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Úvod

–

člověk v tísni v roce 2000
Obecně prospěšná společnost Člověk v tísni při České televizi je
nestátní, nezisková organizace zabývající se humanitární a rozvojovou pomocí, obranou lidských práv a podporou představitelů
demokratických sil a nezávislých novinářů v krizových oblastech
světa. Za devět let své činnosti jsme působili ve 25 zemích
a regionech včetně České republiky. Celková hodnota námi realizované pomoci přesáhla 750 miliónů korun.
Na začátku roku 2000 se náš konvoj naložený základními
potravinami jako vůbec první dostal do válkou zmítaného Čečenska. Během roku jsme se stali hlavním partnerem jednotlivých
humanitárních agentur Organizace spojených národů, začali
jsme zásobovat čečenské hlavní město Groznyj, přivezli jsme
materiál na opravu stovek střech, v ingušských uprchlických táborech jsme vybudovali řadu provizorních škol. V Kosovu jsme
mezitím opravovali domy, stavěli školy a pomáhali místním
nevládním organizacím. Po celý rok jsme pokračovali v realizaci
rozvojových projektů v rumunském Banátu a v prosinci jsme
dopravili humanitární pomoc do severovýchodního
Afghánistánu.

Neméně důležitou součástí naší činnosti byly projekty realizované na území České republiky. Počet terénních pracovníků
působících v sociálně slabých, zejména Romy obývaných lokalitách, dále vzrostl; naši lidé tak koncem roku pracovali již v devíti
českých a moravských městech. V České republice zároveň
našly nový domov další rodiny krajanů z Kazachstánu a Ruské
federace.
V dubnu proběhl v Praze již druhý ročník mezinárodního
filmového festivalu Jeden svět, začaly fungovat stránky Infoservisu a pro Českou televizi jsme natočili několik dokumentárních
filmů vypovídajících o životě v krizových oblastech světa. Film
z Čečenska byl oceněn prestižní novinářskou cenou udělovanou
washingtonskou univerzitou Johnse Hopkinse. Cenu Homo
Homini získal barmský vězeň svědomí, vůdce studentského
hnutí Min Ko Nain.
Nic z toho, čeho jsme dosáhli, by však nebylo možné realizovat bez podpory české veřejnosti, práce stovek dobrovolníků nebo spolupráce s médii a s celou řadou domácích i zahraničních
organizací a institucí. Všem, kteří se na naší činnosti spolupodíleli, proto velice děkujeme.

Tomáš Pojar
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Mapa působení
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člověk v tísni je malá organizace, ale její činnost je
cílená a inteligentní, žádné byrokratické výdaje,
jen přímočará a účinná humanitární pomoc.
Susan Sontag, americká spisovatelka

Čečensko, Ingušsko
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groznyj
První konvoje – Společnost Člověk v tísni byla první mezinárodní organizací, která zahájila v lednu 2000 vypravování konvojů do vnitrozemí
válčícího Čečenska. Po únorovém ukončení nejtěžších bojů mezi
ruskými vojsky a čečenskými partyzány se koordinátoři společnosti
jako první dostali s potravinami do vybombardovaného hlavního
města Grozného. Humanitární konvoje byly financovány z prostředků
získaných na výzvu SOS Čečensko, která přinesla více než dvacet
miliónů korun.
Potraviny pro Groznyj – V polovině roku uzavřela společnost dohodu se
Světovým potravinovým programem (WFP) a stala se nejvýznamnějším
výkonným partnerem této agentury OSN pro Čečensko. Díky tomu
rozdala společnost v druhé polovině roku v nejhůře postižených
částech Grozného přes 2 000 tun základních potravin. Celkově se
jednalo o 164 000 dávek určených 40 tisícům obyvatel. Pomoc byla
rozdělována dětem do 16 let, lidem starším 55 let, sirotkům, polosirotkům, invalidům, těhotným a kojícím matkám a běžencům bez
vlastního přístřeší.
Další pomoc v Grozném – Prostřednictvím distribučního systému společnosti byly v Grozném rozdávány i hygienické potřeby. V průběhu srpna
až prosince bylo 40 tisícům příjemců spolu s potravinami předáno celkem 230 000 kusů mýdla a pracího prášku. Pravidla pro rozdávání
pomoci byla stejná jako u pomoci potravinové a program byl financován Vysokým komisariátem OSN pro uprchlíky (UNHCR).
Oprava škol – Díky finančnímu grantu americké nadace Charles S. Mott
Foundation opravila společnost zničenou 14. školu v Leninské čtvrti
Grozného. Jednalo se o první opravu svého druhu v rozbombardovaném městě. Do kompletní opravy školní budovy byly investovány celkem dva milióny korun.

ingušsko
Největší síť škol pro uprchlíky - Společnost Člověk v tísni vybudovala
v ingušských uprchlických táborech 18 stanových a 3 dřevěné školy
s celkovým počtem 1 700 dětí a 70 učitelů z řad uprchlíků, Všechny
školy jsou umístěny v tzv. divokých táborech (kravíny, sklady,
opuštěné továrny). Projekt financovaný původně z prostředků SOS
Čečensko byl v druhé polovině roku převzat Dětským fondem OSN
(UNICEF), který jej od té doby finančně zajišťuje.
Mobilní klinika a zdravotní evakuace – Mobilní klinika provozovaná společností poskytovala od jara roku 2000 základní zdravotnickou péči
v devíti divokých táborech v ingušských obcích Altijevo, Plijevo,
Trojickaja, Karabulak a Nazraň. Pomoc lékaře byla zaměřena na prohlídky nemocných, prevenci onemocnění, distribuci základních léků
a podle možností také na zajištění evakuace závažně nemocných na
operace do Ingušska, jiných částí Ruska, nebo do zahraničí.

07
opravy obytných domů

11 948
1 694
9 045
343
7 595
celkem

1126

51 756

520

611
419

575
1 422

885
-

9 735

818

1 145

121

staraja sunža 164

seržen jurt

6 644

-

818
-

1 430

712
37

6 736

3 024
410

1 169

59

167
katyr jurt

818
daču borzoj 129

ulus kert

8 646

1 353
-

700
3 960

636
41

265
3 235
486
duba jurt

5 494

hřebíky
(kg)
střešní
igelit na hřebenáče
krytina (ks) střechy (ks)
(m)
obyvatel
domů
obec

opravy střech v roce 2000

20 123

igelit do
oken(m2)

2251,35
72,04 16,62
1732
celkem

164 026

114,05 112,19 149,52

532,10

546,54
6,13

5,85
3,5

3,5
21,18 78,75

390

26,77

36,98
400
39 375
listopad

prosinec 39 020

35,12 70,77

367,81

409,88
4,65

0
24,70

24,70
0

0
26,17

28,88
říjen

26,17

28,88

290,77

320,94

29 077

32 094

září

395,11
0
20,80
0

olej (t) rýže (t) prášek (t) sůl (t) celkem (t)

22,01
22,01
330,20

mouka (t) hrách (t)

24 460
srpen

měsíc počet osob

2 kg 0,85 kg 0,15 kg 14,8 kg
0,9 l
0,9 kg
10 kg

olej
hrách
mouka
norma (měsíc/kg)
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S podporou UNHCR a Vlády České republiky (prostřednictvím
Ministerstva vnitra) zahájila společnost Člověk v tísni na podzim
roku 2000 záchranný rekonstrukční program zaměřený na podporu
rodin v silně poničených vesnicích Čečenska. Do konce roku se podařilo dopravit do šesti nejvíce postižených čečenských vesnic
– Duba Jurt, Ulus Kert, Daču Borzoj, Katyr Jurt, Seržen Jurt a Staraja Sunža – základní materiál pro opravu celkem 1 108 domů, obývaných 7 600 lidmi.
Distribuci střešní krytiny, hřebíků, hřebenáčů pro zakrytí střechy
a igelitu do oken předcházela návštěva pracovníků společnosti,
kteří v jednotlivých domácnostech kontrolovali naplnění kritérií nutných pro poskytnutí pomoci. Materiál byl předáván rodinám s malými dětmi v obcích, kde bylo zasaženo alespoň 40 % domů, a za podmínky, že rodina provede práce na opravě střechy svépomocí.
Podobný program s třikrát větším počtem příjemců probíhá v Čečensku i v roce 2001.

