoha případech poskytovali i velmi potřebnou humanitární 

pomoc. Reagovali jsme na násilný odsun Rohingů z Myanmaru do sousedního Bangladéše. Pomohli jsme lidem v úzkých po násilném 

konfliktu na fi lipínském Mindanau či rodinám pastevců při extrémních mrazech v Mongolsku. Věra Exnerová, regionální ředitelka

EVROPA A KAVKAZ
Poskytujeme dlouhodobě služby celkem v sedmi zemích, které procházejí rozsáhlými reformami a lidé v nich potřebují 

pomoc. Konkrétně pracujeme na západě Balkánu, východě Evropy a jihu Kavkazu. Využíváme při tom zkušeností přímo 

z České republiky. Jednou z našich hlavních priorit je vymýcení chudoby na venkově. Podílíme se proto na vzniku 

nových pracovních příležitostí – například podporou turismu a zpracování ovčí vlny v Arménii nebo vytvářením asociací 

tzv. akčních skupin v Gruzii. Nadále poskytujeme potřebnou humanitární pomoc na obou stranách bojové fronty na východě 

Ukrajiny, kde i přes malou pozornost médií a veřejnosti pokračuje ozbrojený konflikt. Zároveň se snažíme upozorňovat 

na to, že na východě Ukrajiny stále potřebuje pomoc 3,5 milionu lidí. Lauriane Gauny, regionální ředitelka

BLÍZKÝ VÝCHOD
Humanitární pracovníci čelí při výkonu své práce řadě výzev. V oblasti Blízkého východu jsou to především bezpečnost, ale 

i přístup k příjemcům pomoci a postupná politizace. V roce 2018 byl tento region jedním z nejnebezpečnějších míst na světě 

nejen pro civilisty, ale i humanitární pracovníky. Ti čelí nátlakům různých, často ozbrojených skupin, které se snaží ovlivnit jejich 

práci. Humanitární pracovníci jsou tak napadáni, unášeni, zabíjeni. Například v Sýrii došlo ofi ciálně k 171 takovým incidentům, 

nicméně reálná čísla jsou pravděpodobně daleko vyšší. V Iráku jsme svědky snah o ovlivňování směřování pomoci na etnickém 

či náboženském principu. Humanitární organizace obecně čelí zvýšenému tlaku ze strany místních úřadů. Je proto stále těžší 

dostát principům, na kterých je humanitární pomoc založena, tj. nestrannost, neutralita a nezávislost. I přes tyto překážky se nám 

zatím daří poskytovat každý měsíc pomoc až 230 000 lidem v Sýrii a tisícům lidí v Iráku. Tomáš Kocian, regionální ředitel
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ROZVOJ TRHU 
ZVYŠUJE UDRŽITELNOST 
A DOPAD 
ROZVOJOVÝCH 
PROJEKTŮ

Rozvoj kožedělného průmyslu v Etiopii podpo-

rujeme od roku 2011. Zajišťujeme zaměstnávání 

mladých lidí – chlapců i dívek v kožedělnictví. 

Pomáháme jim tak překonat hlavní překážky, 

které jim brání v získání práce. To zahrnuje 

například podporu odborného vzdělávání, 

získání potřebné praxe, zlepšení podnikatelských 

schopností a umožnění přístupu k fi nančním 

službám pro mladé lidi a absolventy, kteří se 

v této oblasti rozhodli podnikat.

Více informací o dalších projektech 

zaměřených na rozvoj trhu v Kambodži 

a na Filipínách najdete na straně 25 v části 

Udržitelná obživa a životní prostředí.

Ve snaze dosáhnout dlouhodobé udržitelnosti a co 

nejlepšího dopadu našich rozvojových projektů se 

zaměřujeme na rozvoj trhu a obchodu (tzv. market 

system development) v zemích, kde působíme. 

Přestože tento přístup nelze považovat za všelék na 

rozvojové problémy, dosavadní výsledky potvrzují 

jeho efektivnost v celé řadě oblastí. Vycházíme 

zde z předpokladu, že i ty nejchudší komunity žijící 

v odlehlých oblastech jsou závislé na trhu – jako 

producenti (drobní zemědělci, mikropodnikatelé), 

spotřebitelé (kupující zboží, uživatelé služeb) nebo 

zaměstnanci. Trhy však nedokáží efektivně plnit svou 

roli. Je potřeba, aby začaly fungovat více inkluzivně. 

To často znamená pracovat na změně chování 

a praktik různých aktérů, jako jsou poskytovatelé 

služeb, obchody, místní fi rmy nebo vládní instituce, 

které fungování lokálního trhu ovlivňují. Během 

posledních pěti let jsme získali cenné zkušenosti, 

jak rozvoj trhu co nejlépe podpořit, a začínáme ho 

používat ve stále více zemích.

Zaměstnávání 
mladých kožedělců 

v Etiopii

Podpora 
ekologického zemědělství 

v Moldavsku

Své zkušenosti předáváme 
i dalším českým 

rozvojovým organizacím

I přes vzrůstající zájem o rozvoj místních trhů, 

české rozvojové organizace často nemají potřebné 

nástroje a expertizu k jeho kvalitnímu využití v pra-

xi. Na základě našich pozitivních zkušeností jsme 

se proto v roce 2018 za podpory České rozvojové 

agentury zaměřili na posílení kapacit českých 

organizací. Zorganizovali jsme trénink pro více 

než 30 pracovníků z šesti různých rozvojových 

organizací a zajistili jim expertní podporu. Připravili 

jsme také řadu praktických materiálů, které jsou 

dostupné na: www.msd.peopleinneed.cz.

V Moldavsku úzce spolupracujeme se soukromým 

sektorem, abychom díky podpoře ekologického 

země dělství pomohli moldavským farmářům vyvá-

žet jejich produkty na evropský trh. Ve spolupráci 

s českou fi rmou PROBIO tak jednak zvyšujeme 

příjmy moldavských farmářů a zároveň pomáháme 

chránit životní prostředí. Technická expertiza společ-

nosti PROBIO v oblasti ekologického zemědělství 

a její mezinárodní zkušenosti na trhu s ekologickými 

produkty pomohly moldavským farmářům získat 

potřebnou certifi kaci a prodávat jejich zemědělské 

produkty jak na místním, tak na evropském trhu.
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2,8 milionu příjemců pomoci. 

Co se pod tímto číslem vlastně skrývá? 

V loňském roce jsme pomohli nějakým způsobem 

zlepšit život 2,8 milionu lidí skrze 180 projektů reali-

zovaných ve 20 zemích.

Potkal jsem se osobně s několika z nich. Do pa-

měti se mi zapsali čtyři lidé ze Srbska, kteří celý život 

žili v sociálním ústavu pro mentálně postižené. Díky 

našemu společnému úsilí teď bydlí v domku a dokáží 

se o sebe sami postarat. Nebo mladé studentky 

a studenti elektromechaniky v Etiopii, kteří se budou 

starat o vodní vrty, na kterých jsou místní lidé závislí. 

Také starší pár v mongolské jurtě, který přes svůj 

tlačítkový mobil nadšeně využívá informace o počasí, 

díky nimž dokáže výrazně omezit ztráty dobytka. 

Nebo skupina maminek a jeden odvážný tatínek ze 

zambijské vesnice, kteří se učili z místních plodin 

připravit levná a výživná jídla pro svoje děti. V jejich 

vesnici si totiž většina lidí může dovolit jen jedno jídlo 

denně!

Všechny tyto různorodé aktivity mají jedno 

společné. Děláme je spolu s lidmi, kteří mají chuť 

a zájem něco ve svých životech změnit. Nejsou to 

pasivní příjemci pomoci, ale naši partneři. Naším 

úkolem je pomoci jim nalézt to správné řešení, 

přinést technologii nebo ozkoušený recept, propojit 

podobně uvažující lidi a přiblížit obyčejné obyvatele 

k místním vládám a úřadům. Bez aktivního přístupu 

oněch téměř třech milionů lidí by to ale nešlo. 

A právě jejich úsilí nás motivuje pokračovat v práci, 

kterou děláme.

Jan Mrkvička

ředitel Humanitární a rozvojové sekce

EVROPA A KAVKAZ
CELKEM

291 235 lidí
36

ASIE
CELKEM

184 842 lidí
51

AFRIKA
CELKEM

641 293 lidí
43

ANGOLA
79 678

14

DR KONGO
31 176

5

ETIOPIE
529 182

20

ZAMBIE
1 257

4

AFGHÁNISTÁN
22 593

6

MYANMAR
82 320

10

FILIPÍNY
3 224

6

BANGLADÉŠ
1 620

2

KAMBODŽA
38 911

16

NEPÁL
9 880

5

MONGOLSKO
26 294

6

KOSOVO
271

1

RUMUNSKO
2 041

1

UKRAJINA
276 313

10

MOLDAVSKO
3 508

10

ARMÉNIE
574

4

BOSNA 
A HERCEGOVINA

68
2

GRUZIE
8 318

7

SRBSKO
142

1

KOMU POMÁHÁME

BLÍZKÝ VÝCHOD
CELKEM

1 657 793 lidí
50

SÝRIE
1 568 051

26

IRÁK
89 742

24

počet příjemců pomoci
počet projektů

V roce 2018 jsme přímo pomohli

2 775 163
lidem
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HUMANITÁRNÍ 
POMOC

ODOLNOST LIDÍ 
A VÝŽIVA

DOBRÉ
VLÁDNUTÍ

SOCIÁLNÍ INKLUZE 
A OCHRANA

UDRŽITELNÁ 
OBŽIVA A ŽIVOTNÍ 

PROSTŘEDÍ

VZDĚLÁVÁNÍ 
A PRAKTICKÉ 
DOVEDNOSTI
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UKRAJINA 187 505 tisíc Kč

BOSNA A HERCEGOVINA 6 373 tisíc Kč

ARMÉNIE 8 041 tisíc Kč

KOSOVO 5 679 tisíc Kč

MOLDAVSKO 21 728 tisíc Kč
RUMUNSKO 185 tisíc Kč
SRBSKO 2 217 tisíc Kč

GRUZIE 25 327 tisíc Kč

AFGHÁNISTÁN 60 514 tisíc Kč

BANGLADÉŠ 9 160 tisíc Kč

FILIPÍNY 18 188 tisíc Kč

KAMBODŽA 58 716 tisíc Kč

MYANMAR 37 149 tisíc Kč

MONGOLSKO 21 729 tisíc Kč

NEPÁL 31 387 tisíc Kč

IRÁK 118 425 tisíc Kč

SÝRIE 764 418 tisíc Kč

ANGOLA 37 924 tisíc Kč

DR KONGO 40 863 tisíc Kč

ETIOPIE 126 681 tisíc Kč

ZAMBIE 8 863 tisíc Kč

HUMANITÁRNÍ POMOC A ROZVOJOVÁ 
SPOLUPRÁCE V ZAHRANIČÍ —
OBJEM POMOCI
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ROZDĚLENO 

1 060 596 
MĚSÍČNÍCH DÁVEK 

POTRAVIN NA OSOBU
(Ukrajina, Sýrie)

OBNOVA PŘÍSTŘEŠÍ 
A MATERIÁLNÍ POMOC 

PRO 

50 068 
OSOB

(Bangladéš, Ukrajina, 
Irák, Sýrie)

PITNÁ VODA 
A ZLEPŠENÁ HYGIENA 

A SANITACE PRO 

1 043 673 
OSOB

(Angola, Afghánistán, Etiopie, 
Myanmar, Ukrajina, Irák, Sýrie)

PSYCHOSOCIÁLNÍ 
POMOC 

A OCHRANA PRO 

75 490 
OSOB

(Afghánistán, Bangladéš, Myanmar, 
Irák, Sýrie, Ukrajina)

PŘÍMÁ FINANČNÍ 
POMOC PRO 

117 489
OSOB

(Etiopie, Mongolsko, Irák, Sýrie, 
Ukrajina)

VZDĚLÁVÁNÍ PRO 

74 854 
DĚTÍ V KONFLIKTECH 

A KRIZÍCH
(Myanmar, Ukrajina, Irák, Sýrie)

DLOUHODOBÉ KRIZE 
A PRÁCE V KONFLIKTECH

Ve světě roste počet mnohaletých komplexních 

krizí. Zasahují do životů desítek milionů lidí a ne-

daří se pro ně najít trvalá řešení. V pozadí většiny 

z nich se skrývá ozbrojený konflikt, rozpad stát-

ních institucí, vleklé dopady nepříznivého klimatu 

či kolaps základních zdrojů obživy.

Množství mezinárodních konfliktů se rapidně 

snížilo, naopak roste počet občanských válek 

a konfliktů. Ty ovšem způsobují exodus přesídlen-

ců a uprchlíků, přelévají se do sousedních zemí 

a mají tak mezinárodní dopad. V roce 2018 působil 

Člověk v tísni v epicentru několika takových krizí, 

kde se miliony lidí ocitají v závislosti na humani-

tární pomoci.

V Sýrii a Iráku jsme se mimo jiné soustředili 

na obnovu oblastí zničených v závěrečné fázi 

bojů s tzv. Islámským státem a na pomoc vrace-

jícím se obyvatelům Mosulu, Al Rakky a dalších 

center regionu. V konfliktu, který trvá už od 

roku 2011, hledáme udržitelnější formy podpory 

jako například obnovení zdrojů obživy místních 

obyvatel a zemědělství.

Dlouhodobá politická nestabilita a konflikty 

v Demokratické republice Kongo se významně 

zhoršují. Zatímco v provincii Jižní Kivu jsme 

bojovali s rozsáhlou podvýživou, v severní 

Angole jsme podporovali konžské uprchlíky. 

Podobnou pomoc jsme začali připravovat v tá-

borech na severu Zambie. Stranou pozornosti 

stojí situace v Etiopii, kde se postupně liberalizuje 

politický režim a roste napětí mezi různými zdej-

šími etniky. V roce 2018 proběhlo několik pokusů 

o etnické čistky, které vyhnaly z domovů miliony 

lidí. Na jihu země jsme proto začali poskytovat 

pomoc tisícům lidí prchajících před střety kmenů 

Gedeo a Gudži.

Etnické konflikty pokračují také v Myanmaru, 

a to nejen v Arakanském státě, ale nově i v sever-

ním Kačjinu, kam jsme rozšířili humanitární pomoc. 

V sousedním Bangladéši jsme pokračovali 

v podpoře uprchlíků z etnika Rohingů, zejména 

žen a dívek. Důležitým tématem se stalo i rostoucí 

napětí v místní komunitě, která žije v okolí přelid-

něných uprchlických táborů.

Na východní Ukrajině zůstává klíčové, jak 

dlouhodobě vyřešit integraci uprchlíků a stále 

rostoucí humanitární potřeby na územích mimo 

kontrolu vlády. Hlavní problémy tam způsobuje 

vyčerpanost ekonomiky, nedostatek pracovních 

příležitostí a celková nestabilita území rozděleného 

frontovou linií.

Obnově po řádění přírodních katastrof jsme 

se věnovali v Mongolsku, které postihl v řadě za 

V Sýrii poskytujeme humanitární pomoc každý měsíc až 230 000 lidí. Foto: archiv Člověka v tísni
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Za potravinové poukázky si lidé v obchodech můžou vybrat zboží, které momentálně nejvíce potřebují. Foto: archiv Člověka v tísni

PiNČvT

JAKÉ TYPY FINANČNÍ POMOCI POSKYTUJEME 
V HUMANITÁRNÍM KONTEXTU?

Finanční příspěvky

Poukázky

Veřejné práce

Kde funguje volný trh 
a dá se k němu bezpečně dostat

Můžeme si koupit, 
cokoliv potřebujeme

Můžeme je použít 
na nákup základních 
věcí jako jídlo nebo 
hygienické potřeby

Vyděláváme peníze 
pro své rodiny 
a získáváme tak 
zpátky důstojnost

Kde funguje volný trh a dá se k němu 
bezpečně dostat, ale hrozí krádež 
nebo zneužití přidělených peněz

Kde funguje volný trh, dá se k němu 
bezpečně dostat a kde je potřeba pomoci 

s obnovou infrastruktury a služeb

Podpora místní ekonomiky

Podpora místní ekonomiky

sebou již třetí zimní dzud. Humanitární pomoci je 

potřeba stále více i v Afghánistánu, kde působíme 

již téměř 20 let. Stoupají počty vnitřních přesídlen-

ců, kteří prchají nejen před ozbrojeným konfliktem, 

ale i před ničivým dopadem dlouholetého sucha. 

Podpořili jsme také obyvatele afghánské provincie 

Baglán zasažené zemětřesením.

Pomoc v dlouholetých krizích skýtá řadu 

výzev. Pozornost médií a veřejnosti často zastiňují 

nové události, ačkoliv humanitární problémy se 

ve vleklých krizích zvětšují a prohlubují. Často 

nastávají obtíže s fi nancováním, které souvisí 

s únavou humanitárních dárců a institucí. Klíčový 

je také princip do-no-harm, tedy snaha vyhnout 

se negativním dopadům víceleté pomoci. Může 

například vzrůstat napětí mezi uprchlíky a místní 

populací nebo vzniknout chronická závislost na 

poskytované pomoci.

Fenoménem posledních let se stává nevstříc-

ný, až nepřátelský postoj místních úřadů vůči 

zahraničním humanitárním aktérům: potíže s regis-

trací, pracovními vízy či snahy o zdanění pomoci. 

V některých oblastech je zásadním problémem 

podrývání neutrality humanitární pomoci a snaha 

o její zneužití jako politického nástroje, což v ko-

nečném důsledku často znamená omezení pomoci 

pro ty nejpotřebnější.

Přes mnohé překážky existují i pozitivní 

trendy. Jedním z nich je upřednostňování přímé 

fi nanční pomoci a poskytování potravinových líst-

ků či jiných poukázek. Finanční pomoc je levnější 

než materiální a podporuje i místní ekonomiku. 

K tomu dodává zasaženým lidem potřebnou 

nezávislost a flexibilitu a s ní i důležitý pocit 

důstojnosti. 
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potravinová pomoc 
a zdroje obživy

přístřeší 
a materiální pomoc

pitná voda, 
hygiena a sanitace

ochrana

fi nanční 
pomoc

léčba 
podvýživy

vzdělání

konfl ikt, přesídlení, sucho Afghánistán
nouzové přístřeší pro 4 476 osob

hygienické balíčky pro 672 osob

osobní ochrana pro 50 osob

uprchlíci z Myanmaru Bangladéš
nouzové přístřeší pro 1 500 osob

zvýšení povědomí o psychosociální 

podpoře a ochraně pro 120 osob

mrazy – dzud Mongolsko
krmivo pro zvířata k zajištění obživy pro 1 411 osob

fi nanční pomoc pro 1 529 osob

konfl ikt a přesídlení Myanmar
zemědělské potřeby pro zajištění obživy 69 008 osob

hygienické potřeby pro 359 osob

zlepšení sanitace pro 2 998 osob

zvýšení povědomí o psychosociální podpoře 

a ochraně dětí pro 1 494 osob

školní potřeby pro 871 dětí

bezpečný přístup ke vzdělání pro 935 dětí

konfl ikt a přesídlení Irák
nouzové přístřeší pro 8 100 osob

potřeby do domácnosti a ochrana 

před zimou pro 7 500 osob

hygienická osvěta pro 5 519 osob

bezpečný přístup k pitné vodě pro 18 139 osob

zlepšení sanitace pro 5 025 osob

psychosociální podpora a ochrana pro 36 707 osob

zvýšení povědomí o psychosociální podpoře 

a ochraně dětí pro 7 912 osob

fi nanční pomoc pro 15 114 osob

bezpečný přístup ke vzdělání pro 53 802 dětí

Ukrajina konfl ikt a přesídlení

7 197 poukázek potravinové pomoci

opravy přístřeší a materiální pomoc pro 4 037 osob

zajištění tepla pro 12 046 osob

opravy veřejné infrastruktury pro 1 123 osob

bezpečný přístup k pitné vodě pro 120 266 osob

opravy sanitační infrastruktury pro 57 835 osob

hygienické balíčky pro 6 856 osob

psychosociální podpora, ochrana a osvěta pro 15 784 osob

fi nanční pomoc pro 8 218 osob na obnovu živností, 

podporu bydlení a jiné základní potřeby

bezpečný přístup ke vzdělání pro 1 624 dětí

Sýrie konfl ikt a přesídlení

1 053 399 balíčků nebo poukázek potravinové pomoci

podpora zemědělství a obnovy obživy pro 5 034 osob

potřeby do domácnosti a ochrana před 

zimou pro 11 286 osob

přístup k pitné vodě pro 505 184 osob

zlepšení sanitace pro 45 324 osob

psychosociální podpora pro 13 423 osob

fi nanční pomoc pro 82 205 osob

veřejné práce pro 7 923 osob

bezpečný přístup ke vzdělání pro 16 595 dětí

Etiopie sucho

bezpečný přístup k pitné vodě pro 81 000 osob

zlepšení sanitace pro 6 200 osob

hygienické potřeby pro 178 000 osob

hygienická osvěta a podpora pro 8 210 osob

fi nanční pomoc pro 2 500 osob

Angola uprchlíci z DR Kongo

přístup k pitné vodě pro 15 350 osob

materiál pro stavbu latrín pro 7 460 osob

hygienická osvěta pro 15 815 osob

DR Kongo akutní podvýživa

léčba akutní podvýživy 2 694 dětí

zvýšení povědomí o podvýživě a o prevenci 

podvýživy pro 15 773 osob

HUMANITÁRNÍ POMOC VE SVĚTĚ
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Matka krmí své dítě během školení na zlepšení výživy v Zambii. Foto: Jan Mrkvička

K BOJI S PODVÝŽIVOU 
V ZAMBII A ETIOPII 
VYUŽÍVÁME LOKÁLNÍ 
POTRAVINY A TRADIČNÍ 
PŘÍSTUPY

V rámci zlepšování výživy obyvatelstva afrického 

venkova a boje s akutní podvýživou se snažíme 

využívat dostupných zdrojů a ověřených přístupů, 

které lidé v dané oblasti mají k dispozici. Vychází-

me z toho, že některá účinná řešení pro prevenci 

podvýživy již v místních komunitách existují, jen 

je potřeba je znovu oživit a rozšířit mezi ostatní 

obyvatele.

„Kaši pro své děti teď vařím několika různými 

způsoby,“ popisuje Mutete, která se zúčastnila 

našeho školení zaměřeného na zlepšení výživy dětí 

na západě Zambie. Naučila se zde, jak do jídelníčku 

začlenit a správně připravit rybu, maniokové a jiné 

listy nebo arašídy. „Pozoruji, jak mé dítě začalo 

přibírat na váze. A navíc teď můžu naučit i ostatní, 

jak mají pro své děti připravit nutričně bohaté jídlo 

z lokálních surovin.“

Důležitý je nejen vhodný jídelníček, ale také 

správná hygiena a péče o zdraví dětí

Náš místní tým společně s vyškolenými pracovníky 

a zástupci komunit nejprve konzultoval s rodina-

mi ve vybraných vesnicích způsob výživy jejich 

dětí a mapoval nejvhodnější přístupy, které by 

společně představili ostatním. Poté připravili ško-

lení zaměřená na léčbu dětí trpících podvýživou. 

Ta mají rodičům umožnit postarat se o děti v do-

mácím prostředí a účinně předcházet podvýživě 

u dalších dětí.

Na základě těchto zkušeností jsme připravili 

také ukázkové jídelníčky složené z lokálních volně 

dostupných potravin i pro ty nejchudší rodiny, 

které se podle nich učí připravit vhodné, výživné 

a chutné jídlo. Součástí školení jsou vždy také 

témata, jako je správná hygiena nebo péče 

o děti.

Během tří let se nám v části Etiopie 

podařilo snížit podváhu dětí o 15 %

Úzce spolupracujeme také s místními zdravotními 

středisky a pracovníky, aby v budoucnu dokázali 

sami v okolních vesnicích šířit povědomí a znalosti 

o vhodném stravování a prevenci podvýživy. 

Do celého procesu jsou zapojeni lídři komunit, díky 

kterým se daří k tomuto tématu přivést také muže 

a motivovat je k vlastní aktivitě. Díky tomuto kom-

plexnímu přístupu se nám daří snižovat podvýživu 

a následnou úmrtnost v oblastech, kde působíme. 

Náš tříletý projekt v Etiopii tak dosáhl výrazného 

snížení podváhy u dětí z 20‚5 % v únoru 2015 na 

5‚5 % v únoru 2018.

Zvyklosti, které jsou již ve 
společnosti nějakým způsobem 
zakořeněné, vždy fungují 
lépe než snahy o zcela nově 
zaváděné přístupy.
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ANGOLA

3 720
rodičů začalo správně krmit 

svá miminka a batolata

DR KONGO

Léčili jsme 2 694
dětí s akutní podvýživou 

ETIOPIE

11 000
domácností má k dispozici 

čistou pitnou vodu

UKRAJINA

42 903
domácností má k dispozici 

čistou pitnou vodu

SÝRIE

99 109
domácností má k dispozici 

čistou pitnou vodu

IRÁK

3 628
domácností má k dispozici 

čistou pitnou vodu

POSILUJEME ODOLNOST LIDÍ VE SVĚTĚ
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BEZPEČÍ ŽEN A DÍVEK 
V UPRCHLICKÝCH TÁBORECH 
V BANGLADÉŠI

V okolí města Cox’s Bazar na jihovýchodě Bangla-

déše hledají útočiště statisíce rohingských uprchlíků 

ze sousedního Myanmaru. Podmínky v uprchlických 

táborech jsou nevyhovující a často i nebezpečné 

především pro ženy a děti, kterým hrozí násilí, zneu-

žívání, šikana či obchod s lidmi.

Ve spolupráci s našimi partnery se zaměřujeme na 

ochranu nejzranitelnějších členů komunit Rohingů v tá-

borech. Pomocí vzdělávacích workshopů učíme místní 

dobrovolníky, jak sebe i ostatní spolehlivě ochránit 

před násilím, diskriminací a dalším nebezpečím. 

Podporujeme je v hledání praktických řešení, která 

mohou realizovat díky fi nančním příspěvkům, jako jsou 

například instalace světla a zámků na toaletách, budo-

vání samostatných dámských sprch nebo stavba mostů 

z bambusu. Věnujeme se také tématům hygieny, 

menstruace či péče o zdraví v těhotenství a bojujeme 

s předsudky s nimi spojenými. Vycházíme při tom ze 

zkušeností s obdobným programem v Nepálu.

„Po absolvování workshopů se náš vztah 

s manželem hodně zlepšil,“ svěřila se jedna z účastnic 

našeho projektu, kterou dříve její manžel bil. Nyní, jak 

sám uznává, pochopil, že to není správné, a snaží se 

o svou manželku a syna lépe starat. Oba manželé zá-

roveň oceňují, co se na workshopech naučili, a aktivně 

předávají tyto znalosti dalším členům komunity.

