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„Moc si vážím péče, kterou mi
váš tým věnoval. Vaše starost mě
zahřála u srdce, dala mi naději
žít a pokusit se hledat řešení mé
situace. Nejen, že jste mi zachránili
život – vy jste mi pomohli zachovat si lidskost. Díky vaší podpoře
jsem v bezpečí, můžu pracovat
a přemýšlet o budoucnosti. Měl
jsem velké štěstí, že jsem
v těžkých časech získal tak
profesionální pomoc,“
říká obhájce lidských práv z Čečenska,
kterému jsme pomohli s urgentní relokací.

„Člověk v tísni je první mezinár odní organizací, která v nás vložila
důvěru, a to v době, kdy byl projekt
ještě ve svých počátcích,“
říká venezuelský novinář Albor Rodríguez
z La Vida De Nos. Díky naší pomoci mohli
nezávislí venezuelští novináři z iniciativy
La Vida De Nos zpracovat a publikovat
příběhy osmi politických vězňů ve Venezuele.
Projekt se pak dostal do finále prestižní novinářské ceny Gabriela Garcíi Marquéze.

„Je to pocta pro nás, pro naše
rodiny i naši zemi. Cítím zodpovědnost pokračovat v tom,
co jsme začali. Mým snem je
Nikaragua, která bude postavená na rovnosti, kde nebude
korupce, kde bude zajištěna
svoboda, spravedlnost,
demokracie a právní stát,“
říká o ceně Homo Homini Francisca
Ramírez, žena schopná spojit stovky
tisíc lidí a nabídnout jim vizi svobodnější a demokratičtější společnosti.

„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.

1.

PODPORA OBČANSKÉ
SPOLEČNOSTI

Člověk v tísni vnímá občanskou angažovanost jako pilíř svobodné a demokratické společnosti, zatímco represivní režimy
nezávislé aktivity svých občanů potlačují a trestají. Podporujeme proto nezávislé organizace a iniciativy, prodemokratické
aktivisty, novináře a také právníky. Snažíme se jim pomoci v jejich
profesním rozvoji a usnadnit realizaci jejich lidskoprávních aktivit.

Spolupracovali jsme
s 385 představiteli nezávislé
občanské společnosti.
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(Lidskoprávní) právníci

Nezávislí aktivisté

Novináři

Spolupracovali jsme se 132 nevládními organizacemi
Ázerbájdžán

Kuba

Střední Asie

Egypt
Ekvádor

Libye

Honduras

Rusko
Nikaragua

Venezuela
Ukrajina

Pro naše partnery připravujeme tyto aktivity:

Studijní cesty a stáže

Malé granty
Semináře a školení

Vietnam

2.

PŘÍMÁ POMOC POLITICKY
PERZEKVOVANÝM

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 umlčováni a nezřídka zavíráni
do vězení a mučeni. Člověk v tísni pomáhá právníkům, nezávislým novinářům, blogerům, studentům a aktivistům, kterým není
lhostejný osud jejich země, věří v základní lidské hodnoty a jsou
za to ve své zemi perzekvováni.

Pomohli jsme 681 obhájcům lidksých práv
a jejich rodinám v ohrožení zdraví nebo života.
Politicky perzekvovaní

303

Političní vězni a jejich rodiny

36

Oběti státní svévole

342

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.

Persekvovaným osobám poskytujeme tuto podporu:

Relokace

Právní pomoc
Psychologická
pomoc

Materiální
pomoc

Neodkladná
lékařská péče

Číselná data z roku 2018.

3.