Kosovo
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opravy a stavby domů

tranzitní centra

Opravy a stavby domů zničených v době vyhánění kosovských Albánců pokračovaly i druhým rokem po zavedení mezinárodní správy
v Kosovu. Západokosovský okres Skenderaj byl v letech 1998
i 1999 díky výraznější aktivitě UČK terčem rozsáhlých operací srbských jednotek. Rozsah škod byl obrovský, například v obci Vojnik
bylo ještě v roce 2000 čtyři sta z původních šesti set domů neobyvatelných. Jakoby na vnitrozemský okres, do kterého je ze všech hlavních spojnic daleko, humanitární organizace zapomněly.
V zapadlých horských vesnicích ležících při hranici se Srbskem
v oblasti Podujeva, kde působí česká jednotka KFOR, pokračovala
pomoc vybraným rodinám. Úzká spolupráce s vojáky pomohla najít
rodiny, které už druhý rok živořily na spáleništích domů, aniž by si
jejich těžké situace kdokoli všiml.
Projekty byly financovány ze zdrojů Ministerstva vnitra ČR
a Ministerstva zahraničních věcí ČR. Celkem bylo postaveno 24
nových a opraveno 17 vypálených domů. Na opravy dalších desítek
domů prostřednictvím jiných humanitárních organizací byla poskytnuta střešní krytina. Více než 300 lidí, kteří žili ve stanech, sklepích
či kůlnách, tak před druhou poválečnou zimou získalo střechu
nad hlavou a nový domov.

Pro zvláště potřebné bez přístřeší (neúplné rodiny, kde muži či rodiče byli zavražděni) spravovala společnost Člověk v tísni v západokosovském městě Peja tranzitní centra. V provozu bylo pět ubytovacích
zařízení se stravováním a průběžnou péčí. Poslední klienti byli přijímáni ještě na začátku roku 2000. Po celý rok byla poté prioritou tzv.
„strategie odchodu“. Pro většinu klientů se podařilo zajistit opravu
původního či výstavbu náhradního ubytování a pomoci jim s psychicky, ekonomicky i fyzicky náročným přechodem do více méně normálního života.
Centra, kterými prošlo od poloviny roku 1999 přibližně 2 700
lidí, se podařilo postupně uzavřít. V září bylo poslední tranzitní centrum s přibližně třemi sty klienty (vesměs šlo o velmi komplikované
případy osamělých lidí bez naděje na vlastní ubytování a ekonomickou soběstačnost) předáno organizaci ADRA International. Ta byla
vybrána mezinárodní správou UNMIK, aby převzala všechna stávající centra a standardizovala sociální služby tohoto typu na celém
území Kosova. Program původně vybudovaný z prostředků sbírky
SOS Kosovo byl v loňském roce zcela financován ze zdrojů UNHCR.

základní školy

medevac

Školy byly zničeny ve stovkách kosovských vesnic. Společnost
Člověk v tísni pokračovala v roce 2000 v obnově školní infrastruktury v okrese Podujevo na severu Kosova. Rekonstrukce vesnické školy pro 120 žáků v Horním Lupči byla financována z prostředků sbírky
SOS Kosovo. Ze zdrojů Ministerstva zahraničních věcí ČR byla nově
postavena vypálená škola v příhraniční horské osadě Medregofc,
která bude sloužit několika desítkám dětí v první až čtvrté třídě.
Ve středním Kosovu byla postavena základní škola v obci
Fushtice. Z bývalé montované školy postavené obyvateli svépomocí
zbylo jen holé spáleniště s torzy komínů a děti se již druhým rokem
učily v provizorní stanové škole. Hrubá stavba školy s kapacitou 200
žáků (při výuce ve dvou směnách) byla financována z prostředků
vyčleněných Ministerstva vnitra ČR. Dokončení stavby s pěti třídami,
kabinetem, ředitelnou a kuchyní bylo v roce 2001 financováno z prostředků sbírky SOS Kosovo. Celkem tak společnost zajistila rozšíření
kapacity kosovských základních škol o dalších přibližně 400 míst.

Mezinárodní program evakuací pacientů z Kosova, kteří nemohou
být na místě vzhledem ke špatnému stavu zdravotnictví úspěšně
operováni a u kterých je ohrožen život, pokračoval i v roce 2000.
Česká republika se za úzké spolupráce se společností Člověk v tísni
k programu přidala již o rok dříve. Prostřednictvím Odboru pro
uprchlíky Ministerstva vnitra ČR financovala nejen vlastní operace,
ale i cestu pacientů a částečně pomoc při návratu do neutěšených
podmínek poválečné provincie. Na opravu domů pacientů byly vyčleněny i prostředky ze sbírky SOS Kosovo.
Koordinátoři společnosti pomáhali s vyhledáváním pacientů,
zajišťovali jejich prohlídky před odjezdem, cestu na operaci i vlastní
návrat domů. Dále poskytovali technickou asistenci rodinám, které
se s operovanými pacienty vracely do zničených či nevybavených domů. Během roku bylo v České republice operováno celkem 18 pacientů včetně 14 dětí s vrozenými srdečními vadami operovanými
v kardiocentru Motolské nemocnice.
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podpora zdravotnictví
Spádová nemocnice pro západní Kosovo ve městě Peja byla po odchodu srbského managementu v žalostném stavu a poloprázdná.
Uvedení do provozuschopného stavu a znovuvybavení nemocnice
koordinují italské nevládní organizace. Vzhledem k dlouhodobému
působení v oblasti města Peja získala společnost Člověk v tísni
finanční prostředky z projektu Ministerstva vnitra ČR zaměřeného
na podporu zdravotnictví v oblastech návratu uprchlíků. Po odborné
přípravě provedené týmem českých lékařů realizovala společnost
nákup, přepravu a zařízení jednotky intenzívní péče pro novorozeneckou kliniku této spádové nemocnice. Na technickou asistenci by
v roce 2001 měla navázat odborná spolupráce a stáže či školící
pobyty tak, aby byla dodaná JIP maximálně využita.

psychosociální projekt y
Projekty zaměřené na pomoc lidem traumatizovaným, izolovaným,
či jinak handicapovaným po prožité válce podporovala společnost
Člověk v tísni v rámci projektu Ministerstva vnitra ČR. Cílem bylo
pomoci navrátilcům stabilizovat se v nových podmínkách. Obsah
projektu spočíval v částečném metodickém vedení při přípravě konkrétních projektů, ve financování těchto projektů, jakož i ve financování vlastního rozvoje kosovských nevládních organizací, které se
psychosociálními projekty zabývají. Podpořena byla práce celkem
pěti místních organizací nejvíce postižených západokosovských
měst Peja, Istog a Skenderaj.
Podporu získaly dvě menší organizace Arberia a Woman 2000
zabývající se terapeutickou prací s traumatizovanými ženami, arteterapií pro skupiny žen i osvětovou prací zaměřenou na vzdělávání
venkovských žen. Dále byly podpořeny dvě pobočky (z celkového
počtu deseti) Centra pro ochranu žen a dětí, které se zabývá především rodinným poradenstvím, zdravotní a hygienickou osvětou pro
ženy a dívky a právním poradenstvím v oblasti domácího násilí, práv
rodičů i rozvodových řízení. Poslední z podpořených organizací
s názvem Handikos provádí řadu aktivit zaměřených na pomoc handicapovaným lidem. Kromě vlastní činnosti podpořila společnost
i drobné podnikatelské projekty pro zaměstnání vdov a handicapovaných (například pražírna kávy), které budou částečně přinášet
finanční prostředky nutné pro další činnost nevládních organizací.

podpora občanské společnosti

podpora nezávislé žurnalistiky

Vztah k menšinám a jejich soužití s albánskou většinou, respektive
zajištění jejich práv, je jedním z nejtěžších problémů současného
Kosova. Dříve či později si budou obyvatelé provincie rozhodovat
o vývoji ve své zemi (ať již bude její mezinárodně právní statut jakýkoli) sami a proto je budování vlastních nevládních organizací nezbytností i šancí do budoucnosti.
Díky grantu americké nadace Charles S. Mott Foundation se
společnost Člověk v tísni zabývala v Kosovu metodickým vedením
vybraných nevládních organizací, kterým díky vyčleněným finančním
prostředkům zajistila výraznou podporu v jejich růstu. Organizace
Výbor pro lidská práva, Shpresa Demokratike sdružující Romy
v Podujevu a Centrum pro ochranu žen a dětí hrají důležitou roli
v ochraně lidských práv a při pokusech o obnovení (přesněji vybudování základů) občanské společnosti v Kosovu. Projekt bude pokračovat i v dalších letech.

Dlouhodobou prioritou společnosti Člověk v tísni je podpora nezávislých novinářů působících v nedemokratických, krizových
a postkrizových oblastech. Od roku 1999 a především v roce 2000
pokračovala úzká odborná, metodická a finanční podpora nezávislé
novinářské školy (jediné v Kosovu) Faik Konica. Zajištěny byly
prostředky na podporu přednášejících, počítačové vybavení a stáže
studentů. Celý projekt je financován americkou organizací National
Endowment for Democracy.
Ve spolupráci s Rádiem svobodná Evropa / Rádiem svoboda
zorganizovala společnost Člověk v tísni v České republice stáže
celkem 16 mladých kosovských novinářů. Novináři se seznamovali
s profesními, etickými a technickými pravidly práce v českých
médiích i v americké rozhlasové stanici. Projekt byl financován
z grantu nadace Charles S. Mott Foundation

Rumunsko
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projekt na podporu krajanských komunit v rumunském banátu realizuje
společnost člověk v tísni od roku 1995. český stát uvolnil na tento
dlouholetý program celkem 43 285 767,– kč (vetně roku 2000) a příspěvek
z rumunské strany dosáhl 30 169 657,– kč. hodnota dlouholetého programu,
včetně dobrovolné práce krajanů, tak přesáhla 74 000 000,– kč.

v roce 2000
Obec Gerník: Kompletní rekonstrukce topení

Obec Velký Pereg: Svépomocná oprava býva-

v základní škole, oprava nejhorších úseků
přístupové cesty od Dunaje a větší části cesty do sesterské obce Padina Matei.

lé školy, která slouží jako kulturní centrum,
byla spolufinancována místním evangelickým sborem.

