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a osvěta

Sociální práce
a poradenství

Po celém světě pomáháme lidem,
kteří žijí v oblastech zasažených
přírodními katastrofami či ve
válečných konfliktech. Naším cílem
je, aby se opět mohli postavit na
vlastní nohy a vymanili se tak
z bludného kruhu chudoby.

V oblasti lidských práv se věnujeme
především podpoře lidí, kteří se
v zemích s represivními režimy
potýkají s neustálými perzekucemi,
pronásledováním, šikanou a jsou
vězněni kvůli svým názorům
či aktivitám.

Naší vizí je škola otevřená všem
dětem, která je vede k respektu
a odpovědnosti. Prostřednictvím filmů
a diskusí jim přinášíme témata, jako jsou
lidská práva, moderní československé
dějiny, mediální vzdělávání. Pořádáme
filmový festival Jeden svět.

Lidem, kteří se ocitli v tíživé
životní situaci, nabízíme v České
republice široké spektrum sociálních
a vzdělávacích služeb. Kromě
přímé pomoci konkrétním lidem se
dlouhodobě věnujeme také analytické
činnosti, a to především v oblasti dluhů.

„Díky kurzu už umím pro
svoje dítě uvařit čtyři
druhy výživné kaše,“
říká Mutete ze Zambie.
A syrský hoch Azzam se
v našem centru může
opět učit matematiku či
angličtinu.

Připomínáme si páté
výročí ruské anexe
Krymu. V Ekvádoru
jsme podporovali místní
obyvatele při obraně
jejich práv. A kdo získal
cenu Homo Homini?

Chcete vědět, jak
podporujeme české
učitele? Jaké téma přinesl
Jeden svět 2019?
A co řekla Vlasta Černá,
držitelka Ceny Příběhů
bezpráví při slavnostním
předávání?

Pomáháme lidem
řešit problémy s dluhy
či bydlením. Děti
podporujeme při jejich
cestě za kvalitním
vzděláním. A slyšeli jste
o naší kampani Zadlužené
děti?

str.

2

obsah

8—29

str.

30—41

str.

3

obsah

44—57

str.

58—69

Co přinesl
rok 2019?
Člověk v tísni – Výroční zpráva

Milí přátelé,

obsah

věnujte prosím chvíli svého času naší zprávě. Snažíme se v ní,
částečně v novém pojetí, předložit informace nejen o tom, co děláme,
ale i naše hodnotová a expertní východiska. Ukazujeme, jak a proč
rozhodujeme, jakým způsobem svoji práci strukturujeme, kdo jsou
příjemci naší pomoci a spolupracující partneři.
Rok 2019 byl v mnoha ohledech velmi náročný. Pokračovaly konflikty
na Blízkém východě, zhoršovala se bezpečnostní situace v dalších
krizových regionech, sílily autoritativní tendence a chuť po tvrdším
postupu vůči lidem, kteří pokládají mocným nedovolené otázky, či si
je dovolí kritizovat. Narostl počet uprchlíků i tzv. vnitřně přesídlených
osob a nejistota, jaký bude další vývoj světové (ne)spolupráce.
Děsivě se zhoršila situace v místech ozbrojených střetů, kde jde
hlavně o velké mocenské zájmy – a vůbec ne o životy civilistů.
Narostla i moc populistů, kteří svým cynickým pragmatismem
podkopávají humanistické hodnoty, postavené na solidaritě, lidských
právech, otevřenosti, rovnosti a férovosti – hodnoty, na kterých stojí
naše práce a které najdete v této zprávě.
S trochou nadsázky lze říci, že hodnotový konflikt se prohlubuje
a ovlivňuje stále více situaci v celém světě. O to důležitější je jasně,
trpělivě, pevně, s pokorou k těm, se kterými a pro které pracujeme,
a se sebevědomím vůči těm, kteří rozhodují, vůči politickým elitám,
vůči veřejnosti vysvětlovat, opakovat a bojovat o hodnoty, kterým
věříme. Hodnoty občanské společnosti, svobody, lidských práv,
demokracie, humanismu. Jsem si jist, že kvalita toho, co děláme,
skutečný dopad, partnerství a udržitelnost jsou silné argumenty,
které obstojí i v konfliktu s populismem.
Chtěl bych poděkovat Vám všem za Vaši podporu. Dovolte mi ale
se v prvé řadě obrátit s úctou a poděkováním k dobrovolníkům
a kolegyním a kolegům v Člověku v tísni doma i ve světě.
Často to nemají lehké a jejich práce je obdivuhodná.
Děkuji Vám, našim individuálním a korporátním dárcům, našim
partnerům a vládním či mezivládním institucionálním donorům.
V této zprávě najdete, jak nakládáme s Vaší důvěrou a podporou
a ostatně s Vašimi financemi, které jste nám svěřili.
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Šimon Pánek
ředitel společnosti Člověk v tísni

4

úvodní slovo ředitele

Paní Amina je matkou šesti
dětí, se dvěma nejmladšími
žije. V roce 2013 musela
rodina opustit svůj domov
v syrském městě Ariha
a vrátit se mohla až o dva
roky později. Při vzdušném
náletu přišla o manžela,
který byl zároveň živitelem
rodiny. Člověk v tísni jí na
přelomu roku 2019 a 2020
přispěl malým grantem.
Paní Amina začala znovu
plést. Kromě oblečení pro
svou rodinu plete pro své
sousedy, aby si přivydělala
na živobytí.
Foto: Člověk v tísni
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Střední
Asie

Ukrajina

Venezuela

Bangladéš

Egypt

Mali
Nikaragua

Afghánistán

Filipíny

Myanmar

Vietnam

Etiopie

DR Kongo

Kambodža

Lidská práva
Arménie, Ázerbájdžán, Střední Asie,
Egypt, Ekvádor, Honduras, Kuba, Libye,
Nikaragua, Podněstří (Moldavsko),
Rusko*, Ukrajina, Venezuela, Vietnam

Rozvojová spolupráce

Ekvádor

Zambie

Angola

Afghánistán, Angola, Arménie, Bosna a Hercegovina,
Kambodža, Etiopie, Gruzie, Irák, Kosovo, Mali,
Moldavsko, Mongolsko, Myanmar, Nepál, Filipíny,
Rumunsko, Srbsko, Zambie

Humanitární pomoc
Afghánistán, Angola, Bangladéš,
Demokratická republika Kongo,
Etiopie, Irák, Myanmar, Nepál, Sýrie,
Ukrajina, Zambie
* 12. 11. 2019 jsme pozastavili své aktivity z důvodu zařazení Člověka v tísni na seznam nežádoucích organizací v Rusku.

Co přinesl
rok 2019?
Člověk v tísni – Výroční zpráva

1

obsah
úvodní slovo ředitele
zahraniční působení v roce 2019

1 humanitární a rozvojová pomoc
úvodní slovo / naši zaměstnanci
příjemci pomoci
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

2

lidská práva
úvodní slovo / advokační aktivity
naše činnost v roce 2019
přímá pomoc perzekvovaným
podpora občanské společnosti
advokační aktivity na podporu lidských práv

působení v České republice v roce 2019

3

4

5

6

vzdělávání a osvěta
úvodní slova / Jeden svět
naše podpora škol a učitelů
Varianty
migrace
Jeden svět na školách
Jeden svět
sociální práce a poradenství
úvodní slovo / kdo jsme
kdo jsme
spolupráce se samosprávami
podpora dětí
podpora rodin
naši dárci
úvodní slovo / naši dárci
naši dárci
poděkování
struktura organizace
finanční zpráva

humanitární
a rozvojová
pomoc
Zajistili jsme pitnou vodu a zlepšili
hygienu a sanitaci pro 1 586 705 lidí.
Rozdělili jsme 916 572 měsíčních
dávek potravin na osobu.
Poskytli jsme psychosociální pomoc
a ochranu 100 491 lidem.
Zajistili jsme vzdělávání pro 82 598 dětí
v konﬂiktech a krizích.
Poskytli jsme přímou ﬁnanční pomoc
222 446 lidem.

Pomohli jsme
3 390 779 lidem
ve 22 zemích světa.
Distribuce pomoci v Etiopii. Foto: Petr Štefan
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Dvojí krize jako příležitost
Ve dvaceti zemích světa pomáháme místním lidem řešit problémy,
které jim znemožňují žít důstojné životy, zajistit svým dětem vzdělání
nebo potřebnou výživu. Přes všechny dílčí úspěchy stále více narážíme
na události, které snahu o udržitelný rozvoj podrývají. Jsou to stále
častější sucha či povodně, které dále zhoršují odlesňování, erozi
a degradaci půd, a vedou tak k lidským obětem a rostoucím škodám
na úrodě i majetku. Všechny tyto fenomény mají jedno společné:
jedná se o projevy klimatických změn. Proto už nestačí pomáhat
lidem řešit problémy, kterým čelili v minulosti. Snažíme se porozumět
dlouhodobým dopadům těchto změn klimatu a lidem v nejchudších
zemích pomoci adaptovat se i na problémy budoucí.
Na začátku roku 2020 se bohužel objevila pandemie covid-19
způsobená novým typem koronaviru. Nehledě na potřebu pomoci
s prevencí šíření nákazy je jasné, že zejména omezení pohybu způsobí
další dlouhodobé problémy spojené se ztrátou práce těch nejchudších,
rostoucími cenami potravin i menší chutí bohatých zemí pomáhat těm
méně rozvinutým.
Čelíme tedy dvěma globálním krizím najednou. Pandemie snad dříve
či později odezní, jen nevíme, jaké za sebou zanechá škody. Klimatická
změna může být zpomalena, do značné míry je však nezvratná
a musíme se jí jako lidstvo co nejrychleji přizpůsobit. Dobrou zprávou je,
že ne vždy musíme volit, s kterou krizí se vypořádat dřív. Část receptů
totiž pomůže při řešení obou. Klíč je v posílení soběstačnosti a odolnosti
lidí vůči krizím environmentálním, zdravotnickým nebo ekonomickým.
Takto pomůže například soběstačná a udržitelná výroba potravin nebo
podpora vzniku pracovních příležitostí v odvětvích, jako je udržitelná
energetika, k přírodě šetrný turismus, IT, zpracování místních produktů
či udržitelné zpracování odpadů. Více i o těchto programech se dočtete
v naší výroční zprávě.
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Jan Mrkvička
ředitel Humanitární a rozvojové sekce
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V Afghánistánu jsme pokračovali
s podporou nejohroženějších
lidí, kteří museli opustit domovy
kvůli ozbrojenému konﬂiktu
nebo přírodním katastrofám.
Foto: Člověk v tísni

měsíčních dávek
potravin na osobu
jsme rozdělili v Sýrii
a na Ukrajině.
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Pomáháme lidem
zvládat dopady válek
i následky přírodních
katastrof
V zemích, kde poskytujeme humanitární pomoc, probíhají války nebo
v nich dochází k přírodním katastrofám, v jejichž důsledku množství lidí
přichází o domov a základní zdroje
obživy. Pravděpodobně nejsložitější je situace v zemích sužovaných
dlouholetým konfliktem s rozsáhlými
násilnostmi, nedostatečnou ochranou
civilistů a nejistými vyhlídkami do
budoucna. V tomto prostředí jsme se
kromě poskytování životně důležité
pomoci soustředili na to, aby postižené
komunity zvyšovaly svoji odolnost
a soběstačnost.

Podmínky ve válkou zničené Sýrii
jsou i nadále kritické. Koncem roku
2019 eskalovaly boje na severozápadě
země, což způsobilo rapidní zhoršení humanitární situace pro miliony
místních obyvatel a vnitřních uprchlíků. Situaci navíc komplikovalo zimní
počasí a prudký nárůst cen. Pokračovali
jsme v poskytování okamžité pomoci,
distribuovali jsme základní potraviny,
zajišťovali jsme přístřeší, hygienické
potřeby a navyšovali jsme pracovní
příležitosti prostřednictvím odborných
školení a grantů na podporu drobného
podnikání. Investovali jsme také do

zahraničí | humanitární pomoc a rozvoj | humanitární pomoc a obnova

osob získalo
v Afghánistánu,
Etiopii, Iráku,
Myanmaru, Sýrii,
Ukrajině a Zambii
přímou ﬁnanční
pomoc.

82 598
dětem v konﬂiktech
a krizích v Iráku,
Myanmaru a Sýrii
jsme zajistili
vzdělání.

100 491
osobám jsme
v Bangladéši,
DR Kongo, Iráku,
Myanmaru, Sýrii
a na Ukrajině
poskytli
psychosociální
pomoc a ochranu.
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rekonstrukce klinik a rozvodů pitné
vody. Přístup ke vzdělání je základním
předpokladem pro budoucí obnovu
celé společnosti. Podpořili jsme proto
množství škol, školicích středisek a volnočasových dětských klubů.

jsme se na řešení problémů, kvůli kterým některé děti předčasně ukončují
školní docházku. Distribuovali jsme
školní pomůcky, rodinám vybraných
studentů jsme poskytli přímou finanční
pomoc, organizovali jsme školení pro
učitele a poskytovali psychosociální
podporu.

Pomáháme dětem do škol
V Iráku jsme pomáhali dětem z komunit
zasažených vleklým konfliktem, aby se
mohly zapsat do škol a pokračovat ve
výuce. Dětem z postižených rodin jsme
pomáhali odstranit důvody, které jim
bránily v pravidelné docházce. Zaměřili
jsme se na doučování, poskytování
školních pomůcek, školení učitelů,
ale také na rekonstrukci škol. Ve válkou
zničeném Mosulu jsme podporovali
odborné rekvalifikační kurzy. Právě
zaměstnanost a možnosti výdělku jsou
klíčem pro obnovu města.
Ozbrojené konflikty v Myanmaru ve
státech Rakhin, Kačjin a Čjin způsobily
masivní exodus obyvatel a kolaps
základních služeb. S místními partnery
jsme postiženým lidem poskytovali
potraviny, hygienické potřeby a podpořili jejich příjmové aktivity. Podporovali
jsme kvalitu vzdělávání a zaměřovali

Etnické konflikty v jižní Etiopii v regionech Gedeo a Západní Gudži vyhnaly
v roce 2019 z domova téměř milion
místních obyvatel. Vysídleným lidem
i hostitelským komunitám jsme pomáhali s vylepšením přístupu k základním
službám – opravovali jsme vodní zdroje,
abychom zajistili dostatek pitné vody
a zabránili šíření nemocí. Nejohroženější
rodiny dostaly přímou finanční podporu, distribuovali jsme také hygienické
balíčky a materiál na stavbu provizorního přístřeší.
Východní část Demokratické republiky
Kongo čelí opakujícím se střetům místních ozbrojených skupin. V nejchudších a nejhůře přístupných oblastech
provincií Jižní Kivu a Maniema jsme
pokračovali v boji proti akutní podvýživě u dětí mladších pěti let a těhotných
či kojících žen. Zajistili jsme zde systematičtější testování dětí a včasné řešení

1 586 705
osobám jsme v Angole, Etiopii,
DR Kongo, Iráku, Myanmaru, Sýrii
a na Ukrajině zajistili pitnou vodu,
zlepšení hygieny a sanitaci.

zahraničí | humanitární pomoc a rozvoj | humanitární pomoc a obnova
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119 856
osobám jsme
v Afghánistánu,
Nepálu, Sýrii a na
Ukrajině poskytli
materiální pomoc
a pomáhali jim
s obnovou přístřeší.

125 639
osobám jsme
v DR Kongo,
Myanmaru, Sýrii
a na Ukrajině
pomáhali
s obnovou živobytí.

závažných případů. Vylepšovali jsme
i hygienické podmínky ve zdravotnických zařízeních a školili jejich zaměstnankyně a zaměstnance.
V Afghánistánu jsme pokračovali s podporou nejohroženějších lidí v nedostupných oblastech provincií Nangarhár,
Paktíja, Lógar a Chóst, kteří museli opustit domovy kvůli ozbrojenému konfliktu
nebo přírodním katastrofám. Abychom
rodinám zajistili potraviny a adekvátní
přístřeší, poskytovali jsme jim přímou
finanční pomoc a distribuovali základní
domácí potřeby.

Ukrajina šest let od začátku války
Východní Ukrajina prožívala v roce
2019 šestý rok války. Společně s našimi
partnery jsme pokračovali v poskytování humanitární pomoci v Doněcku

a Luhansku na obou stranách frontové
linie. Příjemci naší pomoci jsou zejména
ti, kteří žijí v izolovaných vesnicích
poblíž míst, kde probíhají bojové
střety. Poskytovali jsme přímou finanční
pomoc, díky které si lidé mohli nakoupit
jídlo, uhlí na topení, pokrýt náklady na
lékařskou péči, zajistit opravu poničených domů či zemědělské potřeby.
Zajišťovali jsme také psychosociální
pomoc prostřednictvím pohotovostní
linky a skupinových či individuálních
konzultací.
Reagovali jsme na sucho v Zambii
a Angole a pokračovali jsme v úsilí
o registraci v Jemenu, který sužuje
mnohaletý konflikt, chudoba, rozklad
zdravotnického systému a dalších
základních služeb. Po dvou letech
jsme ukončili práci v Bangladéši,
kde jsme v uprchlických táborech
zajišťovali přístřeší a ochranu nejohroženějších skupin.

„Většinu peněz
utratím za jídlo,
léky a pomůcky,
které jsou velmi
drahé. Můj
důchod je příliš
malý, abych
vše zaplatila.
Pěstuji zeleninu,
chovám kuřata,
abych se uživila.“

Formy
pomoci

Afghánistán

přístup k pitné vodě pro 13 700 osob
zlepšení sanitace pro 1 000 osob

psychosociální podpora a ochrana
pro 8 216 osob

nouzové přístřeší pro 27 713 osob
potřeby pro domácnost pro 16 373 osob
oblečení na zimu pro 4 284 osob
finanční pomoc pro 27 846 osob

potravinová pomoc
a zdroje obživy

Myanmar
zemědělské a zahradnické potřeby nebo hospodářská
zvířata pro zajištění obživy pro 38 951 osob
osvěta v oblasti hygieny pro 11 755 osob
hygienické balíčky pro 12 060 osob
psychosociální podpora a ochrana pro 5 116 dětí

přístřeší
a materiální pomoc

bezpečný přístup ke vzdělání pro 5 264 dětí

Sýrie
883 932 potravinových dávek na osobu na měsíc
podpora zemědělství a obživy pro 9 603 osob
nouzové přístřeší pro 13 639 osob
potřeby pro domácnost a příprava
na zimu pro 15 888 osob
přístup k pitné vodě pro 105 036 osob
zlepšení sanitace pro 395 321 osob
hygienické balíčky pro 92 576 osob
psychosociální pomoc a ochrana pro 29 077 osob
finanční pomoc pro 85 306 osob
příspěvky na zateplení domácnosti
pro 72 809 osob
4 630 osob se zúčastnilo programu
veřejných prací
zlepšení přístupu ke zdravotní péči
pro 60 000 osob
bezpečný přístup ke vzdělání pro 26 437 dětí

pitná voda,
hygiena a sanitace

potřeby pro domácnost a kuchyňské
potřeby pro 41 518 osob
bezpečný přístup k pitné vodě pro 151 600 osob

hygieně a prevenci nemocí pro 66 851 osob

ochrana

finanční
pomoc

hygienické balíčky pro 2 637 osob
64 898 osob získalo přístup k základní zdravotní
péči na námi podporovaných klinikách
34 914 dětí mladších pěti let
testovaných na podvýživu
5 887 osob zaškolených
v rozpoznání akutní podvýživy
léčba akutní podvýživy u 5 849 dětí
do pěti let a těhotných a kojících žen

Irák
bezpečný přístup k pitné vodě pro 18 000 osob

léčba podvýživy
a přístup ke
zdravotní péči

hygienická osvěta pro 864 271 osob
hygienické balíčky pro 15 406 osob
psychosociální podpora a ochrana
pro 50 897 dětí

18 340 dětí navštěvovalo námi opravené školy
bezpečný přístup ke vzdělání pro 50 897 dětí

pro 37 384 osob
hygienické potřeby pro 80 831 osob
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DR Kongo
obživy pro 22 200 osob

osvěta v oblasti hygieny a podpora

finanční pomoc pro 22 302 osob

8 160 poukázek potravinové pomoci
nouzové přístřeší pro 2 580 osob
zajištění tepla pro 1 275 osob
přístup k pitné vodě pro 105 874 osob
zlepšení sanitace pro 26 320 osob
psychosociální podpora, ochrana
a osvěta pro 12 035 osob
2 655 osob obdrželo finanční pomoc nebo
se účastnilo programu veřejných prací
poskytnutí grantů na komunitní
projekty pro 1 885 osob
poukázky na nákup zemědělských
a hygienických potřeb pro 3 270 osob

zvýšení povědomí o správné výživě, zdraví,

zlepšení sanitace pro 165 859 osob

hygienické potřeby pro ženy pro 67 574 osob

Ukrajina

podpora zemědělství a obnovy

nouzové přístřeší pro 35 518 osob
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Angola

Bangladéš

Etiopie

Natalie (75 let) žije v ukrajinské
vesnici Vodjane. Místním
dodáváme pitnou vodu
a poskytujeme jim ﬁnanční
pomoc. Foto: Tereza Hronová
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Humanitární pomoc
ve světě

vzdělání

Zambie
finanční pomoc nebo program pro 5 811 osob
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Odolnost lidí
a výživa
V chudých
komunitách
v Africe
a Asii aktivně
spolupracujeme
s rodinami, které
jsou schopny
v tamních
podmínkách
zajistit dětem
dostatečnou výživu
a podporujeme
sdílení jejich
zkušeností
s ostatními.
Aplikujeme tak
přístup odborně
nazývaný „Positive
Deviance“.