ADVOKAČNÍ
AKTIVITY

V rámci aktivit na poli lidských práv usilujeme o zvýšení povědomí české i mezinárodní společnosti o problémech v zemích
s represivními režimy. Pořádáme mezinárodní
setkání, organizujeme advokační cesty a iniciujeme návštěvy představitelů demokratické opozice z cílových zemí. Připravujeme také diskuze,
kampaně, kulturní večery a happeningy určené široké veřejnosti v ČR i zahraničí.
HOMO HOMINI
Člověk v tísni každoročně uděluje cenu Homo
Homini osobnostem, které se významně zasloužily
o prosazování lidských práv, demokracie a nenásilného řešení politických konfliktů.
JEDEN SVĚT
Od roku 1999 pořádá Člověk v tísni mezinárodní
festival dokumentárních filmů Jeden svět, který
se stal největším festivalem dokumentárních filmů
o lidských právech na světě. Filmy se promítají
v Praze a ve více než 30 dalších městech ČR.
Od roku 2007 pořádá Člověk v tísni JEDEN SVĚT
V BRUSELU. Festival otevírá aktuální lidskoprávní
témata na půdě evropských institucí prostřednictvím dokumentárních filmů a následných debat
s experty, filmaři a lidskoprávními aktivisty.

Cenu Homo Homini za rok 2018 získala farmářka
z Nikaraguy Francisca Ramírez, žena
schopná spojit stovky tisíc lidí a nabídnout jim
vizi svobodnější a demokratičtější společnosti.
Festival Jeden svět navštívilo v Praze, regionech
a Bruselu dohromady 125 947 návštěvníků,
celkem uvedl 119 filmů a přivezl 187 hostů.

LIFELINE
Člověk v tísni je členem konsorcia sedmi
neziskových organizací Lifeline poskytujících
podporu lidskoprávním organizacím a aktivistům
z celého světa, kteří čelí restrikcím svých vlád.
DALŠÍ AKTIVITY
Každoročně se účastníme a organizujeme
doprovodné akce na největší evropské konferenci
o lidských právech Human Dimension
Implementation Meeting (HDIM).
Naši hosté se každoročně účastní panelů
na konferenci Forum 2000 i doprovodného
Festivalu demokracie.
Jsme součástí nezávislé platformy DEMAS, ve které
se sdružilo 11 českých nevládních organizací
věnujících se podpoře demokracie, lidských práv
a občanské společnosti v ČR i zahraničí.

Leden 2020
Mapa je pouze orientační a nevyjadřuje naše politická stanoviska.

KDE PŮSOBÍME

KUBA | od 1997 UKRAJINA | od 2003 MOLDAVSKO - PODNĚSTŘÍ | od 2006 RUSKO* | od 2009 EGYPT | od 2011
LIBYE | od 2011 ÁZERBÁJDŽÁN | od 2013 NIKARAGUA | od 2014 VENEZUELA | od 2014 VIETNAM | od 2015
ARMÉNIE | od 2016 HONDURAS | od 2016 EKVÁDOR | od 2016 STŘEDNÍ ASIE | od 2017
* 12. 11. 2019 jsme pozastavili své aktivity z důvodu zařazení Člověka v tísni na seznam nežádoucích organizací v Rusku.

ČLOVĚK V TÍSNI:
Člověk v tísni je jedna z největších
nevládních organizací ve střední Evropě.
V zahraničí se věnuje humanitární a
rozvojové pomoci a podpoře lidských
práv. V současnosti působí v 36 zemích.
V Česku se soustředí zejména na práci
v sociálně vyloučených lokalitách a na
podporu vzdělávání.
Kontakt:
Člověk v tísni, Šafaříkova 24,
120 00 Praha 2
lidskopravnici@clovekvtisni.cz
Tel.: +420 226 200 414,
Fax: +420 226 200 401
www.clovekvtisni.cz

V roce 2018 podpořili činnost Centra pro lidská
práva a demokracii Člověka v tísni tito dárci:
Ministerstvo zahraničních věcí ČR
European Commission EuropeAid (EIDHR)
NED – National Endowment for Democracy
Klub přátel Člověka v tísni
Delegacao da Uniao Europeia no Brasil (IcSP)
Federální zdroje USA
International Women‘s Media Foundation (IWMF)
Freedom House
Bacardi Family Foundation
MOTT FOUNDATION
OAK Foundation
OSIAF (OSI ASSISTANCE FOUNDATION)
The Sigrid Rausing Trust