Obec Ljubkova: Drobná oprava a zprovoznění
sídla místní pobočky krajanského spolku.
Investice z ČR celkem 40 291,– Kč.

Investice z ČR celkem 1 168 306,– Kč
Obec Rovensko: Do vodovodního systému

investice z ČR celkem 294 535,– Kč.

Obec Eibenthal: Pokračovalo asfaltování původní, azbestovou hlušinou sypané, cesty
v obci. Po třech letech převzala financování
rumunská strana. Z prostředků věnovaných
českou stranou byla provedena generální
oprava 3 km a částečná oprava
6 km přístupové cesty do horské vesničky.

Oblastní krajanské centrum v Temešváru

Investice z ČR celkem 1 528 250,– Kč.
Zdravotní programy pro krajany pokračovaly

Veterinární program pokračoval nákupem

získalo nové vybavení v hodnotě 29 164,–
Kč. Krajanskému spolku Čechů a Slováků
bylo zakoupeno vybavení pro krajanské vysílání v češtině a slovenštině za 61 880,– Kč.

návštěvou skupiny lékařů, kteří zjišťovali úroveň imunizace proti tuberkulóze a zajišťovali
očkování nedostatečně imunních krajanů.
Výskyt TBC je mezi krajany značně vysoký.

trichinoskopů pro obce Gerník a Bígr.
Přístroje jsou používány pro zjišťování, zda je
maso z domácích porážek prosto člověku
nebezpečného parazita svalovce stočeného.

investice z ČR celkem 91 044,– Kč.

Investice z ČR celkem 180 000,– Kč

Investice z ČR celkem 35 578,– Kč.

Vydání mapy krajanské oblasti bylo postupně

Podpora ekonomického rozvoje oblasti je

připraveno ve spolupráci s Klubem Českých
turistů a nakladatelstvím Freytag Berndt,
značkování turistických stezek v banátských
horách provedli dobrovolníci z ČR. Cílem je
povzbudit turistický ruch a umožnit krajanským rodinám ubytovávat turisty z Rumunska i ze zahraničí a zajistit si tak přísun hotových peněz do soběstačných, ale chudých
zemědělských rodin.

v dlouhodobém horizontu jedinou šancí pro
krajanské komunity. Nedostatek pracovních
příležitostí nutí mladé rodiny opouštět vesnice a odcházet do České republiky či do
rumunských měst. Finanční prostředky byly
použity na zajištění a překlady zákonů, předpisů, ekonomických a podnikatelských informací, vypracování studie rozvoje regionu,
jednání s možnými investory a řadu dalších
aktivit směřujících k ekonomickému rozvoji
oblasti, kde krajané žijí.

postaveného v roce 1999, který konečně přivedl vodu do hřebenové vesnice, byl zapojen
další pramen tak, aby i v době sucha byl vody dostatek. Především svépomocí zajistili
rovenští opravu školy.

Investice z ČR celkem 172 306,– Kč

Obec Svatá Helena: Proběhla kolaudace nové základní školy, která byla postavena postupně během let 1997–1999 a otevřena již
rok před kolaudací.

Investice z ČR celkem 358 745,– Kč

v roce 2000 bylo na uvedené projekt y a jejich zajištění uvolněno ze zdrojů
ministerstva zahraničních věcí české republiky celkem 4 579 447,– kč.
příspěvek rumunské strany přesáhl čt yři milió ny korun a dobrovolná práce
krajanů byla odhadnuta na 50 000,– kč. celkový objem pomoci tak dosáhl
hodnot y necelých 9 000 000,- kč.
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v české republice se narodilo 33 dětí a 30 krajanů přijelo samostatně.
v roce 2001 přijely ještě 3 osoby. celkově tak v české republice žije 815 krajanů.
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Pracovníci poradny osobně počátkem roku 2000 předali
devatenácti krajanským rodinám v ruské obci Meščerjakovka nabídky ubytování a zaměstnání a zajistili podepsání souhlasů
s předloženými nabídkami. Důležité bylo na místě doplnit ůdaje
chybějící v dříve podaných žádostech o trvalý pobyt, bez nichž by
povolení a následý příjezd nebyl možný.
Pracovníci poradny dále po celý rok nabízeli „on–line poradenství“ a navštěvovali rodiny krajanů repatriovaných v předchozích letech. Sociálněprávní poradenství zahrnovalo například pomoc při vyřizování sociálních dávek, jednání s úřady nebo řešení
mimořádných situací. V průběhu roku pokračovaly kontroly využívání
smluvních bytů a jejich kvality a byl udržován kontakt s krajany žijícími v zahraničí - s komunitou v Kazachstánu i s jednotlivými krajany
a menšími komunitami v Ruské federaci.
Celkem bylo od roku 1995 v rámci programu přesídleno 752
krajanů, tedy v podstatě všichni, kteří se k návratu v polovině
devadesátých let přihlásili. V roce 2001 bude program postupně
ukončen.
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počet přesídlených krajanů v jednotlivých letech 1995 – 2000
Sedmým rokem pokračovala poradna v rozsáhlém projektu repatriace krajanů převážně z Kazachstánu a z Ruské federace. Zajišťovala podmínky pro samostatné přesídlení 20 krajanských rodin
z Ruska (83 osob), které si podaly žádosti o trvalý pobyt v České
republice v roce 1999. V průběhu roku 2000 se podařilo připravit
návrat všech těchto rodin. Krajanským rodinám napomáhá poradna i při přípravě vlastní cesty do České republiky, očekává je při příjezdu a uvádí do nového domova. V prvních měsících pomáhá rodinám při vyřizování potřebných dokumentů, nabízí aktivní sociálně–
právní poradenství a řeší problémy spojené s jejich začleněním do
zcela nového prostředí.
Zajištění podmínek pro přesídlení zahrnovalo mimo jiné jednání s Úřady práce, Cizineckou policií, zastupitelskými úřady, obcemi,
městy, majiteli nemovitostí a se zaměstnavateli. Průběžně byly prováděny kontroly připravenosti bytů a objektů nabídnutých k ubytování krajanů. Výsledkem bylo nalezení ubytování a zaměstnání pro
všechny krajany s podanou žádostí.
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Návrat krajanů

11
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Afghánistán,
drobné humanitární
projekty

Humanitární pomoc a krajanské projekty –

12
afghánistán
V oblasti severozápadního Afghánistánu, která není pod kontrolou
z jihu postupujícího radikálního islámského hnutí Taliban, se soustřeďuje několik set tisíc uprchlíků. Po ofenzívě Talibanu se severní
provincie ocitly v izolaci.
Právě do horských provincií Badachšán a Talokan směřoval konvoj společnosti Člověk v tísni vypravený koncem roku 2000 z Tádžikistánu. Náklad obsahující 13 tun léků, zdravotnického materiálu
a hygienických potřeb projel po šesti dnech za doprovodu koordinátorů společnosti horskými průsmyky Pamíru na neobsazená území.
Zásilka byla předána Švédskému výboru pro Afghánistán, organizaci
působící v zemi již 18 let. Léky byly využity v polních klinikách určených především pro uprchlíky. Pomoc byla financována z prostředků
Vlády České republiky uvolněných prostřednictvím Odboru pro
uprchlíky Ministerstva vnitra ČR.

drobné humanitární projekt y
Drobné projekty pomoci několika dalším oblastem byly připravovány
po celý rok. Společnost Člověk v tísni uvolnila část nezbytně nutných
prostředků na životně důležitou operaci jedné z krajanek žijících
v české komunitě v severovýchodním Srbsku a přispěla na dokončení humanitárního projektu slovenské organizace Človek v ohrození
v Kosovu. Pracovníci společnosti dále začali s přípravou dodávky
zdravotnických přístrojů a diagnostických chemikálií do ukrajinské
nemocnice ležící v oblasti postižené černobylskou katastrofou
a několikrát se podíleli (zkušenostmi, pomocí s médii, či menším
příspěvkem) na uskutečnění občasných akcí jednotlivců i skupin lidí,
kteří se rozhodli pomoci některé z méně šťastných zemí světa.

Demokracie a lidská práva – 13

Zlo činí ten, kdo se zlu jakkoli podává: ať aktivně,
nebo pasivně, ať jako nástroj, nebo jako pozorovatel,
nebo jako oběť. Za jistých okolností je zlem i nevědomost.
Rudolf Vrba, vězeň osvětimského koncentračního tábora

Festival Jeden svět

– 14
Demokracie a lidská práva

mezinárodní festival dokumentárních filmů
o lidských právech

Festival Jeden svět pořádá společnost Člověk v tísni od roku 1999
s cílem rozvíjet prostřednictvím filmu a videa vzájemné porozumění mezi
kulturami a prohlubovat povědomí veřejnosti o lidských právech.