4

země jsou součástí
námi používaného
přístupu „Positive
Deviance“ – Etiopie,
Zambie, DR Kongo
a Myanmar.
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Bojujeme s akutní
podvýživou, kterou trpí
především malé děti
Chronická podvýživa může mít trvalé
následky pro vývoj mozku. V Zambii,
Etiopii a DR Kongo je podvýživou
postiženo kolem 40 % dětí mladších
pěti let. V Myanmaru je to skoro 30 %.
Ve všech těchto zemích se snažíme
podvýživě předcházet, a zároveň ji
i léčit. V Kongu naši místní kolegové
a dobrovolníci pořádají lekce vaření,
které rodinám pomáhají z lokálně
dostupných surovin připravit na živiny
bohatá jídla. V Zambii a Etiopii učíme
dobrovolníky a pracovníky zdravotních
center o podvýživě a oni ji pak řeší
přímo ve svých vesnicích. V Myanmaru
v Rakhinském státě zvyšujeme odolnost
lidí a schopnost se uživit. Od roku 2019
s partnery z Alliance2015 zlepšujeme
zemědělské postupy a výživu v Mali,
aby lidé v oblasti Kayes získali přístup
k většímu množství kvalitních potravin.

V komunitách spolupracujeme s rodinami, které jsou schopné zajistit dětem
dostatečnou výživu. Od těch se pak učí
ostatní. Často stačí i malé změny chování, aby děti byly zdravější. Například přimíchání vajíčka a trochu listové zeleniny
do dětské kaše, aby obsahovala více
bílkovin a železa. Boj s podvýživou stojí
na třech pilířích, které zajišťují, aby byla
pomoc skutečně efektivní. První z nich
je vyvážená strava. Důležité je, aby děti
jedly pravidelně na živiny bohaté potraviny, například oříšky, ryby, zeleninu,
luštěniny a kaše z kukuřice nebo kasavy.
Druhým pilířem je péče o dítě, a to i ze
strany otců, kteří často ovlivňují, které
potraviny se budou pěstovat a nakupovat. V neposlední řadě je důležité,
aby děti neztratily snědené živiny kvůli
průjmu a jiným nemocem. Velkou roli
proto hraje výhradní kojení, hygiena
a dostupnost čisté vody.

5 849

1 045

dětí do pěti let a těhotných
a kojících žen jsme
v Demokratické republice
Kongo pomáhali léčit
z akutní podvýživy.

podvyživených dětí
v Etiopii se během 12 dnů
dostalo na zdravou váhu
(97 % ze všech zapojených
do projektu).

„Teď už umím uvařit
čtyři druhy výživné kaše
pro moje dítě.“

Mutete Chembwete (21)
z vesnice Nawinda v západní
Zambii je matka samoživitelka.
Naši místní kolegové zjistili,
že její rok a půl starý syn trpí
podvýživou, a tak jsme Mutete
nabídli pomoc. Zúčastnila se
dvanáctidenního programu, kde
se učila vařit výživné jídlo a starat
se o dítě. „Všimla jsem si, že můj syn
přibral. Teď už můžu ostatní učit, jak
uvařit dobré jídlo z potravin z vesnice,“
chlubí se. Stala se tak dobrým
příkladem pro ostatní z komunity a šíří
své znalosti dál. Zve sousedy k sobě do
kuchyně, rodiče i děti ochutnávají její jídla,
a pak zkouší recepty doma.
Foto: Člověk v tísni
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V Nepálu organizujeme
školení a diskuse o citlivých
tématech. Pro mnoho lidí je to
první příležitost, kdy o svých
negativních zážitcích mohou
mluvit. Foto: Sajana Shresta

„Všechny dívky by měly chodit pravidelně do školy.
Tento program pro ženy a mladistvé přinese do komunity
pozitivní změny.“
Greeta Sah, 43 let, úřednice
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5 248

Sociální
inkluze
a ochrana
Ekonomické krize,
konﬂikty a přírodní
katastrofy často
nejhůře doléhají na
ty nejohroženější
skupiny obyvatel.
V sociálním
vyloučení se
ocitají sirotci,
ženy vystavené
násilí a bezpráví,
starší lidé, lidé
s postižením,
nemocní, migranti
i chudí. Pomáháme
těm na okraji
společnosti
a učíme je hájit své
zájmy.
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V Nepálu učíme lidi
na venkově chránit
místní ženy
V roce 2015 Nepál zasáhlo silné
zemětřesení. Mnoho rodin z odlehlých
horských vesnic tehdy ztratilo domov.
Zorganizovali jsme pro ně řadu školení a diskusí o bezpečnosti a zdraví,
o genderově motivovaném násilí, sexuálním obtěžování, nucených a dětských
svatbách či o obchodování s lidmi.
Pro mnoho lidí to bylo vůbec poprvé,
kdy o takových věcech mluvili.
Na workshopech lidé probírají konkrétní modelové příklady, aby si problematiku uměli lépe představit. Ve školách,
táborech pro vnitřně vysídlené i ve
vesnicích iniciujeme diskuse s cílem
přijít s návrhy řešení těchto problémů.
Díky zapojení mužů a chlapců se zvýšil

jejich respekt vůči ženám a dívkám.
Ženy získaly větší sebevědomí a mohou
častěji rozhodovat o dění ve vesnicích.
Ty jsou mnohdy velmi odlehlé a je
náročné se sem dostat, proto zde častěji
přetrvávají stereotypy a předsudky.

lidí se zúčastnilo
199 akcí
zaměřených na
posílení ochrany
dívek na jihu
Nepálu.
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dní trvají naše
workshopy
zaměřené proti
dětským svatbám,
obchodu s lidmi či
sexuálnímu násilí.

čelí násilí, jako jsou útoky kyselinou,
obtěžování, znásilnění. Oběti se těžko
dovolávají spravedlnosti. Po svatbě přestávají většinou chodit do školy a starají
se o rodinu a domácnost. Náš projekt
pomáhá vdaným mladistvým dívkám
nabýt potřebné znalosti a respekt. Učí
se číst a psát nebo vyjednávat s muži
o tom, kolik budou mít dětí a kdy.
Workshopy trvají 24 dní. Konaly se
například na střední škole Šrí Sanskrit
v distriktu Rautahat. Zúčastnilo se jich
více než 200 dívek a chlapců. „Na
workshopu jsem se dozvěděl, že menstruace je přirozená. Už nikdy si nebudu
dělat legraci z mé sestry a kamarádek.
Budeme holky podporovat,“ říká Suraj

Kumar ze 7. třídy. Na jihu Nepálu
jsme v roce 2019 školili ve stejném
tématu i 86 úředníků, 99 komunitních
a náboženských vůdců. Dozvěděli se
například o tom, jak důležité je pro
dívky vzdělání. „Díky policii jsem byla
schopná zabránit dětské svatbě v naší
vesnici. Dívčina rodina mě z toho
obviňovala. Věděla jsem, že to prospěje
její budoucnosti i zdraví. Pracovat na
změnách ve společnosti je vždycky
těžké a trvá to dlouho. V komunitě šířím
informace o škodlivých zvycích, jako
jsou dětské svatby a věnný systém. Podporuji vzdělání dívek. To jsem se naučila
na workshopech,“ popisuje Bibha Šarma
z vedení vesnice Yamunamai.

Pomáháme nejvíce utlačovaným dívkám
v Nepálu
Na jihu země pracujeme díky podpoře britské vlády. Pomáháme dívkám,
které byly donucené ke svatbě mezi
12 a 19 lety, přesto, že podle nepálského práva musí být nevěstě více než
20 let. Ženy v oblasti Terai navíc často
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Mnoho dívek v Nepálu nemůže
chodit do školy. Důvodem
bývají svatby v nízkém věku
i těhotenství. Pořádáme pro ně
také kurzy gramotnosti.
Foto: Sajana Shresta
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Dětem v táborech
pomáháme se školou
i zvládat traumata
válečných konﬂiktů
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Vzdělávání
a praktické
dovednosti
Konﬂikty a krize
vždy tvrdě dopadají
na děti a jejich
vzdělávání. Naším
cílem je tento
dopad zmírnit.
Děti podporujeme
nejen ve výuce
a schopnosti učit
se, ale chceme mít
také jistotu, že jsou
v maximální možné
míře chráněné.

47

o tolik procent
méně dětí trpělo
po pětiměsíční
účasti na našich
podpůrných
programech výraznými prosociálními
obtížemi.

24

Azzamovi ze Sýrie je pět let a žije
v táboře pro vysídlené rodiny v severní Sýrii. Byl zraněn při náletu, od té
doby je na vozíčku. V oblasti, kde žije,
nebyly žádné formální školy. Zřídili
jsme zde proto výukové centrum.
Učitelé z centra absolvovali školení
o inkluzivním vzdělávání a Azzamův
strýc říká: „Azzam chodí do školy
každý den a učitelé ho chválí, že
se dobře učí.“ Kromě toho ve škole
Azzam našel přátele.
V rámci našich vzdělávacích programů
zaměřujeme pozornost primárně
na děti. V roce 2019 jsme podpořili
61 700 dětí v Sýrii, Iráku a Myanmaru v jejich cestě za vzděláváním.
2 051 učitelům jsme poskytli finanční
podporu a praktická školení. Námi
podpořené školy v Sýrii zaznamenaly
zlepšení žáků v oblasti čtení, psaní
a matematických dovedností. V Sýrii
se také věnujeme psychosociální podpoře dětí z rodin, které musely kvůli
konfliktu utéct ze svých domovů a žijí
v táborech. Na začátku naší pomoci
mělo 61 % dětí, s nimiž jsme pracovali,
výrazné prosociální obtíže. Po pěti
měsících účasti v našich podpůrných
programech mělo tyto problémy

o 47 % dětí méně. Podpůrných aktivit
se jako facilitátor účastnil i Moataz,
který popisuje, jak se například během
účasti v našich programech změnil
způsob, jakým si děti hrají: „V jejich
hrách se dříve objevovala válka. Teď
když navštívíme tábory a pozorujeme
děti, jak si hrají, tak vidíme, že se jejich
hry proměnily.“

Pracovní příležitosti pro mladé lidi
V zemích, kde pracujeme a v nichž
je vysoká míra nezaměstnanosti, se
snažíme zlepšit úroveň technického odborného vzdělávání. Cílem je
nejen zlepšit kvalitu života mladých
lidí a jejich rodin, ale také jim umožnit, aby našli uplatnění ve své zemi
a nemuseli ji opouštět. Frehiwot
z Etiopie ukončila v osmnácti střední
školu a snila o studiu práv. Do školy
nemohla ale nastoupit, a tak odešla
za prací do Kuvajtu. Po návratu domů
se dozvěděla o odborných kurzech
a naučila se vyrábět boty a další věci
z kůže. „Vydělávám nyní dost peněz?
Zatím ne. Ale život mě naučil, že
občas musíte začít u dna, a je to tak
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Pro Azzama a další děti z tábora
pro vysídlené rodiny jsme
zřídili výukové centrum. Kromě
kurzů matematiky, angličtiny
a arabštiny se zde věnujeme také
psychosociálním a volnočasovým
aktivitám. Foto: Člověk v tísni

61 700
dětí jsme
v roce 2019
podpořili v Sýrii,
Iráku a Myanmaru,
aby mohly
pokračovat ve
vzdělávání.

3 975
studentů z Etiopie
a Kambodži
se zúčastnilo
kurzů v námi
podporovaných
centrech
odborného
vzdělávání.
v pořádku, protože jedině odtud lze
postupovat vzhůru. Kdo ví, třeba si
jednou otevřu svůj vlastní podnik,
možností je nespočet!“ říká jednatřicetiletá Frehiwot.
Na základě podpory spolupráce mezi
centry odborného vzdělávání a soukromými společnostmi v příslušných
odvětvích, jako jsou například koželužství, kovářské dílny, elektromechanika
a tak dále, posilujeme dovednosti
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potenciálních zaměstnanců v souladu
s poptávkou zaměstnavatelů. Tento
přístup odborného vzdělávání založený na poptávce napomáhá zlepšit
pracovní příležitosti, snížit nezaměstnanost a posílit hospodářský růst země.
V roce 2019 jsme podpořili 3 975 studentů a 222 učitelů z 10 odborných
škol a středisek odborného vzdělávání
v Etiopii, Arménii a Kambodži.

zahraničí | humanitární pomoc a rozvoj | vzdělávání a praktické dovednosti

Co přinesl
rok 2019?

Podporujeme rodiny
ve východní Evropě,
aby využívaly ekologické
zdroje energie

Člověk v tísni – Výroční zpráva
obsah
úvodní slovo ředitele
zahraniční působení v roce 2019

1

2

humanitární a rozvojová pomoc
úvodní slovo / naši zaměstnanci
příjemci pomoci
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
úvodní slovo / advokační aktivity
naše činnost v roce 2019
přímá pomoc perzekvovaným
podpora občanské společnosti
advokační aktivity na podporu lidských práv

působení v České republice v roce 2019

3

4

vzdělávání a osvěta
úvodní slova / Jeden svět
naše podpora škol a učitelů
Varianty
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Jeden svět na školách
Jeden svět

Udržitelná
obživa
a životní
prostředí
Se zpřístupněním
trhů
s obnovitelnými
zdroji energie
máme více
než desetileté
zkušenosti
například
v Mongolsku,
Kambodži,
na Filipínách,
v Iráku či v Zambii.

Nejvíce energie v Evropě se spotřebovává v energeticky neúsporných
budovách. Účty za energie jsou
vysoké, stejně tak i emise skleníkových plynů. Kvalita vzduchu je špatná
i uvnitř domů, což přináší zdravotní
problémy. V těch nejméně úsporných
domech často žijí rodiny, které ve
snaze ušetřit používají nekvalitní paliva.
Tím přispívají k většímu znečištění
ovzduší. Jedno z nejvíce znečištěných
ovzduší na světě je na Balkáně. V Bosně
a Hercegovině se proto snažíme lidem

s nižšími příjmy zpřístupnit „zelené“
půjčky, díky kterým si mohou zrenovovat své domy nebo postavit nové,
energeticky šetrné.
Naším cílem je zlepšit zdravotní stav
a finanční situaci domácností s nízkými příjmy a zároveň snížit znečištění
ovzduší a emise skleníkových plynů.
V roce 2019 jsme se zapojili do projektu, který lidem přináší informace
o výhodách energeticky šetrných
domů v celkem dvanácti zemích včetně České republiky, Gruzie, Ukrajiny

naši dárci
úvodní slovo / naši dárci
naši dárci
poděkování
struktura organizace

6

finanční zpráva

Odlesňování
a urbanizace
negativně ovlivňují
možnosti obživy lidí
po celém světě.

1,3

miliardy lidí
po celém světě
nemá přístup
k elektřině.
2,7 miliardy lidí
pak nemá přístup
k moderním
palivům, která by
mohli využívat na
vaření a topení.

lidí se v roce
2019 zúčastnilo
našich školení
v udržitelném
nakládání
s vodou v krajině
a přírodními zdroji.

Zemědělci se často potýkají
s úbytkem úrodné půdy
v důsledku odlesňování a eroze.
Foto: Melikte Tadesse
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Spolu s místními
obyvateli a odborníky studujeme
vývoj v krajině či
městech, analyzujeme stávající nebo
budoucí hrozby
a stav životního
prostředí.

Analýza krajiny

2 285

sociální práce a poradenství
úvodní slovo / kdo jsme
kdo jsme
spolupráce se samosprávami
podpora dětí
podpora rodin

5

Zlepšujeme
možnosti obživy
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Vedle technických
řešení je třeba
zohlednit vlastnická, uživatelská,
rozhodovací nebo
tradiční práva
různých příjemců
a začlenit je do
dlouhodobého
plánování.

V rámci naší pomoci šíříme osvětu
a zajišťujeme
vzdělávání v této
oblasti. Zároveň
zohledňujeme
možnosti úřadů
a techniků místní
lidi podporovat.

Participativní
plánování

Osvěta
a školení

Pomáháme lidem
zavádět účinná
technická opatření a hledáme
inovativní řešení,
která pomohou
zmírňovat nebo
předcházet možným problémům
v budoucnosti.

Technická podpora
a inovace

Jak zlepšit živobytí lidí
a zdraví krajiny kolem nich?

či Řecka. Vytvořili jsme pro každou
zemi příručku, která je přizpůsobena
lokálním podmínkám. Ta na jedné
straně bankám a stavitelům přibližuje výhody investice do „zeleného
bydlení“, ale především přináší pravidla
pro měření kvality tam, kde doposud
chyběla. Tím, že stanovíme kritéria,
podle kterých lze posoudit, zda je
stavba „zelená“, snižujeme rizika
investorů a pomáháme zlepšit systém
dostupných půjček.
Cílem projektu je do května 2021 snížit
emise oxidu uhličitého o 7 000 tun,
iniciovat vytvoření celkem 24 druhů
zelených půjček a hypoték a výstavbu
1 800 zelených rezidenčních domů.

Krajina odolnější proti změně klimatu
a lepší možnosti obživy
Místo a půda, kde lidé žijí a hospodaří,
zásadně ovlivňují jejich možnosti obživy.
V celosvětovém měřítku se zvyšuje míra
odlesňování i urbanizace, a klimatická
změna jejich dopady ještě více prohlubuje. V oblastech, kde se ztrácí úrodná zem
v důsledku odlesňování či eroze půdy,
mají zemědělci čím dál větší problém
uživit sebe a svou rodinu. Rovněž život
v chudých městských čtvrtích přináší
problémy a rizika, která ohrožují živobytí
rodin. V zemích, jako je Etiopie, Angola,
Kambodža nebo Mongolsko, proto
pomáháme lidem vyrovnat se s dopady
klimatické změny a přizpůsobit se jí.
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V rámci naší práce propojujeme
politiky s těmi nejohroženějšími
lidmi, kteří se tak mohou aktivně
podílet na systematickém
procesu sociálního začleňování.
Foto: AREAP

„Zaměstnavatelé nejsou připraveni nabídnout práci lidem
se zdravotním postižením a Romům. Já měla štěstí.
Šiji ekologické tašky a vytvářím smyslové knihy pro děti.
Jsme hrdí na to, že lidé mají rádi naši práci.“
Svetlana, která našla práci v organizaci AREAP.
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Dobré
vládnutí
Zasazujeme se
například o aktivní
zapojení občanů
do rozhodování
na lokální
úrovni. Snažíme
se o efektivní
spolupráci
obyvatel, státní
správy a místní
samosprávy, která
je klíčová pro
stabilizaci a rozvoj
dané země.
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ústavy a postavit se na vlastní nohy.
Také se podařilo snížit počet dětí žijících v uzavřených sociálních ústavech
poté, co rodiny získaly podporu ze
strany komunitních služeb, a vybavit
řadu vzdělávacích institucí tak, aby byly
přístupné i pro lidi s různým typem
postižení. Oblasti, v nichž k těmto změnám došlo, také začaly finančně přispívat na sociální služby, které poskytují
nevládní organizace a začaly zakládat
své vlastní služby sociální péče, které
zde dřív chyběly.
Díky komunitnímu plánování se nám
již kromě České republiky a Moldavska
podařilo také v Gruzii a Kosovu
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Při práci v Moldavsku
vycházíme z dlouholetých
zkušeností z působení v ČR
V Moldavsku jsme se věnovali sociálnímu začleňování, při kterém dlouhodobě
využíváme metodu tzv. komunitního
plánování sociálních služeb, v rámci
něhož se snažíme propojit všechny
zúčastněné strany. Kromě samotných
uživatelů a poskytovatelů těchto služeb
oslovujeme také nevládní organizace,
místní orgány a vládní agentury, aby
se mohly efektivně zapojit do problematiky týkající se sociálního začlenění.
Díky tomuto přístupu propojujeme
na jedné straně ty nejohroženější lidi,
kteří se tak mohou aktivně spolupodílet
na systematickém procesu sociálního
začleňování spolu s poskytovateli
sociální péče a na druhé straně politiky,

kteří mají rozhodovací pravomoci.
Přístup komunitního plánování, který
jednotlivé aktéry propojuje, tak zároveň
zajišťuje, že k potřebám a zájmům těch
nejohroženějších lidí je přistupováno
transparentně a problémy jsou řešeny
systematicky.
S tématem sociálního začleňování
máme dvacetiletou zkušenost z České
republiky, kde jsme poprvé tento
přístup využili. Původně britský model
jsme uzpůsobili českému kontextu
a stejně tak jsme postupovali v Moldavsku, kde se nám v roce 2019 podařilo
ve čtyřech okresech vytvořit interaktivní mapy a databáze sociálních služeb
či zvýšit počet lidí, kteří mohli opustit
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Sociální
začleňování

například účinně upravit politiku
financování služeb tak, aby byly řešeny
ty nejnaléhavější problémy a pomoc
se dostala i těm nejzranitelnějším
lidem. Také se nám podařilo zapojit do
problematiky sociálně vyloučených
lidí instituce a aktéry z různých sfér,
vybudovat důvěru a umožnit spolupráci
mezi těmi, kterých se problém dotýká,
ať už na osobní či politické úrovni.
Také jsme ve vybraných oblastech
v těchto zemích pomohli zlepšit
stávající systém služeb, který reaguje
na aktuální potřeby a problémy, což
vede ke zlepšení situace bez dalších
finančních investic.

lidé využívající sociální služby

V rámci naší
snahy o sociální
začleňování se
snažíme pracovat
se všemi aktéry,
které mohou mít
na celkovou situaci
pozitivní vliv.

veřejnost
vládní agentury
organizace občanské společnosti

místní autority

poskytovatelé sociálních služeb

Sociální začleňování
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Poskytli jsme přímou pomoc
83 obhájcům a obhájkyním lidských práv
a jejich rodinám.
Zajistili jsme urgentní relokaci 35 lidem,
kteří se kvůli svému aktivismu ocitli
v bezprostředním nebezpečí.
Zajistili jsme právní asistenci 451 lidem,
kteří byli neprávem perzekvováni či zatčeni.