V Bangladéši jsme již uspořádali 20 vzděláva-

cích workshopů pro sedm vybraných skupin z řad 

uprchlíků (106 lidí). Každá skupina dostala fi nanční 

příspěvek 13 500 bangladéšských tak (BAT; jedná se 

o cca 3 600 Kč) na realizaci vlastních opatření pro 

lepší podmínky v táboře. Těmto lidem pomáháme, 

aby hrozící rizika ve svém okolí nejen rozeznali, 

ale aby na ně dokázali sami reagovat a aktivně jim 

předcházet.

Mapování rizik

Hledání 
praktických řešení

Vzdělávací 
workshopy

Granty 
na realizaci 

bezpečnostních 
opatření

Znalost vlastních práv

Zajištění si bezpečí

Předcházení možným 
hrozbám

Sebedůvěra 
a samostatnost

Hygiena a péče 
o zdraví

Spolupráce v rámci 
komunity

Propojení 
s poskytovateli služeb

staré ženy
ženy

děti – dívky, chlapci

Dobrovolníci z řad uprchlíků se během školení dozvídají, jak co nejlépe ochránit místní komunitu. Foto: archiv Člověka v tísni  



2018
ČLOVĚK V TÍSNI, O. P. S.
VÝROČNÍ ZPRÁVA

ZAHRANIČNÍ PŮSOBENÍ V ROCE 2018
ÚVODNÍ SLOVO

Naši zaměstnanci a zaměstnankyně na misích
HUMANITÁRNÍ POMOC A ROZVOJ

Pohled do regionů
Rozvoj trhu a obchodu
Komu pomáháme
Objem pomoci
Humanitární pomoc a obnova
Odolnost lidí a výživa
Sociální inkluze a ochrana
Vzdělávání a praktické dovednosti
Udržitelná obživa a životní prostředí
Dobré vládnutí

LIDSKÁ PRÁVA
Úvod
Přímá pomoc perzekvovaným
Občanská společnost
Advokační aktivity na podporu lidských práv

PŮSOBENÍ V ČESKÉ REPUBLICE V ROCE 2018

Příběhy bezpráví
Mediální vzdělávání

VZDĚLÁVÁNÍ A OSVĚTA

Festival Jeden svět

Společné vzdělávání
Aktivní občanství
Globální rozvojové vzdělávání
Migrace

SOCIÁLNÍ PRÁCE A PORADENSTVÍ
Spolupráce se samosprávami / systémový pohled
Podpora dětí
Podpora rodin

DĚKUJEME VŠEM ZA PODPORU V ROCE 2018

NAŠI DÁRCI
Fundraising
Poděkování

VEDENÍ ORGANIZACE
FINANČNÍ ZPRÁVA 21 ZAHRANIČÍ | HUMANITÁRNÍ POMOC A ROZVOJ | SOCIÁLNÍ INKLUZE A OCHRANA

Organizujeme osvětové kampaně na podporu práv a ochrany dětí a dospívajících dívek. Foto: Jakub Plíhal, Aktuálně.cz

2 136 

LIDÍ (z toho více než 

polovina žen) MÁ PROSPĚCH 

Z 8 PROJEKTŮ 

PODPOŘENÝCH FINANČNÍMI 

GRANTY

192
LIDÍ NAVŠTÍVILO 

ŠKOLENÍ O DOMÁCÍM NÁSILÍ, 

GENDEROVÉ DISKRIMINACI, 

VLASTNÍCH PRÁVECH 

APOD. 

22
ZASTUPITELŮ Z MÍSTNÍ SPRÁVY 

BYLO VYŠKOLENO 

V OTÁZKÁCH 

SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ 

PODPORUJEME OBČANSKOU 
SPOLEČNOST A BOJ PROTI 
DOMÁCÍMU NÁSILÍ 
V ANGOLE

Obyvatele angolských provincií Bié a Huíla, které 

tvoří především venkovské oblasti, trápí špatné 

zákony a nespolehlivost úřadů a institucí. Lidé se 

jen těžko mohou domoci svých práv a podílet se na 

samosprávních změnách či politických rozhod-

nutích. Na venkově se snažíme, aby se obyvatelé 

přímo zapojili do rozhodování.

Jedním z hlavních problémů, na který se 

zaměřujeme, je násilí na ženách a dětech. Místní 

obyvatele učíme, jak mu předcházet a jak se 

zachovat, když k němu v jejich okolí dochází. 

Podporujeme ženy, aby se dokázaly zapojit do 

veřejné debaty o domácím násilí a přispěly tak ke 

změně ve společnosti nejen na lokální úrovni.

Důležité je aktivní zapojení obyvatel

„Věřím, že se životy místních žen a dívek mění. 

Počet případů domácího násilí zde rapidně klesl. 

Tyto ženy si začínají více věřit a uvědomovat 

si svou roli ve společnosti,“ říká Arlette Antonio 

z Asociace mladých žen v Huíle.

Úspěšně se nám daří snižovat míru násilí na 

ženách a dětech v provinciích Bié a Huíla. Úzce 

při tom spolupracujeme s místními orgány na ochra-

nu obyvatel. V rámci programu bylo registrováno 

3 178 případů domácího násilí. S tím se snažíme 

bojovat také pomocí veřejných osvětových kampa-

ní. Dále podporujeme vybrané iniciativy drobnými 

fi nančními granty. Mezi osmi vybranými projekty 

jsme takto například pomohli vybudovat sirotčinec 

pro malé děti nebo podpořit ochranu starších žen.
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ODBORNÉ VZDĚLÁNÍ 
A PRAKTICKÉ DOVEDNOSTI 
ZAJIŠŤUJÍ LIDEM LEPŠÍ 
BUDOUCNOST

Odborné kurzy pomáhají lidem najít si vhodný obor, 

získat zaměstnání a ekonomickou nezávislost, ale 

i vlastní důstojnost. Naše programy se v této oblasti 

zaměřují jak na formální, tak neformální vzdělávání. 

Podporujeme osobní rozvoj účastníků kurzů i možnos-

ti jejich pracovního uplatnění, a proto se snažíme pro-

pojovat vzdělávací instituce se soukromým sektorem.

Kurzy pro nejzranitelnější obyvatele Afghánistánu

„Byl to skvělý pocit, když jsem dostala první výplatu 

a mohla ji dát rodině. Jsem šťastná a pyšná na to, že 

mám vlastní povolání,“  říká Shabana, která absolvo-

vala kurz vyšívání. Díky iniciativě na podporu obživy 

pro ohrožené skupiny obyvatel jsme vyškolili přes 1 711 

lidí (615 v roce 2018) – z toho 83 % žen – ve městech 

Herát a Jalalabad. „Stovky lidí získaly potřebnou praxi 

díky stážím v místních podnicích. Přes 85 % účastníků 

našich kurzů již pracuje v oboru, ve kterém se vyškoli-

li,“  říká náš pracovník Mirwais Aslamy.

Potírání neregulérní migrace v Etiopii

„Třikrát jsem se pokusila emigrovat a při posledním 

pokusu jsem ztratila svého mladšího bratra,“ popisuje 

Birtukan, která navštěvovala naše kožedělné kurzy. 

„Chci využít této příležitosti a získat zkušenosti, abych 

jednoho dne sehnala práci, která mi změní život.“ 

Kurzy probíhají v rámci programu na potírání neregu-

lérní migrace v severní a střední Etiopii. V roce 2018 

jsme také pomohli více než 765 učňům získat možnost 

praxe v soukromých fi rmách, což by jim po úspěšném 

absolvování kurzu mělo zajistit práci.

V Afghánistánu se ženy účastnily odborných rekvalifi kačních kurzů, lekcí gramotnosti nebo tzv. svépomocných spořicích skupin. Foto: archiv Člověka v tísni

ZVÝŠENÍ ZAMĚSTNATELNOSTI MLÁDEŽE A DOSPĚLÝCH

ČTYŘI PILÍŘE
Školení založená 
na trhu práce

Kariérní 
poradenství

Zapojení 
soukromého 
sektoru

Vytváření 
pracovních míst 
a podnikání

—  Vytvoření platformy 
pro koordinaci

—  Propagace využití 
praktické výuky

—  Zprostředkování 
spolupráce mezi 
odbornými školami 
a vybranými 
společnostmi 
a podniky

—  Školení mentorů 
praktické výuky

—  Zajištění přístupu ke 
službám pro začínající 
podniky, vytvoření 
podnikatelského plánu

—  Koučování
—  Propagace odborných 

výměnných exkurzí
—  Podpora přístupu 

k fi nančním službám
—  Posílení propojení 

podniků a navazování 
partnerství

—  Zprostředkování 
přístupu 
k technologiím

—  Propagace kariérního 
poradenství

—  Založení a podpora 
kariérních center na 
odborných školách

—  Vytvoření manuálu
—  Školení zaměstnanců 

kariérních center
—  Sledování výsledků 

absolventů

—  Analýza trhu práce
—  Určení chybějících 

dovedností
—  Úprava a tvorba 

obsahu školení ve 
spolupráci s experty

—  Zahrnutí tzv. soft 
skills 

—  Zavádění praktické 
výuky

—  Školení školitelů

ROVNOST POHLAVÍ — SOCIÁLNÍ INKLUZE — DŮSTOJNÁ PRÁCE
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VZDĚLÁVÁNÍ V ZEMÍCH 
ZASAŽENÝCH KONFLIKTEM 
DÁVÁ DĚTEM NADĚJI

Pro děti, které žijí v oblastech zasažených ozbro-

jeným konfliktem či válkou, je správný přístup ke 

vzdělávání obzvláště důležitý. Ve škole se často, 

kvůli podmínkám, ve kterých vyrůstají, nejsou 

schopné plně soustředit na výuku. Proto se jim 

snažíme zajistit nejen vhodné učební podmínky 

a materiály, ale především bezpečné prostředí 

a profesionální zázemí, kde mohou rozvíjet i své 

sociální a emocionální dovednosti.

Abychom posílili rozvoj a sebevědomí dětí, 

které se vyrovnávají se životem v nelehkých 

podmínkách, soustředíme se na několik faktorů na-

jednou. Budujeme místa pro sportovní a mimoškolní 

aktivity, školíme místní učitele a zapojujeme do 

chodu školy také rodiče. Během roku 2018 jsme 

pomohli 33 578 dětem v 55 školách v Sýrii a Iráku, 

aby mohly pokračovat ve školní docházce, rozvíjet 

své vztahy s okolím a získat zpět své životy.

Na školní výuce se podílejí učitelé i rodiče

Během školení se učitelé a další pracovníci dozvídají 

nejen, jak lépe učit, ale také jak dětem poskytnout 

i psychosociální pomoc a potřebnou oporu. Během 

roku 2018 jsme vyškolili 1 650 učitelů v Sýrii a Iráku. 

V podpořených školách se nyní zaměřují na aktivity, 

které budují dovednosti dětí, učí je poznávat emoce 

a spolupracovat v kolektivu se spolužáky.

Díky aktivnímu zapojení rodičů a rodin do 

chodu škol se nám v těchto zemích daří zlepšovat 

úroveň výuky i prostředí pro co nejkvalitnější 

osobní rozvoj místních dětí. Hlavním cílem je zajistit 

dětem bezpečí a naději na lepší budoucnost.

„Je to skvělý pocit, když vidíte 

své studenty, jak úspěšně složí 

zkoušky, dostanou vysvědčení 

a začnou být přínosem pro místní 

komunitu. Někteří moji bývalí 

studenti pracují ve státní správě 

nebo jsou na univerzitě.“

Abdullah, učitel, který učí již 

28 let ve škole ve vesnici 

Johaina na jihu Iráku

„Moc rád chodím do školy 

a snažím se být v naší třídě 

nejlepší. V budoucnu bych 

chtěl být stavebním inženýrem. 

Rád bych navrhoval, jak postavit 

nové domy a mosty.“ 

Odai, 12 let, žák školy, 

kterou podporujeme 

na severozápadě Sýrie

PODPORA VZDĚLÁVÁNÍ V HUMANITÁRNÍCH KRIZÍCH

Fyzická 
ochrana

Akademické 
vzdělání

Psychosociální 
podpora

Podpora 
ostatních

Zapojení rodiny
Podpora spolužáků a přátel

Spolupráce s komunitou

Společenská osvěta
Budování vztahů
Sebereflexe a komunikační 
schopnosti

Bezpečné místo na výuku
Ochrana před nebezpečím
Zajištění vody a sanitace

Gramotnost
Školení učitelů

Psychické zdraví učitelů
Výukové a vzdělávací materiály
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SPRÁVNÁ PÉČE O KRAJINU 
PŘINÁŠÍ STABILITU DO 
ŽIVOTŮ OBYVATEL ETIOPIE  

PODPORA ZEMĚDĚLSTVÍ A UDRŽITELNÉ OBŽIVY V ROCE 2018:

Správné druhy travin zlepšují vlastnosti poničené půdy a zároveň jsou kvalitním zdrojem potravy pro dobytek. Foto: archiv Člověka v tísni

Globální změny klimatu, extrémní sucha, odlesňová-

ní, nadměrná pastva dobytka a především nevhodné 

a neudržitelné způsoby polního hospodaření mají 

za následek degradaci půdy, která je postižena přede-

vším rozsáhlou erozí. Dochází k výraznému snížení 

až ztrátě úrodnosti půdy, což negativně ovlivňuje 

zemědělskou produkci a ohrožuje hlavní způsob 

obživy místních obyvatel.

Zaměřili jsme se proto na zvýšení ekologic-

ké stability krajiny na jihozápadě Etiopie, která je 

jednou z nejohroženějších oblastí. Snažíme se zde 

obnovovat správný management krajiny tak, aby si ho 

dokázali osvojit místní obyvatelé a začali ho aktivně 

využívat. Učíme je, jak a proč budovat vhodná 

protierozní opatření jako hráze, retenční nádrže, 

ochranné příkopy a mikroterásky. Učíme je také sázet 

speciální druhy travin a dřevin, které zpevňují půdu, 

brání ji před záplavami a zároveň mohou být zdrojem 

potravy pro dobytek.

„Před tím, než jsme se naučili v krajině budovat 

správná opatření na zadržení vody a úpravu půdy, 

byla úrodnost naší země velmi nízká. Nyní ale 

vidím výrazné změny k lepšímu,“ popisuje jeden 

ze zemědělců Kasim Berkera. Dále dodává, že tato 

opatření pomáhají zabránit záplavám, které ničily 

svrchní vrstvy půdy. „Rád bych ještě rozšířil travnaté 

plochy, které jsou navíc skvělým zdrojem krmiva pro 

můj dobytek.“

Náš místní tým úzce spolupracuje s 56 zeměděl-

skými pracovníky, 30 zastupiteli vlády a 70 zástupci 

místních komunit. V rámci tohoto rozsáhlého projek-

tu jsme již pomohli zavést různá protierozní opatření 

na více než 3 341 ha půdy, z čehož by mělo mít 

užitek až 35 000 rodin, které zde žijí. 

Více než 38 000 lidí
od nás získalo podporu pro zlepšení svého živobytí.

Přes 50 000 farmářů a jejich rodin 
začalo využívat produkty a služby od místních poskytovatelů.

Téměř 8 500 zemědělských domácností 
začalo samostatně používat nové zemědělské technologie a postupy.
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Příklady našich aktivit

NAŠE PŘÍSTUPY KE ZLEPŠENÍ ZEMĚDĚLSTVÍ 
A CHOVU HOSPODÁŘSKÝCH ZVÍŘAT

Abychom pomohli chudým farmářům dlouhodobě zvyšovat jejich příjmy a zlepšit živobytí, 

přinášíme jim osvědčené strategie a metody pro rozvoj trhu a obchodu. 

Příklady níže ukazují výsledky našich projektů v Kambodži a na Filipínách.

Kambodža – Podpora trhu, občanské společnosti 
a místních autorit pro zlepšení zemědělství, obživy 
a životního prostředí (CAM-4-SCALE, 2016–2018) 

Spolu s partnerskými organizacemi (CIRD, EPDO a PNKA) jsme pomohli 
zlepšit živobytí 11 000 farmářům v osmi kambodžských provinciích.

Filipíny – Zvyšování dlouhodobých příjmů 
v zemědělství (ESIP 2015–2019)
Spolu s organizací Helvetas a za podpory Swiss Solidarity pomáháme 
12 000 chudým farmářům v provincii Východní Samar zvýšit 
své příjmy a odolnost vůči častým přírodním katastrofám.

JAK POMÁHÁME

Výzkumy mapující 
omezení na trhu 

pro hledání řešení 
a nových příležitostí

Workshopy a exkurze 
pro posílení 

tržní spolupráce, 
vztahů a důvěry

Zajištění přístupu 
ke školení a koučování 

v byznysu a technických 
oblastech

Posilování spolupráce 
mezi zemědělci 
a obchodníky

Pořádání obchodních 
veletrhů, abychom 
propojili výrobce 

se zákazníky

Sdílení nákladů 
a technická podpora 

poskytovatelům kapitálu, 
služeb a zpracovatelům

Podpora fi nančních 
institucí, aby vyvinuly 

vhodné úvěrové balíčky 
pro zemědělce

Zvýšení příjmů 
chudých farmářů, 

odolnější komunity

Lepší úroda i výnosy 
a zvýšení tržeb z pěstování 
a zpracování plodin a chovu 

hospodářských zvířat

Lepší přístup 
k poradenství, fi nancím, 

technické podpoře 
a trhům

60
USD

35
%

52
%

169
USD

13
%

83
%

2016 2017

2017

2017

2016

2016

2018

2018

2018

Příjem farmářů 
z chovu kuřat se 
ztrojnásobil

45 % domácností, 
kterým pomáháme, 
zvýšilo svůj příjem 
nejméně o 25 %

50 % farmářů 
zvýšilo své tržby 
nejméně o 30 %

90 % farmářů 
hlásilo lepší fungování 
tržního systému pro 
zemědělské služby

Průměrná 
úmrtnost 
slepic se snížila 
o 22 %

Počet farmářů, 
kteří pravidelně 
využívají služby 
veterináře, 
vzrostl o 31 %

45
%

50
%

90
%
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UČÍME SE FILMEM – JEDEN 
SVĚT NA ŠKOLÁCH

Abychom účinně podpořili kritické myšlení a ob-

čanskou angažovanost mladých lidí, využili jsme sil-

ného vizuálního potenciálu, který má fi lm. Od roku 

2001 se nám již ve 14 zemích podařilo zavést tuto 

inovativní metodu do místní výuky. Na základě 

zkušeností s Mezinárodním festivalem dokumen-

tárních fi lmů o lidských právech Jeden svět jsme 

se rozhodli představit studentům a jejich učitelům 

vybrané dokumentární fi lmy doplněné o učební 

materiály jako vhodnou školní pomůcku pro výuku 

důležitých společenských témat.

Studenti se díky dokumentárním fi lmům 

seznamují s příběhy konkrétních lidí, o kterých 

posléze diskutují, a mají tak možnost se lépe vcítit 

do určitých problémů, které by neměli přehlížet. 

Díky fi lmu, který působí na všechny smysly, se nám 

daří v mladých lidech vzbudit zájem o dění kolem 

a ukázat jim, že i jednotlivec může přispět k pozitiv-

ní změně ve společnosti.

Mediální vzdělávání a boj s fake news

S nárůstem popularity sociálních sítí a médií jsou 

v dnešní době lidé čím dál více vystaveni rizikům 

dezinformací a propagandy v online prostoru. 

Podporujeme proto mediální vzdělávání mladých 

lidí tak, aby dokázali sami kriticky přemýšlet o infor-

macích, které se k nim dostávají, a vyhodnotit jejich 

pravdivost a objektivitu. Kritické myšlení a mediální 

gramotnost je základním předpokladem pro rozvoj 

demokratické společnosti a pro život v 21. století. 

Vytvořili jsme proto speciální výukový program 

Mediálního vzdělávání Jednoho světa na školách, 

který nyní využívá 1 200 učitelů v České republice 

a který byl představen na 70 školách v Moldavsku.

„Tento program má ohromný společenský význam. 
Přesahuje to naše individuální postoje či názory, náš osobní pohled na věc, 

nás jako jednotlivce. Ohromně si vážím veškerého úsilí, 
které vynakládáte na podporu kritického nezávislého myšlení.“

Říká jeden z učitelů, který se zapojil do programu Jednoho světa na školách v Srbsku.

Moldavští studenti na vzdělávacím workshopu v kišiněvském centru pro děti a mládež. Foto: Natalia Rotaru
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ROZVOJ OBČANSKÉ SPOLEČNOSTI

JAK PODPORUJEME JEDNOTLIVÉ 
ORGANIZACE

Informace
Znalosti
Finance
Služby

Kapacity

PROPAST

Vlády 
a místní samosprávy

Organizace 
občanské společnosti

Člověk v tísni 
Stavíme mosty mezi občanskou společností a vládami

Organizace občanské společnosti

Management organizací

Strategické plánování

Monitorování a evaluace

Zvyšování společenského povědomí

Granty pro pilotní projekty Spolupráce s místními samosprávami

Zapojování občanů do politického rozhodování

FundraisingAdvokační aktivity

Aktivní zapojení komunit

Budování kapacit 
a fi nanční podpora

Podpořené organizace se věnují oblastem jako: 

ekonomický rozvoj venkova, 
právo na půdu, boj proti drogám, 

zemědělství, práce s mládeží, 
vzdělávání, komunitní rozvoj, 

sociální inkluze

116
podpořených organizací 

občanské společnosti

v 8 zemích

74 
grantů rozdaných mezi 

organizace občanské 

společnosti

ORGANIZACE OBČANSKÉ 
SPOLEČNOSTI 
NEJLÉPE ZNAJÍ MÍSTNÍ 
PODMÍNKY A PŘISPÍVAJÍ 
K ROZVOJI REGIONU

V humanitární pomoci, následné obnově země 

i dlouhodobé rozvojové spolupráci hrají velmi 

důležitou roli organizace občanské společnosti. 

Místní nevládní organizace, spolky a různá nábo-

ženská či profesní sdružení nejlépe znají lokální 

poměry a mají velmi blízko jak k obyčejným lidem, 

tak k vládním orgánům. Často fungují jako pojítko 

mezi veřejností a vládou. Aby mohly tuto roli plnit, 

a přispívat ke zkvalitňování služeb a rozvoji místních 

komunit, musí se umět pohybovat na národní i mezi-

národní úrovni a prosazovat zájmy obyvatel.

Dokáží hájit zájmy obyvatel i jednat s vládními orgány

Dlouhodobě proto podporujeme organizace 

občanské společnosti v nejrůznějších odvětvích, 

od rozvoje ekonomiky ve venkovských oblastech 

po zapojování mladých lidí do veřejného života 

a otázek lidských práv. Hlavní cíl je při tom vždy 

stejný – posilovat místní aktéry, kteří zastupují dané 

komunity, podílí se na rozvoji země a apelují na 

zodpovědnost svých vlád. K tomu jsou často potře-

ba znalosti managementu, fundraisingu, veřejných 

vztahů, komunikace i prosazování zájmů a práv 

veřejnosti.

Právě tyto schopnosti u jednotlivých organizací 

občanské společnosti rozvíjíme a učíme je, jak 

správně postupovat v praxi. Pořádáme pro ně 

odborná a technická školení a ve většině případů 

jim navíc poskytujeme drobné fi nanční příspěvky. 

Organizace, které podporujeme, pak dokáží velmi 

efektivně zastupovat zájmy obyvatel a přispívat 

k obnově a rozvoji svého regionu.
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V roce 2018 jsme spustili náš dosud největší projekt ve Venezuele 

na podporu občanského vzdělávání. Foto: Ivan Ernesto Reyes
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V roce 2018 jsme slavili významné výročí. Před 

70 lety byla schválena Valným shromážděním 

Organizace spojených národů (OSN) Všeobec-

ná deklarace lidských práv. Jednalo se o právně 

nezávazný dokument, který byl nicméně zásadním 

podkladem pro další konvence OSN o lidských 

právech (například Mezinárodní pakt o občanských 

a politických právech), které postupně drtivá větši-

na členských států OSN (v současnosti jich je 193) 

vnesla do svých právních řádů, a jsou tudíž pro ně 

závazné.

Deklarace obsahuje třicet článků zahrnujících 

občanská a politická práva, kulturní, sociální či eko-

nomická práva. Defi nuje například právo na život, 

zákaz mučení, právo svobodného pohybu, svo-

bodu vyznání, svobodu projevu, právo pracovat, 

právo na vzdělání, právo na odpočinek atd. Zaručit 

dodržování lidských práv v jejich plné výši je při 

takto široce pojatém konceptu velkou výzvou. 

V současnosti se to žádnému státu na světě nedaří, 

neboť se jedná o ideál. Státy by se nicméně k tomu 

ideálu měly maximálně přibližovat. Dvojnásob 

to platí u práv první generace, tedy občanských 

a politických práv, jejichž dodržování je zásadní 

podmínkou pro docílení svobodné, demokratické 

společnosti. V posledních několika desetiletích 

bohužel vidíme v praxi nárůst počtu zemí, kde jsou 

trendy opačné a dochází stále více k omezování 

lidských práv první generace.

Jedním z dlouhodobějších negativních trendů 

jsou tzv. hybridní režimy (známé i pod názvy 

jako neliberální demokracie, pseudo demokracie, 

částečně svobodná země nebo volební auto-

kracie). Nejsou to ani demokracie, ani nejtvrdší 

DOBA KŘEHKÉ DEMOKRACIE

Na Krymu nadále dochází k závažnému a systematickému porušování práv krymských Tatarů a lidí odmítajících ruskou anexi. Foto: Anton Namliuk
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autoritářské režimy, pohybují se někde mezi, 

v šedé zóně, a nesou v sobě prvky obou poli-

tických systémů. Často umožňují konání voleb, 

nicméně s různou mírou transparentnosti a častým 

manipulováním volebních výsledků. Hybridní 

režimy jsou nebezpečné, neboť vytváří iluzi lákavé 

alternativy k demokracii. Silný lídr, řídící zemi 

pevnou rukou a tvářící se demokraticky, může znít 

pro některé přitažlivě, dokud ovšem nepoznají 

cenu, jakou za podporu takového lídra zaplatí. 

Cenu v podobě ztráty mnoha svobod a perzekucí 

těch, kteří si dovolí režim kritizovat. V Evropě 

je podporovatelem tohoto politického systému 

maďarský premiér Viktor Orbán.