Jeden svět se rychle stal jedním z největších a nejdůležitějších
lidsko–právních festivalů v Evropě a zařadil se mezi nejvýznamnější
kulturní události v Praze.

Součástí festivalu je mezinárodní soutěž dokumentárních filmů
a video snímků, semináře, koncerty, fotografické výstavy a jiné doprovodné akce. Pražský festival následují několikadenní filmové
přehlídky ve dvaceti dalších českých a moravských městech.

naše cíle

Oslovit především mladé lidi a prostřednictvím filmů jim představit
soubor hodnot, které tvoří základ demokracie.

Přispět k veřejné diskusi o roli, kterou má a může mít český občan
a český stát v globálně propojeném světě a v zemi, v níž žije.

Prezentovat Českou republiku jako zemi, jejíž občané prosazují
otevřenou společnost v celosvětovém měřítku.

Popularizovat dokumentární film a poskytnout prostor filmovým
tvůrcům předvést svou práci širší veřejnosti.

Stát se místem setkání filmových tvůrců ze střední a východní Evropy
s televizními producenty ze zemí Evropské unie.

Inspirovat k uspořádání podobných akcí i v jiných zemích.

Filmy na tomto festivalu nepřinášejí jen svědectví
o lidském utrpení. Jsou i neklamným důkazem stále
větší propojenosti současného světa.
Jan Kasl, primátor hlavního města Prahy
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Jeden svět 2000
Záštita primátora hl. města Prahy Jana Kasla a primátora města
Olomouce Martina Tesaříka
Festival probíhal v Praze, Brně a Olomouci
69 filmů z 35 zemí
2 týdny, 5 sálů, 117 promítání, 8 900 diváků
24 zahraničních hostů, 40 akreditovaných novinářů, 121 citací v médiích
42 debat s diváky, 7 fotografických výstav a koncert romské hudby
Webové stránky festivalu oceněné Central Europe Online jako „Website of the Day“
Nejlepší filmy byly promítnuty ve 20 městech České republiky
Film zahajující festival byl ve stejném čase odvysílán Českou televizí
Česká televize natočila o festivalu 30 minutový dokumentární film
Festival se stal inspirací a oporou pro vznik podobných festivalů na Slovensku,
v Polsku a Kosovu

hlavní partneři v letech 1999 – 2001:
Česká televize, Contactel, NRG Energy, Inc., Open Society Fund Praha, Komise
Evropské unie (Phare), Nadace rozvoje občanské společnosti, Hlavní město Praha,
Ministerstvo kultury ČR, Praha 2000 – Evropské město kultury, Kodak Profesional Motion Imaging, TNT International Express, Česko–německý fond budoucnosti

velvyslanectví:
Dánska, Finska, Francie, Kanady, Lotyšska, Německa, Nizozemí, Norska, USA

kulturní institut y:
The British Council, Goethe Institut, Italský kulturní institut, Pro Helvetia,
Rakouské kulturní centrum v Praze, Maďarské kulturní středisko

mediální partneři:
Česká televize, Český rozhlas, Lidové noviny, Týden, Respekt, The Prague Post,
Euro, The Reader´s Digest, Rencar, Přehled kulturních pořadů, Country radio,
Radio 1, Boomerang media, Billboard Outdoor, Swift Holding, Deníky Bohemia

www.oneworld.cz nabízí unikátní databázi
s více než 400 lidsko-právně orientovanými
dokument y.

považuji jeden svět za ohromě důležitou a dobrou věc.
Václav Havel, prezident České republiky
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Homo Homini, Alternativy

Demokracie a lidská práva

alternativy
S cílem připomenout veřejnosti i českým politickým představitelům
jejich odpovědnost za situaci ve světě se společnost Člověk v tísni
snaží do České republiky zvát demokraticky smýšlející osobnosti pocházející z nejrůznějších států a regionů. Mnozí z nich přijíždějí
z prostředí diktatur a útlaku a představují alternativu současným
vládcům. Během návštěv se hosté setkávají se senátory a poslanci,
představiteli Kanceláře prezidenta republiky a Ministerstva zahraničních věcí. Své postoje vysvětují prostřednictvím médií nebo přednášek určených odborným kruhům i široké veřejnosti. Na základě
dosavadních zkušeností podobná setkání nezřídka vedou k navázání dlouhodobější spolupráce.

hosté v roce 2000
Louise Arbour, předsedkyně Nejvyššího soudu Kanady,
bývalá hlavní žalobkyně Mezinárodního trestního tribunálu pro zločiny
v bývalé Jugoslávii
Vasil Bykau, světově známý běloruský spisovatel
Diederik Lohman, ředitel moskevské kanceláře organizace
Human Rights Watch
Oleg Orlov, představitel ruské lidskoprávní organizace Memorial
Veton Surroi, šéfredaktor prestižního kosovského deníku Koha Ditore
Ivonka Survilla, prezidentka Rady Běloruské lidové republiky
se sídlem v Kanadě

rok 2000
Cenu Homo Homini za rok 2000 udělila společnost Člověk v tísni
barmskému studentskému vůdci Min Ko Nainovi, který je od roku
1989 ve vězení. Min Ko Nain (vlastním jménem Po U Tchun) je vězněm svědomí, který byl odsouzen pouze za svou vůdčí roli ve studentském hnutí, aniž se uchyloval k násilí nebo jej jinak prosazoval.
Ve vězení je tento přední barmský aktivista mučen a většinu trestu
si odpykává na samotce. Udělením ceny společnost Člověk v tísni
apeluje na barmské úřady, aby Min Ko Naina neodkladně a bezpodmínečně propustily na svobodu.

homo homini
Nejvýše jednou ročně udílí společnost Člověk v tísni cenu „Homo
Homini“ za osobní statečnost a zásadní přínos k obhajobě lidských
práv, prosazování demokratických principů a odmítání násilí jako prostředku řešení politických problémů. V minulých letech cenu obdrželi:
1999 Oswaldo Payá Sardiňas, přední kubánský disident.
1998 Ibrahim Rugova, předák kosovských Albánců.
1997 Szetó Wah, hongkongský politik a aktivista.
1994 Sergej Kovaljov, známý ruský obhájce lidských práv.

Běloruské centrum,
Kuba
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běloruské centrum
Běloruské centrum společnosti Člověk v tísni bylo za podpory americké nadace National Endowment for Democracy založeno v březnu
roku 1998. Jeho hlavním cílem je podpora nezávislých médií, demokratických sil a nevládních organizací v Bělorusku. Snahou centra je
poskytovat informace o situaci v Bělorusku, monitorovat porušování
lidských práv a pronásledování občanských a politických iniciativ.
Nedílnou součástí činnosti centra je i zprostředkovávání zkušeností
z procesu transformace české společnosti běloruským občanům.
Za tři roky své činnosti zorganizovalo Běloruské centrum řadu
seminářů, stáží a návštěv pro studenty, novináře, právníky, ekonomy
a opoziční politiky. Podílelo se na přípravě cest zástupců obou komor českého parlamentu do běloruského hlavního města a zpřístupnilo informace o Bělorusku na internetových stránkách
www.belcentrum.org. Pravidelné měsíční přehledy zpráv o Bělorusku rozesílá více než třem stovkám objednatelů.

v roce 2000
Setkání představitelů běloruské opozice
s prezidentem Václavem Havlem, členy
obou komor parlamentu a zástupci několika ministerstev.

Veřejné slyšení v Senátu PČR. Referát
o současné situaci lidských práv v Bělorusku se stal základem rezoluce, kterou
Senát PČR přijal 12. července.

Pracovní návštěva učitelů práva a ekonomie na PF UK a VŠE, dvě pracovní návštěvy
běloruských ekonomů a týdenní seminář
pro běloruské právníky a soudce.

Příprava programu cesty senátorů
Michaela Žantovského a Jana Rumla do Běloruska a jejich účasti na Černobylském
pochodu 26. dubna.

Pracovní návštěvy českých a běloruských
šéfredaktorů v Bělorusku, resp. v Praze.

Týdenní semináře na PF UK a FSV UK pro
studenty práva, respektive historie.

V rámci stipendijního programu české
vlády zajistily z podnětu Běloruského
centra Ministerstvo zahraničních věcí
a Ministerstvo školství, mládeže
a tělovýchovy 12 studijních míst pro běloruské studenty. Studenti, kteří z politických důvodů neměli možnost dokončit
studia ve své zemi, přijeli v září do České
republiky, aby nastoupili do přípravných
kurzů na Ústavu jazykové a odborné
přípravy.

Organizace návštěvy prezidentky exilové
vlády, paní Ivonky Survilly, a kandidáta
Nobelovy ceny za literaturu, pana Vasila
Bykava, kteří se v Praze 25. března zúčastnili oslav dne vyhlášení nezávislé Běloruské lidové republiky.