San José, Kostarika: Pochod
solidarity s nikaragujskými uprchlíky.
Foto: Ezequiel Becerra
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Můžeme, anebo také nemusíme
– pro nás samozřejmost,
pro jiné stále ještě sen
V roce 2019 jsme společně slavili 30. výročí listopadových událostí
roku 1989. A hlavně následující léta svobody a demokracie v Československu a České republice. Vím, že stále je co vylepšovat
a existují oblasti našeho života i systému, které nejsou dokonalé.
Zdá se mi ale, že někdy až příliš snadno zapomínáme a za samozřejmé považujeme i to, o čem se nám před třiceti lety jen snilo:
Můžeme říkat, co si myslíme. Můžeme podporovat, v co věříme.
Můžeme se hájit u nezávislých soudů. Můžeme vycestovat
a svobodně se vrátit. Můžeme volit a být zvoleni. Anebo také
nemusíme. A to všechno, aniž by hrozilo něco nám nebo našim
blízkým.
Na světě je ale stále spousta míst, kde to neplatí. Člověk v tísni
nezapomíná a podporuje místní aktivisty a skupiny, kteří se v zemích
s represivními režimy potýkají s perzekucemi, pronásledováním,
šikanou či jsou vězněni právě kvůli svým názorům nebo aktivitám.
Pracujeme v tvrdých diktaturách i transformujících se zemích,
kde se zkušenost s přechodem k demokracii v některých aspektech
podobá té české.
Ač svými programy jen pomáháme místní občanské společnosti,
lidskoprávním aktivistům, novinářům a právníkům bojovat za (svá)
základní lidská práva, která se jejich vlády zavázaly dodržovat
v rámci mezinárodních smluv a konvencí, není naše činnost všem
po vůli. V roce 2019 jsme byli zařazeni na seznam nežádoucích
organizací v Rusku. Podpora, které se nám v této souvislosti dostalo
doma, od občanů i většiny politické reprezentace, ale i ze zahraničí,
byla neuvěřitelná. Moc za ni všem děkujeme. Je povzbuzující –
protože potvrzuje, že co děláme, dává smysl a má širokou podporu.
A také zavazující – pro organizaci i každého z nás osobně.
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Veronika Mítková
ředitelka Centra pro lidská práva a demokracii
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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 2019 jsme mimo jiné uspořádali tyto akce:

FESTIVAL
JEDEN SVĚT
V BRUSELU

ÁZERBÁJDŽÁN:
SKUTEČNÁ REFORMA,
NEBO DOLAĎOVÁNÍ
STATU QUO?

FINDING PHONG –
PŘÍBĚH VIETNAMSKÉ
TRANS ŽENY

VAMOS EN CORTO –
FESTIVAL KRÁTKÝCH
FILMŮ V CARACASU

KUBÁNSKÝ
VEČER

35

Festival dokumentárních filmů o lidských
právech Jeden svět pořádáme nejen v Praze
a více než 30 dalších městech České republiky, ale tradičně také v Bruselu, centru
Evropské unie. Celkem 11 projekcí a diskusí
s experty, filmaři a lidskoprávními aktivisty umožnilo upozornit na důležitá aktuální
témata týkající se lidských práv ve světě.
Ve spolupráci s Helsinskou nadací pro lidská práva
jsme uspořádali debatu na největší evropské
lidskoprávní konferenci HDIM pořádané Organizací pro bezpečnost a spolupráci v Evropě.
Čtyři řečníci z Baku a Varšavy probírali příležitosti
a výzvy ázerbájdžánského reformního procesu.
Ve spolupráci s Prague Pride jsme zorganizovali českou premiéru vietnamského dokumentu Finding Phong o trans ženě, která
v konzervativní společnosti bojuje za nalezení
svého pravého já. Po projekci následovala
diskuse s producentem Geraldem Hermanem
a protagonistkou Le Anh Phong o LGBT+
lidech ve Vietnamu a v jihovýchodní Asii.
V průběhu několika dní se na veřejných prostranstvích Caracasu promítlo 10 filmů zaměřených na
problémy, které sužují tamější obyvatele. Raritou
tohoto festivalu je, že všechny promítnuté filmy
vytvořili mladí lidé dospívající právě v těchto
problematických čtvrtích, kteří tak skrze filmové
vyprávění upozornili na dění ve svém okolí.
Kubánští novináři představili v Praze
v rámci doprovodného programu festivalu Jeden svět své projekty, fotografie
a videoreportáže a promluvili o tom, jakým
překážkám čelí pod dohledem komunistické strany tamní nezávislá média.
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Na UkrajiněNa
jsme
Ukrajině jsme
v září 2019 podpořili
v září 2019 podpořili
rozjezd nezávislého
rozjezd nezávislého
mediálního mediálního
projektu projektu
Graty, kterýGraty,
má který má
v současné vdobě
současné
kolemdobě kolem

12 12

příběhů mladých
příběhů mladých
vojáků, kteřívojáků,
si
kteří si
prošli povinnou
prošli povinnou
vojenskou službou
vojenskou službou
mezinárodně
mezinárodně
neuznanéhoneuznaného
státu.
státu.

217 217

čtenářů týdně.
čtenářů týdně.

lidem.

68 68

lidem.

aktivistkám aktivistkám
a novinářkám.
a novinářkám.

V Arménii jsme
V Arménii jsme
ve spolupráci
ve spolupráci
s českými s českými
veřejnoprávními
veřejnoprávními
médii
médii
poskytli školení
poskytli školení

V Libyi jsmeV Libyi jsme
pomohli pomohli

72 72

Latinská Amerika
Latinská Amerika
granty dle témat
granty dle témat
Obrana základních
Obrana
lidských
základních
práv alidských
svobod práv
15a svobod 15
Práva žen a LGBT+
Práva 18
žen a LGBT+ 18
Podpora indiánů,
Podpora
farmářů
indiánů,
a environmentalistů
farmářů a environmentalistů
14
14
Nezávislá média
Nezávislá
a digitální
média
projekty
a digitální
7 projekty 7
Artivismus a občanská
Artivismus
angažovanost
a občanská angažovanost
27
27

33

33

V Ekvádoru pomáháme
V Ekvádoru pomáháme
chránit kolektivní
chránit
právakolektivní práva
původních obyvatel,
původních obyvatel,
hájíme indiánská
hájíme
teritoria
indiánská teritoria
a práva žen. a práva žen.
Námi podporované
Námimístní
podporované místní
organizace tak vorganizace
roce
tak v roce
2019 pomohly více
2019než
pomohly více než

670 670
lidem.

lidem.
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práva | naše
| lidská
činnost
právav| roce
naše2019
činnost v roce 2019

lidem ve východní
lidem ve východní
Evropě a Střední
Evropě
Asii.
a Střední Asii.

Ve Střední Asii
Ve Střední Asii
jsme poskytli
jsme poskytli
psychosociální
psychosociální
pomoc
pomoc

1 6621 662

obětem policejního
obětem policejního
násilí a mučení.násilí a mučení.

R&R program
R&R program
(Rehabilitace(Rehabilitace
a Relokace) apomohl
Relokace) pomohl

15 000
15 000 118118

Ve Venezuele jsme
Ve Venezuele jsme
poskytli školeníposkytli
v oblastiškolení v oblasti
nenásilí, kulturynenásilí,
míru kultury míru
a lidských práv a lidských práv

V Nikaragui jsme
V Nikaragui
poskytli jsme poskytli
psychologickoupsychologickou
pomoc
pomoc
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V PodněstříV Podněstří
(Moldavsku)(Moldavsku)
jsme
jsme
přispěli k vydání
přispěli k vydání

aktivistům, aktivistům,
novinářům novinářům
a členům LGBT+
a členům LGBT+
komunity. komunity.

15 15

V Egyptě jsme
V Egyptě jsme
podpořili právníky,
podpořili právníky,
kteří poskytli
kteří poskytli
asistenci asistenci

370370

mediálním odborníkům,
mediálním odborníkům,
politikům a politikům
novinářům,
a novinářům,
které má pomoci
které má pomoci
Ve Vietnamu
Ve Vietnamu
k demokratizaci
k demokratizaci
jsme podpořili
jsme podpořili
a nezávislosti
a nezávislosti
arménskýcharménských
veřejnoprávních
veřejnoprávních
médií.
médií.

10 10

místních místních
lidskoprávních
lidskoprávních
iniciativ. iniciativ.

lidem, jejichž
lidem,
právajejichž práva
byla porušována.
byla porušována.
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Oleksandr strávil
pět let v ruském vězení.
Pomáhali jsme mu na
něj zapomenout
Ve spolupráci s týmem zkušených psychoterapeutů zajišťujeme profesionální
rehabilitace, které jim pomáhají naučit
se zvládat stres.
Individuální psychosociální program
v Praze poskytuje vybrané osobě
psychoterapii, návštěvu lékaře, léčebné
procedury a nabízí i různé kulturní
a sportovní aktivity. Jedním z účastníků takové rehabilitace byl Oleksandr
Kolčenko, kterého zatkli krátce po anexi
Krymu. V ruském vězení pak strávil pět
let a spolu s Olehem Sencovem byl
propuštěn v rámci zářijové výměny
vězňů.
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Jak a komu
pomáháme?

Poskytujeme tuto podporu
Právní pomoc

Věříme, že
každý člověk má
právo svobodně
rozhodovat
o svém životě
a že lidé, kteří
toto právo hájí,
si zaslouží naši
podporu.

81
Relokace

533

19
85
Psychologická pomoc

313
Přímá pomoc perzekvovaným

200

15

Političtí vězni a jejich rodiny

102
83

Politicky perzekvovaní (státními i nestátními aktéry)

Obhájci lidských práv

Zatímco individuální program je delší
a založený na osobních potřebách
jedince, skupinová rehabilitace se za
přítomnosti dvou psychoterapeutů
soustředí i na vzájemnou podporu
účastníků.

EYE on CUBA
Prostřednictvím sítě EYE on CUBA už
sedm let systematicky monitorujeme
porušování lidských práv na Kubě. Politicky motivované perzekuce, svévolná
zadržení nebo šikanu zaznamenávají
členové sítě, kteří postiženým lidem
následně poskytují právní, psychologickou i materiální pomoc.

let již působíme
na Kubě.
Dva měsíce po propuštění
z ruského vězení přijel
Oleksandr Kolčenko do Prahy
na psychosociální rehabilitační
program ČvT.
Foto: Michaela Danelová /
irozhlas.cz
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Neodkladná lékařská péče
Materiální pomoc

22
36

35

37

SOS Venezuela
V červnu 2019 jsme otevřeli sbírku
SOS Venezuela na pomoc lidem, které
silně postihla prohlubující se humanitární krize ve Venezuele. Nedostatek
potravin, léků i vody nejvíce ohrožuje
malé děti, seniory, chronicky nemocné či chudé. Školství a zdravotnictví
selhává důsledkem špatného řízení
státu. Přístup ke vzdělání je obzvlášť
problematický pro děti ze sociálně
vyloučených čtvrtí. Děti často hladoví
a nemají energii ani důvod do školy jít.
Rozhodli jsme se sbírku využít k poskytnutí obědů ve škole nacházející se
v extrémně chudé části Caracasu, čímž
přispějeme k tomu, aby se více než
400 dětí vzdělávalo a zároveň jim tak
zajistíme alespoň jedno jídlo denně.
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Rituál věnovaný indiánům,
kteří zahynuli v průběhu
protestů v roce 2019.
Foto: Lucia Argüellová

obsah
úvodní slovo ředitele
zahraniční působení v roce 2019

1

2

humanitární a rozvojová pomoc
úvodní slovo / naši zaměstnanci
příjemci pomoci
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
úvodní slovo / advokační aktivity
naše činnost v roce 2019
přímá pomoc perzekvovaným
podpora občanské společnosti
advokační aktivity na podporu lidských práv

působení v České republice v roce 2019

3

4

vzdělávání a osvěta
úvodní slova / Jeden svět
naše podpora škol a učitelů
Varianty
migrace
Jeden svět na školách
Jeden svět

Podpora
občanské
společnosti
Podporujeme
nezávislé iniciativy,
aktivisty, novináře
a právníky.
Snažíme se jim
pomoci v jejich
profesním rozvoji
a při realizaci
lidskoprávních
aktivit.

sociální práce a poradenství
úvodní slovo / kdo jsme
kdo jsme
spolupráce se samosprávami
podpora dětí
podpora rodin

5

naši dárci
úvodní slovo / naši dárci
naši dárci
poděkování
struktura organizace

6

finanční zpráva

V Ekvádoru podporujeme
prosazování kolektivních
práv původních obyvatel
Vnímáme občanskou angažovanost
jako pilíř svobodné a demokratické
společnosti. Podporujeme proto nezávislé organizace a iniciativy, snažíme se
jim pomoci v jejich profesním rozvoji
a usnadnit realizaci jejich lidskoprávních aktivit.

Podpora domorodých obyvatel
Ekvádoru
Podporujeme občanské iniciativy,
jejichž cílem je hájit a prosazovat
kolektivní práva původních obyvatel Ekvádoru. Naše granty pomohly
malým organizacím i větším indiánským

38

hnutím pracovat na případech kriminalizovaných domorodých vůdců,
přispívat k obraně území ničených
těžebními projekty, organizovat aktivity na podporu mezikulturního dialogu.
Současně organizujeme setkání,
kde členové z různých domorodých
komunit mají možnost diskutovat
a společně formulovat advokační
strategie vůči místním a národním
orgánům.
V roce 2019 jsme zorganizovali kurz
fotožurnalistiky pro zástupce kečuánských organizací, který spojil etnické
skupiny Saraguro, Kitu Kara, Salasaca,
Otavalo, Cañari, Puruha a Kayambi.
Podpořili jsme také místní produkci
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„Zadržely mě
islamistické milice.
Během výslechu
jsem byl donucen
otevřít svůj mobil,
jestli tam nemám
něco ‚závadného‘.
Jenže nic nenašli.
Byl jsem totiž na
školení Člověka
v tísni, kde jsem
se naučil chránit
citlivé informace.
Možná mi to
zachránilo život.“

společnost, a podporujeme aktivní
občanství na místní úrovni.

krátkého dokumentárního filmu
Mama, Soy campo Soy ciudad, který
zachycuje spojení mezi domorodými
lidmi, přírodou, zemí a vodou.

Projekt Graty
Občanská společnost v Libyi
Pomáháme místním aktivistům, novinářům a novinářkám i členům LGBT+
komunity. Podporujeme svobodu
slova a tisku, ženská práva a práva
menšin. Organizujeme školení digitální
bezpečnosti, díky nimž se aktivisté
naučí bezpečně a zodpovědně nakládat
s citlivými informacemi ve svých
telefonech a počítačích. Přispíváme
k tomu, aby v Libyi nezanikla občanská

Podpořili jsme vytvoření nezávislé
mediální platformy zaměřené na novinářský monitoring probíhajících reforem
soudnictví, policie, armády a porušování lidských práv v kontextu mezinárodního ozbrojeného konfliktu na území
Ukrajiny. Mediální projekt Graty (Mříže)
vznikl symbolicky 7. září 2019, v den,
kdy byl na Ukrajinu vrácen vězněný
režisér Oleh Sencov. Graty se soustřeďuje na soudní žurnalistiku a v současnosti má kolem 15 000 unikátních
čtenářů týdně.

účastník školení

Spolupracovali jsme s 2

Naše aktivity
v roce 2019
Díky studijním
cestám a stážím
mají zástupci
občanské
společnosti
možnost posilovat
své schopnosti
a srovnat své
zkušenosti.

Nezávislí aktivisté

2 193

Novináři

1 918

234

(Lidskoprávní) právníci

41

Pro naše partnery jsme v roce 2019 připravili tyto aktivity

Studijní cesty
a stáže

Semináře
a školení

Malé granty
na rozjezd projektů

(počet účastníků)

(počet účastníků)

(počet grantů)

77
39

193 představiteli nezávislé občanské společnosti

Novináři 34
Právníci 2
Aktivisté 41

756

Novináři 138
Právníci 27
Aktivisté 591

173
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Právníci 15
Aktivisté 105
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„Krym za odlivu“
připomněl
páté výročí
ruské anexe

Advokační
aktivity
V rámci našich
aktivit na poli
lidských práv
usilujeme o zvýšení
povědomí české
i mezinárodní
společnosti
o problémech
v zemích
s represivními
režimy. Chceme
tak získat širokou
podporu pro místní
demokratická
hnutí.

V roce 2019 uběhlo pět let od
ruské anexe ukrajinského Krymu.
Toto smutné výročí připomněl
rozsáhlý projekt Krym za odlivu,
který zahrnul výstavu a divadelní
představení krymských umělců
tvořících v exilu, diskuse
s krymskotatarskými aktivisty,
experty a novináři či projekce
ﬁlmů.
Svou tvorbu v Praze představili
vizuální umělci Maria Kulikovska
a Vitalij Fomenko. Oba pocházejí
z poloostrova Krym, který byli po
anexi v roce 2014 nuceni opustit.
V současné době žijí v Kyjevě
a téma ztráty domova se výrazně
promítá do jejich tvorby.
V exilu tvoří rovněž divadelníci,
kteří v Praze vystoupili
s dokumentární performancí
Tráva prorůstá zemí, která
reﬂektuje život na Krymu po ruské
okupaci poloostrova (viz foto).

Cenu Homo Homini získal
obhájce z Tádžikistánu
Buzurgmehr Jorov

28

let vězení – na
takovou dobu byl
v Tádžikistánu
odsouzen obhájce
Buzurgmehr Jorov,
držitel ceny
Homo Homini
za rok 2019.
Foto: Vesna Evans

41

Buzurgmehr Jorov si ocenění Homo
Homini za rok 2019 zasloužil za zvláštní
odvahu a odhodlání hájit základní
lidská práva a zajistit spravedlivé soudní
řízení pro všechny občany Tádžikistánu.
Jorov dlouhodobě zastupoval politicky pronásledované, které se jiní hájit
neodvážili. Kvůli tomu, že dělal svou
práci, přišel prosperující právník nejen
o majetek, ale i o vlastní svobodu.

českým občanům, aktivistům, politikům
i organizaci Člověk v tísni za dlouholetou podporu a snahu vynaloženou
k propuštění ukrajinských politických
vězňů. Zároveň ale upozornil na to,
že řada dalších je stále ve vězení a že
je důležité o nich mluvit a zasazovat
se za propuštění nevinných.

Dopis od bratra
Obhajoba opozice
V roce 2015 se jako jeden z mála
rozhodl obhajovat 13 členů opoziční
Strany islámské obrody. V den, kdy
vláda označila stranu za teroristickou
organizaci, vtrhla policie bez povolení
k prohlídce do jeho domu i do jeho
kanceláře. Jorov byl obviněn ze „vzbuzování národního, rasového, místního
nebo náboženského nepřátelství
a extremismu“. Dohromady byl odsouzen k 28 rokům vězení.