Jako jeden z příkladů hybridních režimů bývá 

uváděn Ázerbájdžán. Malá, ale na ropu a zemní 

plyn bohatá země na jižním Kavkaze, pro níž jsou 

kvůli byznysu dobré mezinárodní vztahy zásadní, 

„proslula“ promyšleným vytvářením image moder-

ního a demokratického režimu. V této zemi občané 

mohou žít relativně svobodný život, mohou studo-

vat, cestovat i podnikat. Zásadní podmínkou je ale 

režim v ničem nekritizovat (například všudypří-

tomnou korupci) a neusilovat o systémové změny 

v jakékoliv oblasti lidského života. V hodnocení 

základních svobod Ázerbájdžán ve skutečnosti zá-

sadně propadá, podle organizace Freedom House 

je země nesvobodná; občanská a politická práva za 

rok 2018 dosahují na sedmibodové škále skóre šest 

a sedm, přičemž skóre sedm je nejhorší.

Rovněž Rusko je země s nevyjasněným 

politickým systémem, v každém případě velmi 

represivním. Země má stejně nízké hodnocení 

svobod jako Ázerbájdžán. Trefně popsal jeho 

fungování britský novinář Peter Pomerantsev: 

„Záměrem Kremlu je vlastnit všechny formy 

politického diskursu, aby se vně jeho zdí nemohlo 

rozvinout žádné nezávislé hnutí. Jeho Moskva 

může působit ráno jako oligarchie, odpoledne 

jako demokracie, při večeři jako monarchie a na 

noc jako totalitní stát.“

Pokud si chceme demokracii udržet, je 

zapotřebí, aby se demokratické země nenecha-

ly oklamávat zdáním demokratického chování 

nesvobodných režimů a neupřednostňovaly pouze 

výhody z rychlé ekonomické diplomacie za cenu 

zpronevěry základním ideálům. O porušování 

základních svobod je zapotřebí mluvit, informovat 

mezinárodní společnost, tlačit na režimy, aby své 

chování změnily. Nesmíme zapomínat, že drtivá 

většina zemí na světě, včetně hybridních a autori-

tářských režimů, se ve svých zákonech a ústavách 

k respektování lidských práv zavázala. Demokratič-

tí politici by se při setkávání s představiteli těchto 

režimů neměli vyhýbat citlivým tématům lidských 

práv. Velkým úkolem nejen pro politiky, ale pro 

celé společnosti v globálním měřítku, pokud si 

chtějí zachovat základní svobody, je boj proti 

hoaxům, propagandám, pololžím a polopravdám, 

které nesvobodné režimy často a rády ke svým 

cílům využívají. Kvalitní mediální vzdělávání 

a podpora kritického myšlení tu hrají důležitou roli. 

Je důležité aktivně ukazovat, že mezi skutečnou 

demokracií a hybridním režimem je zásadní rozdíl. 

Není to jednoduchý úkol, neboť jak postřehl 

Václav Havel: „Přirozenou nevýhodou demokra-

cie je, že těm, kdo to s ní myslí poctivě, nesmírně 

svazuje ruce, zatímco těm, kteří ji neberou vážně, 

umožňuje téměř vše.“

ARMÉNIE NA DOBRÉ CESTĚ

V Arménii v roce 2018 vyvrcholila frustrace obyva-

tel z rostoucí moci bývalého prezidenta a dnes už 

i bývalého premiéra Serže Sargsjana. Celonárodní 

nenásilné protesty proti vládě oligarchů a korup-

ci, jimž se po vzoru Československa začalo říkat 

„sametová revoluce“, nakonec do čela země vynesly 

nové politické vedení, jehož přístup dává naději na 

posílení svobod a dodržování lidských práv v zemi. 

Ve světě, v němž svobody globálně ubývá z roku 

na rok, je Arménie ostrůvkem naděje a především 

dokladem, že lidé mohou žít ve svobodnější společ-

nosti, pokud se ke svobodě sami přihlásí.

Ovšem ani při nejlepších úmyslech nebude 

změna snadná. Země trpí řadou problémů, mezi 

které patří například neutěšená ekonomická situace 

nebo zamrzlý vojenský konflikt s Ázerbájdžánem 

o Náhorní Karabach. V Arménii aktivně působíme 

od roku 2003 a poslední tři roky se zaměřujeme také 

na úzkou spolupráci s místními občanskými iniciati-

vami a obhájci lidských práv. A to zejména v době, 

kdy byly protesty v ulicích potlačovány násilím 

a oponenti režimu byli zavíráni do vězení na základě 

politicky motivovaných procesů. S podporou jsme 

pokračovali i během klíčového roku 2018.

Ve spolupráci s místními nezávislými novináři 

pomáháme bojovat proti hate speech v arménských 

médiích, namířené především proti náboženským 

menšinám a LGBT. Vyškolili jsme 27 novinářů v od-

halování a omezování nenávistných projevů, ověřo-

vání faktů, pochopení autorských práv a v datové 

analýze. Podpořili jsme rovněž vznik několika novi-

nářských projektů upozorňujících na diskriminaci 

různě znevýhodněných skupin obyvatel. Díky tomu 

byly publikovány materiály kombinující text, videa 

a infografi ky na různých platformách v arménštině, 

ruštině a angličtině.

„Přirozenou nevýhodou demokracie 
je, že těm, kdo to s ní myslí poctivě, 
nesmírně svazuje ruce, zatímco 
těm, kteří ji neberou vážně, 
umožňuje téměř vše.“ Václav Havel
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Ředitel čečenské pobočky známé lidskoprávní organizace Memorial Ojub Titijev byl odsouzen ve zmanipulovaném procesu. Foto: Dimitry Borko / Memorial
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POMÁHÁME OBHÁJCŮM 
LIDSKÝCH PRÁV 
V KRIZOVÝCH SITUACÍCH

Jedním z pilířů naší práce je přímá pomoc obhájcům 

lidských práv v zemích s represivními režimy. Právě 

tito lidé bývají nejčastějším terčem pomlouvačných 

kampaní, obtěžování a pronásledování, bývají umlčo-

váni a nezřídka zavíráni do vězení a mučeni. Během 

posledních čtyř let jsme pomohli dostat se z bez-

prostředního ohrožení života nebo zdraví celkem 

425 obhájcům lidských práv, disidentům, studentům, 

novinářům, spisovatelům, blogerům, právníkům, 

LGBT aktivistům a jejich nejbližším rodinám z 15 zemí 

světa.

Nejčastěji je potřeba, aby se rychle dostali do 

bezpečí, kde jim následně poskytujeme nezbytnou 

humanitární, lékařskou a právní podporu. Rychlá po-

moc je obzvláště důležitá v zemích, kde v posledních 

letech probíhá systematický tvrdý zásah proti občan-

ské společnosti – mezi tyto země patří Ázerbájdžán, 

Egypt či Rusko, především severní Kavkaz.

Právě v oblasti severního Kavkazu jsme v roce 

2018 poskytovali přímou pomoc třem obhájcům 

lidských práv, související s případem nespravedlivě 

odsouzeného ředitele místní pobočky lidskoprávní 

organizace Memorial Ojuba Titijeva. Memorial již více 

než 30 let monitoruje případy porušování lidských 

práv v postsovětských zemích. V Čečensku je to 

poslední organizace svého druhu a jako 

taková je trnem v oku místním autoritám, které se sys-

tematicky snaží její činnosti zamezit.

Ojub Titijev převzal vedení Memorialu v Čečen-

sku poté, co byla jeho předchůdkyně Natalia 

Estemirová v roce 2009 zavražděna kvůli svým 

lidskoprávním aktivitám. Je znám jako odvážný 

člověk, který poskytoval právní podporu a připra-

voval analýzy případů porušování lidských práv, 

zmizení, mimosoudních poprav a únosů páchaných 

autoritami. V lednu, necelé dva týdny poté, co mluvčí 

čečenského parlamentu Magomed Daudov prohlásil, 

že obhájci lidských práv jsou „nepřáteli lidu“ a jako 

takoví by se měli střílet, byl Titijev křivě obviněn 

z držení marihuany.

„Situace v Čečensku je pro obhájce lidských 

práv a novináře, kteří upozorňují na případy korupce 

nebo mučení, mimořádně nebezpečná,“ říká Sylva 

Horáková, ředitelka Centra pro lidská práva a demo-

kracii Člověka v tísni. „V Čečensku nejsou neobvyklé 

případy vykonstruovaných obvinění a únosů.“

Případ Ojuba Titijeva, držitele Ceny Václava 

Havla udělované Radou Evropy za mimořádný přínos 

v obraně lidských práv, otřásl mezinárodní lidskopráv-

ní komunitou. Po svém zatčení byl v zadržovací vazbě, 

kde poté bez soudu zůstal zavřený dlouhých 15 mě-

síců. Nedlouho poté se jeho kolegové z Memorialu 

v Grozném ocitli ve vážném ohrožení. Mohli být 

autoritami donuceni, aby v případě Titi jeva nepravdi-

vě svědčili proti němu. Jediný způsob, jak mohli tlaku 

uniknout, byl neprodleně opustit Čečensko. Rychle 

jsme se proto rozhodli pomoci třem obhájcům 

lidských práv a Titijevovým kolegům s dočasným 

přesunem do bezpečí.

Všem třem lidem byla navíc během relokace po-

skytnuta lékařská a psychologická pomoc. V bezpečí 

se mohli konečně zbavit neustálého stresu, který 

je doma pronásledoval. Také jsme nabídli dočasnou 

fi nanční podporu jejich rodinám. To sehrálo velmi 

významnou roli v jejich psychickém stavu. 

Přemístění, s nímž jsme pomohli, sehrálo 

důležitou roli také v Titijevově případu, protože tyto 

zaměstnance nikdo nemohl přinutit, aby u soudu 

svědčili proti Titijevovi.

Ojub Titijev byl poté v Čečensku navzdory zce-

la nedostatečným důkazům obžaloby odsouzen ke 

čtyřem letům vězení v trestní kolonii. Podle mnoha 

odborníků pomohla k mírnějšímu rozsudku, byť pro-

tiprávnímu a nespravedlivému, široká mezinárodní 

pozornost, která byla k tomuto případu upřena.
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PŘÍMÁ POMOC PERZEKVOVANÝM

V roce 2018 jsme pomohli 681 obhájcům lidských práv 
a jejich rodinám v ohrožení zdraví nebo života.

V Hondurasu jsme přispěli k propuštění 18 politických vězňů.

 Zpracovali jsme zprávu o psychologických dopadech perzekucí a mučení na Kubě 
a poskytli jsme psychosociální pomoc nebo právní asistenci 356 lidem.

 V Egyptě jsme podpořili právníky, kteří pomohli více než 800 lidem 
bojovat proti porušování lidských práv.

„Před nebezpečím v Ázerbájdžánu jsem utekla do Gruzie, ale i tam jsem kvůli své práci 

dostávala výhrůžky. Díky Člověku v tísni jsem se dostala do bezpečí. Pobyt v Praze 

mi pomohl dostat se opět do psychické pohody.“

Říká mladá ázerbájdžánská novinářka, které jsme v roce 2018 pomohli 

díky Klubu přátel Člověka v tísni.

Političtí vězni 
a jejich rodiny

36

 Oběti 
státní svévole

342
Politicky 
perzekvovaní

303

POSKYTUJEME 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 fi nanční situace.

Relokace
Pomáháme dostat se 

do bezpečí lidem, kteří jsou 

bezprostředně ohroženi 

na životě nebo zdraví 

kvůli pronásledování 

represivním režimem.

681

Dlouhodobě poskytujeme přímou pomoc nezávislým novinářům, právníkům, disidentům, 

členům občanské společnosti, studentům a dalším lidem, kteří jsou pronásledováni 

a perzekvováni kvůli obhajobě lidských práv a svobod. Věříme, že každý člověk má právo 

svobodně rozhodovat o svém životě a že lidé, kteří toto právo hájí, si zaslouží naši podporu. 
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ČLOVĚK V TÍSNI POMÁHÁ 
VE VENEZUELE

Venezuela – dříve nejbohatší země Latinské 

Ameriky a dodnes stát s největšími zásobami ropy 

na světě – v loňském roce obsadila titulní strany 

světových médií kvůli nejvážnější politické krizi 

v moderní historii země. Autoritativní vláda bývalé-

ho prezidenta Huga Cháveze a jeho nástupce Nico-

lase Madura, charakteristická omezováním svobod 

a problémy s korupcí, přivedla zemi k hyperinflaci 

a nedostatku léků i základních potravin. Krize se 

ještě prohloubila neochotou režimu vzniklé problé-

my smysluplně řešit a spolupracovat s odborníky, 

opozicí či zástupci občanské společnosti. Namísto 

toho vláda pokračovala v potlačování svých kritiků 

často násilnými zákroky proti pouličním protestům, 

zavíráním oponentů do vězení a stíháním civilních 

obyvatel u vojenských soudů. Po znovuzvolení 

Nicolase Madura prezidentem v květnových 

volbách vyvrcholila nespokojenost v ustanovení 

druhého, prozatímního prezidenta.

Ve Venezuele od roku 2012 podporujeme ob-

čanskou společnost a aktivní lidi, kteří usilují o míro-

vé řešení konfliktu, dodržování základních lidských 

práv a zlepšení situace v zemi. Podpora nesměřuje 

žádné politické straně – pomáháme venezuelským 

organizacím realizovat jejich projekty na podporu 

nezávislých novinářů, politicky perzekvovaných, 

lidí bez přístupu k lékům a chudých lidí nebo 

menšin, které jsou obzvláště v obdobích krize těmi 

nejzranitelnějšími.

Mezi našimi prvními projekty byla podpora míst-

ního lidskoprávního centra, v němž právníci pomáhají 

bojovat proti nespravedlivým, politicky motivova-

ným rozsudkům, a podpora mladých lidí z chudých 

oblastí, kteří vlastním uměním s pozitivními náměty 

přemalovávali propagandistické nápisy na zdech.

Před čtyřmi lety jsme pomohli rozběhnout 

program rádia Humano Derecho. V době, kdy se 

čím dál tím výrazněji zužoval prostor pro fungování 

občanské společnosti a pro svobodná média, začalo 

rádio vysílat jen několikrát za týden. Dnes je z něj 

plnohodnotné médium, které se věnuje různým 

společenským tématům a umožňuje na ně nahlížet 

z různých úhlů pohledu.

Pomohli jsme také nezávislým venezuelským 

novinářům z iniciativy La Vida De Nos, kteří díky 

tomu mohli zpracovat a publikovat příběhy osmi 

politických vězňů ve Venezuele. Projekt se pak 

dostal do fi nále prestižní novinářské ceny Gabriela 

Garcíi Marquéze. „Člověk v tísni je první meziná-

rodní organizací, která v nás vložila důvěru, a to 

v době, kdy byl projekt ještě ve svých počátcích,“ 

říká Albor Rodríguez z La Vida De Nos.

V roce 2018 jsme spustili ve Venezuele svůj 

dosud největší projekt: tříletou podporu vzdělávání 

v Caracasu v oblasti mírového řešení konfliktů ve 

spolupráci s venezuelskými univerzitami a mladými 

lidmi. Spolu s partnerskými organizacemi pořá-

dáme ve Venezuele několik akademických kurzů 

zaměřených na mírové řešení konfliktů a leader ship. 

Zároveň propojujeme studenty a studentky se 

zástupci občanské společnosti a aktivisty.

Venezuela je v náročné situaci a je obtížné 

předpovídat, jak se události vyvinou dále. Věříme, 

že současná krize ve Venezuele může mít jedině 

politické řešení. Důležité je trvat na demokratic-

kých, svobodných volbách, aby si lidé sami mohli 

vybrat, jakou cestou se chtějí ubírat. A je také dů-

ležité pomáhat v časech krize těm, kteří si sami po-

moci nemohou. Právě v tom budeme pokračovat ve 

spolupráci s místními lidmi a skupinami, které samy 

nejlépe znají svou zemi a její potřeby. Pro tyto lidi je 

nesmírně důležité vědět, že na ně svět nezapomněl 

a že je ochoten pomoci.

Venezuela se v důsledku politické krize potýká s hyperinflací, nedostatkem léků a základních potravin. Prorežimní propaganda zde ale stále má své místo. Foto: Lucia Argüellová
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ZVYŠOVÁNÍ KAPACIT A PODPORA OBČANSKÉ SPOLEČNOSTI

Spolupracovali jsme s 385 představiteli nezávislé občanské společnosti.

Pro naše partnery připravujeme tyto aktivity:

Spolupracovali jsme se 132 nevládními organizacemi.

Střední Asie
17

Ekvádor
10

Honduras
7

Nikaragua
11

Venezuela
11

Kuba
31

Ázerbájdžán
6

Egypt
6

Libye
6

Rusko
9

Ukrajina
8

Vietnam
10

385

Nezávislí aktivisté

Ázerbájdžán 26, Střední Asie 11, 

Kuba 25, Honduras 1, Podněstří 40, 

Ukrajina 15, Vietnam 15

133

(Lidskoprávní) právníci

Arménie 2, Ázerbájdžán 4, 

Střední Asie 11, Kuba 5, 

Ekvádor 1, Rusko 55

78

174

Studijní cesty a stáže Semináře a školení Malé granty

Podporujeme profesní rozvoj lidí, s nimiž 

v cílových zemích spolupracujeme. Díky 

studijním cestám a stážím mají novináři, 

právníci a další zástupci občanské 

společnosti možnost posilovat své 

schopnosti a srovnat své zkušenosti 

s lidmi z jiných zemí.

Zorganizovali jsme více než 160 seminářů 

a školení, vycházejících z potřeb lidí v zemích, 

kde pracujeme. Záleží nám na tom, aby ti, s nimiž 

spolupracujeme, mohli být ve svých profesích 

efektivnější. Spolu s odborníky školíme aktivisty 

například v digitální bezpečnosti, audiovizuální 

tvorbě nebo právním poradenství.

Díky nám mohou aktivní lidé s malými 

prostředky začít s realizací vlastních nápadů. 

Malé granty nám umožňují podpořit celou 

řadu smysluplných projektů, které usilují 

o zlepšení situace v dané zemi.

Například v Ekvádoru jsme 

prostřednictvím mikrograntů podpořili 

místní organizace, které sdružují 

představitele indiánských komunit. 

Bez těchto organizací by domorodé 

obyvatelstvo nemělo šanci hájit svá 

práva a teritoria. Organizacím, které 

podporujeme, se podařilo například 

zahájit dialog s těžební společností 

a podepsat smlouvu, která zakazuje 

společnosti vstup na teritoria indiánské 

komunity bez předchozí konzultace.

Novináři

Arménie 25, Ázerbájdžán 6, 

Střední Asie 9, Kuba 52, Rusko 77
Venezuela 1, Vietnam 4

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

Novináři 18
Právníci 1
Aktivisté 13

32
Novináři 42
Právníci 19
Aktivisté 105

166
Novináři 106
Právníci 5
Aktivisté 114

225
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KDYŽ VÁM BEROU PŮDU, 
MUSÍTE SE OZVAT

Cenu Homo Homini za rok 2018 získala 

farmářka z Nikaraguy Francisca Ramírez

Každoročně vyzdvihujeme významné osobnosti, 

jejichž odvaha vystoupit z řady a postavit se za 

práva ostatních tváří v tvář těžkým podmínkám je 

mimořádnou inspirací. Lidem, kteří se nejen slovy, 

ale především činy zasazují o ochranu lidských 

práv, demokracie a nenásilného řešení politických 

konfliktů, udělujeme už od 90. let cenu Homo 

Homini. V roce 2018 putovala do chudé, politickou 

krizí zasažené Nikaraguy, do rukou drobné farmářky 

Franciscy Ramírez – ženy schopné spojit stovky tisíc 

lidí a nabídnout jim vizi svobodnější a demokratičtější 

společnosti.

V Nikaragui začalo docházet k rozsáhlým, 

nelegitimním záborům půdy místních obyvatel 

poté, co vláda podepsala smlouvu s čínskou fi rmou 

HKND Group na výstavbu Nikaragujského průplavu. 

Obchodní zájmy v tomto případě nešetrně zasáhly 

do životů lidí, kteří se bez patřičného vysvětlení či 

náhrady museli vystěhovat z míst, kde žili po gene-

race. Přišli tak často o vše, co měli, bez možnosti se 

bránit.

V zemi, kde již třináctým rokem vládne auto-

ritářský prezident Daniel Ortega a jeho manžel-

ka Rosario Murillo a která se potýká s korupcí 

a nefunkčním právním státem, se obyčejní lidé 

Politický nástupce Jeho Svatosti dalajlamy, sikjong Lozang Sanggjä, předává cenu Homo Homini za rok 2018 Francisce Ramírez z Nikaraguy. Foto: Eva Kořínková

ocitli bez jakékoliv institucionální pomoci proti 

zájmům velkých hráčů. Začali se proto organizovat 

sami a žádat možnost zapojit se do rozhodovacího 

procesu. Francisca jako vůdčí osobnost stála v čele 

více než stovky nenásilných protestů. Kvůli svým 

aktivitám byla opakovaně zadržena, prošla si šika-

nou i výhrůžkami smrtí.

Nikaragujská vláda dala v dubnu 2018 svolení 

použít proti protestujícím ostrou munici. Během 

následné krize bylo zabito nejméně 350 lidí a více 

než padesát tisíc obyvatel uprchlo do sousední 

Kostariky. Doňa Chica, jak Franciscu doma přezdí-

vají, byla jednou z nich. Ani teď ale neztrácí naději.

„Mým snem je Nikaragua, která bude posta-

vená na rovnosti, kde nebude korupce, kde bude 

zajištěna svoboda, spravedlnost, demokracie 

a právní stát,“  říká a na dálku pokračuje v podpoře 

a organizaci demokratického hnutí.

Cenu Homo Homini převzala na slavnost-

ním zahájení festivalu Jeden svět v Praze z rukou 

politického nástupce Jeho Svatosti dalajlamy, 

kterým je premiér tibetské exilové vlády, sikjong 

Lozang Sanggjä. Ten varoval před vlivem čínské 

zahra niční politiky na ochranu lidských práv. Tibeťané 

mají vlastní bohaté zkušenosti s potlačováním 

základních práv a svobod ve jménu čínských zájmů. 

Se sílícím geopolitickým postavením Číny hrozí eroze 

respektu k důstojnosti a soukromí jednotlivce také 

v dalších zemích, Nikaraguu nevyjímaje.

„Francisca Ramírez je inspirujícím příkladem, 

protože ukazuje, že pokud jsou obyčejní lidé bez 

moci a konexí schopni se spojit, jejich úsilí ochránit 

vlastní domovy, životní prostředí a lidská práva 

získává váhu,“  říká Sylva Horáková, ředitelka Centra 

pro lidská práva a demokracii Člověka v tísni.

Předávání ceny Homo Homini každoročně 

zahajuje festival dokumentárních fi lmů o lidských 

právech Jeden svět. Kromě něj organizujeme celou 

řadu dalších akcí, jejichž cílem je upozornit na poru-

šování lidských práv ve světě.

„Je to pocta pro nás, pro naše rodiny 
i naši zemi,“ říká o ceně Homo Homini 
Francisca Ramírez, vůdčí osobnost 
nikaragujského demokratického 
hnutí. „Cítím zodpovědnost 
pokračovat v tom, co jsme začali.“ 
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MAI KHOI: 
HUDBOU KE SVOBODĚ
Spolu s umělkyní a písničkářkou Mai Khoi, která 

má v rodném Vietnamu zakázáno vystupovat kvůli 

svým písním oslavujícím svobodu, jsme uspořádali 

dva koncerty. Návštěvníkům na nich také přiblížila 

těžké podmínky umělců ve Vietnamu, kde nad vším 

drží dohled komunistická strana.

KRYM: 
ZAPOMENUTÝ POLOOSTROV?
V rámci kulturně diskusního večera jsme připomněli 

případy porušování lidských práv na Krymu. 

Mezi hosty večera byl i Ilmi Umerov, místopředseda 

Medžlisu krymských Tatarů, vězněný na Krymu 

v roce 2017. Jeho případ se podařilo zviditelnit také 

v českých médiích.

SUMMIT AMERICKÝCH ZEMÍ
Naši spolupracovníci z Ekvádoru a Venezuely se 

zúčastnili 8. summitu amerických zemí, na němž 

se setkávají vysocí představitelé států Jižní 

a Severní Ameriky. Zde upozornili na problémy 

občanské společnosti v zemích, kde pracujeme, 

zejména v krizí postižené Venezuele.

HONDURAS NA ROZCESTÍ?
Na jaře jsme zorganizovali debatu s profesorkou 

a aktivistkou Vannessou Siliezar o opomíjeném 

tématu masivních studentských a poté celonárod-

ních protestů v Hondurasu, o porušování lidských 

práv v zemi a možnostech pomoci. 

ADVOKAČNÍ AKTIVITY 
A ZVYŠOVÁNÍ POVĚDOMÍ 
O LIDSKÝCH PRÁVECH

Vytváříme prostor k veřejné diskusi o důležitých případech porušování lidských práv 
a spolu s obhájci lidských práv usilujeme o pozitivní změny v zemích, kde pracujeme. 

V roce 2018 jsme mimo jiné uspořádali tyto akce: 

PLACES OF VIOLENCE
Domácí násilí je jedním z tabuizovaných témat 

v Podněstří, mezinárodně neuznaném regionu 

Moldavska, kde podporujeme aktivity mladých 

lidí. Talentovaná fotografka Carolina Dutca 

dokumentárně zachytila příběhy obětí domácího 

násilí. Výstavu jsme úspěšně představili 

v pražské galerii Pragovka.

FESTIVAL JEDEN SVĚT 
V BRUSELU

Celkem 15 projekcí a diskusí s experty, fi lmaři 

a lidskoprávními aktivisty otevřelo důležitá 

aktuální témata v centru Evropské unie a řady 

mezinárodních nevládních organizací. 12. ročník 

festivalu dokumentárních fi lmů Jeden svět 

v Bruselu přilákal více než 1 500 diváků a divaček 

a umožnil zorganizovat důležitá advokační 

setkání krymských a ruských obhájců lidských 

práv se zástupci evropských institucí.