Měsíční stáž pro 12 mladých novinářů
v Rádiu svobodná Evropa / Rádiu svoboda a v českých médiích

kuba
Ve spolupráci se zahraničními nevládními organizacemi se společnost Člověk v tísni dlouhodobě podílí na podpoře disidentských kruhů a nezávislých novinářů na Kubě. Fidel Castro kdysi prohlásil, že
se ostrov raději potopí, než aby upustil od principů kubánského socialismu. Ekonomika se zhroutila, obyvatelé pracují za symbolickou
mzdu. Chybějí základní léky, vzdělávací systém je v troskách, lidé se
snaží zemi opouštět za jakoukoli cenu. Pokračují represe, vůči
každému, kdo se ozve proti bezpráví, kdo jakkoli systém zpochybní.
Spolupracovníci společnosti proto i v roce 2000 na ostrov vozili
léky, fotoaparáty, diktafony i finanční prostředky rodinám politických
vězňů, nezávislým novinářům, představitelům a spolupracovníkům
prodemokratických skupin. Na svých cestách zároveň shromažďují
osobní svědectví a fotografický i audiovizuální materiál vypovídající
o každodenním životě, zejména pak o stavu porušování základních
lidských práv na Kubě.

Infoservis, přílohy Respektu,
dokumentární filmy

Demokracie a lidská práva
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dokumentární filmy
1/ Odvrácená strana světa (J. Štětina, P. Procházková, P. Hanuš)
2/ Vyhnanci dvacetileté války (I. Blažević, O. Matyáš, N. Tačevski)
3/ Libanon (Š. Pánek, P. Jančárek)
4/ Češi v Banátu: Nádherný smutek (P. Jančárek, M. Maryška,
V. Mazánek)
5/ Afrika – ztráta imunity (J. Štětina, P. Procházková, P. Hanuš)
6/ Východní Timor – jen pět set mrtvých (J. a I. Blaževićovi)
7/ Barmští vězni (J. a I. Blaževićovi)
8/ Bagr (A. Manić)

přílohy v týdeníku respekt
1/ Azyl a integrace
2/ Válečné zločiny
3/ Jeden svět 2000
4/ Kuba: Obrazy teroru
5/ Hledání spravedlnosti
6/ Humanitární intervence
7/ Izrael a Palestina
8/ V letošním roce

www.infoservis.net
Webové stránky informačního servisu.

novartis award
Petra Procházková a Jaromír Štětina získali za film „Odvrácená strana
světa“ prestižní novinářskou cenu „Novartis Award“ udělovanou
washingtonskou univerzitou Johnse Hopkinse.

Informační servis
Společnost Člověk v tísni se snaží systematicky informovat českou
veřejnost o závažných problémech současného světa. Na konci roku 1999 zahájila za podpory nadace Charles S. Mott Foundation,
nadace Open Society Fund a z prostředků Phare projekt Informačního servisu, jehož cílem je poskytovat zprávy a analýzy o státech
a regionech, o kterých česká média informují pouze v souvislosti
se státními návštěvami, či tragickými událostmi. Rádi bychom, aby
měla česká veřejnost možnost dozvědět se více o zemích s autoritativními režimy, regionech postižených válečnými konflikty a státech, kde nejsou dodržována základní lidská práva. Informační
servis se proto zaměřuje na popis humanitární situace, informuje
o podmínkách uprchlíků a zprostředkovává svědectví o válečných
zločinech a vážném porušování lidských práv.
Na stránkách www.infoservis.net byly publikovány zprávy i komentáře o přibližně dvaceti zemích světa, mimo jiné o Barmě,
Afghánistánu, Kubě, Jihoafrické republice a Tádžikistánu. Situaci
v jednotlivých regionech systematicky sleduje tým dobrovolníků,
kteří byli vybráni z řad studentů politologie, ekonomie, žurnalistiky
a dalších vysokoškolských oborů.

Vyškolení dobrovolníků, editaci textů, výběr témat a obměnu
webových stránek mají na starost dva koordinátoři. Infoservis mimo
jiné vydává tematické přílohy, které se důkladně věnují situaci
v jednotlivých zemích nebo vybraným mezinárodním problémům.
Autoři článků jsou nejen dobrovolníci a koordinátoři Infoservisu, ale
i oslovení novináři či odborníci na dané téma. Vydány byly například
přílohy s názvem Ostře sledovaná Severní Korea či Reforma po
íránsku. Koordinátoři navíc odesílají několikrát měsíčně e–mailem
na stovky adres vládních i nevládních organizací, médií, politiků,
studentů a všech, kdo projeví zájem, zprávy o nových příspěvcích.
V roce 2000 společnost Člověk v tísni dále pokračovala v natáčení dokumentárních filmů uvedených v České televizi a ve vydávání
tematických příloh v týdeníku Respekt. Celkem osm příloh se v loňském roce věnovalo nejrůznějším mezinárodním problémům, například tématice válečných zločinů, humanitárních intervencí či mezinárodních tribunálů. Také tyto přílohy byly vždy uveřejněny na
webové stránce Infoservisu.
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„Při práci s lidmi žijícími v kulturní i ekonomické chudobě na okraji
společnosti je mnohdy zavádějící vnímat jejich problémy z hlediska
obecně platných norem. Životní situace některých rodin je podobná
totalitním, uzavřeným systémům vztahů a závislostí, ze kterých je
cesta ven bez cizí pomoci nemožná. V uměle vytvořených komunitách
„neplatičů nájemného“ nevystačíme s obecným tvrzením, že nájem se
má platit. Nebudeme-li se ptát po konkrétní situaci každé rodiny,
nemůžeme zjistit, co povede ke zlepšení stavu.“
Jan Černý, komunitní centrum v Matiční ulici, Ústí nad Labem

Terénní sociální asistence
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V roce 2000 pokračovala společnost v realizaci dlouhodobého
projektu terénní sociální asistence v komunitách s nejnižším sociálním statusem, často vzniklých manipulativně – sestěhováním „neplatičů“ – a tvořených převážně Romy. Na začátku roku jsme působili
na osmi místech (Nové Město pod Smrkem, Chomutov – Dukelská,
Jirkov, Most – Obrnice, Ústí na Labem – Matiční, Brno – Cejl,
Prostějov a Rožnov pod Radhoštěm). Během roku se projekt stabilizoval a rozšířil o lokalitu v Praze na Smíchově a byly vytipovány
další pro rozšíření v roce 2001.
Pracovníci společnosti pomáhají v devíti lokalitách více než
1 600 stálých obyvatel. Další stovky klientů využívají jejich služeb
nárazově. V každé lokalitě pracuje většinou jeden sociální pracovník, někde jsou asistenti dva.
Za účast v programu „Podpora místních iniciativ“ získala díky
práci terénních pracovníků společnost Člověk v tísni ocenění
Nadace VIA a Rozvojového programu OSN (UNDP).

našimi klienty jsou lidé, jejichž možnost zlepšit
svou sociální situaci je ztížená mnoha handicapy
a břemeny: právním postavením (chybějící státní
občanství), nízkým vzděláním a s ním spojenou
dlouhodobou nezaměstnaností a závislostí na
státním systému sociální péče (to všechno
v regionech, kde je obecně nedostatek pracovních příležitostí), dluhy na nájemném, závislostí
na lichvářích.
činnost terénních asistentů: intervence a prevence

Klienti si často neumějí „vyřídit“ sociální dávky, nevědí, na co mají
právo a na co nikoliv. Ti, kteří nepobírají dávky, se více zadlužují
a jejich bezmocnost roste. To zhoršuje celkovou patovou situaci
v lokalitě a může mít vliv i na úroveň místní kriminality. Pomáhat se
zajištěním dávek je proto jednou z klíčových činností terénních
pracovníků.

Problém českého občanství se podařilo dořešit prakticky u všech
původních obyvatel daných lokalit. V současné době se řeší pouze
u lidí, kteří se do lokalit nově stěhují.

Pro mnohé z těchto činností je důležitá pomoc dobrovolníků. V získávání mladých lidí, kteří se bez nároků na odměnu podílí na sociální asistenci, byla nejúspěšnější centra v Praze a v Ústí nad Labem.

Děti jsou patovými životními podmínkami v lokalitách ovlivňovány
nejvíce. Jejich rané zkušenosti přitom zásadní měrou předurčují jejich budoucí život. Velký preventivní význam má proto vytváření podmínek pro aktivní trávení volného času. Terénní pracovníci zároveň
podporují pravidelnou docházku dětí do škol, a pokud je to možné,
pomáhají jim přejít ze zvláštních škol do škol základních.

Drogy jsou problémem, který je ze stávajících lokalit nejpalčivější
v Ústí nad Labem a v Praze. Pracovníci společnosti se snaží postupně získávat kontrolu nad situací v místě cestou zmapování problému, osvěty a „harm reduction“ (ve spolupráci s místními kontaktními centry), prevence s individuálním i plošným dopadem a navedení
vhodných klientů na profesionální léčebná pracoviště.