Cenu předal Oleh Sencov
Cenu Homo Homini předal ukrajinský
filmový režisér, bývalý politický vězeň
a držitel Sacharovovy ceny Oleh
Sencov. Ve svém proslovu poděkoval

Cenu za svého bratra převzal právník
Džamšed Jorov, který také přečetl krátkou zprávu, kterou se podařilo bratrovi
z vězení poslat: „Vážení přátelé, zpráva
o ceně Homo Homini byla nečekaná
a radostná. Když jsem se o tom dozvěděl, upřímně jsem se radoval nejen
já, ale spolu se mnou také mnozí další
vězni v naší věznici. Dává nám to naději,
že oběti, které jsme přinesli pro demokracii a právní stát, nejsou zapomenuty.
Vaše podpora, porozumění a uznání mi
dodávají sílu a jistotu, že spravedlnost
přece zvítězí. Ničeho nelituji. Vše, co
jsem dělal, dělal jsem pro spravedlnost
a zákon.“
Předávání ceny Homo Homini každoročně zahajuje festival dokumentárních
filmů o lidských právech Jeden svět.
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naši dárci
poděkování
struktura organizace
finanční zpráva

Filmový festival
Jeden svět

Nejdek
Karlovy Vary
Sokolov
Ostrov
Chodov
Žlutice
Valeč
Rotava
Kraslice

Kladno
Beroun
Králův Dvůr
Buštěhrad
Zákolany

Liberecký kraj
Praha
celá Praha

Ústecký kraj
Ústí nad Labem
Bílina
Chomutov

Programy
sociální integrace

Liberec
Hrádek nad Nisou
Frýdlantsko (Frýdlantský výběžek)
Ralsko
Jablonec nad Nisou

Mobilní poradenství
Rožnov pod Radhoštěm,
Vsetín *
Valašské Meziříčí *
(* obě pouze
terénní formou)

Olomoucký kraj
Olomouc
Přerov
Prostějov
Hranice
Jeseník
Kojetín
Lipník nad Bečvou

Jeden svět na školách
(Počty zapojených škol
a dalších institucí do programu)
Celkem ČR

3 731

Hlavní město Praha 596
Jihočeský kraj 255
Jihomoravský kraj 392
Karlovarský kraj 90
Královéhradecký kraj 198
Liberecký kraj 158
Moravskoslezský kraj 353
Olomoucký kraj 206
Pardubický kraj 203
Plzeňský kraj 157
Středočeský kraj 470
Ústecký kraj 241
Vysočina kraj 193
Zlínský kraj 219

Plzeňský kraj
Plzeň
Rokycany
Klatovy
Domažlice
Horšovský Týn
Stříbro
Tachov
Nýřany
Stod
Sušice
Přeštice
České Budějovice, Český Krumlov, Sušice,
Tábor, Benešov, Plzeň, Kladno, Karlovy Vary,
Děčín, Louny, Ústí nad Labem, Praha

Ostrava, Opava, Olomouc, Vsetín, Třinec, Rožnov pod Radhoštěm, Zlín, Boskovice, Polička, Brno,
Znojmo, Uherské Hradiště, Třebíč, Pelhřimov, Tišnov, Ústí nad Orlicí, Pardubice, Hradec Králové,
Police nad Metují, Jablonec nad Nisou, Liberec, Havlíčkův Brod, Nymburk, Mladá Boleslav
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působení v České republice v roce 2019

3 vzdělávání a osvěta

úvodní slova / Jeden svět
naše podpora škol a učitelů
Varianty
migrace
Jeden svět na školách
Jeden svět
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6

finanční zpráva

Přes 130 000 diváků a divaček
navštívilo ﬁlmový festival Jeden svět.
Téměř 40 000 žáků se zapojilo
do projektů v rámci Světové školy.

660 lidí navštívilo některou z akcí
programu Migrace.

Spolu se studenty jsme v předvečer Dne památky obětí komunistického režimu symbolicky osvítili
pražskou oboru Hvězda 60 lampiony se jmény politických vězňů, jejichž osudy byly zpracovány v rámci
Příběhů bezpráví. Praha, červen 2019. Foto: Vojtěch Heřmánek

Portál JSNS.CZ využívalo
téměř 4 000 škol. Za rok
zde bylo spuštěno bezmála
70 000 vzdělávacích lekcí.
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Jde nám
o otevřenost
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pro každého
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naše podpora škol a učitelů
Varianty
migrace
Jeden svět na školách
Jeden svět

Jeden
svět 2019:
Hledáme,
co nás spojuje

Jeden svět v roce 2019 vstoupil do druhé dekády své existence. Jako každý rok
jsme promítli více než stovku dokumentů z celého světa zachycujících jedinečné
příběhy. Filmy, které promítáme, vypráví o osudech lidí, kteří jsou od nás vzdáleni,
ale díky síle filmového obrazu se nám přibližují, a prožíváme tak jejich životní
dramata téměř na vlastní kůži. Podobná intenzivní filmová setkání nám mohou
pomoci opustit zažité stereotypy a překonat zdánlivou vzdálenost k lidem jiných
kultur, jiného vyznání a jiných jazyků. Právě o překonávání vzdáleností pojednávalo také téma Jednoho světa – „Bezpečná blízkost“. Nemine dne, abychom
neslyšeli o tom, že „my“ jsme zastánci těch dobrých a správných hodnot a oproti
nám stojí „oni“ s pokřiveným, nesprávným viděním světa. Mediálně nadužívané
slovní spojení „rozdělená společnost“ pak jen podporuje pocit, že už si vlastně
navzájem nemáme co říct, že „my“ si s „nimi“ prostě už nerozumíme. Ze společnosti se vytrácí nejenom schopnost vést konstruktivní dialog, ale také vzájemná
solidarita. Proto jsme se rozhodli podívat se na téma rozdělené společnosti z té
opačné stránky a zeptali jsme se – co máme všichni společného? Odpovídá na to
117 filmových pozorování a příběhů, které Jeden svět přinesl do 36 českých měst
a Bruselu a také po celý rok na stránkách www.promitejity.cz.

Tomáš Habart, ředitel Vzdělávacího programu Varianty
Ondřej Kamenický, ředitel festivalu Jeden svět

Připomínáme
příběhy těch,
kteří zažili
komunistické
bezpráví
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V roce 2019 jsme si, stejně jako celá společnost, připomněli 30 let od klíčového milníku
naší moderní historie. Významné výročí jsme v našem vzdělávacím programu Varianty
oslavili několika novými metodickými publikacemi, které pomáhají pedagogům rozvíjet
u žáků demokratické hodnoty, kritické myšlení a odpovědný občanský přístup – ať již
k nejbližšímu okolí, nebo k tomu, co se děje na druhém konci planety. V dnešní době
rychlých proměn jsou tyto dovednosti klíčové pro porozumění světu i pro odolnost vůči
slibům jednoduchých řešení. Rozšířili jsme řady Světových škol, které začleňují globální
témata do výuky a vedou své žáky k aktivnímu zájmu o svou komunitu.
Zároveň jsme i nadále přispívali k tomu, aby české školy uměly naplňovat individuální
potřeby dětí a snižovaly nerovnosti plynoucí z jejich rodinného zázemí. Zvláštní péči
jsme věnovali asistentům pedagoga, jejichž počty ve školách rostou a jejichž státem
garantované podmínky neodpovídají zásadní roli, kterou mají. Zaměřili jsme se i na posilování spolupráce mezi rodinami a školou – námi iniciovaných školních akcí se zúčastnily
téměř dvě tisícovky rodičů. Vytváření těchto platforem, společně se vzděláváním pedagogů v dovednostech nenásilné a konstruktivní komunikace, představuje další z účinných cest k větší otevřenosti škol. A o tu nám jde. Protože věříme, že na každém záleží.

Před 30 lety padl komunistický režim v tehdejším Československu. Skončilo
devastující normalizační období, zmizela železná opona. Mohli jsme se konečně
svobodně nadechnout, bez obavy z perzekuce projevovat názory, cestovat. Dočkali
jsme se demokracie. Nastoupili jsme nesnadnou cestu vyrovnávání se s totalitní
minulostí. Jeho součástí by mělo být i to, že neztratíme paměť a nezapomeneme,
jak vypadalo uvedení zdánlivě ušlechtilé komunistické ideologie do praxe. Že odoláme relativizujícím výkladům minulosti a dokážeme informace o období nesvobody
a zločinné podstatě totalitních režimů zprostředkovat nejmladší generaci. Nezastupitelnou roli by přitom měla zastávat školní výuka. Ale i několik let po roce 89 na řadě
škol končila výuka dějin 2. světovou válkou (což bohužel platí dodnes).
V reakci na to vznikl před 15 lety vzdělávací projekt Příběhy bezpráví. Nejmladší
generaci v něm seznamujeme s konkrétními příběhy, často prostřednictvím dokumentárních filmů. První, s kým jsem se šel tehdy poradit, byl bývalý politický vězeň
Jiří Stránský. Nápad, že se budou vězni komunistického režimu potkávat s mladými
lidmi, si ho okamžitě získal. Pomohl zajistit peníze na první ročník a po všechny
další nám byl oporou. Takových setkání s perzekvovanými lidmi, se statečnými muži
a ženami, kteří komunismu neohroženě vzdorovali, proběhlo téměř 9 000 a zúčastnilo se jich téměř 400 000 žáků. Sám Jiří Stránský každoročně navštěvoval školy
a vyprávěl. O všech svých útrapách mluvil s nadhledem, vyprávění prokládal vtipy,
a přesto – nebo spíš právě proto – se jeho příběh dostával náctiletým pod kůži.
Jsem si jistý, že na něj nezapomenou, stejně jako my. Jiří Stránský na jaře roku 2019
zemřel. Čest jeho památce.
Karel Strachota, ředitel vzdělávacího programu Jeden svět na školách
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Jeden svět

Celkem

82 690

132 227 48 417
návštěvníků

diváků a divaček
Jednoho světa v regionech

3
relaxované

1 120

Více než

návštěvníků
Jednoho světa
v Bruselu

2 500

projekce

zapojených promítačů
v Promítej i ty!

36

měst, ve kterých
se koná Jeden svět
v regionech

6

filmů s titulky pro
neslyšící a nedoslýchavé

20

filmů opatřených
audiopopisem
pro nevidomé
a slabozraké

230

poﬁlmových debat
v Praze

49

210

mezinárodních
hostů
– tvůrců,
protagonistů,
lidskoprávních
aktivistů
organizátorů...

5

mezinárodních debat
v rámci programu
Mluvící kino

20

návštěvníků
v Praze

premiér

17

70

světových
a mezinárodních,

dokumentů
v Promítej i ty!
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vnímat vnímat
svět jako
svět jako
propojený
propojený
celek, porozumět
celek, porozumět
všem jeho
všem
aspektům
jeho aspektům
jako jako
Globální
Globální
vzájemně
vzájemně
závislým
závislým
a hledata hledat
souvislosti
souvislosti
mezi rozhodováním
mezi rozhodováním
rozvojové
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a děnímana
děním
místní,
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vzdělávání
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NašeNaše
podpora
podpora
škol škol
a učitelů
a učitelů
v rocev 2019
roce 2019

3 970
3 970

žáků MŠ,
žáků
ZŠ MŠ,
a SŠZŠ
zapojených
a SŠ zapojených
do školních
do školních
projektůprojektů
v rámcivSvětové
rámci Světové
školy školy

37 37
školníchškolních
akcí v rámci
akcí vprojektu
rámci projektu
SvětováSvětová
škola škola

12 12
novýchnových
škol získalo
škol titul
získalo
Světová
titul Světová
škola škola

326 326

žáků a studentů
žáků a studentů
ze 17 ze
škol17
se zapojilo
škol se zapojilo
do
do
komiksové
komiksové
soutěžesoutěže
BohoušBohouš
a Dáša mění
a Dáša
svět
mění svět

audiovizuálních
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lekcí k moderním
lekcí k moderním
československým
československým
dějinámdějinám
na JSNS.CZ
na JSNS.CZ

46 800+
46 800+
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do
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20 20
žákovských
žákovských
týmů úspěšně
týmů úspěšně
absolvovalo
absolvovalo
půlročnípůlroční
projekt projekt
Z místa,Zkde
místa,
žijeme
kde žijeme

Organizujeme
Organizujeme
semináře
semináře
pro
pro
pedagogy,
pedagogy,
výstavyvýstavy
pro veřejnost,
pro veřejnost,
vydáváme
vydáváme
knihy a knihy
metodické
a metodické
příručky.
příručky.
StudentiStudenti
každoročně
každoročně
udělují udělují
Cenu Cenu
PříběhůPříběhů
bezpráví
bezpráví
za odvážné
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postojepostoje
a činy vadobě
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70+ 70+
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Tibi Tibi

30 30
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filmových
klubů klubů
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středních
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škol zapojených
do Studentských
do Studentských
voleb do
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Evropského
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studentských
studentských
hlasů odevzdáno
hlasů odevzdáno
ve
ve
Studentských
Studentských
volbáchvolbách
do Evropského
do Evropského
parlamentu
parlamentu

JsouJsou
k tomu
k tomu
potřeba
potřeba
znalosti
znalosti
a dovednosti,
a dovednosti,
které
které
spadají
spadají
do oblasti
do oblasti
mediálního
mediálního
vzdělávání.
vzdělávání.
Podporujeme
Podporujeme
rozvoj
rozvoj
kritického
kritického
myšlení
myšlení
a mediální
a mediální
gramotnosti,
gramotnosti,
klíčových
klíčových
kompetencí
kompetencí
pro pro
životživot
v 21.vstoletí.
21. století.

Motivuje
Motivuje
žáky k odpovědnému
žáky k odpovědnému
jednáníjednání
a chování.
a chování.
Podporuje
Podporuje
solidaritu
solidaritu
s lidmi žijícími
s lidmi žijícími
v obtížných
v obtížných
podmínkách,
podmínkách,
ochotuochotu
jim pomoci
jim pomoci
a otevřený
a otevřený
a kritický
a kritický
přístup přístup
k informacím,
k informacím,
názorům
názorům
a perspektivám.
a perspektivám.

MladýmMladým
lidem nabízíme
lidem nabízíme
možnost
možnost
setkat se
setkat
s pamětníky
se s pamětníky
totalitního
totalitního
bezpráví.
bezpráví.
Školám Školám
poskytujeme
poskytujeme
dokumentární
dokumentární
i hrané ifilmy
hrané filmy
Moderní
Moderní
a další materiály
a další materiály
vhodnévhodné
k výucek dějepisu,
výuce dějepisu,
pořádáme
pořádáme
čs. čs.
filmovéfiprojekce
lmové projekce
a besedy
a besedy
s pamětníky,
s pamětníky,
historiky
historiky
a filmaři.a filmaři.
dějiny
dějiny

90+ 90+

Média
Média
prostupují
prostupují
všemi
všemi
sférami
sférami
našeho
našeho
života
života
a čerpáme
a čerpáme
z nich
z nich
většinu
většinu
informací.
informací.
Rozvoj
Rozvoj
digitálních
digitálních
technologií
technologií
klade
klade
na všechny,
na všechny,
kteříkteří
se chtějí
se chtějí
v mediálním
v mediálním
Mediální
Mediální
světě
světě
orientovat
orientovat
a sebejistě
a sebejistě
pohybovat,
pohybovat,
stálestále
vyššívyšší
nároky.
nároky.
vzdělávání
vzdělávání

Česká republika
| vzdělávání
| vzdělávání
a osvětaa |osvěta
naše podpora
| naše podpora
škol a učitelů
škol a učitelů
47 47 Česká republika

audiovizuálních
audiovizuálních
lekcílekcí
s mediální
s mediální
tematikou
tematikou
na JSNS.CZ
na JSNS.CZ

5 500+
5 500+
žákůžáků
zapojených
zapojených
do Týdnů
do Týdnů
mediálního
mediálního
vzdělávání
vzdělávání

340+
340+
účastníků
účastníků
mediálněmediálně-vzdělávacích
-vzdělávacích
konferencí
konferencí

20+
20+
účastníků
účastníků
celoročního
celoročního
mediálněmediálně-vzdělávacího
-vzdělávacího
kurzu
kurzu
pro pro
učitele
učitele

škola
škola
škola

Podporujeme
Podporujeme
mladé lidi
mladé
v realizaci
lidi v realizaci
vlastních
vlastních
projektůprojektů
zaměřených
zaměřených
na řešení
naproblémů,
řešení problémů,
které jekteré je
trápí, a projektů
trápí, a projektů
pozitivně
pozitivně
ovlivňujících
ovlivňujících
jejich okolí,
jejich okolí,
Odpovědné
Odpovědné
pořádáme
pořádáme
inspirační
inspirační
setkání,setkání,
nabízíme
nabízíme
tematické
tematické
workshopy.
workshopy.
občanství
občanství
Umožňujeme
Umožňujeme
založit si
založit
na škole
si na škole
vlastní filmový
vlastní fiklub,
lmový
pořádáme
klub, pořádáme
Studentské
Studentské
volby. Snažíme
volby. Snažíme
se
se
rozvíjetrozvíjet
u žáků kompetence
u žáků kompetence
pro
pro
demokratickou
demokratickou
kulturu kulturu
– podporou
– podporou
dialogudialogu
i rozvíjením
i rozvíjením
občanských
občanských
a sociálních
a sociálních
kompetencí.
kompetencí.

40+
40+

Metodicky
Metodicky
podporujeme
podporujeme
a vzděláváme
a vzděláváme
asistenty
asistenty
pedagoga
pedagoga
ve školách.
ve školách.
Pedagogům
Pedagogům
nabízíme
nabízíme
kurzy
kurzy
zaměřené
zaměřené
na žáky
na žáky
Společné
Společné
se speciálními
se speciálními
vzdělávacími
vzdělávacími
vzdělávání
vzdělávání
potřebami.
potřebami.
Podporujeme
Podporujeme
komunikaci
komunikaci
rodiny
rodiny
a školy,
a školy,
pro pro
pedagogy
pedagogy
otevíráme
otevíráme
kurzy,
kurzy,
kde kde
pracujeme
pracujeme
s technikami
s technikami
efektivní
efektivní
a respektující
a respektující
komunikace
komunikace
a pracujeme
a pracujeme
s hranicemi
s hranicemi
vlastních
vlastních
emocí.
emocí.
Aktivně
Aktivně
zapojujeme
zapojujeme
rodiče
rodiče
do dění
do dění
ve škole.
ve škole.

Učitelům
Učitelům
poskytujeme
poskytujeme
formou
formou
Aktuální
Aktuální
audiovizuálních
audiovizuálních
lekcílekcí
dokumentární
dokumentární
témata
témata
filmyfilmy
a metodické
a metodické
materiály.
materiály.
VšeVše
je dostupné
je dostupné
online.
online.
Jednotlivé
Jednotlivé
současného
současného
lekce
lekce
jsoujsou
zaměřeny
zaměřeny
na aktuální
na aktuální
témata
témata
současného
současného
světa.
světa.
světa
světa
Přispíváme
Přispíváme
k výchově
k výchově
zodpovědných
zodpovědných
mladých
mladých
lidí, lidí,
kteříkteří
se orientují
se orientují
v současném
v současném
světě,
světě,
otevřeně
otevřeně
a kriticky
a kriticky
přistupují
přistupují
k informacím,
k informacím,
nejsou
nejsou
lhostejní,
lhostejní,
chtějí
chtějí
ovlivňovat
ovlivňovat
a také
a také
skutečně
skutečně
ovlivňují
ovlivňují
děnídění
kolem
kolem
sebe.
sebe.

4848

1 801
1 801
rodičů
rodičů
se účastnilo
se účastnilo
setkání
setkání
ve školách
ve školách
(rodi(rodičovské
čovské
kavárny
kavárny
a semináře;
a semináře;
metodicky
metodicky
pod-podporujeme
porujeme
školy
školy
při organizaci
při organizaci
těchto
těchto
setkání)
setkání)

452
452
asistentů
asistentů
pedagogů
pedagogů
– účastníků
– účastníků
konfekonference,
rence,
podpůrných
podpůrných
skupin
skupin
a kurzů
a kurzů

708
708
pedagogů
pedagogů
– účastníků
– účastníků
kurzů
kurzů
na témata
na témata
jakojako
jsoujsou
nezraňující
nezraňující
komunikace,
komunikace,
práce
práce
s žáky
s žáky
s ADHD
s ADHD
atp. atp.