DOPORUČENÍ KUBĚ 
V OBLASTI LIDSKÝCH PRÁV

Spolu se zástupci občanské společnosti na Kubě 

jsme se podíleli na ofi ciálních doporučeních 

kubánské vládě v rámci Univerzálního 

periodického přezkumu OSN. Informace 

o porušování práva na soukromí a o přístupu 

k informacím ve svých doporučeních 

využily mise Rakouska a Rumunska.
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PŮSOBENÍ V ČESKÉ REPUBLICE 
V ROCE 2018

KARLOVY VARY

CHOMUTOV

BÍLINA

MLADÁ BOLESLAV

PRAHA

HAVLÍČKŮV BROD

PELHŘIMOV

TÁBOR

ČESKÉ BUDĚJOVICE

ČESKÝ KRUMLOV

PLZEŇ

KLADNO

ÚSTÍ NAD LABEM

DĚČÍN

LOUNY

NYMBURK

BENEŠOV

SUŠICE

POČET ŠKOL ZAPOJENÝCH 

DO JEDNOHO SVĚTA NA ŠKOLÁCH

Celkem 3 104 škol

Hlavní město Praha  511
Jihočeský kraj  209
Jihomoravský kraj  329
Karlovarský kraj  73
Královéhradecký kraj  165
Liberecký kraj  137
Moravskoslezský kraj  281
Olomoucký kraj  180
Pardubický kraj  172
Plzeňský kraj  133
Středočeský kraj  375
Ústecký kraj  212
Vysočina  157
Zlínský kraj  170
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BRNO

ROŽNOV POD RADHOŠTĚM

OLOMOUC

PARDUBICE

HRADEC KRÁLOVÉ

POLICE NAD METUJÍ

OSTRAVA

TŘINEC

ZLÍN
VSETÍN

UHERSKÉ HRADIŠTĚ

ÚSTÍ NAD ORLICÍ

OPAVA

JABLONEC NAD NISOU

LIBEREC

TIŠNOV

POLIČKA

TŘEBÍČ

ZNOJMO

CHRUDIM

SEMILY

POČET ŠKOL ZAPOJENÝCH 

DO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU 

VARIANTY

Celkem 170 škol

Hlavní město Praha 22
Jihočeský kraj 2
Jihomoravský kraj 18
Karlovarský kraj 10
Královéhradecký kraj 3
Liberecký kraj 8
Moravskoslezský kraj 30
Olomoucký kraj 8
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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Studenti gymnázia PORG při debatě s Rasulem Jafarovem 

v rámci akce Měsíc fi lmu na školách. Foto: Vojtěch Heřmánek



2018
ČLOVĚK V TÍSNI, O. P. S.
VÝROČNÍ ZPRÁVA

ZAHRANIČNÍ PŮSOBENÍ V ROCE 2018
ÚVODNÍ SLOVO

Naši zaměstnanci a zaměstnankyně na misích
HUMANITÁRNÍ POMOC A ROZVOJ

Pohled do regionů
Rozvoj trhu a obchodu
Komu pomáháme
Objem pomoci
Humanitární pomoc a obnova
Odolnost lidí a výživa
Sociální inkluze a ochrana
Vzdělávání a praktické dovednosti
Udržitelná obživa a životní prostředí
Dobré vládnutí

LIDSKÁ PRÁVA
Úvod
Přímá pomoc perzekvovaným
Občanská společnost
Advokační aktivity na podporu lidských práv

PŮSOBENÍ V ČESKÉ REPUBLICE V ROCE 2018

Příběhy bezpráví
Mediální vzdělávání

VZDĚLÁVÁNÍ A OSVĚTA

Festival Jeden svět

Společné vzdělávání
Aktivní občanství
Globální rozvojové vzdělávání
Migrace

SOCIÁLNÍ PRÁCE A PORADENSTVÍ
Spolupráce se samosprávami / systémový pohled
Podpora dětí
Podpora rodin

DĚKUJEME VŠEM ZA PODPORU V ROCE 2018

NAŠI DÁRCI
Fundraising
Poděkování

VEDENÍ ORGANIZACE
FINANČNÍ ZPRÁVA 41 ČESKÁ REPUBLIKA | VZDĚLÁVÁNÍ A OSVĚTA | XXX

VZDĚLÁVÁNÍ
A OSVĚTA

3
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ASISTENTI PEDAGOGA 
MAJÍ VE VZDĚLÁVÁNÍ 
KLÍČOVOU ROLI

Asistenti a asistentky pedagoga hrají v českých 

školách nezastupitelnou roli při podpoře žáků se 

speciálními vzdělávacími potřebami. Jejich počty 

rychle rostou a pro školy představuje obsazení 

těchto pozic kvalifi kovanými lidmi velkou výzvu. 

V září 2018 působilo na českých školách více než 

21 tisíc asistentů a asistentek pedagoga. Řadě z nich 

chybí metodická podpora ze strany škol, někteří 

narážejí na problémy v komunikaci s učiteli nebo 

rodiči. Proto se věnujeme vzdělávání asisten-

tů pedagoga a jejich metodické podpoře již od 

roku 2013. Nabízíme jim kurzy, podpůrné skupiny 

a v roce 2018 jsme poprvé uspořádali i úspěšnou 

konferenci S asistenty k lepší škole.

Podpůrné skupiny

Podpůrné skupiny jsou prostorem, kde mohou 

asistenti pravidelně sdílet své zkušenosti a zároveň 

hledat pod odborným vedením řešení složitých 

situací. Mezi tématy se často objevuje spolu-

práce s pedagogy, s rodiči či jinými aktéry v síti 

služeb, kteří mohou pomoci při podpoře školního 

úspěchu dítěte. V rámci metodického vedení se 

pak nejen zvyšují profesní kompetence asistentů 

v oblasti komunikačních dovedností, ale prohlubu-

je se i vnímání kontextu situace dítěte, konkrétních 

potřeb celé rodiny a jejich naplňování. Příkladem 

může být řešení chování dítěte pojmenovávané 

zpočátku jako „je nevychovaný, rozmazlený, 

neposlouchá…, nevíme si rady, jak s ním jed-

nat“. Komplexní vnímání situace dítěte zahrnuje 

mapování jeho rodinné historie, detekování potřeb 

Workshop na téma Práce s emocemi, který proběhl na konferenci S asistenty k lepší škole. Foto: Tomáš Princ
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dítěte i potřeb rodiny. Postupně dochází ke změně 

nazírání situace a toho, co nám dává dítě svými 

projevy najevo a jakým způsobem můžeme inter-

venovat v jeho prospěch.

Vzdělávání asistentů pedagoga

Asistentům pedagoga nabízíme v programu 

Varianty zdarma i akreditované vzdělávací kurzy. 

Například blended learningový kurz v rozsahu 

50 hodin se zaměřuje na práci asistentů se žáky 

ze sociálně znevýhodněného prostředí. Spojuje 

výhody domácího studia formou e-learningu 

a prezenčních setkání a je vhodný pro asistenty 

MŠ, ZŠ i SŠ. Kurz seznamuje účastníky s vlivy 

sociálního znevýhodnění na školní úspěšnost dětí, 

poskytuje přehled o možných řešeních této situace 

a přehled o kompetencích a rolích pracovníků 

návazných služeb, kteří mohou v konkrétní situaci 

spolupracovat (školská zařízení, sociální služby, 

orgán sociálně-právní ochrany dětí, psychologické 

a psychoterapeutické služby).

Konference S asistenty k lepší škole

„Byla to zatím nejlepší akce podobného typu, 

kterou jsem navštívila.“  To je jedna z mnoha 

pozitivních reakcí na první ročník konference 

S asistenty k lepší škole, která proběhla v listopadu 

v Centru současného umění DOX. Konference se 

věnovala odbornému rozvoji asistentů pedagoga 

i aktuálním problémům, na které asistenti a školy 

při vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími 

potřebami narážejí. Na konferenci dorazilo celkem 

169 zájemců, zúčastnit se mohli jak dopoledních 

debat, tak workshopů na aktuální témata, s kterými 

se asistenti běžně v práci potýkají.

VZDĚLÁVÁNÍ A ROZVOJ

547 ÚČASTNÍKŮ

• Kurzy

• Podpůrné skupiny

• Konference S asistenty k lepší škole

SETKÁNÍ VE ŠKOLE

2 681 ÚČASTNÍKŮ

• Odborné besedy

• Praktické workshopy

• Diskuse s odborníky

ŠKOLENÍ 

1 272 ÚČASTNÍKŮ

• Rozvoj komunikace s rodiči

• Práce s žáky s ADHD

Učitelé

škola

3

Asistenti 
pedagoga Rodiče

234
USPOŘÁDANÝCH AKCÍ:

Semináře pro pedagogy a asistenty, 

vzdělávací akce pro rodiče 

ve spolupráci se školami

1 331 

HODIN:

Komunikace školy s rodiči, 

práce s žáky se speciálními 

vzdělávacími potřebami

4 645
CELKOVÝ POČET ÚČASTNÍKŮ:

Pedagogové MŠ, ZŠ, SŠ,

asistenti pedagoga,

rodiče, nevládní organizace

POMÁHÁME PEDAGOGŮM A RODIČŮM 
ZLEPŠIT VÝUKU A ATMOSFÉRU VE ŠKOLE

AKTIVITY ČLOVĚKA V TÍSNI V ROCE 2018:
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UČÍME ŽÁKY ZAPOJIT SE

Jaké problémy trápí komunitu? Co by přispělo 

k rozvoji obce? Co pro ni mohou udělat samotní 

žáci? Program Active Citizens pomáhá žákům vidět 

místo, kde žijí, z jiné perspektivy – odhalovat, co 

v jejich komunitě funguje, co by se dalo zlepšit 

nebo co v ní úplně chybí. Na základě svých zjištění 

pak žáci plánují a realizují projekt pro svou obec.

Program povzbuzuje žáky k tomu, aby se nebáli 

spoluvytvářet prostředí, ve kterém se dennodenně 

pohybují. Učí je vidět sebe samé v rolích aktérů 

pozitivní změny i spolupráci s ostatními na udržitel-

ném rozvoji své obce.

Globálně propojeni, místně zapojeni, zní 

motto programu Active Citizens. Program mimo 

jiné zdůrazňuje, že žijeme v kulturně, ekonomicky 

i politicky provázaném světě, ve kterém jednání na 

lokální úrovni ovlivňuje životy na jiných místech 

planety. Žáci se učí svou komunitu vnímat, roze-

znávat její potřeby a propojovat si dění v místní 

komunitě s děním ve světě. Pomyslně tak překračují 

hranice své obce a zjišťují, že se jich týká i to, co se 

děje mimo místo, kde žijí.

„Překvapilo mě, že se poměrně málo lidí zajímá 

o dění v obci. Že často kritizují, ale nic pro změnu 

sami neudělají. Začala jsem se víc zajímat o život 

v obci a angažovat se,“ říká žačka 7. třídy Cristina 

ze ZŠ Chrast. Základní škola Chrast se letos s pro-

jektem AKTIVNÍ OBČAN: Začlenění žáků školy 

do života seniorů v obci dostala v rámci soutěže 

Škola pro demokracii až na půdu Senátu Parlamentu 

České republiky a z celkového počtu 182 přihláše-

ných skončila čtvrtá. Projekt vznikl právě na základě 

práce s metodikou Active Citizens. Díky ní se mezi 

nejinspirativnější projekty roku 2018 zařadil i projekt 

žáků ze Základní školy Jílové u Prahy s názvem 

WORKOUT HŘIŠTĚ – RETROSPARTAKIÁDA: 

Celoroční projekt zaměřený na zlepšení komunitní-

ho života ve městě, který skončil v soutěži druhý.

Active Citizens je původně mezinárodní 

program zaměřený na podporu interkulturního 

dialogu a rozvoje komunit realizovaný organizací 

British Council ve více než třiceti zemích světa. 

V rámci spolupráce British Council a vzdělá-

vacího programu Varianty společnosti Člověk 

v tísni vznikla v roce 2012 metodika vycházející 

z principů Active Citizens přizpůsobená českému 

školnímu prostředí. Zdůrazňuje posílení komunit-

ního rozměru školy a aktivního zapojení studentů 

do řešení problémů v jejím okolí. Metodika Active 

Citizens vychází z principů občanského vzdělávání 

a její aktivity z pedagogického hlediska respektují 

konstruktivistický přístup a využívají principy 

zkušenostního a kooperativního učení. Základem 

metodiky je předpoklad, že pokud chtějí žáci sami 

něco ve svém okolí změnit k lepšímu, musí se 

nejprve zaměřit sami na sebe.

Neformálním vzděláváním žáci posilují kompe-

tence, které ve výuce předmětů běžně nerozvíjí. 

Vytvořením týmu, který usiluje o určitou změnu, 

se zapojení žáci i učitelé dostávají do nových rolí 

a vztahů, učí se defi novat potřeby místní komunity, 

projektový tým se snaží přispět konkrétními kroky 

k řešení vybraných témat a ke zlepšení života 

ve svém okolí. Program je tedy i příležitostí pro 

posílení role škol v životě místního společenství 

a fungující občanské společnosti.

Seminář Active Citizens pro studenty středních škol. Foto: Tomáš Princ
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ZŠ Chrast
AKTIVNÍ OBČAN: 

SPOKOJENĚJŠÍ STÁŘÍ

V dubnu 2018 začali žáci ZŠ Chrast pravidelně 

každé pondělní odpoledne navštěvovat místní dům 

s pečovatelskou službou. Návštěvy probíhají v rámci 

projektu AKTIVNÍ OBČAN: Spokojenější stáří, který 

vznikl podle metodiky Active Citizens. Nápad na 

realizaci svého projektu podporující pestřejší život 

seniorů žáci získali pomoci dotazníkového šetření. 

Během něj od obyvatel Chrasti zjišťovali, co jim v obci 

chybí a co by žáci mohli zlepšit.

Žáci pravidelně navštěvovali seniory v místním 

domově důchodců a hráli s nimi deskové hry, 

uspořádali besedu s odborníkem na bezpečnost – 

profesionálním hasičem, v rámci zdravotního kroužku 

nacvičovali se seniory základy první pomoci. Vznikl 

i čtenářský klub, v němž si žáci povídali se seniory 

o pohádkách a knihách jejich mládí. Žáci seznamovali 

seniory s možnostmi třídění odpadu, hráli pro ně 

představení (i v angličtině) a v prosinci pak proběhlo 

společné pečení vánočního cukroví, zpívání koled 

a předání dárků pro seniory. Ty žáci nakoupili díky 

výtěžku z vánočního jarmarku.

ZŠ Jílové u Prahy
WORKOUTOVÉ HŘIŠTĚ 
PRO VŠECHNY

Prostřednictvím žákovského parlamentu vedou 

pedagogové ze ZŠ Jílové u Prahy už třetím rokem své 

žáky k realizaci projektů, během kterých děti vyráží 

za hranice školy a zkoumají reálný svět. V loňském 

školním roce k tomu využili i metodiku Active Citizens. 

Po zmapování potřeb místní komunity se sešlo několik 

rozdílných nápadů na projekty – od požadavku na 

výstavbu provozovny McDonald‘s až po naučné stezky 

a podporu sportovních aktivit. Nakonec se jako nejlepší 

nápad jevilo workoutové hřiště – sportovní outdoorová 

aktivita v blízkosti školy, s možností využívání o poled-

ních pauzách, umístěná v širším centru města, vhodná 

pro všechny generace. Navíc s využitím zdarma.

Žáci se spolu s pedagogy a městem pustili do plá-

nování a realizace. A přestože je výstavba zatím stále 

v procesu, proběhla už propagace hřiště. Pro místní 

obyvatele žáci uspořádali sportovní akci – Retrospar-

takiádu v kostýmech, kde svůj záměr s hřištěm veřejně 

představili. A přestože mnoho lidí pojem „workoutové 

hřiště“ neznalo, z nápadu na hřiště pro všechny gene-

race jsou všichni nadšeni.

PŘÍKLADY ŠKOLNÍCH 
PROJEKTŮ, KTERÉ POMÁHAJÍ 
V ROZVOJI OKOLÍ ŽÁKŮ

375
VYŠKOLENÝCH

UČITELŮ

364
VYŠKOLENÝCH 

ŽÁKŮ A VŠ STUDENTŮ

461
ŽÁKŮ VYTVÁŘEJÍCÍCH 

VLASTNÍ KOMIKSY

84
SVĚTOVÝCH 

ŠKOL

3 467
ŽÁKŮ SPOLUPRACUJÍCÍCH  

PŘI ŠKOLNÍCH PROJEKTECH

Do programů globálního a rozvojového vzdělávání 

zapojujeme žáky i učitele.
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BUDOUCÍ NOVINÁŘE
TÉMA MIGRACE
ZAJÍMÁ

Kdo je migrant a kdo uprchlík? Kde na migrační mapě 

světa se Česko nachází? Co znamenají slova agenda 

setting nebo mainstreaming? Jakou sílu může mít 

jazyk používaný v mediálních sděleních? Odpovědi 

na tyto, ale i mnoho dalších otázek nabídl studentům 

(nejen) žurnalistiky a mediálních studií Fakulty sociál-

ních věd Univerzity Karlovy kurz Novinář a minoritní 

témata – Média a migrace, jenž jsme v akademickém 

roce 2018/2019 na půdě univerzity realizovali.

Nejpřínosnější předmět, který jsem 

na FSV zatím absolvovala.

Kurzů, které by se během studií žurnalistiky či me-

diál ních studií věnovaly tématu migrace, je stále velmi 

málo. Proto máme velkou radost z toho, že se náš kurz 

etabloval do kurikula univerzity a jeho kapacita byla 

v zimním semestru 2018/2019 zcela naplněna.

Po dobu třinácti týdnů měli studenti příležitost 

na téma migrace nahlížet z různých úhlů. Cílem bylo 

během jednoho semestru budoucím novinářům 

poskytnout teoretický vhled do tématu migrace, 

především pak zprostředkovat zkušenosti přednáše-

jících odborníků z ČR i ze zahraničí, ať už se jednalo 

o odborníky na téma migrace, rozvojové žurnalistiky 

či například samotné novináře, kteří se tématu migrace 

dlouhodobě věnují. Na závěr kurzu proběhla i exkurze 

do pražského vietnamského obchodního a kulturního 

centra SAPA s místním průvodcem, kde měli studenti 

možnost hledat méně obvyklá migrační témata.

Podmínkou úspěšného absolvování kurzu bylo 

mimo jiné i zpracování vlastního mediálního výstupu 

na téma migrace. Dílčí témata, kterým se studenti ve 

svých textech věnovali, byla velmi pestrá – od viet-

namských večerek až po migrační politiku USA.

Téma migrace v médiích na půdě Univerzity Karlovy. Foto: Tereza Freidingerová

12
VÝUKOVÝCH BLOKŮ 

PO 80 MINUTÁCH

7
HOSTUJÍCÍCH PŘEDNÁŠEJÍCÍCH 

Z ČESKA, SLOVENSKA 

ČI ŠVÝCARSKA

23
ABSOLVENTŮ Z ŘAD STUDENTŮ 

BAKALÁŘSKÝCH 

I MAGISTERSKÝCH OBORŮ
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ANALYZUJEME PROCES 
INTEGRACE UPRCHLÍKŮ 
V ČESKÉ REPUBLICE

V roce 2018 jsme publikovali analýzu, která se 

zaměřila na přijímací proces a integraci uprchlíků 

v České republice a dalších zemích tzv. Visegrádské 

čtyřky (Česko, Maďarsko, Polsko, Slovensko – V4). 

Podívali jsme se v ní blíže na základní počty držitelů 

mezinárodní ochrany, na charakteristiky systému, 

který má za úkol je začlenit do společnosti, nebo 

na to, jaké postoje vůči uprchlíkům a migrantům 

zaujímá široká veřejnost.

Ukázalo se například, že navzdory relativně 

nízkému počtu cizinců, a zvláště pak držitelů me-

zinárodní ochrany v zemích V4, staví se obyvatelé 

těchto států k migrantům všech kategorií, a zejména 

k těm ze zemí mimo EU, ve srovnání s evropským 

průměrem podstatně negativněji. Zároveň se 

stavějí odmítavěji i ke společné evropské migrační 

politice. Na druhou stranu jsme ale zjistili, že oproti 

dalším státům Visegrádu disponuje Česká republika 

nejkomplexnějším integračním programem, který 

v řadě ohledů dosahuje standardů evropských zemí 

s dlouholetou migrační historií.

Naše zpráva vyvolala v médiích značný ohlas, 

její výsledky se objevily mimo jiné na stránkách 

Euro news, Aktuálně.cz, Deník.cz, Rozhlas.cz a dal-

ších. Ukázalo se, že média stále mají velký zájem 

o komplexnější studie k tématům migrace a integra-

ce, které přehledně pracují s tvrdými daty.

ORGANIZUJEME SETKÁNÍ 
AKTÉRŮ INTEGRACE 
CIZINCŮ V ČESKU

Jedním ze základních pilířů úspěšné integrace 

cizinců do společnosti je i pravidelná komunikace 

těch, kdo se na ní aktivně podílejí. V uplynulém 

roce jsme proto uspořádali celkem pět setkání, 

na kterých se měli možnost setkat zástupci 

klíčových orgánů veřejné správy, akademických 

pracovišť, nevládních organizací a migrantských 

spolků. Vzniklá neformální síťovací platforma 

slouží k otevírání debat nad rozličnými tématy 

integrace cizinců a držitelů mezinárodní ochrany, 

podporuje spolupráci, sdílení zkušeností, kon-

struktivní reflexi úspěchů a selhání posledních 

let, jakož i podněcuje efektivní plánování do 

budoucna.

Největší z těchto setkání, které jsme v říjnu 

2018 uspořádali společně se spolkem Viet Up, 

se zabývalo aktuální životní realitou vietnamské 

diaspory v Česku, která představuje třetí největší 

skupinu cizinců žijících v ČR. Setkání se přitom 

soustředilo na specifi ka druhé generace Vietnam-

ců, která zde dosáhla dospělosti a jejíž život se již 

značně odlišuje od toho, kterým si prošla gene-

race jejích rodičů, dalece se vymykající zažitým 

stereotypům v české společnosti. Set kání navští-

vilo celkem 49 účastníků z celé České republiky, 

hosté měli možnost zúčastnit se řady přednášek 

a hlavně navázat důležité kontakty. 

Jak se v České republice žije druhé generaci Vietnamců? To bylo tématem 

říjnového síťovacího setkání. Foto: archiv Viet Up

5
SÍŤOVACÍCH SETKÁNÍ AKTÉRŮ 

INTEGRACE V ČR

103
ÚČASTNÍKŮ SETKÁNÍ 

CELKEM

36
PŘEDNÁŠEK, WORKSHOPŮ 

ČI KULATÝCH STOLŮ 

K TÉMATU MIGRACE

556
NÁVŠTĚVNÍKŮ AKCÍ 

CELKEM

60
PUBLIKOVANÝCH 

MEDIÁLNÍCH VÝSTUPŮ
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PODPORUJEME 
MEZIGENERAČNÍ DIALOG 
O NAŠÍ NEDÁVNÉ MINULOSTI

Již 14. ročník Příběhů bezpráví nabídl mladým lidem 

možnost dozvědět se poutavou formou a skrze 

osobní kontakt s pamětníky více o době nesvobody 

u nás. V roce 2018 jsme se zaměřili na „osmičková 

výročí“, především únor 1948.

Na jaře pátralo deset studentských týmů zapo-

jených do projektu Z místa, kde žijeme po tom, jak 

na únor 1948 vzpomínají jejich rodinní příslušníci, 

co se o něm mohou dozvědět z městských kronik 

nebo dobových tiskovin. Zmapovaly například 

znárodnění rodinného podniku Petrof či průběh 

roku 1948 na konkrétní škole. V listopadu probíhaly 

v rámci Měsíce fi lmu na školách na stovkách 

základních a středních škol po celé České republice 

tradiční projekce fi lmů následované debatami 

s hosty. „Myslím si, že je důležité, aby informace 

získané z dějepisných učebnic a jiných materiálů 

byly doplněny ‚živým zdrojem‘. Děti se, podle 

mých zkušeností, pak i více ptají svých dědečků 

a babiček na jejich cestu životem, resp. dějinami,“ 

shrnuje své dojmy z projektu paní učitelka Lenka 

Machuldová ze ZŠ Všeruby.

Osmičková výročí reflektovaly i dvě novinky 

z dílny Jednoho světa na školách. Obrazová esej 

Karla Strachoty Právě se vracím z Hradu obohatila 

nabídku lekcí audiovizuálního portálu JSNS.CZ 

a vybídla k otázce, zda je možné nalézt paralelu 

mezi událostmi předcházejícími „Vítěznému únoru“ 

a aktuálním děním. Výuková stolní hra Operace 

Paměť zase umožnila studentům seznámit se zá-

bavnou a interaktivní formou s konkrétními příběhy 

lidí, kteří se v letech 1945–1989 postavili komuni-

stickému režimu v Československu. Hra pracuje 

s osudy 36 pamětníků, které byly v rámci projektu 

Příběhy bezpráví zpracovány v minulých letech.

V předvečer Dne památky obětí komunistického režimu (27. červen) jsme si se studenty pietním aktem připomněli památku 248 osob popravených za komunismu 

z politických důvodů. Za každého z nich jsme symbolicky vypustili na Vltavu jeden papírový lampion. Foto: Vojtěch Vlk

9 400+
SPUŠTĚNÝCH FILMŮ 

K MODERNÍM 

ČS. DĚJINÁM ROČNĚ

394
ŠKOL ZAPOJENÝCH 

DO 14. ROČNÍKU MĚSÍCE FILMU 

NA ŠKOLÁCH

16 000
ŽÁKŮ A STUDENTŮ 

SE ZÚČASTNILO PROJEKCÍ FILMŮ 

A DEBAT S PAMĚTNÍKY, 

HISTORIKY A FILMAŘI
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PODPORUJEME PEDAGOGY 
PŘI VÝUCE MEDIÁLNÍHO 
VZDĚLÁVÁNÍ

„Chceme, aby se mladí lidé učili samostatně vy-

hledávat potřebné informace, aby uměli mediální 

sdělení analyzovat a kriticky posuzovat, rozlišovat 

ta, která jsou založena na faktech, od manipula-

tivních a lživých. Aby dokázali využívat potenciál 

moderních technologií se znalostí jejich rizik. 

Škola má v tomto směru nezastupitelnou úlohu 

a mediální vzdělávání by mělo být neoddělitelnou 

součástí výuky,“ vysvětluje Karel Strachota, ředitel 

vzdělávacího programu Jeden svět na školách.

Výsledky průzkumů v této oblasti však ukazují, 

že stávající úroveň mediální gramotnosti studentů je 

nízká. Mají velmi slabé znalosti o zobrazovaném ob-

sahu na internetu, ačkoliv z něj čerpají většinu zpráv. 

Pouze polovina z nich dokáže odlišit komerční 

charakter sdělení od zpravodajského. Nejsou si jisti, 

která média jsou veřejnoprávní a která soukromá, 

někteří za veřejnoprávní média považují i dezin-

formační weby. Rozvíjet mediální gramotnost žáků 

považuje většina pedagogů a pedagožek za důležité.