Na spolupráci se státní správou a místními samosprávami je při
řešení problémů od počátku kladen velký důraz. Úroveň a kvalita
spolupráce však i po ročním působení velmi kolísá od lokality k lokalitě. Místy jsou vztahy s okresy a obcemi vynikající, místy napjaté.
Snaha o dobré vztahy totiž nesmí ohrožovat zájmy klienta. Ve většině
lokalit se již nicméně podařilo přesvědčit úřady o potřebnosti terénní
práce a činnost pracovníků společnosti je vnímána jednoznačně pozitivně.
Standardně velmi dobrá je spolupráci s Meziresortní komisí pro
otázky romské komunity při Úřadu vlády České republiky. Ve druhé polovině roku 2000 začalo při okresních úřadech pracovat 16 terénních
pracovníků, jejichž činnost je financována z prostředků komise. Společně se tak daří pracovat na uznání terénní sociální asistence jako
svébytného prvku systému sociální péče v České republice.

Program terénní sociální asistence byl v roce 2000 z převážné části financován z grantů nadací Open Society Fund, NROS, Nadace VIA, Westminster
Foundation a z darů rodiny Polanerů a Alfreda Badera.

Rožnov pod Radhoštěm

Prostějov

Brno

Nové Město pod Smrkem

Praha – Smíchov

Ústí nad Labem

Most

Jirkov

MAPA PŮSOBENÍ TERÉNNÍCH PRACOVNÍKŮ

Chomutov
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Práce ve Velké Británii,
příprava projektu Varianty

příprava projektu variant y
Koncem roku 2000 začala společnost Člověk v tísni s přípravami
projektu „VARIANTY“, jehož hlavním cílem je zlepšit informovanost
a vzájemné vztahy mezi většinovou společností a menšinami žijícími
na území České republiky. Projekt plně realizovaný v roce 2001 je financován z programu PHARE Evropské unie a skládá se ze čtyř samostatných částí:
„Multikulturní výchova a mimoškolní činnost dětí“: Cílem je vypracovat
návrh mezipředmětových učebních osnov, podporujících multikulturní výchovu na všech stupních škol.

práce ve velké británii
Společnost Člověk v tísni začala vysílat dobrovolníky do jihovýchodní Anglie již v roce 1997, okamžitě po začátku hromadného odchodu
českých Romů především do Kanady a Velké Británie. Dobrovolníci
pomáhali při sociální práci v oblasti hrabství Kent (v přístavních
městech Dover, Folkestone a Margate), kde rychle vznikala komunita českých, slovenských a rumunských Romů, čekajících na rozhodnutí o žádosti o azyl.
Projekt mohl v roce 2000 pokračovat díky prostředkům z programu PHARE Evropské unie. Dobrovolníci zprostředkovávali kontakt mezi žadateli o azyl a místními úřady, školami, lékaři, právníky
a nevládními organizacemi. Někteří dobrovolníci v oblasti zůstali
a pracují pro Radu hrabství Kent i v roce 2001.

„Školení okresních romských poradců, terénních pracovníků
a pedagogických asistentů“: Cílem je ve spolupráci s obecně prospěšnou společností Nová škola vyškolit řadu kvalitních romských poradců a terénních pracovníků.
„Výzkum interetnických vztahů“: Cílem je ve spolupráci s Masarykovou
universitou v Brně provést sociologický výzkum, zaměřený na sousedské vztahy a vnímání odlišností národnostních menšin českou
společností.
„Mediální kampaň proti rasismu a netoleranci“: Cílem je informovat
o závažné situaci spojené s postavením etnických menšin žijících na
území České republiky a přispět tak k oslabení rasismu a xenofobie
a napomoci ke snížení napětí mezi příslušníky těchto menšin a
většinovým obyvatelstvem.
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podle našeho názoru účetní závěrka ve všech významných ohledech
věrně zobrazuje majetek, závazky, finanční situaci a vlastní zdroje
společnosti člověk v tísni – společnost při české televizi, o.p.s. ke
dni 31.12.2000 a výsledek hospodaření za rok 2000 v souladu se
zákony a účetními předpisy platnými v české republice.
Ing. Květoslava Vyleťalová, AUDIT SERVIS, spol. s r. o.

Zpráva auditora, rozvaha

Finanční přehled —
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Rozvaha (Kč)
aktiva celkem

38 826 856

stálá aktiva
investiční majetek

10 367 527
10 367 527

oběžná aktiva
zásoby
krátkodobé pohledávky
finanční majetek
ostatní aktiva

28 459 329
1 712 600
4 778 957
17 439 454
4 528 318

pasiva celkem
vlastní zdroje
fond základního jmění
rezervní fond
hosp. výsledek účetního období

38 826 856
26 367 906
46 905 740
0
-20 537 834

cizí zdroje
krátkodobé závazky
ostatní pasiva

12 458 950
4 023 425
8 435 525

25
Náklady – podle účetní osnovy
mzdové náklady
pronájem prostor, energie
cestovné a osobní přeprava
účetní odpisy
poplatky a kurzové ztráty
pokuty, penále, manka a škody
poskytnuté dary
reprezentace
nákladní přeprava
potravinová a materiálová pomoc
režijní materiál

5 886 054
1 852 127
6 341 828
3 205 940
2 205 211
10 319
2 120 303
180 796
1 458 294
35 312 466
564 331

náklady na provoz vozidel
pojištění osob a majetku (kromě vozidel)
zůstatková cena prodaného a darovaného him
opravy (kromě vozidel)
účetnictví, audit, daňové poradenství, fundraising
inzerce, propagace
projekty – služby v postižených oblastech
komunikace – poštovné a spoje
ostatní služby – režie
daň z příjmu za rok 2000
silniční daň 2000

2 028 339
99 633
894 451
73 833
343 255
726 942
32 894 436
1 663 210
749 464
310
4 050

náklady celkem

98 615 592,– Kč

Náklady dle oblastí
humanitární a rozvojová pomoc
kosovo
transportní jednotka
tranzitní centra peja
rekonstrukční a rozvojové projekt y z prostředků mzv čr
rekonstrukční a rozvojové projekt y z prostředků mv čr
rozvojové projekt y z prostředků nadace c.s. mott foundation
projekt medevac
sos kosovo a drobné projekt y

4 451 079
10 007 216
4 179 416
17 212 330
2 384 046
986 720
5 088 357

čečensko a ingušsko
humanitární pomoc z prostředků mzv čr
rozvojová pomoc a podpora nevládních organizací
z prostředků nadace charles s. mott foundation
humanitární a rozvojová pomoc z prostředků unhcr
rekonstrukční projekt y z prostředků mv čr
doprava a distribuce potravin – groznyj
projekt y podporované unicef
sos čečensko a drobné projekt y

1 500 801
8 096 862
2 304 353
1 902 506
1 987 852
1 572 003
10 016 474

afghánistán
humanitární pomoc – severní afghánistán

2 019 857

rumunsko
rozvojová pomoc z prostředků mzv čr

4 445 580

ostatní drobné projekt y

427 442

celkem

78 582 894

kulturní akce
filmový festival jeden svět
výzkum romské orální historie
celkem

2 915 522
282 255
3 197 777

osvětové akce
projekt alternativy
projekt cizinci – tematické přílohy
informační servis
osvětové akce a kampaň pro čečensko
ostatní
celkem

310 109
81 935
69 094
771 347
2 041
1 234 526

organizace seminářů a školení
rozdílové zkoušky pro absolvent y zvš
veřejné slyšení o zločinech v čečensku
příprava projektu variant y
školení pracovníků romských komunitních center
celkem

591 497
41 389
22 998
158 996
814 880

podpora politicky pronásledovaných
běloruské centrum a bělorusko
kuba
celkem

2 722 926
700 098
3 423 024

sociální poradenství
poradna pro krajany
práce ve velké británii
sociální terénní asistence v chudých, zejména romských lokalitách
výzkum sociální situace navrátilců z emigrace
celkem

777 050
712 372
1 714 823
42 873
3 247 118

podpora novinářů a nezávislého tisku
novinářská škola faik konica
praxe mladých kosovských novinářů v čr
praxe mladých běloruských novinářů v čr
celkem

755 914
698 154
358 825
1 812 893

doplňková činnost
dokumentární filmy

1 968 684

provoz
správa společnosti
podpora projektů z pražské kanceláře,
náklady na rozběh nových projektů,
terénní průzkum a drobné projekt y
provoz sarajevské kanceláře
celkem

673 127

3 626 905
33 764
4 333 796

náklady celkem

98 615 592,– Kč
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finanční dary nad 50 000,– kč

příjmy mzv čr
čečensko – humanitární pomoc
kosovo – stavební a rekonstrukční projekty
rumunsko – rozvojová pomoc v oblasti banátu
mzv čr celkem