1 043
1 043
hodin
hodin
vzdělávání
vzdělávání
v kurzech
v kurzech
programu
programu
Varianty
Varianty
(GRV
(GRV
+ Společné
+ Společné
vzdělávání)
vzdělávání)

3 700+
3 700+
školškol
využívajících
využívajících
materiály
materiály
z audiovizuálního
z audiovizuálního
portálu
portálu
JSNS.CZ
JSNS.CZ

6969
000+
000+
spuštěných
spuštěných
lekcílekcí

6161
000+
000+
stažených
stažených
metodických
metodických
materiálů
materiálů

260+
260+
filmůfilmů
s výukovými
s výukovými
materiály
materiály
v nabídce
v nabídce

Česká
Česká
republika
republika
| vzdělávání
| vzdělávání
a osvěta
a osvěta
| naše
| naše
podpora
podpora
školškol
a učitelů
a učitelů
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Podpůrné skupiny jsou pro
asistenty pedagoga důležité
i z hlediska řešení konkrétních
situací ohrožených dětí a jejich
rodin. Foto: Tomáš Princ

účastníků prošlo
v roce 2019 našimi
kurzy a akcemi
pro asistenty
pedagoga.

obsah
úvodní slovo ředitele
zahraniční působení v roce 2019

1

2

humanitární a rozvojová pomoc
úvodní slovo / naši zaměstnanci
příjemci pomoci
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
úvodní slovo / advokační aktivity
naše činnost v roce 2019
přímá pomoc perzekvovaným
podpora občanské společnosti
advokační aktivity na podporu lidských práv

působení v České republice v roce 2019

3

4

5

6

vzdělávání a osvěta
úvodní slova / Jeden svět
naše podpora škol a učitelů
Varianty
migrace
Jeden svět na školách
Jeden svět

3 970

Vzdělávací
program
Varianty
Přinášíme
novinky v podpoře
asistentů pedagoga
a komunikace
škol s rodiči,
propojujeme
školy se zájmem
o globální témata
i lokální komunitní
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Asistentky a asistenti
pedagoga pomáhají ve škole
vytvářet bezpečné klima
Asistenti pedagoga a školní asistenti
jsou ve školním prostředí často jediní,
kteří mají prostor se dítěti se speciálními
vzdělávacími potřebami a jeho rodině
věnovat systematicky s ohledem na
úspěšné vyřešení jeho situace, a tím
i zvýšení jeho školní úspěšnosti. Děti si
k asistentům pedagoga nacházejí velmi
rychle důvěru, jsou pro ně bezpečnou
osobou, se kterou řeší situace, ve kterých se ocitají v rodině, kolektivu nebo
s učitelem. To jsou některé ze závěrů,
které přinesl kvalitativní průzkum mezi
asistenty pedagoga, jehož výsledky
jsme představili na 2. ročníku konference S asistenty k lepší škole, která

se konala na podzim 2019. Konference,
jejímž hlavním hostem byla finská pedagožka a konzultantka Susanna Bäckman,
která je specialistkou na výzkum a vývoj
nových konceptů v pedagogické
teorii i praxi, se zúčastnilo 179 účastnic
a účastníků.

Vytváříme prostor pro sdílení
dobré praxe
Podpoře asistentů a asistentek pedagoga
se věnujeme také formou blended-learningového vzdělávání, které se
zaměřuje na práci asistentů se žáky ze

Česká republika | vzdělávání a osvěta | Varianty

žáků se zapojilo
do programu
Světová škola –
uspořádali celkem
37 školních akcí.

sociálně znevýhodněného prostředí
a metodickou podporou v rámci podpůrných skupin, kde mohou asistenti pravidelně sdílet své zkušenosti a zároveň
hledat pod odborným vedením řešení
složitých situací. Tuto možnost asistenti
pedagoga velmi oceňují, podle slov
jedné z účastnic podpůrných skupin je
příležitost sdílet své zkušenosti s ostatními „motivující pro další práci, úlevou, že
podobné situace s dětmi a rodiči, pedagogy prožíváme všichni podobně a inspirací při řešení konkrétních situací. Jsem
moc ráda, že se potkáváme i s asistenty
z jiných škol, můžeme se podporovat
navzájem, ale i sdílet to, co někde funguje a již se osvědčilo a nás třeba ještě
nenapadlo.“ V roce 2019 absolvovalo
naše kurzy a akce pro asistenty pedagoga
celkem 492 účastníků.

Škola jako komunita
Komunikaci rodiny a školy podporujeme nejen prostřednictvím asistentů
pedagoga, ale nabízíme kurzy i pedagogům, kde pracujeme s technikami
efektivní a respektující komunikace
a s hranicemi vlastních emocí. V roce
2019 jimi společně s kurzy zaměřenými na práci s žáky s ADHD prošlo
celkem 708 pedagogů. Aktivně také
zapojujeme rodiče do dění ve škole.
Školám jsme poskytli metodickou
pomoc při pořádání akcí pro rodiče,
kde se formou rodičovských kaváren
mohli seznámit s různými tématy
z oblasti vzdělávání. Těchto seminářů
ve školách se v roce 2019 účastnilo
1 801 rodičů.

Summit
Světových škol
V červnu 2019
se poprvé konal
Summit Světových
škol. Světová
škola je program
spolupráce se
školami, který
podporuje učitele
při začleňování
globálních témat
do výuky. První
setkání se věnovalo
problematice
chudoby.
Foto: Tomáš Princ
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vzdělávání a osvěta
úvodní slova / Jeden svět
naše podpora škol a učitelů
Varianty
migrace
Jeden svět na školách
Jeden svět

Téma
migrace
v médiích
Naším cílem
je poskytovat
veřejnosti vyvážené
informace
o migraci
a integraci (nejen)
prostřednictvím
médií a pomáhat
tak bořit zaběhlé
stereotypy
o cizincích.
I proto se
zaměřujeme na
práci s budoucími
novináři.

Na Univerzitě Karlově, konkrétně na
Fakultě sociálních věd, mají studenti
žurnalistiky a mediálních studií už
třetím rokem možnost absolvovat kurz
Novinář a menšinová témata – Média
a migrace. Semestrální kurz studentům
poskytuje teoretický vhled do tématu,
jímž je provází odborníci z akademické
sféry, neziskového sektoru, ale i novináři a další experti z praxe.

Z poslucháren je třeba vyrazit i do
terénu
Pro budoucí novináře je ale kromě
teoretických znalostí důležité mít

možnost nad tématem přemýšlet
i v terénu a vyzkoušet si, co novinářské
zpracování migračního tématu skutečně
obnáší. Kromě exkurze do pražského
centra SAPA měli proto studenti možnost přihlásit se na studijní novinářské
cesty, které od jara do podzimu 2019
proběhly v Česku, Německu, Estonsku
a na Slovensku. Každá z těchto zemí
nabízí mnoho zajímavých migračních
příběhů. V Českých Velenicích studenti
zpracovávali téma česko-rakouského
pendlerství či život místní početné vietnamské komunity, v německém Pasově
zkoumali, jak se bavorské město v letech
2015 a 2016 vyrovnalo s přechodem
až 300 tisíc uprchlíků a migrantů.

naši dárci
úvodní slovo / naši dárci
naši dárci
poděkování
struktura organizace

6

finanční zpráva

@

Otevíráme
téma mediální
gramotnosti
v problematice
migrace a jejího
mediálního
pokrytí s několika
cílovými
skupinami.

workshopy/semináře

663

účastníků všech
akcí celkem.

Cesta na Slovensko byla výpravou až
na samotný „konec Schengenu“, na
slovensko-ukrajinskou hranici. Podobně
tomu bylo i v případě cesty do Estonska,
kde ve městě Narva na hranici s Ruskem
tvoří rusky mluvící Estonci až 90 % obyvatel. Kromě celkem 14 českých studentů dostali stejnou příležitost i studenti ze
Slovenska a Estonska.

Cesta až na samotnou hranici
EU a NATO
Cesta do Estonska přitáhla nejvíc zájemců. Dvě studentky a jeden student,
kteří nakonec byli na cestu vybráni,
začali pečlivě zvažovat, jaké téma by
chtěli v Estonsku novinářsky zpracovat.
Po dvouhodinovém letu do Tallinnu,
který byl pro některé dokonce prvním
letem vůbec, následovala dlouhá cesta

hodin školení
různých cílových
skupin.
Česká republika | vzdělávání a osvěta | migrace

školení

318 účastníků

(mladí)
novináři

pracovníci
státní správy
a NNO

téma migrace v médiích

21 novinářů a 71 stakeholderů
a pracovníků NNO
přednášky/workshopy

185
52

pedagogové

mediální gramotnost

uspořádaných
akcí: přednášky,
workshopy, kulaté
stoly i studijní
cesty.

Čeští, estonští a slovenští
studenti žurnalistiky v areálu
bývalé textilky Kreenholm
v estonské Narvě.
Foto: Ondřej Sobola

studenti
ZŠ a SŠ

68 pedagogů a 158 studentů

36

sociální práce a poradenství
úvodní slovo / kdo jsme
kdo jsme
spolupráce se samosprávami
podpora dětí
podpora rodin

5

Mediální
gramotnost

53

vlakem až na nejvýchodnější cíp země
do Narvy, kde už byla skupina českých,
slovenských a estonských studentů
kompletní. Ačkoliv se nejprve zdálo,
že studenty zajímá především politické
hledisko hranice EU a NATO, většina
z nich se nakonec zaměřila na fenomén,
kterým dnešní Narva trpí, a tím je odliv
mladých Narvanů do větších měst ve
vnitrozemí, případně do zahraničí.
„Téma mladých lidí žijících v Narvě mě
zaujalo pro svou paradoxní různorodost. Ačkoliv se na první pohled zdálo,
že většina chce z města co nejdříve
odjet, nebylo to tak a nakonec jsem
potkala spoustu lidí, kteří své město
milují a chtějí ho zlepšovat. Z novinářského hlediska mě to posunulo o kus
dál – šlo o první zkušenost v terénu,
sbírání materiálu v angličtině a jsem za
tuto možnost moc vděčná,“ říká jedna
z účastnic cesty Tereza Brhelová.
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Vlasta Černá přebírá při
slavnostním zahájení Měsíce
ﬁlmu na školách Cenu
Příběhů bezpráví z rukou Karla
Schwarzenberga.
Foto: Josef Rabara

„Pro svobodu ale musí člověk také něco udělat.
Proto dodržujte zásady morální etiky a buďte
čestní. Potom se nám bude v naší zemi lépe žít.“
Vlasta Černá při slavnostním předávání Cen Příběhů bezpráví
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jsme již uspořádali
Týdny mediálního
vzdělávání.

Jeden svět
na školách

„Pro svobodu musí
člověk také něco udělat,“
říká Vlasta Černá, držitelka
Ceny Příběhů bezpráví

Moderní
československé
dějiny jsou
důležitým
tematickým
okruhem
vzdělávacího
programu Jeden
svět na školách.
Naší klíčovou
aktivitou se
v posledních
letech stalo
také mediální
vzdělávání,
tedy posilování
mediální
gramotnosti
mladých lidí.

Vlasta Černá se s komunistickým
režimem dostala do křížku v pouhých
sedmnácti letech. Spolu s dalšími lidmi
několik měsíců ukrývala pronásledovaného kněze. Ze strachu z odhalení se
nakonec celá skupina rozhodla emigrovat. Během pokusu o překročení hranic
se stala obětí léčky Státní bezpečnosti
a byla zatčena. Ve vazební věznici
strávila sedmnáct měsíců. Později se jí
podařilo vystudovat psychologii a až do
penze pracovala jako klinická psycholožka v brněnské psychiatrické léčebně.
Za statečnost a odvahu, kterou projevila, jí byla studentskou porotou udělena

54

Cena Příběhů bezpráví. Výjimečnost
této ceny spočívá v tom, že osobnosti,
jež projevily odvahu a aktivně vzdorovaly komunistickému režimu tehdejšího
Československa, každoročně nominují
mladí lidé do 30 let. Vlastě Černé Cenu
Příběhů bezpráví předal bývalý ministr
zahraničních věcí a poslanec Karel
Schwarzenberg. Spolu s mladými lidmi
jí tak vyjádřil úctu a uznání.
Cena Příběhů bezpráví je tradičně
udělována během slavnostního ceremoniálu, kterým je mimo jiné zahajován
také Měsíc filmu na školách. Po celý listopad pak dochází k neopakovatelným
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60+

novinářů
a mediálních
odborníků se
zapojilo do
Týdnů mediálního
vzdělávání.

90+

setkáním žáků druhého stupně základních škol a středoškoláků s pamětníky,
historiky nebo filmaři na besedách,
během kterých si promítají filmy
s tematikou moderních československých dějin. Setkání mladé generace
s pamětníky komunistického bezpráví
tak prohlubuje mezigenerační vztahy
a pomáhá porozumět naší nedávné
minulosti.

Na novou dobu nejsme připraveni
„S odolností společnosti vůči relativizaci minulosti souvisí mimo jiné také
schopnost kriticky myslet a orientovat
se v novodobé záplavě informací –
rozlišovat ty, které jsou založené na
faktech od informací lživých – a přitom
si uvědomovat obrovský vliv médií
v současném světě i význam těch

kvalitních a nezávislých. Je třeba mít
na paměti, že lidem, kteří představují
ohrožení demokracie, vzdělaní občané,
odolní vůči mediálním manipulacím,
překážejí,“ vysvětluje Karel Strachota.
Jak dokazují výsledky řady průzkumů,
mediální gramotnost mladých lidí v ČR
(a nejen jich) je nízká. Proto jsme přišli
s konceptem pěti krátkých edukačních
videí s populárním českým youtuberem
Karlem Kovářem alias Kovym, s cílem
zaujmout mladé diváky. „Mediální
gramotností by měl v dnešní době
informačního chaosu disponovat každý
z nás. Dopady sociálních sítí a stovek
zdrojů informací na formování názorů,
schopnost argumentace i kritické myšlení jsou drtivé a ukazuje se, že nejsme na
novou dobu připraveni. Díky audiovizuálním materiálům se často nezáživné
téma může dostat do učeben poutavou
formou,“ uvádí Karel Kovář.

diskuzí žáků
s novináři
a mediálními
odborníky se
uskutečnilo během
Týdnů mediálního
vzdělávání 2019.
Studenti Obchodní akademie
a Vyšší odborné školy
ekonomické Svitavy na exkurzi
v newsroomu Economie v rámci
Týdnů mediálního vzdělávání.
Foto: Kristýna Svobodová
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Filmový
festival
Jeden svět
Divácky
nejúspěšnější
dokumenty
z Jednoho světa
jsou dostupné
na webu
www.promitejity.cz,
kde si je diváci
a divačky
mohou zdarma
a legálně stáhnout
a promítnout –
nejen sobě, ale
i svému publiku.

Virtuální světy se stále rozpínají.
Technologie, které si většina lidí spojuje
hlavně s počítačovými hrami, získávají
stále významnější místo i v takových
žánrech, jako je reportáž nebo dokumentární film. Od tradičních reportážních poloh se interaktivní dokumenty
nyní více přiklání k žánru rekonstrukcí,
ať už jde o rekonstrukce historických
událostí, nebo rekonstrukce prožitkové,
jež diváka přenesou do reálné situace.
Jeden svět tak zavedl návštěvníky do
amazonského pralesa, do těla uprchlice
na cestě do Evropy nebo dovnitř čínských napodobenin slavných světových

památek. Celkem se představilo devět
projektů, které navštívilo 708 diváků
a divaček.
Kromě virtuální reality dostupné
prostřednictvím speciálního VR kina se
na Jednom světě také poprvé prezentovaly projekty tzv. rozšířené reality
(AR – augmented reality). Ta pracuje
s reálným prostorem kolem diváka,
který má na hlavě speciální headset
s polopropustnými skly. Technologie
AR mu do zorného pole promítá hologramy, které reálný svět doplňují. Lidé
se tak přenesli do výslechové imigrační
místnosti v USA nebo se pomocí

finanční zpráva

9

magické knihy ocitli v příběhu o šamanské léčitelce.

projektů bylo
uvedeno pomocí
technologie
virtuální reality.
Navštívilo je
708 lidí.

35
českých měst
se vedle Prahy
zapojilo do
pořádání Jednoho
světa v roce 2019.

sociální práce a poradenství
úvodní slovo / kdo jsme
kdo jsme
spolupráce se samosprávami
podpora dětí
podpora rodin
naši dárci
úvodní slovo / naši dárci
naši dárci
poděkování
struktura organizace

Vizuální podoba festivalu Jeden
svět, který v roce 2019 zavítal
do Prahy a dalších 35 měst v ČR.
Foto: Jeden svět

Virtuální realita na festivalu
Jeden svět. Foto: Lukáš Bíba
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Jeden svět v regionech
Po pražské části se festival přesunul
do regionů. Do pořádání se v roce 2019
zapojilo dalších 35 měst. Jeden svět v regionech celkem navštívilo 82 690 diváků
a divaček. Z toho školní projekce zhlédlo
53 484 studentů a studentek a 6 440 návštěvníků dorazilo na doprovodné akce.
Zásadní novinkou roku 2019 byla regionální porota. Každé město nominovalo
svého zástupce. Z nominovaných byli
vybráni tři porotci, kteří přijeli do Prahy
a vybrali film, který bude zařazen do
programu Promítej i ty! Vítězným snímkem se stala Rekonstrukce Utøyi, která
zároveň získala i čestné uznání poroty
v kategorii Mezinárodní soutěž.
Jeden svět pokračoval i ve zpřístupňování skutečně všem divákům. V Karlových
Varech, Sušici a Plzni se zahájení festivalu tlumočilo do českého znakového

jazyka, v mnohých městech se tlumočily
také debaty či probíhaly workshopy
znakování. V Uherském Hradišti se velmi
vydařil workshop „Jak pracuje vodicí
pes“. Jeho součástí byla také přednáška,
jak vnímá návštěvu kina nevidomý či neslyšící divák. V Třebíči uspořádali poprvé
promítání přímo v domově pro seniory.
Za prarodiči mohla dorazit vnoučata
a dívat se společně.
Zajímavý je příklad z Mladé Boleslavi,
kde spojili zpřístupňování festivalu
pro nevidomé publikum s originálním
doprovodným programem – nočním
během s čelovkou, jehož výtěžek byl
věnován organizaci SONS. Běhalo se
i v Karlových Varech. Každoroční Běh
pro Jeden svět je určen úplně všem –
sportovcům, běžcům, rodinám s dětmi,
lidem na vozíku. Běžci jsou motivováni
nejenom medailí, ale i vstupenkou
do kina, kterou získají za účastnický
poplatek. Originální propagaci festivalu
vymysleli také organizátoři z Českého
Krumlova a i v roce 2019 zopakovali
happening na náměstí.
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sociální
práce
a poradenství
Naše pobočky naleznete v 7 krajích
České republiky.
Působíme v 50 českých a moravských
městech a jejich okolí.

30 procent ze všech lidí, se kterými
pracujeme, jsou děti a mladí lidé.
Náš tým tvoří 300 zaměstnankyň
a zaměstnanců a 300 dobrovolníků
a dobrovolnic.

V roce 2019 jsme v České republice provozovali 15 předškolních klubů. Foto: Iva Zímová

Pomáhali jsme
7 400 lidem ze
zhruba 550 měst
a obcí ČR.
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Kde pracujeme

Lidem z chudinských čtvrtí
pomáháme již 20 let.
Dnes je nejvíc trápí dluhy
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V roce 2019 tomu bylo přesně 20 let, co jsme začali pracovat
v místech, která jsme si časem navykli označovat jako sociálně
vyloučené lokality. Shodou okolností jsem to byl já, kdo vyrazil
v roce 1999 do Ústí nad Labem mapovat situaci ohledně nechvalně
známé zdi v Matiční ulici. Myslel jsem si tenkrát, že půjde
o krátkodobé angažmá. Českou republiku jsem, stejně jako moji
kolegové, tehdy stále ještě nevnímal jako zemi, ve které bychom
měli jako organizace dlouhodoběji pracovat. Mýlili jsme se.
Chudoba (a všechny negativní jevy s ní spojené) zasáhla naši
zemi silou, kterou jsme si v průběhu optimistických „devadesátek“
dokázali jen těžko představit. To se však časem změnilo. Tenkrát
jsem to samozřejmě netušil, ale tehdejší akce v Matiční stála u zrodu
samostatné sekce Člověka v tísni, která se věnuje pomoci lidem
z chudinských čtvrtí. Časem jsme do našeho portfolia přidali
vzdělávací služby a zrodily se Programy sociální integrace (PSI)
v podobě, kterou známe dodnes.
Za těch 20 let se hodně změnilo. Narostl počet lidí, kterým
jsme schopni pomoci, zvýšil se počet našich zaměstnanců
i dobrovolníků, rozrostla se nabídka našich služeb. I problémy,
se kterými se dnes setkáváme, jsou v mnohém jiné než tehdy.
V současné době například nejčastěji řešíme dluhy, což byla
zpočátku spíše okrajová záležitost.
Co se však nezměnilo, je naše práce. Jejím cílem je i dnes nejen
okamžitá pomoc, ale také to, aby lidé získali během vzájemné
spolupráce všechny informace, znalosti a kompetence potřebné
k tomu, aby v budoucnu dokázali řešit své problémy sami, bez cizí
pomoci.
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městech
a jejich okolí.