Výuka mediální výchovy formou průřezového 

tématu, jdoucího napříč ostatními předměty, však 

způsobuje, že na tento předmět nezbývá mnoho 

času. Vyučující pociťují nedostatek kvalitních ma-

teriálů, chybějí jim potřebné znalosti a dovednosti, 

přičemž téměř tři čtvrtiny z nich se nezúčastnily 

žádného relevantního kurzu nebo školení.

USPOŘÁDALI JSME 
2. ROČNÍK TÝDNŮ 
MEDIÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ
pro základní a střední školy

30+
AUDIOVIZUÁLNÍCH 

MEDIÁLNĚ-VZDĚLÁVACÍCH 

LEKCÍ PRO ŠKOLY 

NA PORTÁLU JSNS.CZ

3 900+
PŘEHRÁNÍ 

MEDIÁLNĚ-VZDĚLÁVACÍCH 

DOKUMENTÁRNÍCH FILMŮ 

ROČNĚ

153
ŠKOL ZAPOJENÝCH 

DO DRUHÉHO ROČNÍKU 

TÝDNŮ MEDIÁLNÍHO 

VZDĚLÁVÁNÍ

Tato a další fakta vyplynula ze dvou šetření, 

která jsme v průběhu roku 2018 realizovali ve 

spolupráci s výzkumnou agenturou Median. První 

z průzkumů se věnoval stavu výuky mediální 

výchovy na středních školách a druhý z nich úrovni 

mediální gramotnosti středoškoláků a jejich posto-

jům k médiím.

Podle zjištění Medianu jsou při mediální výcho-

vě nejžádanější formou podpory pedagogů audio-

vizuální materiály ke konkrétním tématům (58 %), 

dále metodické příručky základů mediální výchovy 

(48 %) a akce pro studenty pořádané přímo ve 

škole (42 %). Na všechny tyto potřeby se snažíme 

reagovat. Vyučujícím základních a středních škol 

poskytujeme zdarma dokumentární fi lmy, které jsou 

spolu s metodickými materiály celoročně dostupné 

online prostřednictvím portálu JSNS.CZ, pravidelně 

organizujeme tematické semináře a mediálně-vzdě-

lávací konference.

V posledních šesti týdnech školního roku 

2017/2018 jsme uspořádali druhý ročník Týdnů 

mediálního vzdělávání. Mottem „O pravdu?“ připo-

mínal důležitost rozlišování pravdivých a důvěry-

hodných informací v době, kdy se na sociálních 

sítích rychle šíří značné množství nepravdivých 

zpráv. Školám jsme bezplatně nabídli dokumentární 

fi lmy Co dokáže lež a Mimořádná zpráva, řadu 

studijních materiálů a možnost pozvat si do školy 

některého ze zapojených novinářů a mediálních 

odborníků. Školy měly také možnost exkurzí do 

některé z partnerských redakcí projektu.

Vydali jsme sadu výukových 
materiálů „O pravdu?“.

Školy navštívilo 54 novinářů 
a mediálních odborníků. 

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

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

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

Více než 7 500 žáků 
se zúčastnilo některé 

ze 125 diskusí a 40 seminářů.
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JEDEN SVĚT 
V ROCE 2018 AKTUALIZOVAL 
SYSTÉM 

Informace, dezinformace, fake news, propaganda, 

pravda, lež nebo „postpravda“? Jak se v tom všem 

vyznat? Jak odlišit pravdivé a ověřené informace 

od hoaxů nebo třeba cíleně šířené propagandy? 

Ve světě sociálních médií se hranice mezi pravdou 

a lží stírá snadno, protože obsah na sítích může 

snadno šířit každý. A každý si snadno a rychle udělá 

názor na základě zkratkovitých informací, které není 

čas ověřit a vyhodnotit. Žijeme v době informační-

ho přehlcení. Co s tím?

Jednoduchá odpověď neexistuje. Čím ale mů-

žeme začít, je právě aktualizace systému – vyčištění 

nepotřebných souborů, aktualizace programů, které 

nám pomáhají dobře fungovat. Hláška „aktualizace 

systému“ naskakuje na obrazovkách našich počí-

tačů a mobilních zařízení většinou v tu nejméně 

vhodnou chvíli a zdržuje nás od práce. Pořádná 

aktualizace ale potřebuje čas. Stejně jako zpracová-

ní informací, jejich ověření, zasazení do kontextu. 

Jeden svět 2018 proto vyzval diváky – dejte si čas 

na zpracování informací, zasazujte je do kontextu 

před tím, než je pošlete dál. Aktualizujte si s námi 

systém – třeba tím, že zajdete do kina na dokument 

a debatu.

Tématu informací, dezinformací a aktualizací 

se věnoval i zahajovací fi lm Jednoho světa – Čističi 

režiséra Moritze Riesewiecka, který ho v Praze 

osobně uvedl. Film vypráví o moderátorech obsahu 

na sociálních sítích, kteří kdesi na Filipínách za 

mizerné platy rozhodují o tom, co uvidí každý z nás 

na své facebookové zdi. Do kybersvěta se také 

každoročně vydává kategorie nazvaná Jedna nula, 

která zkoumá téma lidských práv v online světě ze 

všech možných úhlů pohledu.

Tématu informací, dezinformací a aktualizací se věnoval i zahajovací fi lm Jednoho světa. Foto: Lukáš Biba

Jeden svět již tradičně uvedl 
3 soutěžní kategorie, 8 tematických a 4 speciálně věnované retrospektivám a aktuálním tématům.

V roce 2018 se zaměřil například na aktuální politickou situaci v Evropě a v USA. 

Celkem uvedl
119 fi lmů a 9 projektů virtuální reality

a přivezl do Prahy 187 mezinárodních hostů.
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PROMÍTEJ I TY!

Vybrané fi lmy z Jednoho světa poskytujeme 

divákům volně ke stažení po celý rok v rámci 

projektu Promítej i ty!, jenž se za více než deset 

let své existence stal největší alternativní distri-

buční sítí pro dokumentární fi lmy v ČR. Vybrané 

fi lmy jsou společně s doprovodnými materiály 

a informacemi dostupné každému, ať už si je chce 

promítnout sám doma nebo uspořádat veřejné 

promítání pro kamarády nebo rodinu. Do sítě 

promítačů a promítaček se už zapojilo více než 

1 800 lidí z celé ČR.

Na webu www.promitejity.cz je v současné 

době volně dostupných 65 fi lmů – v roce 2018 

si některý z nich stáhlo 23 000 diváků a divaček.

Z programu Jednoho světa 2018 je na 

Promítej i ty! aktuálně dostupných rekordních 

12 fi lmů – mezi nimi například fi lm Město duchů 

režiséra Matthewa Heinemana. Ten přibližuje ná-

ročnou a životu nebezpečnou práci občanských 

novinářů, kteří přinášejí svědectví o zvěrstvech 

páchaných tzv. Islámským státem v jejich rodném 

městě Rakká v Sýrii. Do amazon ského pralesa 

je možné se vypravit skrze snímek Piripkura 

(režie Mariana Oliva, Renata Terra, Bruno Jorge, 

Brazílie 2017), zachycující život dvou posledních 

příslušníků stejnojmenného kmene, kteří upro-

střed džungle bojují za záchranu svého původní-

ho stylu života. Další fi lmy nás zavedou například 

do světa rapu a práv LGBT skrze příběh švédské 

umělkyně Silvany, do netradiční střední školy 

v Berlíně nebo třeba do světa vrcholové gymnas-

tiky. Volně dostupné jsou také dva české fi lmy 

(Nerodič režisérky Jany Počtové a Asexuálové 

Evy Lammelové).

JEDEN SVĚT 2018

1 800
promítačů

10
fi lmů 

se speciálními 
titulky pro neslyšící 

a nedoslýchavé

4
fi lmy 

s audiopopisem 
pro nevidomé 
a slabozraké

65
fi lmů

www.promitejity.cz

23 000
stažení

Jeden svět pro všechny Promítej i ty!

Jeden svět v Praze
47 876 návštěvníků

9 kin

Jeden svět v regionech
76 301 návštěvníků

36 měst

1 770 návštěvníků

Jeden svět v Bruselu
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Do 15 předškolních klubů, které v roce 2018 Člověk v tísni v ČR provozoval, 

chodilo zhruba 650 dětí. Foto: Martin Kovalčík
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POMÁHÁME LIDEM PŘI ŘEŠENÍ 
JEJICH PROBLÉMŮ

V roce 1999 jsme začali nabízet pomoc sociálně 

vyloučeným jednotlivcům a rodinám žijícím v Čes-

ké republice. Za téměř dvacet let působení se naše 

odborné sociální poradenství a vzdělávací služby 

rozrostly do více než 50 měst a obcí v sedmi krajích 

České republiky. Náš tým v roce 2018 tvořilo zhru-

ba 300 zaměstnanců a stejný počet dobrovolníků. 

Naše služby využilo přes 7 000 lidí. Kromě přímé 

pomoci konkrétním lidem se systematicky věnuje-

me analytické činnosti a pořádáme nejrůznější typy 

workshopů a seminářů.

Poradenství pro dospělé

Základní kostru našich služeb tvoří individuální 

a rodinné poradenství, ke kterým se přidalo dluhové 

poradenství. Právě tato služba byla v roce 2018 

nejpoptávanější, což je logický důsledek dluhové 

pandemie, které v těchto letech čelíme a čelit 

budeme. V roce 2018 jsme se také museli věnovat 

několika akutním bytovým krizím, jako byla ta v Ústí 

nad Labem, kde byly během měsíce uzavřeny dvě 

ubytovny, ve kterých žilo okolo 200 lidí. Kromě 

toho se naši zaměstnanci snaží lidem pomoci při 

řešení dlouhodobé nezaměstnanosti či při styku 

s různými úřady a institucemi. Podporu poskytu-

jeme také obětem trestných činů, či naopak lidem, 

kteří chtějí svůj život restartovat poté, co opustili 

výkon trestu.

Při naší práci aktivně spolupracujeme s partner-

skými neziskovými 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 doká-

zali 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

Důležitou součástí naší činnosti je práce s dětmi. 

V roce 2018 tvořily děti téměř 40 % ze všech 

našich klientů. Nabízíme jim širokou škálu vzdě-

lávacích služeb, které jim pomáhají v různých 

etapách vzdělávacího procesu. Pro nejmladší děti 

provozujeme síť 15 předškolních klubů. Starším 

dětem nabízíme doučování a mentoring, při kterých 

nám pomáhají 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

Kromě přímé pomoci se věnujeme i analytické 

činnosti, a to především v oblasti dluhové proble-

matiky a vzdělávání dětí se speciálními vzdělávacími 

potřebami. Vycházíme při tom vždy ze zkušeností 

z naší práce v terénu. Pomocí seminářů a workshopů 

také předáváme naše zkušenosti z terénu pedago-

gům, úředníkům, policistům atd. V rámci možností 

se snažíme spolupracovat s veřejnou správou.

Naším cílem je především to, aby 
naše podpora vedla k získávání 
potřebných znalostí a dovedností.

Pro naše dobrovolníky z Prahy pořádáme každoroční slavnostní setkání v Langhans – Centru Člověka v tísni. Foto: Martin Kovalčík
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V České republice je vyhlášeno okolo 4‚7 milionu 

exekucí, kterým čelí zhruba 800 tisíc lidí. Na půl mi-

lionu obyvatel ČR jsou vyhlášeny tři a více exekucí, 

což dle našich zkušeností z terénu znamená, že se 

budou se svými dluhy potýkat do konce života. 

Právě lidé s podobnými problémy tvoří jádro klientů 

našeho dluhového poradenství (více str. 59). Kromě 

přímé pomoci zadluženým se však také dlouhodo-

bě věnujeme analýzám samotných příčin předlu-

ženosti české společnosti, protože víme, že pouze 

„hasit požár“ nestačí.

Index odpovědného úvěrování

V roce v 2018 jsme pokračovali v podrobné analýze 

trhu se spotřebitelskými úvěry. Výsledkem bylo 

vydání dvou Indexů odpovědného úvěrování, které 

se zaměřily na srovnání poskytovatelů malých půj-

ček, tzv. mikropůjček (červenec 2018), a klasických 

spotřebitelských úvěrů (prosinec 2018). V obou 

případech získávaly společnosti body za kritéria 

z oblasti nákladů, transparentnosti a klientské vstříc-

nosti, výsledky pak byly shrnuty ve zveřejněných 

indexech.

Na mikropůjčky jsme se nově zaměřili z toho 

důvodu, že právě půjčky do 10 tisíc korun často 

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 2018 pravidelně nabízeli naše služby

40 %
děti

60 %
dospělí

300

7

7 200

zhruba tolik lidí pracovalo na konci roku 2018 

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 2018 pomoci

NAŠE ANALÝZY POMÁHAJÍ 
BOJOVAT PROTI BYZNYSU 
S CHUDOBOU

využívají na krytí svých výdajů lidé s nižšími příjmy, 

kteří jsou nejvíce ohroženi chudobou. Mikropůjčky 

jsou navíc problematické tím, že nevyžadují, na roz-

díl od klasických spotřebitelských úvěrů, pravidelné 

splátky, ale pouze úhradu poplatků a úroků. Lidé 

tak sice mnohdy pravidelně platí velké částky, ale 

původní dluh neklesá.

Druhý index tradičně v předvánočním období 

mapoval praxe poskytovatelů běžných spotřebitel-

ských úvěrů. Hodnotili jsme v něm všech 39 spo-

lečností, které od ČNB získaly potřebnou licenci 

a které nabízí nezajištěné středně velké půjčky 

s pravidelnými splátkami. Z výsledků vyplývá, že 

se trh spotřebitelských úvěrů postupně kultivuje. 

Několik společností se špatnou reputací již přestalo 

půjčky poskytovat, snaží se však nabízet svoje 

produkty jako neregulované podnikatelské úvěry 

či jako úvěry se zajištěním.

Novela insolvenčního zákona

Dalším velkým tématem, kterým jsme se v roce 

2018 zaobírali, byla připravovaná novela insolvenč-

ního zákona, která měla zmírnit podmínky oddluže-

ní. Spolu s dalšími neziskovými organizacemi, které 

s předluženými lidmi pracují, jsme aktivně prosazo-

vali senátní podobu, která dle našeho společného 

názoru účinněji splnila deklarovaný záměr – tedy 

pomoci předluženým lidem k snadnějšímu oddlu-

žení. Defi nitivní hlasování proběhlo na začátku roku 

2019 a bohužel byla přijata verze sněmovní, u které 

se obáváme, že bude adepty na oddlužení namísto 

slibované jasnější cesty uvrhovat do velké nejistoty 

a těm nejchudším bude ve vstupu do oddlužení 

dokonce bránit. 

Kromě přímé pomoci zadluženým 
lidem se však také dlouhodobě 
věnujeme analýzám příčin 
předluženosti české společnosti.
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Z PRCKA SE STAL MARIÁN 
A PANÍ DOKTORKA NEVĚŘILA

Čtyřletý Marián (kterému ale nikdo neřekl jinak než 

Prcek) byl před nástupem do našeho kladenského 

předškolního klubu zvyklý mluvit pouze olašsky. 

Chlapec byl v té době medikovaný, mluvilo se 

o hyperaktivitě. Maminka si stěžovala na to, že je 

agresivní vůči cizím dětem a že stále zlobí. Moc si 

s ním nevěděla rady.

Zkouška autority

Hned od nástupu do předškolního klubu začal 

procvičovat češtinu, v osvojování jazyka Mariánovi 

hodně pomáhaly básničky, říkanky a písničky, které 

si v klubu opakují každý den. Díky tomu si s ostatní-

mi začal více rozumět, což se projevilo i v jeho cho-

vání. Marián se nikdy nedal přehlédnout, hodně na 

sebe upozorňoval. Často však ne zrovna v dobrém, 

ostatním dětem ničil jejich výtvory, bral jim hračky, 

pral se s nimi, záměrně porušoval to, co bylo řečeno, 

že se nedělá. „Vždy si našel něco, čím zkoušet mou 

trpělivost. A v tom to bylo – zkoušel, jestli jsem jako 

autorita pevná v tom, co říkám, jestli sama dodržuju 

pravidla, která v klubu máme. Asi jsem uspěla, 

protože se Mariánovo chování začalo měnit. A to 

nejen v klubu, ale i doma,“  vypráví Aneta Kozáková 

z kladenského předškolního klubu.

Přestože byl Marián zvyklý na to, že se mu říká 

Prcku, v klubu ho oslovovali jeho pravým jménem. 

I to se ukázalo jako dobrý nápad, chlapec jako 

kdyby získal novou identitu. Dříve se mu kvůli jeho 

přezdívce často vysmívali, výsměch sklízel i za 

to, že vlastně ani neví, jak se jmenuje. Ale nyní? 

Jeho maminka například s nadšením vyprávěla, jak 

v čekár ně u doktora vzorně seděl, zatímco dříve 

vyváděl, chvíli neposeděl, nebo sebou dokonce há-

zel na podlahu. Už tato změna byla něco úžasného. 

Ale to hlavní přišlo, když si chlapce paní doktorka 

pozvala do ordinace a on se jí představil jako Marián. 

Paní doktorka prý nevěřila vlastním očím.

Čeká ho školka

Pobyt v klubu dal Mariánovi mnoho nových zážitků. 

Byl s dětmi v divadle, ZOO, zamiloval si procházky 

v parku nebo skákání na trampolínách. Velmi rád 

něco vyráběl a bylo vždy nádherné sledovat, jakou 

měl ze svých dílek radost. Bylo pro něho důležité 

odnášet je domů a chlubit se rodičům. Což vůbec 

nebyl problém, protože občas dostávají vytištěné 

fotky nebo hotové výtvory svých dětí. To má 

kromě jiného za cíl zprostředkovat rodičům dění 

v klubu.

Marián po půl roce přestal do klubu docházet 

kvůli nenadálé vážné rodinné situaci, která byla 

spojena i s častým stěhováním. Vedení klubu je 

ale s rodinou v kontaktu – nyní se chystají k zápisu 

do klasické mateřské školy v místě jejich bydliště. 

Mariánovi totiž je již pět a do školky musí. Po zkuše-

nostech z klubu to tam snad bude zvládat dobře.

Přestože byl Marián zvyklý na to, 
že se mu říká Prcku, v klubu jsme ho 
oslovovali jeho pravým jménem.

V předškolních klubech připravujeme děti na hladký vstup do běžných mateřských škol. Foto: Martin Kovalčík
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Velkou část energie věnujeme práci s dětmi a mlá-

deží. Jen v roce 2018 jsme podpořili v rámci našich 

vzdělávacích služeb téměř 3 000 dětí a mladých 

lidí. Snažíme se jim pomoci překonat bariéry, na 

které při studiu narážejí. Mezi ty největší patří nízké 

vzdělání jejich rodičů, díky kterému nejsou svým 

dětem se školou schopni pomoci.

Pro děti od tří let věku provozujeme síť 15 před-

školních klubů, v nichž se připravují na přestup 

do klasické školky. V rámci předškolních klubů 

se dlouhodobě osvědčují tzv. adaptační pobyty, 

pomocí kterých navazujeme spolupráci s místní-

mi mateřskými školami, což usnadňuje pozdější 

přestup. Během nich se děti z předškolních klubů 

účastní společných aktivit s dětmi z mateřinky.

Dětem již školou povinným nabízíme doučová-

ní, především v Praze pak nově zkoušíme mento-

ring. Jde o obdobu doučování, při níž dobrovolník 

funguje také jako „starší kamarád“. Smyslem obou 

služeb je především zastavení propadu školního 

prospěchu, zvýšení zájmu o školu, který se proje-

vuje snížením počtu absencí či větší aktivitou při 

vyučování.

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 moti-

vační složku zde tvoří retrostipendia, která mladým 

lidem při splnění požadovaných kritérií zčásti uhradí 

náklady spojené se studiem. Další naší důležitou 

službou jsou nízkoprahová 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.

POMÁHÁME CHUDÝM 
DĚTEM K DOSAŽENÍ 
KVALITNÍHO VZDĚLÁNÍ

DĚTI PROVÁZÍME PO CELOU DOBU JEJICH VZDĚLÁVACÍ CESTY

PŘEDŠKOLNÍ KLUBY
3—6 let

V roce 2018 jimi prošlo na 650 dětí, 

které se zde připravují na přestup 

na běžnou MŠ nebo na zápis do školy. 

DOUČOVÁNÍ
7—15 let

V roce 2018 využilo služeb doučování 

(ať už individuálního či skupinového) 

přes 1 000 dětí.

KARIÉRNÍ PORADENSTVÍ
15 a více let

V roce 2018 jsme pomáhali 

330 dětem s přechodem 

a udržením na střední škole.

NÍZKOPRAHOVÉ KLUBY PRO DĚTI A MLÁDEŽ
5–26 let

V roce 2018 navštívilo některý z nízkoprahových klubů téměř 1 000 dětí. 

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

300
DOBROVOLNÍKŮ 

POMÁHALO 
V ROCE 2018 

S DOUČOVÁNÍM 
DĚTÍ  ***

7
NÍZKOPRAHOVÝCH 

KLUBŮ PRO 
DĚTI A MLÁDEŽ 

V ROCE 2018 
NABÍZELO SVÉ 

SLUŽBY **

15 
PŘEDŠKOLNÍCH 

KLUBŮ 
PROVOZOVAL 
V ROCE 2018 

ČLOVĚK 
V TÍSNI *

40 % 
Z CELKOVÉHO 

POČTU 
LIDÍ, KTERÉ 

PODPORUJEME, 
TVOŘÍ DĚTI 
A MLÁDEŽ

1 850
DĚTÍ SE 

ZÚČASTNILO 
V ROCE 2018 

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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Dluhové poradenství tvoří v posledních letech nejžádanější službu, kterou v ČR poskytujeme. Foto: Rishabh Kaul

HLEDÁNÍ BYDLENÍ PATŘÍ MEZI 
NEJSLOŽITĚJŠÍ ÚKOLY

„Paní S. za mnou přišla do kanceláře na první 

schůzku. Sháněla bydlení. Vysvětlila jsem jí, že jí 

mohu pomoci s formálními náležitostmi, mohu jí 

také ukázat, kde všude se dá bydlení hledat, ale 

že šance je v současnosti téměř nulová. A tak 

naštvaně vstala, práskla dveřmi a byla pryč,“ 

popisuje Karolína Olejníková, plzeňská terénní 

sociální pracovnice, jedno z mnoha setkání s klienty, 

kteří hledají bydlení. A dodává: „Jejímu rozčílení ale 

naprosto rozumím, i pro mě je ta situace zoufalá.“

Pokud se na nás obrací lidé s podobnou žádostí, 

je to pro nás jeden z nejsložitějších úkolů. „Klienti 

našich sociálních služeb ve většině případů nemají 

peníze na placení kauce a odměny realitním kance-

lářím, takže komerční bydlení je pro ně nedostup-

né. V mnoha městech a obcích není z různých 

důvodů možnost, aby získali obecní nebo městský 

byt,“ vysvětluje podstatu problému Jitka Kylišová, 

koordinátorka služeb v Plzeňském kraji. Bohužel 

často není ani možné získat rychlé krizové bydlení 

v azylových domech, protože ty kapacitně nedo-

stačují. V Plzeňském kraji jsou navíc azylové domy 

nerovnoměrně rozmístěné, takže jsou regiony, kde 

není ani možné tuto službu využít.

Příklady ze života

V Klatovech se na nás například obrátila na základě 

doporučení jiné neziskové organizace rodina se 

šesti dětmi, která přišla o bydlení v Plzni. Rodině 

se sice podařilo sehnat bydlení, ale musela se 

rozdělit. Dvě děti byly umístěny do zařízení pro děti 

vyžadující okamžitou pomoc a čtyři děti zůstaly 

s matkou v azylovém domě. Otec byl nucen si najít 

ubytování v blízké ubytovně.

U paní K. zase pomohla náhoda. Jelikož byla již 

v důchodu, její příjem dostačoval jen na podnájem 

malého pokoje. Majitel však pokoj potřeboval pro 

syna a paní K. dostala výpověď. „Měly jsme šest 

měsíců na nalezení jiného vhodného bydlení. Obe-

slaly jsme společně všechny přijatelné možnosti, 

které se v okolí nacházejí, ale všude bylo plno. Čas 

se krátil. Nakonec pomohlo štěstí. Nedaleko se ote-

víral nový dům s pečovatelskou službou, kde ještě 

nebyla obsazená kapacita. Přestěhování proběhlo 

přesně na konci výpovědní lhůty,“ popisuje Karolína 

Olejníková tehdejší situaci s tím, že si nedokáže 

představit, co by nastalo, pokud by se tento ústav 

náhodou neotevíral.

Nedostatek městských bytů, vysoké kauce

Již dlouho vidíme, že je v ČR nedostatek bytů 

ve vlastnictví obcí a měst. Někde jsou také velmi 

tvrdě nastavené podmínky pro získání obecního 

nebo městského bytu. Kvůli tomu lidé, kteří v obci 

dlouhodobě bydlí, ale z různých důvodů zde 

nemají nahlášený trvalý pobyt, nemají šanci takový 

byt získat. Na komerčním trhu narážíme na bariéru 

příliš vysokých vstupních kaucí a na to, že nájemní 

bydlení je pro naše klienty příliš drahé.

Klienti našich sociálních služeb ve většině 
případů nemají peníze na placení kauce 
a odměny realitním kancelářím, takže 
komerční bydlení je pro ně nedostupné.
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PODPORUJEME LIDI 
V JEJICH ŽIVOTNÍM RESTARTU

Naše služby nabízíme lidem ve složité sociální 

situaci, která jim brání v životu v běžné společnosti. 

Jsou určeny jednotlivcům a rodinám, kteří nemají 

potřebné dovednosti ani prostředky, které by jim 

umožnily pomoci si vlastními silami. Smyslem našich 

služeb je naučit jejich příjemce identifi kovat příčiny 

jejich problémů a zároveň získat důležité kompeten-

ce k tomu, aby se v budoucnu dokázali s podobný-

mi obtížemi vypořádat sami. Chceme, aby se začali 

lépe orientovat ve svých právech i povinnostech. 

Součástí naší podpory není poskytování fi nančních 

prostředků nebo materiální podpory, její podmín-

kou je mimo jiné i aktivní účast klienta.