1 500 000
2 961 055
4 500 000
8 961 055

příjmy mv čr
poradna pro krajany
běloruské centrum
kosovo – stavební a rekonstrukční projekty
kosovo medevac
kosovo – psychosociální program
kosovo – podpora nemocnice peja
čečensko – oprava obydlí navrátilců
severovýchodní afghánistán – humanitární pomoc
mv čr celkem

785 900
33 000
11 750 000
164 920
2 000 000
3 000 000
2 000 000
2 000 000
21 733 820

příjmy z vlastní činnosti
phare
wfp
unmik
unicef
mci
crs
ostatní příjmy z vlastní činnosti
příjmy z vlastní činnosti celkem (mimo mv a mzv)

1 556 932
2 803 920
1 054 581
1 562 014
1 160 261
1 011 577
4 175 743
13 325 028

granty
osf
nros
charles s. mott foundation
ned
osi
unhcr
nadace via
canada fund
westminster foundation
granty celkem

1 177 010
1 444 357
12 247 089
4 018 663
499 784
10 412 577
86 125
50 296
36 948
29 972 849

dotace celkem
ostatní příjmy
úroky
kurzové zisky
tržby z prodeje him a materiálu
ostatní
ostatní příjmy celkem

801 200
481 444
2 476 745
207 163
118 454
3 283 8 06

příjmy celkem

78 077 758

Dary
materiální dary
dary české televize
dary fyzických osob
dary právnických osob
dary ze zahraničí

6 279 208
1 574 925
3 365 271
2 530 030
6 367 228

dary celkem

20 116 662

Příjmy a dary celkem

98 194 420,– Kč
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Příjmy
hlavní město praha
caritas austria
otto hirsch
memorial
center for a free cuba
nrg energy
dr. alfred bader
roland fuchet
slovenská katolická charita
českobratrská církev evangelická
polaner family
british know–how fund
město hradec králové
městská část praha 2
městská část praha 11
british council
tom schrecker

2 000 000
1 880 640
911 395
726 000
605 904
548 419
398 290
299 295
241 860
200 000
192 300
173 125
100 000
100 000
100 000
88 500
74 476

hmotné dary nad 1 000 000,– kč
newyorker, s.r.o
heinz a.s. / milksun, s.r.o.
sshr čr

3 145 290
1 712 600
1 380 403

— zimní bundy
— sunar
— materiál na střechy

kromě již uvedených částek se společnost
podílela na realizaci následné pomoci
potravinové zásilky wfp
407 000,– usd

humanitární dodávky unhcr
472 000,– usd

— kompletní zajištění dopravy
a distribuce na místě

— kompletní zajištění dopravy
a distribuce na místě

dotace mv čr obcím, spojené s návratem krajanů
4 030 000,– kč
— zajištění asistence při
zabezpečení státního příspěvku

Naši pracovníci
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Zakladatelé

Běloruské centrum

česká televize
šimon pánek
jaromír štětina

adam havlín – ředitel
illa hlybouski
vladislav jandjuk
jan marian
michal plavec
luboš veselý

Správní rada

kristina taberyová – předsedkyně
milan maryška
jaromír štětina
Dozorčí rada

marek žák – předseda
vlasta lajčáková
jan urban
Výkonný ředitel tomáš pojar
Finanční ředitel jan kamenický
Humanitární pomoc šimon pánek
Lidská práva igor blažević
Rozvoj společnosti michael luhan
Fundraising denisa schulzová
Sekretariát martina sýkorová
Ekonom klára boučková
Humanitární pomoc

barbora černá
veronika divišová
josif dlouhi
jindřich hanzlíček
patrik košický
ester lauferová
ali musajev
václav pecha
david pohlreich
veronika sedláková
martin vaněk
tomáš vyhnálek
marie wichterlová
ibrahim zjazikov
Jeden svět

klára hanáková
lukáš laichter
jan mareš
ondřej mat yáš
jana sladkovská

Poradna pro krajany

anděla podhorská – vedoucí
pavel dymeš
Romské projekty

vojtěch lavička – vedoucí
martin balog
jozef cicko
jan černý
věra čonková
kristián drapák
martin giňa
fabián horváth
marta hudečková
michal karala
michal kováčik
michal kročil
vít kučera
barbora marešová
Civilní služba

robert basch
petr baše
karel čtveráček
petr kostohryz
ondřej krupka
matěj lajčák
zdeněk lanc
lukáš melnický
josef pazderka
jan plešinger
marek prchal
matěj růža
jakub steiner
viktor sunek
jan vlačiha

Infoservis

marie peřinová
filip pospíšil

za poskytnuté fotografie děkujeme: Lubomíru Kotkovi, Ivě Zímové, Danu Flekovi, Šimonu Pánkovi a Jaromíru Štětinovi,
ostatní fotografie jsou z archivu společnosti Člověk v tísni.

na akcích a projektech společnosti člověk v tísni se v průběhu let podílelo mnoho lidí.
někteří ve společnosti pracovali, jiní byli dobrovolníky a pomocníky, další poskytli zdarma své
odborné znalosti jako poradci, lékaři nebo řidiči kamionů.
Daud Achmatchanov, Radovan Auer, Marina Bačkovská,
Eva Bajgerová, Vedran Bajič, Michael Balík, Vojtěch Balík,
Andrej a Ivana Bánovi, Jiří Bárta, Petr Baše, Jaroslav Bednář,
Soňa Bellušová, Pavel Berger, Ivan Berka, Veronika Bílková,
Bo Han, Jasmina Blažević, Martin a Nada Blažević, Jana Blažková,
Silvie Blechová, Lukáš Bludský, Alžběta Boháčková,
Vladimír Borovanský, Jiří Bořil, Klára Boučková, Zuzana Boukalová,
Zdeněk Brabenec, Alice Braborcová,Gabriela Bezdíčková
Petra Breyerová, Michal Broža, Martin Brummel, Jeroným Březina,
Bára Buchtová, Robert Bureš, Petr Buriánek, Radim Burkoň,
Vladimír a Vladimír Bystrovovi, Marina Castiellová,
Zdena Celerinova, Ladislav Cerman, Josef Cicko, Bob Del Comte,
Laurent Coulon, Jaroslava Čajová, Roman Čech, Pavel Čechák,
Marek Čechovský, Jan Černík, Jakub Čejka, Petra Černíková,
Lydie Černá, Alexandr Černý, Jan Černý, Michal Černý, Radek Černý,
Milena Černá, Karel Čtveráček, Jan Čumlivski,Veronika Divišová,
Helena Dluhošová, Bára Dlouhá, Josif Dlouhi, Jakub Dostál,
Pavel a Zuzana Dubovi, Jan Dus, Dejana Drakulič, Kristián Drapák,
Jan Dvořák, Martin Dvořák, Sylvie Dvořáková, Pavel Dymeš,
Enisa Džeková, Martin Ehl, Věra Exnerová, Jan Fabián,
Christian Falvey, Alexandr Fiala, Richard Fiala, Tomáš Filip,
Táňa Fischerová, Pavel Fišer, Václav Flegl, Štěpán Francl,
Karel Freund, Anna Frýdová, Olga Gajičová, Radek Gális,
Philip Garvin, Eli Gashi, Saša Gedeon, Kristýna Gerychová,
Olga Girsa-Springorum, Muhamet Gjocaj, Andrej Gjurič,
Petra Gladavská, Kateřina Gláslová, Lubomír Gombos, Lidie Grebo,
Mladen a Ognjen Grebo, Josef Greš, Sergej Grigorjanc,
Pavel Gruber, Vladislav Günter, Gabriela Gurecká, Vojen Guttner,
Izo Gušmirović, Anna Haasová, Jan Hajdová,
Prokop Hajný, Radan Haluzík, Ivan Halviger, James Hamilton,
Blanka Hančilová, Robert Hanus, Jindřich Hanzlíček, Šárka
Hánělová, Karolína Harriesová, Adam Havlín, Tomáš Havlín,
Matyáš Havrda, Jindra Heinzová, Ilja Hlybovski, Táňa Hlavatá,
Lejla Hodžič, Adam Hoffmaister, Zbyněk Hofman, Magda Hohnová,
Barbora Holá, Borek Holeček, Václav Holeček, Martina Holíková,
Miloš Holzer, Petr Holub, Miroslav Honšů, Fabián Horváth,
Barbora Hořejší, Stuart Howey, Petrit Hoxha, Ondřej Hrab,
Markéta Hrabáková, Jan Hrabina, Jana Hrdličková, Pavel Hroch,
Marta Hrubá, Marta a Martina Hudečkovi, Camille Hunt,
Luboš Hykl, Karel Hynie, Petr Charvát, Adlan Chasanov,
Petr Chleboun, Dagmar Chocholáčková, Martin Choura,
Vladimír Chrz, Alexandr Ivančo, Jiří Jadrný, Edo Jaganjac,
Šárka Jakoušová, Václav Jakůbek, Petr Jančárek,
Vladislav Jandjuk, Jelizaveta Jandyrchanova, Markéta Janečková,
Gordana Jankovič, Iva Janská, Renata Jarošová, Martin Jazairi,
Petr Jelínek, Tomáš Jelínek, Josef Ježek, Martin Ježek,
Jitka Jinřichová, Jan Jíra, Jakub Jirák, Jakub Jiříček, Filip Kalina,
Ian William Kane, Petr Kamberský, Tomáš Kafka, Jana Káninská,
Michal Karala,Michaela Kaplánková, Dušan Karpatský,
Tereza Kaslová, Jana Keprtová, Jan Kindermann, Martin Klíma,
Alice Klímová, Ondřej Klimeš, Pavel Klinecký, Jaroslav Kohák,
Romana Kolajtová, Blanka Kolínová, Pavel Kolínský, Petr Kolínský,
Martin Kontra, Miroslav Konvalina, Marie Kopecká, Ivan Kopecký,
Jiří Kopel, Patrik Košický , Martin Kotas, Luboš Kotek, Josef Kotrba,
Michal Kouba, Pavel Koutecký, Jan Koutný, Vratislav Kovaříček,
Soňa Kováčiková, Jiří Králík, Jana Kramářová, Marie Krausová,
Lukáš Krbec, Jana Krblichová, Vít Kremlička, Pavlína Krennová,
Alexandr Křížek, Lubomír Kropáček, Ondřej Krupka, Vít Kučera,
Jiří Kuděla, Karolína Kudláčková, Martin Kudrna, Šárka Kuchtová,
Josef Kuruc, Lubor Kysučan, Jan, Matěj, Milan a Vlasta Lajčákovi,
Hana Lamblová, Kateřina Lapčíková, Ivo Laryš, Marek Laryš,
Pavel Laštovka, Alain Latulippe, Ester Lauferová, Michal John Lee,
Petr Lejhanec, Ivana Lisnerová, Adin Ljuca, Monika Lorinczová,
Anna Lužaić, Dan Macek, Ráchel Macková, Milan Machalíček,
Gejza Machala, Jan Machonin, Ruslan a Jusup Makajevovi,
Luděk Maleček, Alena Málková, Alexandar Manić, Pavel Maňák,
Michaela Marešová, Jan Mareš, Filip Marek, Jan Marek,
Jan Marian, Teodor Marjanovič, Karel Markvart, Nora Martincová,
Daniela Matějková, Ivo Mathé, Barbora Matoušková,
Ivan Matlášek, Ondřej Matyáš, Václav Mazánek, Pavel Mažejka,
Jasenka a Hadis Medenčević, Iveta Melíšková, Lukáš Melnický,
Zdeněk Merta, Jan Mihaliček, Dana Michalová, Marta Miklušáková,