V roce 2019 jsme pomáhali lidem
ze zhruba
měst či obcí.

550

v tolika krajích
v České republice
působíme.

Kolika lidem
pomáháme

30 % dětí

7 400
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lidí využilo služeb naší
dluhové help linky.

3 000

žáků a studentů navštívilo
některý z našich
workshopů.

70 % dospělých

Kdo jsme

80

Zhruba tolik
lidí pracovalo
na konci
roku 2019
v Programech
sociální
integrace (PSI).

320
20 % 80 %

63

lidí ve vzdělávacích službách
(předškolní kluby + doučování
+ kariérní poradenství)

50 dluhových poradců a poradkyň
150 lidí v sociálních službách
(práce s dospělými + nízkoprahová
zařízení pro děti a mládež)

mužů

60

3 000

z toho

dětem a dospělým lidem
jsme se v roce 2019
snažili pomoci v rámci
přímé práce.

Jan Černý
ředitel Programů sociální integrace

naši dárci
úvodní slovo / naši dárci
naši dárci
poděkování
struktura organizace
finanční zpráva
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50

Hlavní město Praha, Karlovarský, Liberecký, Olomoucký, Plzeňský, Středočeský a Ústecký.

působení v České republice v roce 2019

3

Působíme ve více než

zbytek tvoří koordinátoři, metodici,
různí specialisté, ředitelé poboček atd.

žen
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Předškolní kluby

Na vstup do běžné mateřské
školy jsme připravovali
více než 600 dětí
a jejich rodičů.

Děti, se kterými
spolupracujeme, svazuje
především nízké vzdělání
jejich rodičů. Ti jim kvůli
tomu nejsou schopni
se školou adekvátně
pomoci, což představuje
největší překážku při cestě
za kvalitním vzděláním.
Naším úkolem je pomoci
tuto bariéru překonávat.

věk dítěte

3

4

5

3–6

7–15

let

6

7

8

9

10 11

12

Doučování

Kariérní poradenství

Se zvládnutím učiva
jsme na základní škole
pomáhali více než
900 dětem.

15

let

13 14

15

16

S přechodem na střední školu
(a s jejím úspěšným zvládnutím)
jsme pomáhali téměř
400 dětem.

Vzdělávací služby

obsah
úvodní slovo ředitele

Děti doprovázíme
po celou dobu jejich
vzdělávací cesty

let a více
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22 23 24 25

6–26
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Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež
V roce 2019 navštívilo naše nízkoprahové kluby více než 800 dětí a mladých lidí.

26

Sociální služby

Co přinesl
rok 2019?

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

15 předškolních

klubů jsme provozovali
v roce 2019. 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.
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7

v tolika nízkoprahových centrech
pro děti a mládež
nabízíme své služby.
Dvě z nich naleznete
v Bílině, dvě v Ústí nad
Labem, po jednom pak
v Kladně, Kraslicích
a Liberci.

300

dobrovolníků
a dobrovolnic nám
pomáhalo v roce 2019
s doučováním dětí,
kterým se doma
nedostává adekvátní
podpory. Doučování
probíhá buď individuálně,
nebo skupinově. Nově se
někteří dobrovolníci
zapojují také do
mentoringu.
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3 000

Přes
žáků a studentů
prošlo našimi
cca 250 workshopy,
které pořádáme na
základních a středních
školách.

Pomáháme
jednotlivcům
i celým rodinám

Naše aktivity v boji proti předlužení lidí

Kromě okamžité pomoci
je naším cílem i to, aby
poskytovaná podpora vedla
k získávání potřebných
znalostí a dovedností.
Chceme, aby lidé postupně
získali důvěru ve vlastní
schopnosti a dokázali si
své záležitosti v budoucnu
zorganizovat sami.

900

lidem jsme pomáhali
při hledání bydlení.

2 500
lidem jsme pomáhali
s dluhy v rámci
přímého poradenství,
dalších 3 000
využilo naší help linky.

500

Přes
lidí
jsme podporovali při
hledání zaměstnání.
Dalším stovkám
lidí jsme pomáhali při
vyřizování dokladů či
dávek, při kontaktu
s úřady atp.
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DOLOŽKOMAT
V roce 2019 jsme spustili webovou aplikaci
Doložkomat, která dokáže
rozpoznat, zda je exekuce z nesplacených
spotřebitelských úvěrů
vedena protiprávně na
základě netransparentní
rozhodčí smlouvy. Pokud
tomu tak je, vygeneruje
návrh na její zastavení.

MAPA
DLUHOVÝCH
PORADEN
Na našem webu
www.jakprezitdluhy.cz
provozujeme mapu, která
lidem umožňuje najít
dluhovou poradnu, která
je nejblíže jejich bydlišti.

FIREMNÍ
PORADENSTVÍ
V roce 2019 jsme spustili
projekt, který se zaměřuje
na poskytování poradenství
zaměstnavatelům,
kteří se musí potýkat
s důsledky předluženosti
svých zaměstnanců.

DLUHOVÁ
HELP LINKA
Kromě přímého poradenství
na pobočkách se snažíme pomáhat lidem zvládat problémy
s dluhy i na naší help lince.
V roce 2019 využilo jejích
služeb zhruba 3 000 lidí.
Z toho 2 000 z nich
volalo na telefonní číslo
774 392 950. Zbylých
1 000 využilo našeho
poradenství pomocí e-mailu.

INDEX
ODPOVĚDNÉHO
ÚVĚROVÁNÍ
Již tradičně jsme monitorovali
podmínky, za kterých poskytují nebankovní společnosti
své služby. V červnu jsme
vydali žebříček společností
nabízejících mikropůjčky,
v listopadu jsme se zaměřili
na spotřebitelské úvěry.

KAMPAŇ
ZADLUŽENÉ DĚTI
Během roku jsme se zasazovali
o přijetí zákonných norem,
které zamezují vzniku dluhů
u dětí a umožňují snadnější
splacení již existujících dluhů,
které si lidé přinesli z dětství. Stáli jsme i za úspěšnou
kampaní Zadlužené děti.
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Naše práce se skládá z přímé pomoci
konkrétním lidem, analytické činnosti a spolupráce s veřejnou správou.
V rámci našich analýz se nejčastěji věnujeme dluhové problematice a otázce
vzdělávání dětí ze sociálně vyloučených lokalit.

Na začátku roku byla schválena novela
insolvenčního zákona, do které se za
našeho přispění dostalo několik prvků,
které pomohou k oddlužení více lidem.
Podařilo se nám také dosáhnout několika zlomových judikátů u Ústavního
soudu.

Dluhy

Projekt K.O.Z.A.

Naše kampaň Zadlužené děti přispěla
k přijetí dvou zákonů, které pomáhají
odstranit existenci dětských dluhů.
Kampaň si odnesla hlavní cenu soutěže
Flema pro rok 2019.
Spustili jsme webovou aplikaci
Doložkomat, která dokáže rozpoznat,
zda je exekuce u dluhů ze spotřebitelských úvěrů vedena protiprávně
na základě netransparentní rozhodčí
smlouvy. Pokud tomu tak je, vygeneruje
Doložkomat návrh na její zastavení.
I nadále jsme podrobně analyzovali
podmínky, za kterých poskytují nebankovní organizace své produkty. Své
poznatky jsme shrnuli do dvou Indexů
odpovědného úvěrování, které jsme zaměřili na mikroúvěry (vydáno v červnu)
a spotřebitelské úvěry (listopad).

V roce 2019 skončil tříletý projekt
K.O.Z.A. (Kooperace, Otevřenost,
Zájem, Adaptabilita), který se zaměřoval na odstraňování bariér při vzdělávání sociálně znevýhodněných dětí,
jejich rodičů a učitelů. V rámci projektu
vznikaly mimo jiné tzv. komunikační
platformy, pravidelná setkání všech
aktérů (učitel, rodiče, OSPOD, neziskové organizace), kteří mohou situaci
dítěte pozitivně ovlivnit.
Projekt probíhal ve 12 městech, zapojili
jsme do něj 30 škol a školek, podpořili
jsme přes 1 400 dětí, 600 učitelů
prošlo našimi kurzy a v rámci lokálních
komunikačních platforem se konalo
cca 100 setkání.
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Kampaň
Zadlužené děti
se zaměřila
na přijetí novel
občanského
zákoníku
a insolvenčního
zákona.

Když si Míša kvůli první brigádě zřídila
bankovní účet, zjistila, že jsou proti ní
vedeny exekuce kvůli jízdě načerno
z doby, kdy jí bylo 9 let. K tomu se
přidal dluh u operátora, kde si na ni
otec zřídil paušál, který neplatil. Celkem
vymáhané částky přesahují 130 tisíc Kč,
které Míša může jen těžko splatit, byť
při škole pracuje na několika brigádách
zároveň.

4 000
dětí má v ČR dluhy.
Další desetitisíce
dnes již dospělých
lidí si je přinesly
z dětství.
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To je jeden z příběhů dětí, na které se
zaměřila naše kampaň. I díky ní se podařilo prosadit schválení novel dvou zákonů, které brání vzniku nových dětských
dluhů, a zároveň dávají možnost co
nejsnazšího zániku těch již vzniklých.

„Dětské dluhy
pokládáme za
zvrácenost, která
nemá v Evropě obdoby.
Myslíme si, tak jako
většina veřejnosti, že na
nedostatky svých rodičů
by neměly doplácet
děti. Jde o zátěž, kterou
si jako společnost
neseme z doby, kdy zde
čile probíhal obchod
s chudobou.“
Daniel Hůle, vedoucí dluhového poradenství
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Věra Cvoreňová pracuje v ČvT
přes deset let. Podle ní je největší
problém bydlení a podmínky,
ve kterých musí některé děti žít.
„Často končí v azylových domech
nebo v příšerných podmínkách
nejrůznějších ubytoven,“ říká.
Foto: Kateřina Lánská

„Když jako rodina žijete všichni v jednom pokoji
a nic jiného nemáte, je jasné, že neřešíte to,
že dítě neumí barvy, počítat a nemá rozvinutou
slovní zásobu. Řešíte mnohem závažnější problémy.“
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Věra Cvoreňová, vedoucí předškolního klubu v Praze, o tom, proč není pro rodiny žijící v chudobě vzdělávání prioritou.

při vyučování. Významnou roli při tom
hrají dobrovolníci, bez nich by provozování této služby nebylo možné.

Kariérní poradenství

Podpora dětí
Děti doprovázíme
po celou dobu
vzdělávání.
Předškolní kluby
je připraví na
vstup do mateřské
školy, doučování
se jim věnuje na
základní škole,
středoškolákům
pomohou naši
kariérní poradci.
Nízkoprahové
kluby pak tvoří
bezpečný přístav
pro všechny, kteří
ho potřebují.
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Snažíme se dětem pomoci
překonat bariéry, na které
při studiu narážejí
Také v roce 2019 jsme věnovali velké
úsilí podpoře vzdělání dětí a mladých
lidí, kteří vyrůstají v chudinských čtvrtích, ubytovnách, azylových domech
a na jiných „špatných adresách“.

Předškolní kluby
Provozujeme síť předškolních klubů,
které jsou určeny dětem od tří do pěti
let. Ty zde v ideálním případě zůstanou
jeden rok, doženou vše, co je potřeba,
a připraví se tak na přestup do běžné
mateřské školy. V rámci této přípravy
se nám velmi osvědčily tzv. adaptační

Jeho posláním je prodloužení vzdělání
nad rámec povinné docházky. Naším
cílem je zvýšení kvalifikace mladých lidí
tak, aby stoupla jejich uplatnitelnost na
pracovním trhu. Jedním ze základních
motivačních nástrojů je zde nabídka
vlastního stipendijního programu.

Doučování
Doučování je určeno dětem, které mají
potíže ve škole, a doma nenajdou adekvátní podporu. Důvodem je především
nízké vzdělání jejich rodičů, často jen
základní. Kromě zastavení propadu prospěchu dítěte s sebou doučování přináší
i další pozitivní efekty. Patří mezi ně zvýšený zájem o školu, který se projevuje
snížením počtu absencí či větší aktivitou

Doučování probíhá buď
individuálně, či skupinově. Další
formou této služby je mentoring.
Foto: Michal Gálik
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V nízkoprahových klubech se věnujeme dětem a mladým lidem, kteří se
ocitli v obtížné životní situaci. Otevírá
se jim zde bezpečný prostor, kde
mohou trávit smysluplně svůj volný čas.
Kromě toho se tu mají možnost svěřit
se vším, co je trápí. Pracovníci klubu jim
pomáhají jejich problémy řešit, nebo
poradí, kde najdou vhodnou pomoc.
Jde o místa, která mají ambici být nositelem pozitivní změny v životech svých
návštěvníků.

2 400

dětí a mladých lidí
využilo v roce 2019
některou z našich
vzdělávacích
či sociálních
služeb.

pobyty, kdy děti z klubů pravidelně
navštěvují klasické školky, aby poznaly,
jak to v nich chodí.

Nízkoprahové kluby
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Pomáháme řešit problémy
s dluhy, bydlením
či nezaměstnaností
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Podpora
rodin
Chceme, aby
lidé, se kterými
spolupracujeme,
získali důvěru ve
vlastní schopnosti
a dokázali si
své záležitosti
v budoucnu
zorganizovat sami.

Naše služby jsou určeny lidem, kteří
se z různých důvodů ocitli v sociální nouzi. Mají nízké vzdělání, jsou
nezaměstnaní, trápí je nezvládnuté
dluhy, bydlí v nelidských podmínkách
a zároveň nemají potřebné dovednosti
ani prostředky, které by jim umožnily
pomoci si vlastními silami.
Naším cílem je těmto lidem pomoci
rozpoznat příčiny jejich problémů,
pokusit se je společnými silami začít
řešit a během toho jim postupně předat

veškeré kompetence potřebné k tomu,
aby se v budoucnu dokázali s podobnými obtížemi vypořádat sami. Chceme,
aby se začali lépe orientovat ve svých
právech i povinnostech.
Služby poskytujeme velmi často přímo
v terénu, tedy v domácnostech našich
klientů, v případě potřeby probíhá spolupráce v některé z našich kanceláří. Součástí
podpory není poskytování finančních prostředků nebo materiální podpory, její podmínkou je mimo jiné i aktivní účast klienta.

Naše služby poskytujeme velmi
často přímo v domácnostech
našich klientů. Foto: Iva Zímová

Naši pomoc
poskytujeme
jednotlivcům
i celým rodinám.

30 %
děti

70 %
dospělí

působení v České republice v roce 2019
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5 500
zhruba tolika
dospělým lidem
jsme se v roce
2019 snažili
pomoci s jejich
problémy. Mezi ty
hlavní patřily dluhy,
nezaměstnanost,
bydlení či
neschopnost
kontaktovat různé
úřady a instituce.

Nejvyužívanější službou, kterou
v posledních letech nabízíme,
je dluhové poradenství. Naši
poradci pomáhají lidem řešit
problémy s exekucemi, bránit se
neférovému jednání některých
ﬁrem, které poskytují ﬁnanční
služby, zajistit oddlužení či
kontaktovat jejich věřitele.
Foto: Martin Kovalčík
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Dluhové poradenství
V roce 2019 jsme s dluhy pomáhali
zhruba 5 500 lidí. Tři tisíce využilo služeb naší help linky, zbylým 2 500 lidem
se věnovali dluhoví poradci na našich
pobočkách. Na Valašsku jsme nově
rozběhli projekt mobilního dluhového
poradenství. Náš poradce zde nově
objíždí několik měst a vesnic, ve kterých
nabízí své služby. Na internetových
stránkách www.jakprezitdluhy.cz neustále aktualizujeme mapu dluhových
poraden (našich i partnerských organizací), která uživatele navede k nejbližší
možné pomoci.

Bydlení, práce, kontakt s úřady
Mezi časté problémy, které s našimi
klienty řešíme, patří bydlení na ubytovnách či v polorozbořeném domě
v některé z vyloučených lokalit. Naším

cílem je pomoci lidem tato místa opustit
a najít jim přijatelnou střechu nad
hlavou. Další otázkou, kterou se často
zabýváme, je nezaměstnanost. Zde se
zaměřujeme především na uplatnění
mladých lidí na pracovním trhu. Kromě
toho také pomáháme s vyřizováním
dokladů či nejrůznějších dávek, nebo
při kontaktu s úřady, školou či jinými
institucemi.

Další služby
Pomoc nabízíme také obětem trestných
činů. Jejím základem je poskytování
právních informací, doprovod na policii
a k soudu či asistence při sepisování
trestního oznámení, odvolání atd.
V rámci resocializačních programů pak
podporuje lidi, kteří se dopustili protiprávního jednání, při začleňování zpět
do společnosti.

Česká republika | sociální práce a poradenství | podpora rodin
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Darovaná koza pomůže nejen s obživou,
díky prodeji kůzlat a mléka si rodina vydělá
také na další potřebné věci, potraviny a léky.
Foto: Melikte Tadesse

naši dárci
Přes 170 milionů korun věnovali čeští
dárci na pomoc doma i ve světě. To je
o 20 milionů více než v předešlém roce.
Naši činnost podpořilo
47 000 dárkyň a dárců.
Začalo s námi pravidelně pomáhat
5 560 nových dárců. Většina z nich
přispívá 300 korun měsíčně.
Máme nejúspěšnější e-shop s dobrem
v Česku: Skutečný dárek si v roce 2019
koupilo přes 15 500 lidí.

45 700
darovacích
certiﬁkátů
proměnilo ve
skutečnou
pomoc.
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Společně pomáháme po celém světě

Každý dárce je pro nás výjimečný.
Štědrost Čechů mě neustále
naplňuje radostí
Nikdy mě nepřestane naplňovat radostí, jak jsou Češi štědří. Už 13 let
vedu oddělení privátního fundraisingu a za tu dobu jsem měl tu čest
potkat stovky našich dárců a poznávat jejich motivaci k tomu, aby
podpořili Člověka v tísni. Každý z dárců má svůj příběh a důvody se
různí, co je ale spojuje, je zájem o druhé a chuť měnit svět k lepšímu
společně s námi.
Z mého zkoumání duše dárce mi jednoznačně vyplývá, že zájem o druhé
a štědrost činí lidi šťastnějšími. Občas jakoby z žertu při schůzkách
nabízím našim dárcům zlepšení karmy, ale v hloubi duše si opravdu
myslím, že dárcovství je pro mnohé důležitou součástí projevení
solidarity a péče o druhé a skutečně vede k tomu, že lidé žijí spokojenější
a naplněnější životy.
Touto cestou bych chtěl poděkovat všem 46 635 dárcům a dárkyním,
kteří nás v roce 2019 podpořili. A mohu je ujistit, že každý dar je pro nás
výjimečný a naším posláním je zajistit, aby se i každý náš dárce výjimečně
cítil. Naše díky patří 31 300 dárcům, kteří nás pravidelně podporují a jsou
členy Klubu přátel Člověka v tísni nebo dárci sbírky Skutečná pomoc.
Díky nim jsme schopni rychle a flexibilně pomáhat v zemích zasažených
válkami, přírodní katastrofou nebo v zemích, které se zvedají z chudoby.
Děkujeme i lidem, kteří svým blízkým pod stromeček, ale i sobě pro
radost, v roce 2019 nakoupili přes 45 700 darovacích certifikátů v našem
e-shopu s dobrem. Díky dárcům, kteří podpořili sbírku Lepší škola pro
všechny, můžeme pomáhat dětem v Česku. Poděkování patří i mnoha
dalším, ať už jednotlivcům, firmám či nadacím, kteří v průběhu roku
podpořili naše programy.
Peníze získané od privátních dárců činí naši organizaci silnější a efektivnější.
I když v součtu tvoří méně než 10 % našeho rozpočtu, jedná se o klíčové
zdroje, které umožňují flexibilně reagovat v případě náhlých katastrof,
rozjíždět nové přístupy pomoci a získávat podporu institucionálních dárců.
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KLUB PŘÁTEL

Pomoc ve 26 zemích.
klubpratel.cz

SKUTEČNÁ POMOC
Pomoc ve 12 zemích.
skutecnapomoc.cz

SKUTEČNÝ DÁREK
Pomoc ve 12 zemích.
skutecnydarek.cz

LEPŠÍ ŠKOLA
PRO VŠECHNY
lepsiskolaprovsechny.cz

SLAVÍME VELKORYSE

naši dárci | úvodní slovo

Téměř 10 000 pravidelných
dárců přispělo přes
29 000 000 Kč.
Dary jsou využity na podporu
rozvojových projektů v zahraničí.
Lidé zakoupili přes
45 700 darovacích certifikátů
v hodnotě téměř
22 500 000 Kč.
100 % z ceny darovacích
certifikátů pořízených v našem
charitativním e-shopu jde do
sbírky Skutečná pomoc.
Téměř 12 000 000 Kč
přispěli čeští dárci v rámci
kampaně na podporu českých
vzdělávacích programů.

slavimevelkoryse.cz
Konalo se 51 oslav, díky nimž
oslavenci vybrali více než
450 000 Kč
na pomoc lidem v tísni
doma i v zahraničí.