Naše služby jsou bezplatné. V roce 2018 jich 

využilo okolo 4 500 dospělých. Nejčastěji jsme 

s nimi řešili jejich problémy s dluhy, podporovali jsme 

je při hledání bydlení či zaměstnání. Zvláště v oblasti 

bydlení jsme v roce 2018 řešili několik krizových 

situací. Kromě toho jsme také 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

V roce 2018 jsme se zaměřili na rozšíření našeho dlu-

hového poradenství k co největšímu počtu potřeb-

ných lidí, protože kapacity našich dluhových poradců 

jsou dlouhodobě vyčerpány. Proto jsme v roce 2018 

spustili dluhovou help linku, kterou od pondělí do 

čtvrtka obsluhují naši zkušení poradci. Za rok 2018 

využilo těchto služeb 1 000 volajících. Na webu 

www.jakprezitdluhy.cz také provozujeme mapu 

dluho vých poraden (našich i partnerských organi-

zací), která uživatele navede k nejbližší možné pomo-

ci. V roce 2018 také započal vývoj webové aplikace 

Doložkomat, která dokáže rozpoznat nezákonné exe-

kuce u spotřebitelských úvěrů. Její spuštění proběhlo 

na jaře roku 2019. Kromě toho jsme samozřejmě 

poskytovali i tradiční formu dluhového poradenství. 

V roce 2018 ho využilo zhruba 2 500 lidí. Dluhy jsme 

pomáhali krotit i v rámci projektů Oddlužením ke 

spravedlnosti  a Na cestě.

Individuální a rodinné poradenství

Naše služby nabízíme jednotlivcům i celým 

rodinám. V rámci individuálního a rodinného 

poradenství pomáháme s vyřizováním dokladů či 

dávek, nebo při kontaktu s úřady či školou. Častým 

problémem, se kterým se na nás lidé obracejí, je 

snaha vymanit se z prostředí ubytoven či polo-

rozbořených domů stojících uprostřed některé ze 

sociálně vyloučených lokalit. Největší krize vypukla 

v roce 2018 na začátku prázdnin v Ústí nad Labem, 

kde se během měsíce ocitlo bez střechy nad hlavou 

na 200 lidí (z toho asi 80 dětí), kteří se museli vystě-

hovat z náhle uzavřených soukromých ubytoven.

Další problém, na který jsme v roce 2018 zamě-

řili svou pozornost, byla nezaměstnanost. V rámci 

projektu Transfer pomáháme s uplatněním mladých 

lidí na pracovním trhu. Podobně je tomu i v projektu 

Kompakt, který si klade za cíl zvyšovat osobnostní 

a profesní kompetence u mladých lidí.

Další služby

Kromě výše zmíněného také nabízíme pomoc 

obětem trestných činů a resocializační programy. 

Základem prvně jmenovaného druhu pomoci je 

poskytování právních informací obětem trestných 

činů, doprovod na policii a k soudu či asistence při 

sepisování dokumentů, jako jsou trestní oznámení, 

odvolání atd. Posláním resocializačních programů 

je začlenění osob, které se dopustily protiprávního 

jednání.

4 250
DOSPĚLÝCH 

VYUŽILO 

NAŠE SLUŽBY

2 100 
LIDEM

JSME POMÁHALI 

S DLUHY

550 
LIDÍ 

JSME PODPOROVALI PŘI 

HLEDÁNÍ ZAMĚSTNÁNÍ

900
LIDEM

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.

Největší krize vypukla v roce 2018 
na začátku prázdnin v Ústí nad 
Labem, kde se během měsíce 
ocitlo bez střechy nad hlavou 
na 200 lidí (z toho asi 80 dětí).



2018
ČLOVĚK V TÍSNI, O. P. S.
VÝROČNÍ ZPRÁVA

ZAHRANIČNÍ PŮSOBENÍ V ROCE 2018
ÚVODNÍ SLOVO

Naši zaměstnanci a zaměstnankyně na misích
HUMANITÁRNÍ POMOC A ROZVOJ

Pohled do regionů
Rozvoj trhu a obchodu
Komu pomáháme
Objem pomoci
Humanitární pomoc a obnova
Odolnost lidí a výživa
Sociální inkluze a ochrana
Vzdělávání a praktické dovednosti
Udržitelná obživa a životní prostředí
Dobré vládnutí

LIDSKÁ PRÁVA
Úvod
Přímá pomoc perzekvovaným
Občanská společnost
Advokační aktivity na podporu lidských práv

PŮSOBENÍ V ČESKÉ REPUBLICE V ROCE 2018

Příběhy bezpráví
Mediální vzdělávání

VZDĚLÁVÁNÍ A OSVĚTA

Festival Jeden svět

Společné vzdělávání
Aktivní občanství
Globální rozvojové vzdělávání
Migrace

SOCIÁLNÍ PRÁCE A PORADENSTVÍ
Spolupráce se samosprávami / systémový pohled
Podpora dětí
Podpora rodin

DĚKUJEME VŠEM ZA PODPORU V ROCE 2018

NAŠI DÁRCI
Fundraising
Poděkování

VEDENÍ ORGANIZACE
FINANČNÍ ZPRÁVA

V Etiopii díky českým dárcům rozdáváme chudým rodinám kozy a ovce 

a pomáháme tak zlepšit jejich živobytí. Foto: Yohannes Zemene
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JEN S NAŠIMI DÁRCI MŮŽEME 
DĚLAT VELKÉ VĚCI

Od válkou zmítané Sýrie přes krizí zasažený Myanmar 

po přeplněné uprchlické tábory v Bangla déši. Tam 

všude jsme mohli pomoci díky členům Klubu přátel 

Člověka v tísni. Pravidelné dary přes 17 600 členů 

Klubu přátel nám umožňují co nejrychleji pomáhat 

obětem přírodních katastrof a válek a podporovat lidi 

trpící v nedemokratických režimech.

Když někde udeří povodně nebo devastující 

sucho, neztrácíme drahocenný čas vybíráním peněz, 

ale reagujeme okamžitě, protože rychlost může 

znamenat další zachráněné životy. Když více než 

700 000 Rohingů uteklo do sousedního Bangla-

déše, v už tak přeplněných uprchlických táborech 

vytvořili vůbec největší koncentraci uprchlíků na 

světě. Nově příchozí museli žít v chýších, které byly 

při deštích neustále zaplaveny vodou. Díky Klubu 

přátel jsme na místě mohli začít okamžitě pomáhat. 

Pomohli jsme místním zpevnit přístřešky, ale hlavně 

jsme je naučili, jak si je mohou opravit sami.

V jižním Myanmaru jsme podpořili farmáře, kteří 

kvůli ničivým záplavám přišli o obživu. Na Filipínách 

jsme zajistili psychosociální pomoc pro více než 

2 000 dětí a mladých lidí.

Díky Klubu přátel jsme v Sýrii vystavěli velkou 

vodní nádrž v uprchlickém táboře, a zlepšili tím 

přístup k pitné vodě pro tisíce lidí. V roce 2018 jsme 

opravili 6 škol v provincii Anbár na západě Iráku 

a udělali tak radost více než 3 000 dětí, které se do 

nich mohou vrátit po skončení nadvlády tzv. Islám-

ského státu.

Ve 13 zemích na třech kontinentech jsme 

prostřednictvím sbírky Skutečná pomoc pomohli 

tisícům lidí. Díky téměř 9 000 dárců, kteří do sbírky 

pravidelně přispívají, můžeme pomáhat dlouho-

době, aby se lidé postavili na vlastní nohy a stali se 

soběstačnými. Učíme místní farmáře efektivněji 

hospodařit a rozdáváme jim odolné osivo a kva-

litní zemědělské náčiní. Bojujeme s podvýživou, 

rozdáváme hygienické balíčky a školíme o správné 

hygieně, aby se zabránilo šíření nebezpečných 

chorob. Pomáháme budovat vodní zdroje a učíme 

místní, jak se o ně starat, aby jim dlouho vydržely.

V roce 2018 také Češi pořídili v dobročin-

ném e-shopu téměř 45 tisíc Skutečných dárků. 

Udělali tak radost nejen sobě a svým blízkým, ale 

zároveň pomohli potřebným ve 12 chudých zemích 

a podpořili také děti, rodiny a učitele v České 

republice. Díky nakoupeným Skutečným dárkům 

jsme v roce 2018 rozdali například 70 000 sazenic, 

2 000 kanystrů, 500 koz a ovcí nebo 300 kuřat.

Češi jsou také velmi solidární s oběťmi náhlých 

krizí a katastrof. Dokazuje to obrovská podpora 

každé SOS sbírky. V roce 2018 to byla především 

sbírka SOS Bangladéš, ale také SOS Sýrie a Irák 

a SOS Ukrajina.

Kromě zahraničí pomáháme i doma v Česku. 

Sbírka Lepší škola pro všechny podporuje vzdělá-

vací projekty napříč celou zemí. Doučujeme děti 

ze sociálně ohrožených rodin. Spolupracujeme 

s více než 3 600 českými školami. Snažíme se, 

aby si žáci nejen něco zapamatovali, ale hlavně 

rozvíjeli svoje schopnosti a chápali svět v souvis-

lostech. Učíme učitele pracovat s nadanými dětmi 

a dětmi s hendikepem.

V roce 2018 měl své třetí narozeniny projekt 

Slavíme velkoryse. Tato platforma spojuje oslavy 

narozenin, výročí či svateb s přispěním na dob-

rou věc.

Velký dík patří Nadačnímu fondu Avast, který 

dlouhodobě podporuje naše projekty a je jedním 

z našich nejvýznamnějších dárců.

Díky lidem v ČR, kteří si koupili Skutečný dárek, jsme chudým rodinám v Zambii rozdali kuřata. Foto: Tereza Hronová
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SOS SÝRIE A IRÁK
Více než 2 200 000 Kč darovali Češi 

na pomoc ve válkou zmítané Sýrii a Iráku.

SOS BANGLADÉŠ
Více než 900 000 Kč poslali dárci na pomoc 

v přeplněných uprchlických táborech v Bangladéši.

SOS UKRAJINA
Přes 600 000 Kč bylo vybráno na pomoc 

lidem žijícím uprostřed války na východě země.

SOS SBÍRKY

SPOLEČNĚ POMÁHÁME 
PO CELÉM SVĚTĚ

KLUB PŘÁTEL
Přes 17 600 pravidelných dárců.

Dary jsou využity na humanitární 

pomoc, podporu lidských práv, 

fundraising a rozvoj organizace.

Pomoc ve 22 zemích. 

Více na klubpratel.cz

POSTAVME ŠKOLU V AFRICE
S podporou českých dárců, kteří přispěli 

do sbírky téměř 2 300 000 Kč,

jsme postavili 10 speciálně pedagogických 

tříd v Etiopii a zlepšili podmínky 

na třech školách v Zambii.

Více na skolavafrice.cz

SLAVÍME VELKORYSE
Konalo se 125 oslav, na kterých 

1 201 dárců přispělo na pomoc 

lidem v tísni doma i v zahraničí. 

Více na slavimevelkoryse.cz

LEPŠÍ ŠKOLA PRO VŠECHNY
Více než 11 600 000 Kč přispěli 

čeští dárci v rámci kampaně. 

Výtěžek je využíván na 

vzdělávací programy v ČR.

Více na lepsiskolaprovsechny.cz

SKUTEČNÝ DÁREK
Během roku 2018 bylo zakoupeno téměř 45 000 

darovacích certifi kátů a 1 097 uměleckých dárků. 

100 % z ceny darovacích certifi kátů 

pořízených v našem charitativním e-shopu 

jde do sbírky Skutečná pomoc. 

Pomoc ve 13 zemích. 

Více na skutecnydarek.cz

SKUTEČNÁ POMOC
Téměř 9 000 pravidelných dárců.

Dary jsou využity na podporu 

rozvojových projektů v zahraničí. 

Pomoc ve 13 zemích. 

Více na skutecnapomoc.cz

http://klubpratel.cz
http://skutecnydarek.cz
http://slavimevelkoryse.cz
http://skutecnapomoc.cz
http://lepsiskolaprovsechny.cz
http://skolavafrice.cz


2018
ČLOVĚK V TÍSNI, O. P. S.
VÝROČNÍ ZPRÁVA

ZAHRANIČNÍ PŮSOBENÍ V ROCE 2018
ÚVODNÍ SLOVO

Naši zaměstnanci a zaměstnankyně na misích
HUMANITÁRNÍ POMOC A ROZVOJ

Pohled do regionů
Rozvoj trhu a obchodu
Komu pomáháme
Objem pomoci
Humanitární pomoc a obnova
Odolnost lidí a výživa
Sociální inkluze a ochrana
Vzdělávání a praktické dovednosti
Udržitelná obživa a životní prostředí
Dobré vládnutí

LIDSKÁ PRÁVA
Úvod
Přímá pomoc perzekvovaným
Občanská společnost
Advokační aktivity na podporu lidských práv

PŮSOBENÍ V ČESKÉ REPUBLICE V ROCE 2018

Příběhy bezpráví
Mediální vzdělávání

VZDĚLÁVÁNÍ A OSVĚTA

Festival Jeden svět

Společné vzdělávání
Aktivní občanství
Globální rozvojové vzdělávání
Migrace

SOCIÁLNÍ PRÁCE A PORADENSTVÍ
Spolupráce se samosprávami / systémový pohled
Podpora dětí
Podpora rodin

DĚKUJEME VŠEM ZA PODPORU V ROCE 2018

NAŠI DÁRCI
Fundraising
Poděkování

VEDENÍ ORGANIZACE
FINANČNÍ ZPRÁVA 64 NAŠI DÁRCI | PODĚKOVÁNÍ

DĚKUJEME VŠEM NADACÍM, FIRMÁM I SOUKROMÝM DÁRCŮM ZA PODPORU V ROCE 2018

zvláštní poděkování podpora 1 000 000 Kč a více

Zvláštní poděkování 
za dlouhodobou podporu patří 

Anně, Janě Helen a Antonínu Švehlovým.

Barta Jan Bubník Gerhardt

Dvořáková Hana

   cmyk: 25 / 100 / 100 / 0  Pantone 1805 

Pantone 032cmyk: 0 / 100 / 100 / 0

Nadace GCP



2018
ČLOVĚK V TÍSNI, O. P. S.
VÝROČNÍ ZPRÁVA

ZAHRANIČNÍ PŮSOBENÍ V ROCE 2018
ÚVODNÍ SLOVO

Naši zaměstnanci a zaměstnankyně na misích
HUMANITÁRNÍ POMOC A ROZVOJ

Pohled do regionů
Rozvoj trhu a obchodu
Komu pomáháme
Objem pomoci
Humanitární pomoc a obnova
Odolnost lidí a výživa
Sociální inkluze a ochrana
Vzdělávání a praktické dovednosti
Udržitelná obživa a životní prostředí
Dobré vládnutí

LIDSKÁ PRÁVA
Úvod
Přímá pomoc perzekvovaným
Občanská společnost
Advokační aktivity na podporu lidských práv

PŮSOBENÍ V ČESKÉ REPUBLICE V ROCE 2018

Příběhy bezpráví
Mediální vzdělávání

VZDĚLÁVÁNÍ A OSVĚTA

Festival Jeden svět

Společné vzdělávání
Aktivní občanství
Globální rozvojové vzdělávání
Migrace

SOCIÁLNÍ PRÁCE A PORADENSTVÍ
Spolupráce se samosprávami / systémový pohled
Podpora dětí
Podpora rodin

DĚKUJEME VŠEM ZA PODPORU V ROCE 2018

NAŠI DÁRCI
Fundraising
Poděkování

VEDENÍ ORGANIZACE
FINANČNÍ ZPRÁVA

podpora 100 000 Kč a více

AgroProtec s. r. o.
AUTOCONT a. s.
Baštář Pavel
Bayer Pavel
Benefi t Management s. r. o.
Benghouini Ibrahim
Bloomberg LP
Blue Events, s. r. o.
Bouše Jan
DARE – EUROOKNA, s. r. o.
DEKONTA, a. s.
DOBROVSKÝ s. r. o.
ENED Steel s. r. o.
FILMPRINT s. r. o.
Barbara a Josef Grossovi
HAVIT, s. r. o.
Heureka Shopping s. r. o.
Isolit-Bravo, spol. s. r. o. 
ITALINOX s. r. o.
Josef KVAPIL a. s.
KASPER KOVO s. r. o.
KLIMAK, s. r. o.
Knapp Petr

Kofola a. s.
Lion Communications s. r. o.
LMC s. r. o.
LOGIS a. s.
Nadace BLÍŽKSOBĚ
Nadace České spořitelny
Nadační fond Českého rozhlasu
Nadační fond rodiny Orlických
Optreal, s. r. o.
PentaGen, s. r. o.
Pierwood Capital s. r. o.
PRESSENTECHNIK s. r. o.
SEKNE, spol. s r. o.
SERVISTEK s. r. o.
Sochor Rudolf
SONBERK, a. s.
Starosta Jaroslav
Stavební fi rma HOBST a. s.
Suchá Iva
rodina Tichých
Veselka Daniel
Víškovi
Walentynowicz Hubert

podpora 50 000 Kč a více

Accace s. r. o.
Adventura s. r. o.
ALNUS, spol. s r. o.
Apex Central Europe, s. r. o.
Bayer s. r. o.
BERÁNEK, spol. s r. o.
Böhm David
BOKI robotizované systémy s. r. o.
Cink Roman Filip
Conseq Investment Management, a. s.
Coufal Jan
Sabina a Martin Demigerovi
Džiuban Radek
East Port Praha s. r. o.
Edwards Lifesciences AG, organizační složka
Emma má bazar z.s.
Felix a spol. advokátní kancelář, s. r. o.
Jana a Václav Havlíčkovi
Hraba Michal
Hruša Pavel
Chlumská Milena
manželé Janíčkovi
Jirous Jan
Kasper Rudolf
Jan a Radka Krafkovi
Krejčí Radek
Kuchař Jaroslav
Kurel Václav
rodina Larsson Krausova

Letiště Praha, a. s.
Marek Ondřej
Maršálek Lukáš
MEDAC, spol. s r. o.
MS Pharm s. r. o.
Nešetřil Jakub
ORBIT MERRET, spol.s r.o.
Petrov Jan
Klára a Petr Plačkovi
Pokorný Martin
Polášek Rostislav
PORTÁL, s. r. o.
Rajdlová Veronika
Pavlína Rieselová, David a Thomas Walther
Sitár Jakub
Strojil Ladislav
Suchý Ondřej
Sukeník Milan
Suri Sanjiv
Šimonovský Karel
TEMA Klášterec nad Ohří s. r.  o.
The Boston Consulting Group, s. r. o.
TRADING M & K, a. s.
Vedral Tomáš
Vetnemo s. r. o.
Volf Luděk
Wolfram Jan
Základní umělecká škola Music Art

65 NAŠI DÁRCI | PODĚKOVÁNÍ

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 fi rmám za jejich nefi nanční 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.

podpora 500 000 Kč a více
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Děkujeme celému týmu Člověka v tísni, všem dobrovolníkům, 
našim partnerům, dárcům a všem ostatním, kteří nás v roce 2018 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 a. s., dodavatel ekonomického systému Microsoft Dynamics NAV 

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

MT Legal s. r. o., advokátní kancelář

ERHARTOVÁ VÍTEK & PARTNERS, advokátní kancelář

Deloitte Advisory, s. r. o., poradenství
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VÝKONNÁ RADASPRÁVNÍ RADA DOZORČÍ RADA

Jan Pergler
PŘEDSEDA

Kristina Taberyová
Petr Jančárek
Jana Straková
Daniel Münich
Petr Kostohryz

Šimon Pánek 
ŘEDITEL

Vlasta Lajčaková
PŘEDSEDKYNĚ

Václav Mazánek
Jan Urban 

Jan Mrkvička
Markéta Novotná

Marek Štys
Sylva Horáková

Olena Ivantsiv
Karel Strachota

Marianka Macková
Jan Černý

Martina Denderová
Tomáš Habart

Tereza Freidingerová
Ondřej Kamenický

Lenka Lovicarová
Tomáš Urban

Adriana Černá
Marek Vozka

Dominika Plochová
Jan Kamenický

Anna Spružinová
Tomáš Vyhnálek

David Valouch
Pavla Kluzáková

Petr Bartoš
Jiří Beran

HUMANITÁRNÍ A ROZVOJOVÁ SEKCE 

CENTRUM PRO LIDSKÁ PRÁVA A DEMOKRACII 

JEDEN SVĚT NA ŠKOLÁCH 

PROGRAMY SOCIÁLNÍ INTEGRACE 

VARIANTY

JEDEN SVĚT 

MEDIÁLNÍ ODDĚLENÍ 

PROVOZNÍ ODDĚLENÍ

FINANČNÍ ODDĚLENÍ

FUNDRAISING 

PRÁVNÍ SERVIS

HR

IT

VEDENÍ ORGANIZACE
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Zahraniční státní rozpočty
780 746
Příjmy EU – Evropská komise a delegace EU
493 833
Agentury OSN a ostatní mezivládní organizace
166 277
Dary
164 814
Státní rozpočet
156 014
Operační programy
83 811
Vlastní výnosy
67 055
Nadace a nevládní organizace
54 332
Místní rozpočty
50 275

Humanitární pomoc a rozvoj
1 616 434
Lidská práva
80 511
Vzdělávání a osvěta
85 343
Sociální práce a poradenství
91 806
Ostatní
143 083

VÝNOSY 
v tis. Kč

2 017 157

NÁKLADY 
v tis. Kč

2 017 177



2018
ČLOVĚK V TÍSNI, O. P. S.
VÝROČNÍ ZPRÁVA

ZAHRANIČNÍ PŮSOBENÍ V ROCE 2018
ÚVODNÍ SLOVO

Naši zaměstnanci a zaměstnankyně na misích
HUMANITÁRNÍ POMOC A ROZVOJ

Pohled do regionů
Rozvoj trhu a obchodu
Komu pomáháme
Objem pomoci
Humanitární pomoc a obnova
Odolnost lidí a výživa
Sociální inkluze a ochrana
Vzdělávání a praktické dovednosti
Udržitelná obživa a životní prostředí
Dobré vládnutí

LIDSKÁ PRÁVA
Úvod
Přímá pomoc perzekvovaným
Občanská společnost
Advokační aktivity na podporu lidských práv

PŮSOBENÍ V ČESKÉ REPUBLICE V ROCE 2018

Příběhy bezpráví
Mediální vzdělávání

VZDĚLÁVÁNÍ A OSVĚTA

Festival Jeden svět

Společné vzdělávání
Aktivní občanství
Globální rozvojové vzdělávání
Migrace

SOCIÁLNÍ PRÁCE A PORADENSTVÍ
Spolupráce se samosprávami / systémový pohled
Podpora dětí
Podpora rodin

DĚKUJEME VŠEM ZA PODPORU V ROCE 2018

NAŠI DÁRCI
Fundraising
Poděkování

VEDENÍ ORGANIZACE
FINANČNÍ ZPRÁVA 70 FINANČNÍ ZPRÁVA

VÝNOSY SPOLEČNOSTI

Tento přehled zobrazuje výnosy společnosti v roce 2018. 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. Kč jsou v jednotlivých kategoriích 

sloučeny v kolonce „ostatní“.