Halka Mikulová, Eno Milkani, Piro Milkani, Ion Mleziva,
Monica Moravcová, Štěpán Moravec, Hana Mottlová, Jan Mrkvička,
Antonín Murgaš, Ali Musajev, Michal Musil, Jan Mužík, Jan Müller
Martin Mykiska, Siarhej Navumčyk, Ondřej Němec, Martin Němec,
Petr Němec, Dana Němcová, Pavel Němeček, Milan Nič, Jiří Novák,
Karel Novák, Matěj Novák, Pavel Novák, Jana Nováková,
Pavla Nováková, Michal Novotný, Pavel Novotný, Josef Odehnal,
Vladimir Opěla, Zuzana Opletalová, Goranka Oljača, Jan Olšar,
Vojtěch a Michal Ortovi, Patricie Osztényiová, Branko Otkovič,
Robert Ouředník, Luboš Palata, Martin Palouš, Madla Paloušová,
Kristýna Paloušová, Hana Palzová, Oleg Panfilov,
Andrej Paramonov, Jakub Patočka, Martin Pavelka, Petr Payne,
Veronika a Josef Pazderkovi, Marika Pecháčková,
Helena a Michal Pěchoučkovi, Zdena Pelikánová, Stanislav Penc,
Jan Pergler, Věra Peroutková, Zbyněk Petráček, Jan Petránek,
Kateřina Petrášová, Mirjana Petriková, Jaromír Petřík,
Igor Petrovics, Kristýna Píchová, Marie Pilátová, Delfin Planna,
Michal Plavec, Jan Plešinger, Jaromír Plíšek, Marek Podhorský,
Lucie Podzemská, Josef Podanka, David Pohlreich, Radek Pokorný,
Robert Polák, Karel Polánecký, Šárka Polášková,
Jan a Miroslav Policarovi, Dino Popaja, Radim Prahl, Petr Pravda,
Tomáš Pražský, Marek Prchal, Petra Procházková,Michal Prokop,
Kateřina Prokopová, Lukáš Prokůpek, Dagmar Propperová,
Vladimír Provazník, Radka Průšová, Dana Pšenicová, Alexej Pyšňak,
Mentor Qavolli, Jana Raisová, Pavel Rajčan, Blanka Rákosníková,
Martin Rataj, Raymond Rehnicer, Filip Remunda, Věra Roubalová,
Zdeněk Rossman, Petr Roubal, Jan Ruml, Matěj Růža,
Martin Růžička, Eva Ryantová, Jan Rybář, Eva Rybková,
Břetislav Rychlík, Karolína Ryvolová, Martin Řezníček, Pavel Říčan,
Helena Sadílková, Steve Sachoff, Branko Sauka,
Alena Sedlačíková, Veronika Sedláková, Eliška Sechovská,
Mariana a Tereza Serranovy, David Sháněl, Nina Schou,
Denisa Schuzová, Jiří Simon, Alexej Simonov, Pert Skočdopole,
Jana Sladkovská, Stašek Slavický, Markéta Slezáková,
Marta Smolíková, Miroslav Smotlacha, František Snášel, Sabe Soe,
Ondřej Soukup, Petr Soukup, Anna Soumarová, Olga a Jiří Sozanští,
Jaroslav Spurný, Michal Stašek, Kateřina Staňková, Jiří Stejskal,
Gabriella Stepankova, Lydie Stohrová, Boris Stojanov,
Madla Středová, Dominik Stupka, Viktor Sunek, Petr Svatoš,
Marta Svozilová, Martina Sýkorová, David a Pavel Sýkorovi,
Kateřina Šaldová, Zdeněk Šámal, Karel Šebl, Jan Šibík,
Hana Šilhánová, Martina Šilhánová, Martin Šimáček, Jan Šimkanič,
Jan Šindelář, Jiří Šitler, Jindriška Šídlová, Vratislav Šlajer,
Libuše Šlezarová, Jana Šmídová, Dita Šnajdrtová, Radim Špaček,
Lucie Špalková, Anna Špinková, Michal Šrůtek, Milan Štefanec,
Jaroslav Šťastný, Jaromír Štětina, Dana Šumová,
Petruška Šustrová, Ondřej Štindl, Marek Štys,
Bojan a Martina Šuhovi, Kristina Taberyová, Albert Taramov,
Irena Taskovski, Filip Tesař, Irena Tesařová, Pavel Theiner,
Bořek Titěra, Jan Tobiáš, Dagmar Tomášová, Martin Tomčo,
Jan Tošovský, Marika Totůšková, Jan Trachta, Lucie Trávníčková,
Václav Trojan, Jan Trnka, Karolína Trtíková, Jolana Turnerová,
Jiří Turek, Tereza Typoltová, Robert Uhlíř, Nataša Noháčová,
Jan Urban, Petr Urie, Jindřich Valíček, David a Štěpán Valouchovi,
Martin Vaněk, Tomáš Vaněk, Michaela Vaisochrova,
Eva Vaškovičová, Pavel Vavřina, Jakub Vedral, Naděžda Verecká,
Martina Veselá-Pojarová, Luboš Veselý, Vítězslav Veselý,
Jan Vevera, Zbyněk Viktorín, Sri Kumar Vishwanathan, Petr Vítek,
Tomáš Vlach, Světlana Vňuková, Marek Vocel, Petr Vohnout,
Dagmar Volencová, René Volfík, Jiří Vondráček, Lucie Vopálenská,
Renata Volejníková, Tereza Vrabcová-Říčan, Tomáš Vršovský,
Květoslava Vyleťalová, Romana Vylitová, Zdeňka Vykoukalová,
Šárka Waisová, Marie a Zuzana Wichterlovy, Zaw Win,
Jiří Zábranský, Helena Zajícová, Veronika Zapletalová, Petr Zavadil,
Oldřich Zámostný, Jakub Závada,
Zdeněk Zelinka, Jan Zerzán, František Zícha, Vojtěch Zikmund,
Veronika Zikmundová, Bohdan Zilynskij, Iva Zímová,
Zdeňka Zimová, Danny Ziss, Ibrahim a Ruslan a Timur Zjazikovovi,
Ruslan Zjazikov, Matyáš Zrno, Monika Žatkuliaková,
Gabriela Žáčková, Lucie Žáčková, Zdeňka Žárská,
Halka a Marek Žákovi, Michael Žantovský, Monika Žatkuliaková,
Dalibor Židlický, Petra Žilinová … a mnoho dalších.