POSTAVME
ŠKOLU V AFRICE
skolavafrice.cz

SOS SÝRIE A IRÁK

Téměř 3 300 000 Kč
přispěli dárci do sbírky, díky níž
můžeme zpřístupňovat vzdělání
dětem v Etiopii, Zambii a Angole.
Na pomoc lidem zasaženým
válkou darovali Češi téměř
2 800 000 Kč.

Tomáš Vyhnálek
ředitel oddělení fundraisingu

72

Přes 21 300 pravidelných
dárců přispělo více než
67 000 000 Kč.
Dary jsou využity na humanitární
pomoc, obranu lidských práv,
organizaci práce a fundraising.
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V okrese Kalabo na západě
Zambie podporujeme farmáře
a bojujeme proti podvýživě.
Foto: Lenka Bláhová

Člověk v tísni – Výroční zpráva
obsah
úvodní slovo ředitele

Díky našim dárcům
pomáháme lidem doma
i v zahraničí

zahraniční působení v roce 2019

1

2

humanitární a rozvojová pomoc
úvodní slovo / naši zaměstnanci
příjemci pomoci
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
úvodní slovo / advokační aktivity
naše činnost v roce 2019
přímá pomoc perzekvovaným
podpora občanské společnosti
advokační aktivity na podporu lidských práv

Fundraising
Každý rok
povyrosteme
o něco víc. Našich
dárců přibývá
a jsou vždy
o kousek štědřejší.
Za důvěru, kterou
do nás vkládají,
jim patří naše díky.

působení v České republice v roce 2019

3

4

vzdělávání a osvěta
úvodní slova / Jeden svět
naše podpora škol a učitelů
Varianty
migrace
Jeden svět na školách
Jeden svět
sociální práce a poradenství
úvodní slovo / kdo jsme
kdo jsme
spolupráce se samosprávami
podpora dětí
podpora rodin

5

naši dárci
úvodní slovo / naši dárci
naši dárci
poděkování
struktura organizace

6

finanční zpráva

74

O důvěru, kterou do Člověka v tísni
dárci vkládají, pečujeme s nepolevujícím nasazením. Každý dar je pro nás
výjimečný a naším posláním je zajistit,
aby se i každý náš dárce výjimečně cítil.
Naše díky patří lidem, kteří nás podporují pravidelným dárcovstvím v Klubu
přátel a ve sbírce Skutečná pomoc,
i těm, kteří přispívají jednorázově do
našich dalších sbírek. Jen díky nim můžeme pomáhat těm nejpotřebnějším.

Stejně jako 10 000 pravidelných dárců
Skutečné pomoci věříme, že nejlepší
lék na problémy chudých zemí spočívá
v rozvíjení schopností místních lidí.
Takto například zlepšujeme odolnost
farmářů na Filipínách či pastevců
v Mongolsku vůči extrémním projevům
počasí.

KLUB PŘÁTEL ČLOVĚKA V TÍSNI
Ať už se lidé ocitli bez střechy nad
hlavou kvůli povodním v Nepálu či
kvůli etnickým nepokojům v Etiopii,
byli jsme u toho. Díky pravidelným
darům více než 21 300 členů Klubu
přátel jsme mohli pomáhat lidem ve
26 zemích světa. Zasahujeme při
humanitárních katastrofách a chráníme
lidská práva. Posilujeme občanskou společnost v zemích s represivními režimy
a podporujeme odvážné lidi v boji za
svobodu a demokracii.

SKUTEČNÝ DÁREK
Díky lidem, kteří druhým pod stromeček či sobě pro radost nakoupili
45 700 Skutečných dárků, jsme mohli
pomáhat těm nejzranitelnějším rodinám
v 11 chudých zemích Afriky a Asie.
Naše pomoc mířila především rodinám
ohroženým podvýživou či nedostatkem pitné vody, nezapomínali jsme
však ani na zlepšování postavení žen
a dívek ve společnosti. Skutečné dárky
pomáhaly také v České republice, kde
se například proměnily v první knížky
pro děti ze sociálně ohrožených rodin
nebo ve vzdělávací kurzy pro české
pedagogy.

SKUTEČNÁ POMOC
Sbírka Skutečná pomoc nám umožňuje
věnovat se dlouhodobé rozvojové
spolupráci ve 12 zemích.

LEPŠÍ ŠKOLA PRO VŠECHNY
Naše české programy podporuje sbírka
Lepší škola pro všechny. Díky darům
na podporu vzdělávacích projektů tak

naši dárci

32

v tolika zemích
světa pomáháme
i díky podpoře
dárců z Česka.

170

milionů Kč
poslali naši
dárci na projekty
Člověka v tísni
doma i v zahraničí.

můžeme doučovat děti, které nemají
dostatečné zázemí v rodině. Také
spolupracujeme s 3 800 školami, kde
učitelům usnadňujeme výuku dějepisu či občanské výchovy. Přinášíme
metodickou podporu i asistentům
pedagoga a zasazujeme se tak o inkluzi
na českých školách.
SLAVÍME VELKORYSE
V roce 2019 se rozhodlo 51 lidí oslavit
důležité chvilky svých životů trochu
jinak. Místo toho, aby dostávali dárky,
vybírali díky platformě Slavíme velkoryse příspěvky na projekty Člověka
v tísni.
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POSTAVME ŠKOLU V AFRICE
Věříme, že vzdělání je klíčem k lepší
budoucnosti. Proto stavíme a opravujeme školy v Etiopii a Zambii. Díky našim
dárcům jsme v roce 2019 podpořili
vzdělávání dětí se speciálními potřebami i dětí s handicapem.
SOS SBÍRKY
S přispěním těch, kteří podpořili sbírky
SOS Sýrie a Irák a SOS Ukrajina, můžeme nadále pomáhat v zemích těžce
zasažených válečným konfliktem. Vyhlásili jsme také sbírku SOS Venezuela
na pomoc zemi, kterou zasáhla hluboká
humanitární i lidskoprávní krize.
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Děkujeme všem nadacím,
firmám i soukromým dárcům
za podporu v roce 2019

podpora

AgroProtec s. r. o.

Barbara a Josef Grossovi

Pech Dalibor

100 000 Kč

Alexander Juraj

Helus Jakub

Helena a Michal Pěchoučkovi

AUTOCONT a. s.

Holík International s. r. o.

PentaGen s. r. o.

Baštář Pavel

ITALINOX, s. r. o.

Klára a Petr Plačkovi

Bayer Pavel

Jourová Věra

PRESSENTECHNIK s. r. o.

Benefit Management s. r. o.

Knapp Petr

Růžička Miloš

Bloomberg LP

Kuchař Ondřej

SEKNE, spol. s r. o.

Blue Events, s. r. o.

Letiště Praha, a. s.

Sonberk a. s.

Česko-německý fond budoucnosti

LMC s. r. o.

Starosta Jakub

Sabina a Martin Demigerovi

Nadace BLÍŽKSOBĚ

Stavební firma HOBST a. s.

ENED Steel s. r. o.

Nadace rozvoje občanské společnosti

System4u, a. s.

FILMPRINT s. r. o.

NADACE VARIETAS

rodina Tichých

Blanka a Petr Formánkovi

Nadační fond rodiny Orlických

Veselka Daniel

Fortemix produkce s. r. o.

OPTREAL, spol. s r. o.

Víškovi

Accace s. r. o.

Josef KVAPIL a. s.

Polášek Rostislav

ALNUS, spol. s r.o.

Kasper Rudolf

rodina Potěšilových

Apex Central Europe, s. r. o.

Košťál Pavel

Rajdlová Veronika

BERÁNEK, spol. s r.o

Radka a Jan Krafkovi

rodina Beranových

Krejčí Radek

Pavlína Rieselová, David
a Thomas Walther

Böhm David

Kubečka Jan

BOKI robotizované systémy spol. s r.o.

Kuchař Jaroslav

CGI IT Czech Republic, s.r.o.

rodina Larsson Krausova

Cink Roman Filip

Lions Club Milana Hořínka Olomouc

Conseq Investment Management, a. s.

Marek Ondřej

Coufal Jan

Maršálek Lukáš

CRDR spol. s r. o. – BOZP.CZ

MEDAC, spol. s r. o.

Dvořák Matouš

MEGABOOKS CZ, spol. s r. o.

East Port Praha s. r. o.

Míčka Tomáš

FELIX a spol. advokátní kancelář, s. r. o.

Mikolajczyk Wojciech

Fiedler Petr

rodina Morávkových

Fluidtechnik Bohemia, s. r. o.

MS Pharm s. r. o.

Hannemann Mirko

Multi-Wing CZ, s. r. o.

HAVIT, s. r. o.

Nešetřil Jakub

Jana a Václav Havlíčkovi

Nešpor Karel

manželé Höfinghoffovi

NOMINAL CZ OBCHODNÍ s. r. o.

Hraba Michal

Ofigo, s. r. o.

Hrček Jan

ORBIT MERRET, spol. s r. o.

manželé Janíčkovi

Pokorný Martin

a více
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a více

podpora

1 000 000 Kč
a více

Dvořáková Hana

Malý Libor

cmyk: 25 / 100 / 100 / 0

cmyk: 0 / 100 / 100 / 0
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50 000 Kč

Anně, Janě Helen a Antonínu Švehlovým.

působení v České republice v roce 2019
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podpora

Zvláštní poděkování
za dlouhodobou podporu patří

Šenkypl Dušan

Winkler Libor

Pantone 1805

Pantone 032

Řežáb Jan
SERVISTEK s. r. o.
SHP TS s. r. o.
Sitár Jakub
Sochor Rudolf
Sukeník Michal
Jindra a Petr Sýkorovi
Šimonovský Karel
Štulc Petr
TEMA Klášterec nad Ohří s. r. o.
The Boston Consulting Group, s. r. o.
TNT Express Worldwide, spol. s r.o.
TRADING M&K, a. s.
Ústecká komunitní nadace
Vedral Tomáš
Vetnemo s. r. o.
VEXTA a. s.
Všetička Jan
JUDr. Mgr. Bohdan Žáček

Jirous Jan

podpora

500 000 Kč

Barta Jan

a více

Suchý Petr

Děkujeme tímto dalším tisícům dárců, kteří zde z důvodu nedostatku místa
nemohou být uvedeni. Pro naši práci jsou naprosto klíčoví, ať již přispěli
jednorázově, či jsou pravidelnými podporovateli prostřednictvím
Klubu přátel Člověka v tísni nebo sbírky Skutečná pomoc.
Děkujeme všem jednotlivcům a firmám za jejich nefinanční pomoc ve formě
služeb a materiálu, které nám poskytují zdarma či s výraznou slevou.
Jejich podpora je v mnoha případech zásadní a výrazně usnadňuje naši práci.

76

poděkování
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poděkování
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Děkujeme celému týmu Člověka v tísni,
všem dobrovolníkům, našim partnerům,
dárcům a všem ostatním,
kteří nás v roce 2019 podpořili!

4

5

6

SPRÁVNÍ RADA

Jan Pergler (předseda)
Kristina Taberyová, Petr Jančárek, Jana Straková, Daniel Münich, Petr Kostohryz

DOZORČÍ RADA

Václav Mazánek (předseda)
Ondřej Matyáš, Ondřej Blažek

VÝKONNÁ RADA

Zvláštní poděkování:

HUMANITÁRNÍ A ROZVOJOVÁ SEKCE
Jan Mrkvička, Marek Štys, Markéta Novotná
CENTRUM PRO LIDSKÁ PRÁVA A DEMOKRACII
Veronika Mítková

PROGRAMY SOCIÁLNÍ INTEGRACE
Jan Černý, Martina Denderová

Josef Ježek, daňový poradce
AUDIT SERVIS, spol. s r. o., auditoři
Pavel Uhl, advokát
David Valouch, advokát
Alena Tulachová, advokátka
Kristýna Kabelová, advokátka
Libuše Škopková & Obchodní kancelář – ekonomika, s. r. o.
AUTOCONT a. s., dodavatel ekonomického systému Microsoft Dynamics NAV
ELO Digital Oﬃce ČR, s. r. o., podpora DMS systému ELOenterprise
MT Legal s. r. o., advokátní kancelář
ERHARTOVÁ VÍTEK & PARTNERS, advokátní kancelář
AK RHK, s.r.o.

vzdělávání a osvěta
úvodní slova / Jeden svět
naše podpora škol a učitelů
Varianty
migrace
Jeden svět na školách
Jeden svět

VARIANTY
Tomáš Habart, Lucie Kundra
JEDEN SVĚT
Ondřej Kamenický, Lenka Lovicarová
MEDIÁLNÍ ODDĚLENÍ
Tomáš Urban, Adriana Černá
PROVOZNÍ ODDĚLENÍ
Anna Soumarová, Marek Vozka
FINANČNÍ ODDĚLENÍ
Jan Kamenický, Anna Spružinová
FUNDRAISING
Tomáš Vyhnálek

sociální práce a poradenství
úvodní slovo / kdo jsme
kdo jsme
spolupráce se samosprávami
podpora dětí
podpora rodin

PRÁVNÍ SERVIS
David Valouch
HR
Pavla Kluzáková

naši dárci
úvodní slovo / naši dárci
naši dárci
poděkování
struktura organizace
finanční zpráva

Šimon Pánek (ředitel)

JEDEN SVĚT NA ŠKOLÁCH
Karel Strachota, Marianka Macková

působení v České republice v roce 2019
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Struktura organizace

IT
Kryštof Bořkovec
Aktuální stav k 31. 5. 2020 (kompletní data naleznete v příloze účetní závěrky)

78

poděkování

79
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úvodní slovo ředitele

Zahraniční státní rozpočty

zahraniční působení v roce 2019

1

2

humanitární a rozvojová pomoc
úvodní slovo / naši zaměstnanci
příjemci pomoci
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
úvodní slovo / advokační aktivity
naše činnost v roce 2019
přímá pomoc perzekvovaným
podpora občanské společnosti
advokační aktivity na podporu lidských práv

1 049 698

Příjmy EU – Evropská komise a delegace EU

522 152

Agentury OSN a ostatní mezivládní organizace

205 487

Výnosy

ﬁnanční zpráva

2 357 624
tis. Kč

Státní rozpočet

147 044
Dary

134 329
Vlastní výnosy

89 944

Nadace a nevládní organizace

78 393

Místní rozpočty

66 329

Operační programy

64 248

působení v České republice v roce 2019
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podpora rodin
naši dárci
úvodní slovo / naši dárci
naši dárci
poděkování
struktura organizace

6 finanční zpráva

Humanitární pomoc a rozvoj

1 919 504

Náklady

2 357 245
tis. Kč

Lidská práva

93 429
Vzdělávání a osvěta

81 283

Sociální práce a poradenství

95 346
Ostatní

167 683
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Jeden svět
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Výnosy společnosti
Tento přehled zobrazuje výnosy společnosti v roce
2019. U grantů, dotací a darů se jedná o prostředky
v daném roce využité. Společnost Člověk v tísni účtuje
dle závazné metodiky o těchto prostředcích fondově,
to znamená, že přijaté prostředky jsou nejprve zaúčtovány do fondu a do výnosu jsou přeúčtovány až v okamžiku jejich použití (čerpání) v daném roce. Prostředky,
ponechané ve fondu pro použití v dalších letech, se
proto ve výnosech aktuálního roku neobjeví. Naopak
se v tabulce objeví prostředky, získané v předchozích
letech, k jejichž čerpání došlo v aktuálním roce.
Hranicí pro zveřejnění v tomto přehledu je částka
100 tis. Kč. Výnosy nižší než 100 tis. jsou v jednotlivých
kategoriích sloučeny v kolonce „ostatní“.
Finanční zdroj

v tis. Kč

Zahraniční státní rozpočty

1 049 698

Afghánistán

4 968

prostřednictvím Care Afghanistan

4 968

Arménie

788

Ministry of Territorial Administration

747

ostatní výnosy Arménie

41

Francie

2 297

L’Office Français de l’Immigration et de l’Intégration
ostatní výnosy Francie

2 183
114

Itálie

14 384

AICS

14 384

Japonsko

407

Embassy of Japan in Armenia

prostřednictvím The Organic Village
Velvyslanectví Nizozemského království
Nový Zéland
prostřednictvím SPS Biosecurity Limited
Švýcarsko

DG ECHO

100

DG Justice and Consumers

561

prostřednictvím Entrepreneurs du Monde Co., Ltd
Kanada

561
16 606

Global Affairs Canada – International Humanitarian Assistance 13 243
prostřednictvím ACTED

3 307

ostatní výnosy Kanada

56

Německo

26 853

prostřednictvím Deutsche Welthungerhilfe e.V.
prostřednictvím Heinrich Boell Stiftung e.V.

8 030
115

prostřednictvím Malteser International
(legally part of Malteser Hilfsdienst e. V.)

18 708

Nizozemsko
Ministry of Foreign Affairs of Netherlands

4 101

přímé granty

3 092

5 097

prostřednictvím The Foundation Institute of Public Affairs

1 009

23 203

DG NEAR

92 523

Ministerstvo spravedlnosti
Odbor vězeňství, trestní politiky, probace a mediace
Ministerstvo vnitra
Ministerstvo vnitra prostřednictvím Plzeňského kraje
Ministerstvo zahraničních věcí

Swiss Federal Department of Foreign Affairs

19 895

přímé granty

58 388

Česká rozvojová agentura – přímé granty

prostřednictvím ActionAid

3 308

prostřednictvím Mercy Corps Europe

16 527

prostřednictvím ACTED

17 608

Česká rozvojová agentura
prostřednictvím Centra pro rozvoj péče o duševní zdraví, z. s.

USA
USAID, přímé granty

445 058
298 632

USAID, prostřednictvím Freedom House

237
2 628

USAID, prostřednictvím Solidarités International

98 811

USAID, prostřednictvím The International
Organization for Migration (IOM)

9 082

U.S. Department of State, přímé granty

7 559

U.S. Department of State, prostřednictvím NED

25 643

U.S. Department of State,
prostřednictvím U.S. Embassy Prague

707

U.S. Department of State,
prostřednictvím American Embassy Ulaanbataar

200
1 559
505 885

British Embassy Armenia

506

British Embassy Prague
Department for International Development, přímé granty

121
504 402

Department for International Development,
darovaný drobný majetek a materiál

756

The British Council – pobočka Česká republika

100

Ostatní zdroje zahraničních vlád
Příjmy EU – Evropská komise a delegace EU

160
522 152

DG COMM

258

prostřednictvím European Parliament
DG DEVCO

6 853

přímé granty

995
246

prostřednictvím Concern Worldwide

4 460

prostřednictvím Ernst & Young Advisory Services SCRL/CVBA 1 152
EASME

265

IcSP The Instrument contributing to Stability and Peace

5 529

Zastoupení Evropské komise v ČR

359

Agentury OSN a ostatní mezivládní organizace

205 487

FAO

Department of State, Bureau of Democracy,
Human Rights, and Labor, prostřednictvím Freedom House
Velká Británie

EACEA
prostřednictvím Center for Citizenship Education

USAID, prostřednictvím National Democratic
Institute for International Affairs

258
105 077

přímé granty
prostřednictvím Center for Training and Consultancy
prostřednictvím Človek v ohrození, n. o.
prostřednictvím GERES
prostřednictvím The Embassy of Italy in Addis Ababa
prostřednictvím Fondation Internationale
pour les Défenseurs des Droits de L’Homme

44 921
1 498
2 844
2 499
38 378
580

2 239

International Visegrad Fund

609

OHCHR

136

UNDP

46 699

UNESCO

32 197

UNFPA
darovaný drobný majetek a materiál
UNHCR

679
679
179
179
137 490
83 757
709

Česká rozvojová agentura
prostřednictvím Charity Česká republika

2 429

Česká rozvojová agentura prostřednictvím Ircon, s. r. o.

15 133

Česká rozvojová agentura
prostřednictvím Velvyslanectví České republiky v Zambii

495

Česká rozvojová agentura
prostřednictvím Velvyslanectví České republiky v Pretorii

402

Česká rozvojová agentura
prostřednictvím Velvyslanectví České republiky Ulanbátar

462

Velvyslanectví České republiky v Rangúnu prostřednictvím
KBC Humanitarian and Development Department

101

Odbor lidských práv a transformační politiky

12 572

Odbor rozvojové spolupráce a humanitární pomoci

20 597

Odbor rozvojové spolupráce a humanitární pomoci
prostřednictvím Deutsche Welthungerhilfe e.V.