FINANČNÍ ZDROJ v tis. Kč

Zahraniční státní rozpočty 780 746

Angola 17 713

prostřednictvím African Innovation Foundation 17 713

Francie 3 311

L’Offi  ce Français de l’Immigration et de l’Intégration 3 184

ostatní zdroje Francie 127

Itálie 864

prostřednictvím AICS 851

ostatní zdroje Itálie 13

Japonsko 196

Embassy of Japan in Armenia 196

Kanada 8 226

prostřednictvím ACTED 8 091

Velvyslanectví Kanady v Praze 135

Německo 40 697

prostřednictvím Deutsche Welthungerhilfe e.V. 40 616

ostatní zdroje Německa 81

Nizozemí 905

prostřednictvím The Organic Village 690

Velvyslanectví Nizozemského království 180

ostatní zdroje Nizozemí 35

Nový Zéland 1 504

Ministry of Foreign Aff airs and Trade New Zealand 
prostřednictvím SPS Biosecurity Limited in Philippines 1 504

Slovensko 427

prostřednictvím Človeka v ohrození, o. z. 420

ostatní zdroje Slovenska 7

Švýcarsko 36 773

SDC (Swiss Agency for Development and Cooperation),
prostřednictvím ActionAid 1 346

Swiss Federal Department of Foreign Aff airs 35 427

USA 327 252

Department of State, prostřednictvím Freedom House 1 518

Department of State, prostřednictvím NED – 
National Endowment for Democracy 26 330

Department of State, přímé granty 12 517

USAID, prostřednictvím Build Change 609

USAID, prostřednictvím DAI 471

USAID, prostřednictvím Chemonics International Inc 2 696

USAID, prostřednictvím IOM 
(The International Organization for Migration) 319

USAID, prostřednictvím Solidarités International 2 375

USAID, přímé granty 280 063

Velvyslanectví USA v Praze 354

Velká Británie 342 615

British Embassy in Moldova 780

DFID 341 683

ostatní zdroje Velké Británie 152

ostatní zdroje za zahraničí 263

Příjmy EU – Evropská komise a delegace EU 493 833

DG DEVCO 109 479

přímé granty 81 169

prostřednictvím Agronomes et 
Vétérinaires Sans Frontières in Cambodia 1 555

prostřednictvím Autonomous Province of Trento 751

prostřednictvím Centre for Strategic Research 
and Development of Georgia 2 434

prostřednictvím Geres in Mongolia 1 216

prostřednictvím Ministry of Agriculture, 
Forestry and Fisheries 6 580

prostřednictvím The Embassy of Italy in Addis Ababa 15 774

DG ECHO 323 608

přímé granty 313 890

prostřednictvím ACTED 9 718

DG for Migration and Home Aff aires 441

prostřednictvím The Foundation 
Institute of Public Aff airs Foundation 441

DG Justice and Consumers 1 147

přímé granty 876

prostřednictvím Sofi a Development Association 271

DG NEAR 43 632

přímé granty 39 659

prostřednictvím Mercy Corps Europe 3 973

EACEA 7 176

přímé granty 1 437

prostřednictvím Centrum Edukacji Obywatelskiej 225

prostřednictvím Concern Worldwide 5 514

EU Regional Trust Fund in response 
to the Syrian crisis 5 021

prostřednictvím ACTED 5 021
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Instrument contributing to Stability and Peace (IcSP) 3 244

ostatní zdroje EU 85

Agentury OSN a ostatní mezivládní organizace 166 277

FAO 2 900

International Visegrad Fund 626

Světová banka  6 631

prostřednictvím MRRD Afghánistán a CARE International 6 631

UNDP 33 496

UNESCO 28 422

UNHCR 14 724

prostřednictvím Helvetas Swiss Intercooperation 590

přímé granty 14 134

UNICEF 19 037

přímé granty 16 425

darovaný materiál 2 612

UNOCHA 52 913

prostřednictvím Trust Fund for Disaster Relief 35 774

přímé granty 17 139

WFP 5 085

WSSCC (The Water Supply and Sanitation 
Collaborative Council) 2 350

prostřednictvím Plan International 2 350

ostatní zdroje OSN a mezivládních institucí 93

Dary 164 814

přímé dary 28 258

Antonín Švehla 232

Blue Events, s. r. o. 100

Cliff ord Chance, Customer Service Division 201

Československá obchodní banka, a. s. 500

DOBROVSKÝ s. r. o. 300

FA Invest a. s. 201

FILMPRINT s. r. o. 146

Hana Dvořáková 3 703

Havas Media France 128

HP Inc Czech Republic s. r. o. 111

Iva Suchá 100

Jan Barta 1 000

Josef Gross 100

Josef Kvapil 320

KLIMAK, s. r. o. 120

Kofola a. s. 600

Letiště Praha, a. s.; Český Aeroholding, a. s. 131

Lewisia, s. r. o. 346

Libor Malý 1 080

Libor Winkler 523

Měšťanský pivovar v Poličce, a. s. 500

Mint Investments 
(Radim Bajgar, Lukáš Schirl, Sebastien Dejanovski) 1 850

Ondřej Fryc 3 241

OPTREAL, s. r. o. 400

participace Angolských farmářů na projektu 497

SEKNE, spol. s r.o. 150

SERVISTEK s. r. o. 100

Sonberk, a. s. 190

WOO NAM CHING 280

ostatní dary 11 108

veřejné sbírky 64 960

Lepší škola pro všechny 1 759

Pomozme knihovně v Mosulu 286

Postavme školu v Africe 1 846

Skutečná pomoc 52 803

SOS Bangladéš 969

SOS Nepál 4 208

SOS Sýrie a Irák 2 494

SOS Ukrajina 447

ostatní veřejné sbírky 148

Klub přátel Člověka v tísni 70 211

darovaný drobný majetek a materiál 391

darovaná služba 994

Seznam.cz, a. s. 585

Google Ireland Limited 409

Státní rozpočet 156 014

Ministerstvo kultury 5 000

Odbor médií a audiovize 4 800

Odbor regionální a národnostní kultury 200

Ministerstvo spravedlnosti ČR 621

Odbor vězeňství, trestní politiky, probace a mediace 621

Ministerstvo vnitra ČR 207

prostřednictvím Plzeňského kraje  207

Ministerstvo zahraničních věcí ČR 146 012

Česká rozvojová agentura 114 626

Odbor lidských práv a transformační politiky 18 678

Odbor rozvojové spolupráce a humanitární pomoci 12 000

Odbor veřejné diplomacie 320

Velvyslanectví ČR v Zambii 360

ostatní zdroje MZV ČR 28

Státní fond kinematografi e 2 851

Státní fond životního prostředí 502

Úřad práce České republiky 146

Úřad vlády České republiky 675

Rada vlády pro záležitosti romské menšiny 675

Operační programy 83 811

OPPPR – Operační program Praha – pól růstu 7 606

OPVVV – Operační program Výzkum, 
vývoj a vzdělávání 30 113

prostřednictvím Amalthea z. s. 126

prostřednictvím LIPKA – školské zařízení 
pro environmentální vzdělávání 2 458

prostřednictvím MAS Frýdlantsko, z. s. 936

prostřednictvím Statutárního města Chomutov 1 725

prostřednictvím Statutárního města Liberec 1 403

prostřednictvím Statutárního města Ústí nad Labem 1 216

prostřednictvím Střediska ekologické výchovy 
SEVER Horní Maršov 230

prostřednictvím UJEP 1 550

prostřednictvím Univerzity Palackého Olomouc 820
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přímé granty od MŠMT 19 549

ostatní zdroje z OPVVV 100

OPZ – Operační program Zaměstnanost 46 084

prostřednictvím Olomouckého kraje 6 110

prostřednictvím Plzeňského kraje  9 326

prostřednictvím Úřadu práce České republiky 495

prostřednictvím Ústeckého kraje 6 270

přímé granty od MPSV 23 883

ostatní výnosy z operačních programů 8

Vlastní výnosy 67 055

čerpání fondu provozních rezerv 800

kurzové zisky a výnosy z účetního přecenění 46 850

ostatní služby 304

pojistná plnění 430

prodej darovaných uměleckých děl 862

prodej vstupenek a propagace 
na fi lmový festival 2 587

prodej výrobků, zásob a majetku 1 709

recepční služby 128

smluvní pokuty a penále 844

výnos – kompenzace majetku 
pořízeného z grantu 4 727

výnosy Centrum Langhans 1 505

výnosy dům Koněvova 1 348

výnosy dům Slavkov u Brna 254

výnosy fi remní školka 428

výnosy z cenných papírů 2 212

výnosy z pronájmů 189

výnosy z propagace 1 176

Zátiší Catering Group a. s. 1 000

LMC s. r. o. 150

ostatní výnosy z propagace 26

jiné ostatní výnosy 702

Nadace a nevládní organizace 54 332

American Friends Service Committee 551

Bill & Mellinda Gates Foundation 515

Catholic Relief Services  12 996

darovaný drobný majetek a materiál 12 996

Česko-německý fond budoucnosti 100

Človek v ohrození, n. o. 333

Jaroslav Beran Family Foundation 1 500

Landesa Rural Development Institute 915

MOTT FOUNDATION 8 306

Nadace Albatros 1 709

Nadace BLÍŽKSOBĚ 400

Nadace O2 365

Nadační fond AVAST 3 500

Nadační fond Českého rozhlasu 1 040

Nadační fond Veolia 715

NÁRODNÍ FILMOVÝ ARCHIV 114

OAK Foundation 212

OSIAF (OSI ASSISTANCE FOUNDATION) 2 637

Pro-OKO z. s. 159

Rodina v centru, z. ú. 159

SPOUSTI – Spolek pro organické Ústí 103

Stiftung EVZ 228

Swiss Solidarity 10 402

The Sigrid Rausing trust 4 170

ostatní výnosy z nadací a NNO 3 203

Místní rozpočty 50 275

Hlavní město Praha 5 605

Karlovarský kraj 11 227

Liberecký kraj 4 335

Městská část Praha 7 618

Olomoucký kraj 7 781

Plzeňský kraj 2 223

Statutární město Brno 250

Statutární město Chomutov 350

Statutární město Karlovy Vary 217

Statutární město Kladno 442

Statutární město Liberec 304

Statutární město Olomouc 216

Statutární město Plzeň 665

Statutární město Ústí nad Labem 998

Středočeský kraj 4 590

Ústecký kraj 9 820

ostatní zdroje z místních rozpočtů 634

 

Výnosy celkem 2 017 157
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NÁKLADY SPOLEČNOSTI 

Náklady 2018 v tis. Kč

ZAHRANIČNÍ PŮSOBENÍ V ROCE 2018 1 696 945

HUMANITÁRNÍ POMOC A ROZVOJ 1 616 434

Humanitární pomoc 981 544

Odolnost lidí a výživa 195 000

Sociální inkluze a ochrana 89 683

Vzdělávání a praktické dovednosti 135 097

Udržitelná obživa a životní prostředí 145 800

Dobré vládnutí 69 310

LIDSKÁ PRÁVA 80 511

Přímá pomoc perzekvovaným 21 998

Podpora občanské společnosti 55 507

Advokační aktivity na podporu lidských práv 3 006

PŮSOBENÍ V ČESKÉ REPUBLICE V ROCE 2018 177 149

VZDĚLÁVÁNÍ A OSVĚTA 85 343

Společné vzdělávání 43 299

Globální rozvojové vzdělávání 4 907

Mediální vzdělávání 4 594

Migrace 2 543

Moderní československé dějiny 2 793

Aktivní občanství 7 540

Festival Jeden svět 19 667

SOCIÁLNÍ PRÁCE A PORADENSTVÍ 91 806

Spolupráce se samosprávami 909

Podpora dětí 16 448

Podpora rodin 74 449

OSTATNÍ 143 083

Fundraising a péče o dárce 15 757

Podpora, centrální režie a správa nemovitostí 127 326

CELKEM 2 017 177

ZPROSTŘEDKOVANÁ POMOC

V roce 2018 společnost Člověk v tísni zprostředkovala 

další pomoc v celkové výši 15 992 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

Ukrajina / United Nations High Commissioner 
for Refugees (UNHCR) 4 460

Kongo / United Nations Children´s Fund (UNICEF) 873

Myanmar / The Food and Agriculture 
Organization (FAO) 10 659

Celkem 15 992

Společnost Člověk v tísni zároveň realizovala 

pod hlavičkou HELVETAS Swiss Intercooperation 

pomoc v uprchlických kempech v Bangladéši 

ve výši 1 100 tis. Kč (fi nancováno z prostředků 

UNHCR a německé vlády). Aktivity byly primárně 

zaměřeny na ochranu zdraví a bezpečnost žen a dívek 

v uprchlických táborech zřízených pro myanmarské 

Rohingy (včetně aktivizačních aktivit). Tyto prostředky 

nepředstavují pro organizaci náklady ani výnosy 

a nejsou proto obsaženy v účetních výkazech. 
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ROZVAHA k 31. 12. 2018
(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 43 469 42 500

 A.I. Dlouhodobý nehmotný majetek 
celkem

02 20 381 24 433

1. Nehmotné výsledky výzkumu 
a vývoje

(012) 03

2. Software (013) 04 15 970 19 046

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

4. Drobný dlouhodobý nehmotný 
majetek

(018) 06 14 14

5. Ostatní dlouhodobý nehmotný 
majetek

(019) 07 1 672 3 366

6. Nedokončený dlouhodobý 
nehmotný majetek

(041) 08 1 041 323

7. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý 
nehmotný majetek

(051) 09

A.II. Dlouhodobý hmotný majetek 
celkem

10 80 661 81 893

1. Pozemky (031) 11 2 952 2 639

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

3. Stavby (021) 13 27 010 26 399

4. Samostatné movité věci 
a soubory movitých věcí

(022) 14 49 456 52 792

5. Pěstitelské celky trvalých porostů (025) 15

6. Dospělá zvířata a jejich skupiny (026) 16

7. Drobný dlouhodobý 
hmotný majetek

(028) 17 93 63

8. Ostatní dlouhodobý 
hmotný majetek

(029) 18

9. Nedokončený dlouhodobý 
hmotný majetek (stavby)

(042) 19 1 150

10. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý 
hmotný majetek

(052) 20

A.III. Dlouhodobý fi nanční majetek 
celkem

21 2 725 3 118

1. Podíly – ovládaná nebo ovládající 
osoba

(061) 22

2. Podíly – podstatný vliv (062) 23

3. Dluhové cenné papíry držené 
do splatnosti

(063) 24 2 725 3 118

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 fi nanční 
majetek

(069) 27

A.IV. Oprávky k dlouhodobému majetku 
celkem

29 –60 298 –66 944

1. Oprávky k nehmotným výsledkům 
výzkumu a vývoje

(072) 30

2. Oprávky k software (073) 31 –15 169 –16 281

3. Oprávky k ocenitelným právům (074) 32 –1 533 –1 608

4. Oprávky k drobnému 
dlouhodobému nehmotnému 
majetku

(078) 33 –14 –14

5. Oprávky k ostatnímu 
dlouhodobému nehmotnému 
majetku

(079) 34 –255 –1 021

6. Oprávky ke stavbám (081) 35 –4 890 –5 688

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

(082) 36 –38 344 –42 269

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 –93 –63

11. Oprávky k ostatnímu 
dlouhodobému hmotnému majetku

(089) 40

B. Krátkodobý majetek celkem  41 689 155 717 725

B.I. Zásoby celkem 42 42 519 64 423

1. Materiál na skladě (112) 43 41 090 63 064

2. Materiál na cestě (119) 44

3. Nedokončená výroba (121) 45

4. Polotovary vlastní výroby (122) 46

5. Výrobky (123) 47 64

6. Mladá a ostatní zvířata a jejich 
skupiny

(124) 48

7. Zboží na skladě a v prodejnách (132) 49 139 262

8. Zboží na cestě (139) 50

9. Poskytnuté zálohy na zásoby (314) 51 1 226 1 097

B.II. Pohledávky celkem 52 134 806 141 657

1. Odběratelé (311) 53 7 806 1 828

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 71 323 60 465

5. Ostatní pohledávky (315) 57 1 293 417

6. Pohledávky za zaměstnanci (335) 58 1 861 2 076

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

(336) 59

8. Daň z příjmu (341) 60 1 186 737

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 3 066 3 712

18. Dohadné účty aktivní (388) 70 48 271 72 422

19. Opravná položka k pohledávkám (391) 71

 B.III. Krátkodobý fi nanční majetek celkem 72 395 955 451 533

1. Peněžní prostředky v pokladně (211) 73 16 292 14 314

2. Ceniny (213) 74 4 7

3. Peněžní prostředky na účtech (221) 75 312 938 417 890

4. Majetkové cenné papíry 
k obchodování

(251) 76

5. Dluhové cenné papíry 
k obchodování

(253) 77

6. Ostatní cenné papíry (256) 78 7 492 7 629

7. Peníze na cestě (261) 79 59 229 11 693

 B.IV. Jiná aktiva celkem 81 115 875 60 112

1. Náklady příštích období (381) 82 4 665 4 618

2. Příjmy příštích období (385) 83 111 210 55 494

AKTIVA CELKEM  85 732 624 760 225

číslo
pol.

Stav
k prvnímu dni
účet. období

Stav
k poslednímu dni

účet. období

a b 1 2

 A. Vlastní zdroje celkem 86 582 093 615 999

 A.I. Jmění celkem  87 581 880 616 019

1. Vlastní jmění (901) 88 34 983 38 449

2. Fondy (911) 89 546 905 577 610

3. Oceňovací rozdíly z přecenění 
fi nančního majetku a závazků

(921) 90 –8 –40

 A.II. Výsledek hospodaření celkem 91 213 –20

1. Účet výsledku hospodaření
(+/–963)

92 –20

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

93 213

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

94

 B. Cizí zdroje celkem 95 150 531 144 226

 B.I. Rezervy celkem   96 0 0

1. Rezervy (941) 97

 B.II. Dlouhodobé závazky celkem  98 842 592

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) 105 842 592

 B.III. Krátkodobé závazky celkem 106 142 949 138 461

1. Dodavatelé (321) 107 73 466 59 518

2. Směnky k úhradě (322) 108

3. Přijaté zálohy (324) 109 578 589

4. Ostatní závazky (325) 110 1 136 1 073

5. Zaměstnanci (331) 111 17 889 18 708

6. Ostatní závazky vůči zaměstnancům (333) 112 1 356 1 583

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

(336) 113 6 742 8 202

8. Daň z příjmů (341) 114

9. Ostatní přímé daně (342) 115 2 413 2 992

10. Daň z přidané hodnoty (343) 116 342 500

11. Ostatní daně a poplatky (345) 117 967 1 286

12. Závazky ze vztahu k státnímu 
rozpočtu

(346) 118 8 761 3 327

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

(348) 119

PASIVA
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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 23 510 34 067

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 5 789 6 616

23. Ostatní krátkodobé 
fi nanční výpomoci

(249) 129

 B.IV. Jiná pasiva celkem  130 6 740 5 173

1. Výdaje příštích období (383) 131 6 347 4 953

2. Výnosy příštích období (384) 132 393 220

PASIVA CELKEM 134 732 624 760 225

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY k 31. 12. 2018
(V celých tisících Kč)

Název položky
číslo 

položky

Činnosti

hlavní hospodářská celkem

A. Náklady 01

A.I. Spotřebované nákupy 
a nakupované služby

02 606 330 1 300 607 630

1. Spotřeba materiálu, energie a ostatních 
neskladovaných dodávek

(501, 502, 503)

03 81 016 71 81 087

2. Prodané zboží (504) 04 443 529 972

3. Opravy a udržování (511) 05 3 657 161 3 818

4. Náklady na cestovné (512) 06 50 771 50 771

5. Náklady na reprezentaci (513) 07 4 220 2 4 222

6. Ostatní služby (518) 08 466 223 537 466 760

A.II. Změny stavu zásob vlastní 
činnosti a aktivace

09 –213 0 –213

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

10 0

8. Aktivace materiálu, zboží 
a vnitroorganizačních služeb

(571, 572)

11 0

9. Aktivace dlouhodobého majetku
(573, 574)

12 –213 –213

A.III. Osobní náklady 13 404 751 1 821 406 572

10. Mzdové náklady (521) 14 330 292 1 434 331 726

11. Zákonné sociální pojištění (524) 15 72 706 387 73 093

12. Ostatní sociální pojištění (525) 16 29 29

13. Zákonné sociální náklady (527) 17 1 311 1 311

14. Ostatní sociální náklady (528) 18 413 413

A.IV. Daně a poplatky 19 6 900 13 6 913

15. Daně a poplatky
(531, 532, 538)

20 6 900 13 6 913

A.V. Ostatní náklady 21 980 084 71 980 155

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

(541, 542)

22 1 088 1 088

17. Odpis nedobytné pohledávky (543) 23 1 432 1 432

18. Nákladové úroky (544) 24 42 42

19. Kurzové ztráty (545) 25 45 372 45 372

20. Dary (546) 26 634 843 634 843

21. Manka a škody (548) 27 152 1 153

22. Jiné ostatní náklady (549) 28 297 155 70 297 225
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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 12 876 0 12 876

23. Odpisy dlouhodobého majetku (551) 30 10 099 10 099

24. Prodaný dlouhodobý majetek (552) 31 626 626

25. Prodané cenné papíry a podíly (553) 32 2 145 2 145

26. Prodaný materiál (554) 33 6 6

27. Tvorba a použití rezerv a opravných 
položek

(556, 559)

34 0

A.VII. Poskytnuté příspěvky 35 2 332 0 2 332

28. Poskytnuté členské příspěvky a příspěvky 
zúčtované mezi organizačními složkami

(581, 582)

36 2 332 2 332

A.VIII. Daň z příjmů 37 717 195 912

29. Daň z příjmů (591) 38 717 195 912

Náklady celkem 39 2 013 777 3 400 2 017 177

B. Výnosy 40

B.I. Provozní dotace 41 0 0 0

1. Provozní dotace (691) 42 0

B.II. Přijaté příspěvky 43 1 329 0 1 329

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

44 0

3. Přijaté příspěvky (Dary) (682) 45 1 329 1 329

4. Přijaté členské příspěvky (684) 46 0

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

47 42 911 4 742 47 653

B.IV. Ostatní výnosy 48 1 963 913 18 1 963 931

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

(641, 642)

49 844 844

6. Platby za odepsané pohledávky (643) 50 4 4

7. Výnosové úroky (644) 51 43 43

8. Kurzové zisky (645) 52 40 677 40 677

9. Zúčtování fondů (648) 53 1 812 041 1 812 041

10. Jiné ostatní výnosy (649) 54 110 304 18 110 322

B.V. Tržby z prodeje majetku 55 4 244 0 4 244

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

56 2 009 2 009

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

57 2 139 2 139

13. Tržby z prodeje materiálu (654) 58 23 23

Název položky
číslo 

položky

Činnosti

hlavní hospodářská celkem

14. Výnosy z krátkodobého 
fi nančního majetku (655)

59 0

15. Výnosy z dlouhodobého 
fi nančního majetku (657)

60 73 73

Výnosy celkem 61 2 012 397 4 760 2 017 157

 C. Výsledek hospodaření před 
zdaněním 62 –663 1 555 892

 D. Výsledek hospodaření po 
zdanění 63 –1 380 1 360 –20

podpisový záznam statutárního orgánu: podpis osoby odpovědné za sestavení:

okamžik sestavení: 21. 6. 2019
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PŘÍLOHA ÚČETNÍ ZÁVĚRKY KE DNI 31. 12. 2018

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 společností, 

vedeném Městským soudem v Praze, oddíl O, vložka 119

Orgány společnosti ke dni 31. 12. 2018 jsou:

správní rada:  Jan Pergler – předseda, Kristina Taberyová, Petr Jančárek, Jana 

Straková, Daniel Műnich, Petr Kostohryz

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

ředitel o. p. s.:  Šimon Pánek

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

Obecně prospěšné služby k 31. 12. 2018:

 — 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 

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

použit pouze pro zkvalitnění a rozšíření činností obecně prospěšné společnosti.

Členové orgánů společnosti, t.j. správní a dozorčí rady, neobdrželi za činnost v orgánech 

společnosti žádnou odměnu. Společnost neposkytla členům statutárních orgánů žádnou 

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

orgánů nejsou v pracovně právním 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

Společnost nemá organizační složku v rámci Evropské unie.

1.3. Založení nadačního 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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1.4. Založení charitativní organizace ve Velké Británii

Na základě rozhodnutí rejstříkového soudu ve Velké Británii vznikla 21. 12. 2018 partnerská 

organizace PEOPLE IN NEED (PIN) UK pod registračním číslem 1181344.

Název: PEOPLE IN NEED (PIN) UK

Sídlo: 49–51 East Road, London, N1 6AH

Výkonná ředitelka: Camila Garbutt

Členové správní rady:  David Chirico, Helen Cibinda Ntale, Jan Mrkvička, Petra Vránová, 

Šimon Pánek

Cílem a účelem organizace je podpora obětí válek, živelních a jiných katastrof po celém 

světě a rozvíjení programů zaměřených na vzdělávání, zdraví, boj proti chudobě a podporu 

lidských prav.

2. Rozklad osobních nákladů za účetní období 1. 1. až 31. 12. 2018

Počet zaměstnanců, osobní náklady:
Přehled níže uvedených mzdových nákladů a počtů zaměstnanců dle jednotlivých států reflektuje pouze dlouhodobé pracovně-právní 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 infografi ce 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 

a ostatní sociální náklady (Kč)

celkem osobní náklady 
(Kč)

Afghánistán 137‚50 15 408 662‚12 9 338‚58 15 408 662‚12
Angola 75‚17 6 253 295‚04 6 932‚39 456 813‚32 6 710 108‚36
Arménie 7‚00 1 671 847‚61 19 902‚95 1 671 847‚61
Bosna a Hercegovina 2‚08 478 842‚95 19 184‚41 155 469‚83 634 312‚78
DR Kongo 69‚33 7 583 898‚30 9 115‚70 451 887‚06 8 035 785‚36
Etiopie 166‚08 16 444 089‚74 8 251‚09 1 423 448‚89 17 867 538‚63
Filipíny 20‚67 3 733 987‚47 15 053‚97 155 232‚48 3 889 219‚95
Gruzie 24‚50 7 119 371‚87 24 215‚55 7 119 371‚87
Kambodža 48‚75 13 251 191‚80 22 651‚61 102 189‚11 13 353 380‚91
Kosovo 4‚08 966 390‚01 19 738‚36 105 172‚70 1 071 562‚71
Kostarika 5‚08 2 266 932‚45 37 187‚21 525 737‚99 2 792 670‚44
Irák 47‚55 17 357 202‚01 30 419‚21 17 357 202‚01
Moldavsko 9‚75 3 237 193‚86 27 668‚32 1 007 433‚62 4 244 627‚48
Mongolsko 11‚08 2 380 559‚19 17 904‚33 372 494‚25 2 753 053‚44
Myanmar 31‚58 3 846 135‚37 10 149‚19 3 846 135‚37
Nepál 44‚08 6 017 542‚20 11 376‚18 1 019 437‚05 7 036 979‚25
Srbsko od 1. 9. 2018 1‚75 130 527‚11 18 646‚73 22 997‚49 153 524‚60
Turecko do 31. 8. 2018 39‚25 11 010 580‚79 35 065‚54 1 914 440‚77 12 925 021‚56
Ukrajina 146‚58 23 892 853‚99 13 583‚51 5 280 306‚87 29 173 160‚86
Zambie 13‚50 1 031 068‚64 6 364‚62 86 283‚97 1 117 352‚61

Celkem mise 13 079 345‚40 157 161 517‚92

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

524‚05 180 599 626‚00 28 718‚57 61 766 367‚37 242 365 993‚37

z toho vedoucí pracovníci (členové výkonné rady) * 19‚69 11 284 201‚00 47 757‚75 3 836 683‚00 15 120 884‚00

počet DPP celková částka vyplacených DPP

Dohody o provedení práce 2 046 7 044 831‚00 7 044 831‚00

*k 1. 4. 2018 došlo k významnému rozšíření výkonné rady společnosti, které bylo potřebné zejména z důvodu lepší proporcionality v zastoupení jednotlivých sekcí.
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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 fi rma 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 fi nanční 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 fi nanční 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 línie 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 

majetkových 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 

fi nančního majetku. Realizovatelné cenné papíry k rozvahovému dni jsou přeceňo-

vány na reálnou hodnotu, a rozdíl v ocenění je účtován na vrub nebo ve prospěch 

účtu 921 dle ČÚS č. 406 bodu 3.2.



2018
ČLOVĚK V TÍSNI, O. P. S.
VÝROČNÍ ZPRÁVA

ZAHRANIČNÍ PŮSOBENÍ V ROCE 2018
ÚVODNÍ SLOVO

Naši zaměstnanci a zaměstnankyně na misích
HUMANITÁRNÍ POMOC A ROZVOJ

Pohled do regionů
Rozvoj trhu a obchodu
Komu pomáháme
Objem pomoci
Humanitární pomoc a obnova
Odolnost lidí a výživa
Sociální inkluze a ochrana
Vzdělávání a praktické dovednosti
Udržitelná obživa a životní prostředí
Dobré vládnutí

LIDSKÁ PRÁVA
Úvod
Přímá pomoc perzekvovaným
Občanská společnost
Advokační aktivity na podporu lidských práv

PŮSOBENÍ V ČESKÉ REPUBLICE V ROCE 2018

Příběhy bezpráví
Mediální vzdělávání

VZDĚLÁVÁNÍ A OSVĚTA

Festival Jeden svět

Společné vzdělávání
Aktivní občanství
Globální rozvojové vzdělávání
Migrace

SOCIÁLNÍ PRÁCE A PORADENSTVÍ
Spolupráce se samosprávami / systémový pohled
Podpora dětí
Podpora rodin

DĚKUJEME VŠEM ZA PODPORU V ROCE 2018

NAŠI DÁRCI
Fundraising
Poděkování

VEDENÍ ORGANIZACE
FINANČNÍ ZPRÁVA 84 FINANČNÍ ZPRÁVA84 FINANČNÍ ZPRÁVA

 —  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.

U bezúplatně převzatých zásob a ostatních zásob určených pro humanitární a rozvojovou 

pomoc je vedena operativní evidence či evidence v samostatném modulu sw Navision.

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 v měsíci 

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

Pohledávky, závazky, dotace a granty dle bodu 3.7. 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 

Pridnestrovian Republican Bank v první den v měsíci a přepočtený k CZK

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

vyhlášený Central Bank of Myanmar v první pracovní den v měsíci a přepočtený 

k CZK

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

na stránkách OSN za daný měsíc a přepočtený k CZK

 —  kurz iráckého dináru (IQD), který je určován prostřednictvím průměru kurzů USD 

prodej a nákup vyhlášených Central Bank of Iraq v první pracovní den a přepočtený 

k CZK

3.6.2. Používání cizí měny ke konci rozvahového dnev

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 fi nančních prostředků, závazků, pohledávek, dotací a grantů dle bodu 3.7. 

vykazovaných k 31. 12. 2018 a evidovaných v cizí měně vyhlašované ČNB je přepočítána 

směnným kurzem ČNB platným ke dni 31. 12. 2018. Pokud kurz cizí měny není vyhlašován 

ČNB denně, použije se kurz vyhlášený ČNB k 31. 12. 2018 jako kurzy ostatních měn mimo 

níže uvedené případy, kdy za kurz k 31. 12. 2018 se považuje:

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

období k 31. 12. 2018

 — kurz kubánského pesa (CUP), který byl vypočten k 31. 12. 2018

 — kurz podněsterského rublu (PDR), který byl vypočten k 31. 12. 2018

 — kurz myanmarského kyatu (MMK), který byl vypočten k 31. 12. 2018
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 — kurz syrské libry (SYP), který byl vypočten k 31. 12. 2018

 — kurz iráckého dináru (IQD), který byl vypočten k 31. 12. 2018

3.7. Fondy a vlastní jmění

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

vyhlášeny dle zákona č. 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 dotací, 

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 dále eviduje přijaté dotace a granty dle měny a dle kurzu přepočtu, určených 

poskytovatelem:

 —  dotace a granty, které jsou vypořádány vůči poskytovateli v cizí měně kurzy 

používanými společností v průběhu účetního období

 —  dotace a granty, které jsou vypořádány vůči poskytovateli kurzem stanoveným 

poskytovatelem

 —  ostatní dotace a granty evidované v české měně

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. 2018; 919 (fondy – nepředané 

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

pených a nepředaných zásob k 31. 12. 2018. 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 

dofi nancování projektů, pokud jejich hospodaření vykazuje ztrátu, kterou nelze pokrýt 

z projektových zdrojů, nebo na stabilitu, udržitelnost a rozvoj společnosti. Fond provoz-

ních 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. 2017
Přírůstek

Úbytek
Stav 

k 31. 12. 2018likvidace prodej darování
manka/

škody
přecenění 

majetku
zúčtování záloh 

/ zařazení

Nehmotný majetek 20 381 8 712 0 0 0 0 0 4 770 24 433

z toho:
software 15 970 3 076 19 046
ocenitelná práva 1 684 1 684
drobný nehmotný majetek 14 14
ostatní nehmotný majetek 1 672 1 694 3 366
nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek 1 041 4 052 4 770 323
poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný 
majetek

0

Hmotný majetek 80 661 12 862 1 604 2 016 1 050 76 6 784 81 893

z toho:
 pozemky 2 952 317 626 4 2 639

umělecká díla, předměty a sbírky 0 0
 budovy 27 010 283 141 753 26 399
 automobily a motocykly 36 559 4 163 1 124 637 358 38 603
 ostatní hmotný majetek (*) 12 897 1 702 339 25 46 14 189
 drobný dlouhodobý hmotný majetek 93 30 63

 
nedokončený dlouhodobý hmotný majetek 
(stavby)

0 0

 
nedokončený dlouhodobý hmotný majetek 
(nezařazený majetek)

1 150 6 079 763 6 466 0

 
poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný 
majetek

0 318 318 0

Finanční majetek 2 725 1 688 0 1 295 0 0 0 0 3 118

z toho:
cenné papíry (**) 2 725 1 688 1 295 3 118

Celkem 103 767 23 262 1 604 3 311  1 050 76 0 11 554 109 444

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. 2017

Přírůstek
Úbytek Stav 

k 31. 12. 2018likvidace prodej darování manka/škody

Nehmotný majetek 16 971 1 953 0 0 0 0 18 924

z toho:

 software 15 169 1 112 16 281
 ocenitelná práva 1 533 75 1 608
 drobný nehmotný majetek 14 14

ostatní nehmotný majetek 255 766 1 021

Hmotný majetek 43 327 8 146 1 604 1 390 383 76 48 020

z toho:
 budovy 4 890 1 692 141 753 5 688
 automobily a motocykly 29 801 4 055 1 124 637 358 31 737
 ostatní hmotný majetek 8 543 2 399 339 25 46 10 532
 drobný dlouhodobý hmotný majetek 93 30 63

Celkem
 

60 298 10 099 1 604 1 390 383 76 66 944

Dlouhodobý majetek – zůstatková cena

Stav k 31. 12. 2017 Stav k 31. 12. 2018

Nehmotný majetek 3 410 5 509

z toho:
 software 801 2 765
 ocenitelná práva 151 76
 drobný nehmotný majetek 0 0

ostatní nehmotný majetek 1 417 2 345
nedokončený dlouhodobý nehmotný 
majetek

1 041 323

 
poskytnuté zálohy na dlouhodobý 
nehmotný majetek

0 0

Hmotný majetek 37 334 33 873

z toho:
 pozemky 2 952 2 639
 budovy 22 120 20 711
 automobily a motocykly 6 758 6 866
 ostatní hmotný majetek 4 354 3 657
 drobný dlouhodobý hmotný majetek 0 0

 
nedokončený dlouhodobý hmotný 
majetek (stavby)

0 0

nedokončený dlouhodobý hmotný 
majetek (nezařazený majetek)

1 150 0

 
poskytnuté zálohy na dlouhodobý 
hmotný majetek

0 0

Finanční majetek 2 725 3 118

z toho:
 cenné papíry 2 725 3 118

Celkem  43 469 42 500

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

Počet ks (dluhopisu) 
k 31. 12. 2017

Hodnota v tis. Kč 
(podle ocenění v ÚZ) 

k 31. 12. 2017

Počet ks (dluhopisu) 
k 31. 12. 2018

Hodnota v tis. Kč 
(podle ocenění v ÚZ) 

k 31. 12. 2018
127 2 725 221 3 118

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. 2017 k 31. 12. 2018

Materiál na skladě 41 090 63 064
Materiál na cestě 0 0
Výrobky 64 0
Zvířata 0 0
Zboží na skladě a v prodejnách 139 262
Poskytnuté zálohy na zásoby 1 226 1 097
Zboží na cestě 0 0

Zásoby celkem 42 519 64 423

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
– potravinová pomoc v České republice
Zvířata představují hlídací psi.
Zboží na skladě a v prodejnách tvoří zejména výrobky v kavárně Langhans a tematické publikace.
Poskytnuté zálohy na zásoby jsou tvořeny zálohami na zásoby v rámci humanitární a rozvojové 
pomoci zejména na Ukrajině, Arménii a Angole.
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5.2. Pohledávky (v tis. Kč) – aktiva B.II.

skutečnosti uvedené kurzívou se vztahují k roku 2018
stav 

k 31. 12. 2017
stav 

k 31. 12. 2018

Pohledávky z obchodního styku 80 422 62 710

z toho
pohledávky za odběrateli 7 806 1 828

pohledávky po lhůtě splatnosti více než 365 dnů 0 0
pohledávky po lhůtě splatnosti 181 až 364 dnů 2 17
pohledávky po lhůtě splatnosti 91 až 180 dnů 8 1
pohledávky po lhůtě splatnosti 0 až 90 dnů 1 069 87
pohledávky před uplynutím splatnosti 6 727 1723

výše neuhrazených pohledávek k datu sestavení výkazů: 83
poskytnuté provozní zálohy 71 323 60 465
nejvýznamnější částky tvoří zálohy dodavatelům, kteří implementují dílčí část projektu 
především na Ukrajině, v Sýrii, Nepálu, Etiopii, Mongolsku a České republice. 
Další významnou část tvoří zálohy na služby (elektřina, plyn, nájem) v České republice.
ostatní pohledávky 1 293 417
nejvýznamnější částky tvoří pohledávky vůči dodavatelům služeb, za vydobropisovaná 
plnění, neuhrazené vratky z vyúčtovaných poskytnutých záloh a přeplatky

Pohledávky za zaměstnanci 1 861 2 076

zálohy na dlouhodobé neukončené služební cesty; poskytnuté provozní zálohy 
zaměstnancům, vyúčtované v roce 2019

Pohledávky za státním rozpočtem 1 186 737

zaplacené zálohy na DPPO 2018 snížené o daňovou povinnost

Jiné pohledávky 3 066 3 712

Jedná se o pohledávky vůči partnerským organizacím, které tvoří zejména půjčky a také 
pohledávka za společností Človek v ohrození, n.o., která vznikla převodem pohledávek 
a závazků zaniklé organizační složky ČvT o.p.s. na Slovensku. 
Přijaté zálohy na společné projekty evidujeme v rozvaze na ř. 123 jiné závazky.

Dohadné účty aktivní 48 271 72 422

Jedná se o dohady na výnosy k neuhrazeným grantům, kdy v roce 2018 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 Iráku, Afghánistánu, Kambodži, Ukrajině, Myanmaru a České republice. 
Projekty jsou hrazeny z prostředků Evropské komise, agentur OSN, z prostředků zahraničních 
vlád (Švýcarsko, USA, Nizozemsko, Itálie) a neziskových organizací.

Celkem pohledávky 134 806 141 657

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

Krátkodobý fi nanční majetek

k 31. 12. 2017 k 31. 12. 2018
Hotovost pokladny 16 292 14 314
Ceniny 4 7
Bankovní účty 312 938 417 890
Ostatní cenné papíry 7 492 7 629
Peníze na cestě 59 229 11 693

Celkem 395 955  451 533

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

Realizovatelné cenné papíry (podílové listy investičních fondů)

Počet ks 
k 31. 12. 2017

Hodnota v tis. Kč 
k 31. 12. 2017

Počet ks 
k 31. 12. 2018

Hodnota v tis. Kč 
k 31. 12. 2018

7 497 502 7 492 7 673 756 7 629

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

stav k 31. 12. 2017 stav k 31. 12. 2018

Náklady příštích období 4 665 4 618

Významnou část tvoří náklady roku 2019 zaplacené v roce 2018; zejména na pravidelné servisní 
služby ekonomického a účetního softwaru, na letenky a pojištění. 
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 111 210 55 494

Jedná se o smluvně zajištěné a obdržené příjmy prostředků v dalším účetním období pro projekty, 
které byly již částečně realizovány v roce 2018.
Nejvýznamnější část příjmů pochází od vlády USA prostřednictvím Department for International 
Development, a od WFP a OCHA – organizací OSN zabývajících se potravinovou bezpečností, dále 
od Evropské unie, německé a kanadské vlády.

Celkem jiná aktiva 115 875 60 112
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6. Vlastní jmění

6.1. Vlastní jmění (v tis. 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. 2018 8 176 26 805 2 34 983

zvýšení stavu hmotného majetku, přijaté materiální dary  8 193 484 8 677
vyřazení hmotného majetku, odpisy, poskytnuté dary   –4 727 –484 –5 211 

stav k 31. 12. 2018 8 176 30 271 2 38 449

Navýšení vlastního jmění tvoří zejména nákup softwarové aplikace Benefi ciary management System do Kambodži (1 563 tis. Kč), generátorů do Sýrie (1 069 tis. Kč), 
nákup aut a motorek do Etiopie (1 639 tis. Kč), DR Kongo (885 tis. Kč) a Angoly (794 tis. Kč).
Snížení vlastního jmění tvoří zejména odpisy majetku z grantů pro vlastní činnost (4 414 tis. Kč).

6.2. Fondy – účtová skupina 91 (v tis. 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. 2018

zvýšení – přijaté 
prostředky, dary

snížení – čerpání, 
poskytnutí darů

vratky nevyčerpaných 
prostředků/korekce

zůstatek pro čerpání 
v roce 2019

CELKEM FONDY 546 905 1 869 067 1 819 843 18 519 577 610

 Z toho:

6.2.1. Fondy vázané
počáteční stav 

k 1. 1. 2018
zvýšení – přijaté 
prostředky, dary

snížení – čerpání, 
poskytnutí darů

vratky nevyčerpaných 
prostředků/korekce

zůstatek pro čerpání 
v roce 2019

Veřejné sbírky (číslo jednací / název sbírky)

S-MHMP/578034/2013
Postavme školu v Africe

 
2 477

 
2 290

 
1 846

 
0

 
2 921

S-MHMP/352276/2013
Banát (Rumunsko)

 
41

 
53

 
67

 
0

 
27

Celkem veřejné sbírky 2 518 2 343 1 913 0 2 948

počáteční stav 
k 1. 1. 2018

zvýšení – přijaté 
prostředky, dary

snížení – čerpání, 
poskytnutí darů

vratky nevyčerpaných 
prostředků/korekce

zůstatek pro čerpání 
v roce 2019

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

Dotace ze státního rozpočtu 6 115 137 460 137 672 3 356 2 547
Dotace z místních rozpočtů 1 018 51 039 49 723 1 676 658
Dotace z prostředků EU 217 886 445 721 464 534 293 198 780
Dotace z operačních programů 22 007 83 543 76 207 2 094 27 249
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Dotace z prostředků ostatních zahraničních vlád 71 794 788 280 740 380 7 320 112 374
Dotace z prostředků Agentur OSN 15 622 132 972 127 194 3 780 17 620

Celkem dotace 334 442 1 639 015 1 595 710 18 519 359 228

počáteční stav 
k 1. 1. 2018

zvýšení – přijaté 
prostředky, dary

snížení – čerpání, 
poskytnutí darů

vratky nevyčerpaných 
prostředků/korekce

zůstatek pro čerpání 
v roce 2019

Fondy – vázané dary (granty)

Vázané dary (granty) nestátní neziskové organizace 19 958 41 103 35 881 0 25 180

Celkem fondy (granty) 19 958 41 103 35 881 0 25 180

počáteční stav 
k 1. 1. 2018

zvýšení – přijaté 
prostředky, dary

snížení – čerpání, 
poskytnutí darů

vratky nevyčerpaných 
prostředků/korekce

zůstatek pro čerpání 
v roce 2019

Ostatní fondy

Ostatní 22 357 18 401 21 759 0 18 999
Dary nepeněžní 1 692 44 830 15 853 0 30 669

Celkem ostatní fondy 24 049 63 231 37 612 0 49 668

CELKEM VÁZANÉ FONDY 380 967 1 745 692 1 671 116 18 519 437 024

6.2.2. Fondy volné
počáteční stav 

k 1. 1. 2018
zvýšení – přijaté 
prostředky, dary

snížení – čerpání, 
poskytnutí darů

vratky nevyčerpaných 
prostředků/korekce

zůstatek pro čerpání 
v roce 2019

Veřejné sbírky (číslo jednací / název sbírky)

S-MHMP/166354/2008
S-MHMP/204638/2011
S-MHMP/284758/2014
Dlouhodobá sbírka Skutečná pomoc 37 951 47 028 52 803  0 32 176
S-MHMP/1230014/2012
Dlouhodobá humanitární sbírka
 Povodně v ČR
 Filipíny – tajfun Haiyan
 Bangladéš
 Sýrie a Irák
 Nepál
 Ukrajina
 knihovna v Mosulu

1 064
20

0
1 732 
4 528
2 163

190

23
3

969
2 218

186
629

96

905
23

969
2 494
4 208

447
286

0
0
0
0
0
0
0

182
0
0

1 456
506

2 345
0

S-MHMP/1551858/2014
Lepší škola pro všechny 8 743 8 102 1 759 0 15 086

Celkem veřejné sbírky 56 391 59 254 63 894 0 51 751
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počáteční stav 
k 1. 1. 2018

zvýšení – přijaté 
prostředky, dary

snížení – čerpání, 
poskytnutí darů

vratky nevyčerpaných 
prostředků/korekce

zůstatek pro čerpání 
v roce 2019

Ostatní fondy

Fond tvořený z prostředků: Charles Stewart Mott 
Foundation, The Ford Foundation, Šimon Pánek – cena 
Qudriga, cena Unilever – nákup cenných papírů, 
změna metodiky přepočtu 15 432 0  6 173 0 9 259
Klub přátel 79 532 56 326 70 211 0 65 647
Rezervní fond a fond provozních rezerv 
(tvořené ze zisků minulých let) 7 888 213 800  0 7 301
Ostatní 6 695 7 580 7 649  0 6 626

Celkem ostatní fondy 109 547 64 121 84 833 0 88 833

CELKEM VOLNÉ FONDY 165 938 123 373 148 727 0 140 584

7. Výsledek hospodaření

7.1. Hospodářský výsledek a výpočet daně k 31. 12. 2018

Výsledek hospodaření společnosti za rok 2018 je účetní ztráta ve výši 20 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 2018 na dani z příjmů právnických osob je ve 

výši 909 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 (v tis. Kč)

Výnosy celkem 2 017 157
Náklady celkem (mimo 591) 2 016 268
Výsledek hospodaření před zdaněním 889
Úprava základu daně 5 955

Základ daně celkem 6 844

Snížení základu daně dle § 20 ZDP 1 000
Konečný základ 5 844
Daň 19 % 1 110
Sleva na dani 201

Daň 19 % po započítané slevě 909

V roce 2017 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 2018.

7.2. Schválení účetní závěrky za rok 2017

Správní rada na svém zasedání v červnu 2018 schválila účetní závěrku společnosti za účetní 

období roku 2017, ve kterém byl vykázán zisk po zdanění ve výši 213 242‚79 Kč, který byl 

v souladu s rozhodnutím správní rady dne 26. 6. 2018 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. 2017
stav 

k 31. 12. 2018
skutečnosti uvedené kurzívou se vztahují k roku 2018

Závazky z obchodních vztahů celkem 75 181 61 180

z toho závazky k dodavatelům 73 466 59 518
závazky po lhůtě splatnosti více než 365 dnů 1 413 0
závazky po lhůtě splatnosti 181 až 364 dnů 10 192 36
závazky po lhůtě splatnosti 91 až 180 dnů 2 022 3 199
závazky po lhůtě splatnosti 0 až 90 dnů 15 975 3 726
závazky před uplynutím doby splatnosti 43 864 52 557

výše neuhrazených závazků k datu sestavení výkazů: 6 197
přijaté zálohy 578 589
jedná se o zálohy a kauce přijaté od nájemníků bytového domu v ul. Koněvova
ostatní závazky 1 136 1 073

jedná se především o zádržné při nákupu stavebních prací 
v Etiopii

491 998

ostatní (dobropisy, přeplatek přijaté zálohy) 645 75

Závazky vůči zaměstnancům 19 245 20 291

výše neuhrazených závazků k datu sestavení výkazů: 7

Závazky k instituci sociálního zabezpečení (Česká republika) 4 216 5 068

k datu sestavení výkazů nejsou závazky po splatnosti

Závazky k institucím zdravotního pojištění (Česká republika) 1 815 2 183

k datu sestavení výkazů nejsou závazky po splatnosti

Závazky k institucím sociálního a zdravotního pojištění 711 951

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

k datu sestavení výkazů nejsou závazky po splatnosti

Závazky ke státnímu rozpočtu (Česká republika) 10 492 6 092

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 1 991 2 013

Afghánistán, Arménie, Bosna, DR Kongo, Kostarika, Etiopie, Filipíny, Gruzie, 
Irák, Kambodža, Kosovo, Kostarika, Moldavsko, Mongolsko, Myanmar, 
Nepál, Srbsko, Srí Lanka, Turecko, Ukrajina, Zambie

Jedná se především o daň ze závislé činnosti a odvody ostatních daní.
výše neuhrazených závazků k datu sestavení výkazů: 110

Jiné závazky 23 510 34 067

Jedná se o závazky za partnery a vratky přijatých nevyčerpaných dotací 
zejména angolské vlády a Evropské komise. 

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

5 789 6 616

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

Celkem závazky 142 949 138 461

8.2. Jiná pasiva celkem (v tis. Kč) – pasiva B.IV.
stav k 31. 12. 2017 stav k 31. 12. 2018

Výdaje příštích období 6 347 4 953

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

Výnosy příštích období 393 220

Celkem jiná pasiva 6 740 5 173

9. Výkaz zisku a ztráty – náklady

Položka „A.I.6. Ostatní služby“ vykazuje hodnotu 466 760 tis. Kč, obsahuje zejména nákupy 

od dodavatelů služeb v rámci realizace projektů převážně 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 634 843 tis. Kč obsahuje zejména darovaný 

materiál a fi nanční dary poskytnuté v rámci aktivit humanitární a rozvojové pomoci přede-

vším v Sýrii, na Ukrajině, v Iráku, Etiopii a Afghánistánu. 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.

Položka „A.V.22. Jiné ostatní náklady“ vykazuje hodnotu 297 225 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 47 653 tis. Kč, 

obsahuje zejména tržby za služby spojené se zajištěním přístupu pro obyvatele k pitné 

vodě v Etiopii, komunitní rozvojové projekty v Afghánistánu a poskytování sociálních 

služeb na území České republiky.

Položka „B.IV.9. Zúčtování fondů“ vykazuje hodnotu 1 812 041 tis. Kč, obsahuje výnosy 

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

na hlavní činnost společnosti.



2018
ČLOVĚK V TÍSNI, O. P. S.
VÝROČNÍ ZPRÁVA

ZAHRANIČNÍ PŮSOBENÍ V ROCE 2018
ÚVODNÍ SLOVO

Naši zaměstnanci a zaměstnankyně na misích
HUMANITÁRNÍ POMOC A ROZVOJ

Pohled do regionů
Rozvoj trhu a obchodu
Komu pomáháme
Objem pomoci
Humanitární pomoc a obnova
Odolnost lidí a výživa
Sociální inkluze a ochrana
Vzdělávání a praktické dovednosti
Udržitelná obživa a životní prostředí
Dobré vládnutí

LIDSKÁ PRÁVA
Úvod
Přímá pomoc perzekvovaným
Občanská společnost
Advokační aktivity na podporu lidských práv

PŮSOBENÍ V ČESKÉ REPUBLICE V ROCE 2018

Příběhy bezpráví
Mediální vzdělávání

VZDĚLÁVÁNÍ A OSVĚTA

Festival Jeden svět

Společné vzdělávání
Aktivní občanství
Globální rozvojové vzdělávání
Migrace

SOCIÁLNÍ PRÁCE A PORADENSTVÍ
Spolupráce se samosprávami / systémový pohled
Podpora dětí
Podpora rodin

DĚKUJEME VŠEM ZA PODPORU V ROCE 2018

NAŠI DÁRCI
Fundraising
Poděkování

VEDENÍ ORGANIZACE
FINANČNÍ ZPRÁVA 93 FINANČNÍ ZPRÁVA93 FINANČNÍ ZPRÁVA

Položka „B.IV.10. Jiné ostatní výnosy“ vykazuje hodnotu 110 322 tis. Kč a souvisí opět 

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

grantům, kdy v roce 2018 společnost čerpala dle platné smlouvy, ale prostředky od donora 

nebyly k datu sestavení výkazů vyplaceny; dále se jedná o smluvně zajištěné a obdržené 

příjmy prostředků v dalším účetním období pro projekty, které byly již částečně realizo-

vány v roce 2018.

11. Odměna auditorské společnosti

Za povinný audit roční účetní závěrky za rok 2018 náleží auditorské společností odměna 

ve výši 455 tis. Kč. Za jiné ověřovací služby bylo auditorskou společností v roce 2018 

fakturováno celkově 110 tis. Kč, za poradenskou činnost 24 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, fi nanční situaci 

a hospodářský výsledek společnosti v účetní závěrce k datu 31. 12. 2018.

V Praze dne 21. 6. 2019

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 2018 

(V celých tisících Kč)

běžné účetní období minulé účetní období

P. Stav peněžních prostředků na začátku účetního období 395 955 454 168

PENĚŽNÍ TOKY Z HLAVNÍ VÝDĚLEČNÉ ČINNOSTI
Z. Hospodářský výsledek před zdaněním za účetní jednotku jako celek 892 720

A.1. Úpravy o nepeněžní operace 10 882 9 453

A.1.1. Odpisy stálých aktiv 10 099 9 171
A.1.2. Změna stavu rezerv a opravných položek 0 0
A.1.3. Zisk (–) ztráta (+) z prodeje stálých aktiv –1 383 –404
A.1.4. Vyúčtované nákladové a výnosové úroky –1 –102
A.1.5. Případné úpravy o ostatní nepeněžní operace 1 400 788
A.1.6. Darovaný majetek (stavby) 767

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

11 774 10 173

A.2. Změna potřeby pracovního kapitálu 20 253 –7 800

A.2.1. Změna stavu pohledávek a aktivních účtů časového rozlišení 48 212 –76 239
A.2.2. Změna krátkodobých závazků a pasivních účtů časového rozlišení –6 055 45 953
A.2.3. Změna stavu zásob –21 904 22 486

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

0 0

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

32 027 2 373

A.3. Zaplacené úroky s výjimkou kapitalizovaných úroků –42 –5
A.4. Přijaté úroky 43 107

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

–1 644 –993

A.*** Čistý peněžní tok z provozní činnosti 30 384 1 482

PENĚŽNÍ TOKY Z INVESTIČNÍ ČINNOSTI

B.1. Nabytí stálých aktiv –11 636 –13 855

B.1.1. Nabytí dlouhodobého hmotného majetku –6 079 –9 632
B.1.2. Nabytí dlouhodobého nehmotného majetku –4 051 –2 847
B.1.3. Nabytí dlouhodobého fi nančního majetku –1 506 –1 376
B.2.1 Příjmy z prodeje hmotných a nehmotných stálých aktiv 2 009 632
B.2.2 Příjmy z dlouhodobého fi nančního majetku 1 113 3 338

B.*** Čistý peněžní tok vztahující se k investiční činnosti –8 514 –9 885

PENĚŽNÍ TOKY Z FINANČNÍ ČINNOSTI

C.1. Změna stavu dlouhodobých závazků –250 639

C.1.1. Snížení nebo zvýšení dlouhodobých úvěrů 0 0
C.1.2. Snížení nebo zvýšení ostatních dlouhodobých závazků –250 639

C.2. Zvýšení nebo snížení vlastních zdrojů z vybraných operací 33 958 –50 449

C.2.1. Změny stavu jmění 3 253 –2 230
C.2.2. Změny stavu fondů 30 705 –48 219

C.*** Čistý peněžní tok vztahující se k fi nanční činnosti 33 708 –49 810

F. Čisté zvýšení nebo snížení peněžních prostředků 55 578 –58 213

R. Stav peněžních prostředků na konci účetního období 451 533 395 955
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VĚŘÍTE, ŽE POMÁHAT DRUHÝM MÁ SMYSL?

PODPOŘTE NÁS!
clovekvtisni.cz/klub

https://www.clovekvtisni.cz/klub
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