501

Odbor veřejné diplomacie

332

Státní fond kinematograﬁe

483

Úřad vlády České republiky

483

Ostatní zdroje ze státního rozpočtu

2 700
563
86

1 988

přímé granty

139

prostřednictvím HELVETAS Swiss Intercooperation

1 849

Dary

54 379

přímé dary

25 728

60 028

UNOCHA

43 175

Bajgar Radim

42 725

Benefit Management s. r. o.

přímé granty
prostřednictvím Norwegian Refugee Council (NRC)
prostřednictvím ACTED
UNOPS

prostřednictvím Plan International, Inc.

100

202

Clifford Chance, Customer Service Division

225

Československá obchodní banka, a. s.
FIDES AGRO, spol. s r.o.

450

Filmprint

254

947

Gerhardt Bubník, JUDr., LL.M

147 044

Národní ﬁlmový archiv

142

Ministerstvo kultury ČR

prostřednictvím The International Potato Centre

11 485

Odbor médií a audiovize

2 531

prostřednictvím Mansa District Land Alliance

2 340

Odbor regionální a národnostní kultury

83

ﬁnanční zpráva

Havas Media France

131
4 219
256

Holík International, s. r. o.

150

5 205

Jakub Helus

100

5 050

Jan Barta

155

532

1 000

947

Hana Dvořáková
Státní rozpočet

100

BERÁNEK, spol. s r. o.

14 709

WSSC (Water Supply & Sanitation Collaborative Council)

1 000

248
2 277

WFP

134 329

Klub přátel Člověka v tísni

UNICEF

3 431

prostřednictvím Ministry of Agriculture, Forestry and Fisheries

ﬁnanční zpráva

307 187

5 097

407

Kambodža

82

800

Jaroslav Starosta

1 050
100
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Juraj Alexander

100

výnosy ﬁremní školka

492

66 329

Lego Production s. r. o.

551

výnosy z cenných papírů

Hlavní město Praha

6 209

obsah
úvodní slovo ředitele

Letiště Praha, a. s.

237

výnosy z propagace

368

Karlovarský kraj

11 577

Libor Malý

291

jiné ostatní výnosy

707

Liberecký kraj

4 715

zahraniční působení v roce 2019

Libor Winkler
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lidská práva
úvodní slovo / advokační aktivity
naše činnost v roce 2019
přímá pomoc perzekvovaným
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advokační aktivity na podporu lidských práv
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12 061

Místní rozpočty

Městská část Praha 5

1 977

Lukáš Schirl

500

Nadace a nevládní organizace

Měšťanský pivovar v Poličce, a. s.

525

Alliance2015

Ondřej Fryc

3 150

Bacardi Family Foundation Inc.

78 393

125

Městská část Praha 7

352

174

Městská knihovna v Praze

220

353

Olomoucký kraj

Bill & Mellinda Gates Foundation

OPTREAL, spol. s r.o.

200

CESVI

108

Statutární město Brno

250

Sebastina Dejanovski

350

Česko-německý fond budoucnosti, nadační fond

172

Statutární město Chomutov

523

Seed Core Agri Industrial Corporation

137

Človek v ohrození, n.o.

188

Statutární město Karlovy Vary

205

Slavíme velkoryse

767

DanChurchAid (DCA)

273

Statutární město Kladno

934

Stavební firma HOBST, a. s.

168

Foundation Open Society Institute

6 452

System4u a. s.

195

Hamro Palo

UNITEL, S.A.

1 672

Zátiší Catering Group a. s.

500

ostatní dary

5 173

veřejné sbírky

48 232

Lepší škola pro všechny

4 705

Postavme školu v Africe

3 046

Skutečná pomoc

35 358

SOS Nepál

552

SOS Sýrie a Irák

3 947

darovaný drobný majetek a materiál
Charles Stewart Mott Foundation
Italian Association for Aid to Children (CIAI)
darovaný drobný majetek a materiál
Lutheran World Relief
přímé granty
darovaný drobný majetek a materiál
Nadace Albatros
Nadace BLÍŽKSOBĚ

1 761

14 060

100

Ondřej Kuchař

Plzeňský kraj

8 735

Statutární město Liberec

255

163

Statutární město Olomouc

230

163

Statutární město Plzeň

705

Statutární město Ústí nad Labem

776

4 798
268

Středočeský kraj

4 590

268

Ústecký kraj

11 231

28 447

ostatní zdroje z místních rozpočtů

637

1 365
27 082
1 691
400

Operační programy

64 248

OPPPR – Operační program Praha – pól růstu

4 830

prostřednictvím Hlavního města Praha

4 830

SOS Ukrajina

378

Nadace České spořitelny

100

ostatní veřejné sbírky

246

Nadace GCP

239

přímé granty Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR 14 859

4 919

Nadace O2

852

prostřednictvím Amalthea z. s.

1 071

Nadace rozvoje občanské společnosti

149

Nadace VARIETAS

295

prostřednictvím Lipka – školské zařízení pro environmentální
vzdělávání Brno, příspěvková organizace

výnosy z dědictví
darovaná služba
Vlastní výnosy

89 944

čerpání fondu provozních rezerv

228

kurzové zisky

52 831

ostatní služby

1 398

pojistná plnění

7 295

prodej vstupenek a propagace na ﬁlmový festival

2 894

prodej výrobků, zásob a majetku

1 318

přihlášení ﬁlmů na ﬁlmový festival

107

Nadační fond AVAST

3 156

Nadační fond Veolia

919

Medair Goma

170

darovaný drobný majetek a materiál
Médecins Sans Frontières (MSF)
darovaný drobný majetek a materiál
NCA Erbil Country oﬃce
OAK Foundation

170
404
404
273
3 694

recepční služby

128

Pro-OKO z. s.

224

úroky

774

Save the Children UK

140

Secondary School for the General Education and Technology

213

výnos – kompenzace majetku pořízeného z grantu
výnosy dům Koněvova

6 153
1 354

výnosy Centrum Langhans

1 582

výnosy dům Slavkov u Brna

254

84

ﬁnanční zpráva

OPVVV – Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání

102
1 239

prostřednictvím Statutárního města Chomutov

1 037

prostřednictvím Statutárního města Liberec

1 855

prostřednictvím Statutárního města Ústí nad Labem

614

prostřednictvím Střediska ekologické výchovy SEVER
Horní Maršov, o. p. s.

845

prostřednictvím Univerzity Jana Evangelisty Purkyně
v Ústí nad Labem

919

prostřednictvím Základní školy a mateřské školy‚
Praha 8‚ Lyčkovo náměstí 6

754

prostřednictvím Univerzity Palackého v Olomouci

775

OPZ – Operační program Zaměstnanost

36 373

přímé granty Ministerstva práce a sociálních věcí

13 015

prostřednictvím MAS Frýdlantsko, z. s.

The Sigrid Rausing Trust

4 045

prostřednictvím Olomouckého kraje

Tides Foundation

2 526

prostřednictvím Plzeňského kraje

ostatní výnosy od nadací a nestátních neziskových organizací

2 731

Swiss Solidarity

22 999

85

28 333
137
1 171
3 029

ﬁnanční zpráva

prostřednictvím Úřadu práce České republiky
prostřednictvím Ústeckého kraje
Ostatní operační programy
VÝNOSY CELKEM

570
3 133
46
2 357 624
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podpora rodin

5

naši dárci
úvodní slovo / naši dárci
naši dárci
poděkování
struktura organizace

6

finanční zpráva

Náklady společnosti

Zprostředkovaná pomoc

Náklady 2019

v tis. Kč

ZAHRANIČNÍ PŮSOBENÍ V ROCE 2019

2 012 933

HUMANITÁRNÍ POMOC A ROZVOJ

1 919 504

Humanitární pomoc

1 084 445

Odolnost lidí a výživa

247 634

Sociální inkluze a ochrana

70 970

Vzdělávání a praktické dovednosti

300 547

Udržitelná obživa a životní prostředí

188 496

Dobré vládnutí

27 412

LIDSKÁ PRÁVA

93 429

Přímá pomoc perzekvovaným

26 157

Podpora občanské společnosti

62 142

Advokační aktivity na podporu lidských práv

V roce 2019 společnost Člověk v tísni zprostředkovala
další pomoc v celkové výši 4 195 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.

5 130
země / donor

objem v tis. Kč

Angola / United Nations Children’s Fund (UNICEF)
PŮSOBENÍ V ČESKÉ REPUBLICE V ROCE 2019

176 629

VZDĚLÁVÁNÍ A OSVĚTA

81 283

Společné vzdělávání

37 027

Irák / United Nations Children’s Fund (UNICEF)

1 516

Myanmar / United Nations High Commissioner
for Refugees (UNHCR)

1 386

5 230

Myanmar / International Organization for Migration (IOM)

Mediální vzdělávání

7 616

Celkem

Migrace

5 043
2 927

Aktivní občanství

3 909

Festival Jeden svět

19 531

SOCIÁLNÍ PRÁCE A PORADENSTVÍ

95 346

Spolupráce se samosprávami

79

Podpora dětí

15 277

Podpora rodin

79 990

OSTATNÍ

167 683

Fundraising a péče o dárce

18 056

Podpora, centrální režie a správa nemovitostí

CELKEM

68

Myanmar / United Nations Children’s Fund (UNICEF)

Globální rozvojové vzdělávání

Moderní československé dějiny

1 144

81
4 195

Společnost Člověk v tísni zároveň realizovala
pod hlavičkou HELVETAS Swiss Intercooperation
pomoc v uprchlických kempech v Bangladéši ve
výši 5 113 tis. Kč (financováno 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.

149 627

2 357 245
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obsah
úvodní slovo ředitele
zahraniční působení v roce 2019

1

humanitární a rozvojová pomoc
úvodní slovo / naši zaměstnanci
příjemci pomoci
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

2

lidská práva
úvodní slovo / advokační aktivity
naše činnost v roce 2019
přímá pomoc perzekvovaným
podpora občanské společnosti
advokační aktivity na podporu lidských práv

působení v České republice v roce 2019

3

vzdělávání a osvěta
úvodní slova / Jeden svět
naše podpora škol a učitelů
Varianty
migrace
Jeden svět na školách
Jeden svět

4

sociální práce a poradenství
úvodní slovo / kdo jsme
kdo jsme
spolupráce se samosprávami
podpora dětí
podpora rodin

5

naši dárci
úvodní slovo / naši dárci
naši dárci
poděkování
struktura organizace

6

finanční zpráva
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Rozvaha

k 31. 12. 2019 (v celých tisících Kč)

Člověk v tísni – Výroční zpráva
obsah
úvodní slovo ředitele

číslo
pol.
a

AKTIVA
číslo
pol.

zahraniční působení v roce 2019

1

2

humanitární a rozvojová pomoc
úvodní slovo / naši zaměstnanci
příjemci pomoci
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
úvodní slovo / advokační aktivity
naše činnost v roce 2019
přímá pomoc perzekvovaným
podpora občanské společnosti
advokační aktivity na podporu lidských práv

působení v České republice v roce 2019

3

4

vzdělávání a osvěta
úvodní slova / Jeden svět
naše podpora škol a učitelů
Varianty
migrace
Jeden svět na školách
Jeden svět
sociální práce a poradenství
úvodní slovo / kdo jsme
kdo jsme
spolupráce se samosprávami
podpora dětí
podpora rodin

5

naši dárci
úvodní slovo / naši dárci
naši dárci
poděkování
struktura organizace

6

finanční zpráva

a
A. Dlouhodobý majetek celkem
A.I. Dlouhodobý nehmotný majetek celkem

Stav k prvnímu dni
účet. období

Stav k poslednímu dni
účet. období

b

1

2

01

42 500

52 672

02

24 433

40 283

1. Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje

(012)

03

2. Software

(013)

04

19 046

23 629

3. Ocenitelná práva

(014)

05

1 684

1 834

4. Drobný dlouhodobý nehmotný majetek

(018)

06

14

14

5. Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek

(019)

07

3 366

7 348

6. Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek

(041)

08

323

7 458

7. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek

(051)

09
10

81 893

88 365

2 639

2 639

A.II. Dlouhodobý hmotný majetek celkem
1. Pozemky

(031)

11

2. Umělecká díla, předměty a sbírky

(032)

12

3. Stavby

(021)

13

26 399

26 399

4. Samostatné movité věci a soubory movitých věcí

(022)

14

52 792

59 213

5. Pěstitelské celky trvalých porostů

(025)

15

6. Dospělá zvířata a jejich skupiny

(026)

16

7. Drobný dlouhodobý hmotný majetek

(028)

17

8. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek

(029)

18

9. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek (stavby)

(042)

19

(052)

20

1. Podíly – ovládaná nebo ovládající osoba

(061)

22

2. Podíly – podstatný vliv

(062)

23

3. Dluhové cenné papíry držené do splatnosti

(063)

24

4. Zápůjčky organizačním složkám

(066)

25

5. Ostatní dlouhodobé zápůjčky

(067)

26

6. Ostatní dlouhodobý finanční majetek

(069)

27

1. Oprávky k nehmotným výsledkům výzkumu a vývoje

(072)

30

2. Oprávky k software

(073)

31

–16 281

–18 516

3. Oprávky k ocenitelným právům

(074)

32

–1 608

–1 703

4. Oprávky k drobnému dlouhodobému nehmotnému majetku

(078)

33

−14

–14

5. Oprávky k ostatnímu dlouhodobému nehmotnému majetku

(079)

34

–1 021

–2 377

10. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek
A.III. Dlouhodobý ﬁnanční majetek celkem

21

A.IV. Oprávky k dlouhodobému majetku celkem

29

63

63
51

3 118

0

3 118

–66 944

–75 976

6. Oprávky ke stavbám

(081)

35

–5 688

–6 631

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

(082)

36

–42 269

–46 672

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

11. Oprávky k ostatnímu dlouhodobému hmotnému majetku

(089)

40

−63

–63

B. Krátkodobý majetek celkem
B.I. Zásoby celkem

ﬁnanční zpráva

Stav k poslednímu dni
účet. období

b

1

2

41

717 725

737 022

42

64 423

44 537

1. Materiál na skladě

(112)

43

63 064

41 951

2. Materiál na cestě

(119)

44

1

3. Nedokončená výroba

(121)

45

778

4. Polotovary vlastní výroby

(122)

46

5. Výrobky

(123)

47

6. Mladá a ostatní zvířata a jejich skupiny

(124)

48

7. Zboží na skladě a v prodejnách

(132)

49

8. Zboží na cestě

(139)

50

9. Poskytnuté zálohy na zásoby

(314)

B.II. Pohledávky celkem

262

444

51

1 097

1 363

52

141 657

144 866

1 828

8 539

1. Odběratelé

(311)

53

2. Směnky k inkasu

(312)

54

3. Pohledávky za eskontované cenné papíry

(313)

55

4. Poskytnuté provozní zálohy

(314)

56

60 465

41 654

5. Ostatní pohledávky

(315)

57

417

2 349

6. Pohledávky za zaměstnanci

(335)

58

2 076

1 980

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

(336)

59

8. Daň z příjmu

(341)

60

737

299

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

3 712

2 848

18. Dohadné účty aktivní

(388)

70

72 422

87 197

19. Opravná položka k pohledávkám

(391)

72

B.III. Krátkodobý ﬁnanční majetek celkem

71
451 533

292 700

1. Peněžní prostředky v pokladně

(211)

73

14 314

13 905

2. Ceniny

(213)

74

7
417 890

3. Peněžní prostředky na účtech

(221)

75

4. Majetkové cenné papíry k obchodování

(251)

76

5. Dluhové cenné papíry k obchodování

(253)

77

6. Ostatní cenné papíry

(256)

78

7 629

7. Peníze na cestě

(261)

79

11 693

11 103

81

60 112

254 919

B.IV. Jiná aktiva celkem

267 692

1. Náklady příštích období

(381)

82

4 618

7 137

2. Příjmy
příštích období

(385)

83

55 494

247 782

85

760 225

789 694

AKTIVA CELKEM
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úvodní slovo ředitele
zahraniční působení v roce 2019

1

2

humanitární a rozvojová pomoc
úvodní slovo / naši zaměstnanci
příjemci pomoci
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
úvodní slovo / advokační aktivity
naše činnost v roce 2019
přímá pomoc perzekvovaným
podpora občanské společnosti
advokační aktivity na podporu lidských práv

působení v České republice v roce 2019

3

4

5

6

vzdělávání a osvěta
úvodní slova / Jeden svět
naše podpora škol a učitelů
Varianty
migrace
Jeden svět na školách
Jeden svět
sociální práce a poradenství
úvodní slovo / kdo jsme
kdo jsme
spolupráce se samosprávami
podpora dětí
podpora rodin
naši dárci
úvodní slovo / naši dárci
naši dárci
poděkování
struktura organizace
finanční zpráva

PASIVA
číslo
pol.
a
A. Vlastní zdroje celkem
A.I. Jmění celkem
1. Vlastní jmění

(901)

Stav k prvnímu dni
účet. období
1

2

1

2

560 533

1. Výdaje příštích období

(383)

131

4 953

2 595

2. Výnosy příštích období

(384)

132

220

211

134

760 225

789 694

87

616 019

560 154

88

38 449

43 765
516 389

(911)

89

577 610

90

–40

91

–20

(+/−963)

92

(+/-931)

93

(+/−932)

94

3. Nerozdělený zisk, neuhrazená ztráta minulých let

B. Cizí zdroje celkem
B.I. Rezervy celkem
1. Rezervy

379

Podpisový záznam statutátního orgánu

95

144 226

229 161

96

0

0

592

1 007

(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

592

1 007

106

138 461

225 348

59 518

137 032

98

B.III. Krátkodobé závazky celkem
1. Dodavatelé

(321)

107

(322)

108

3. Přijaté zálohy

(324)

109

589

593

4. Ostatní závazky

(325)

110

1 073

3 962
19 802

5. Zaměstnanci

(331)

111

18 708

6. Ostatní závazky vůči zaměstnancům

(333)

112

1 583

1 156

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

(336)

113

8 202

10 305

8. Daň z příjmů

(341)

114

9. Ostatní přímé daně

(342)

115

2 992

3 820

10. Daň z přidané hodnoty

(343)

116

500

240

11. Ostatní daně a poplatky

(345)

117

1 286

1 051

12. Závazky ze vztahu k státnímu rozpočtu

(346)

118

3 327

11 704

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

(348)

119

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
34 067

28 835

6 616

6 848

5 173

2 806

17. Jiné závazky

(379)

123

(231)

124

19. Eskontní úvěry

(232)

125

20. Vydané krátkodobé dluhopisy

(241)

126

21. Vlastní dluhopisy

(255)

127

22. Dohadné účty pasivní

(389)

128

23. Ostatní krátkodobé finanční výpomoci

(249)

129

B.IV. Jiná pasiva celkem

130
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Podpis osoby odpovědné za sestavení

Okamžik sestavení:
29. 6. 2020

2. Směnky k úhradě

18. Krátkodobé úvěry

PASIVA CELKEM

b

–20

97

1. Dlouhodobé úvěry

a

379

(941)

B.II. Dlouhodobé závazky celkem

Stav k poslednímu dni
účet. období

615 999

(921)

2. Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení

Stav k prvnímu dni
účet. období

b

2. Fondy

1. Účet výsledku hospodaření

číslo
pol.

86

3. Oceňovací rozdíly z přecenění finančního majetku a závazků
A.II. Výsledek hospodaření celkem

Stav k poslednímu dni
účet. období
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číslo
položky

Název položky

obsah
úvodní slovo ředitele
zahraniční působení v roce 2019

1

2

humanitární a rozvojová pomoc
úvodní slovo / naši zaměstnanci
příjemci pomoci
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
úvodní slovo / advokační aktivity
naše činnost v roce 2019
přímá pomoc perzekvovaným
podpora občanské společnosti
advokační aktivity na podporu lidských práv

působení v České republice v roce 2019

3

4

vzdělávání a osvěta
úvodní slova / Jeden svět
naše podpora škol a učitelů
Varianty
migrace
Jeden svět na školách
Jeden svět
sociální práce a poradenství
úvodní slovo / kdo jsme
kdo jsme
spolupráce se samosprávami
podpora dětí
podpora rodin

5

naši dárci
úvodní slovo / naši dárci
naši dárci
poděkování
struktura organizace

6

finanční zpráva

A. Náklady

Činnosti
hlavní

hospodářská

celkem

01

A.I. Spotřebované nákupy a nakupované služby

02

1. Spotřeba materiálu, energie a ostatních
neskladovaných dodávek

B. Výnosy
723 930

1 588

725 518

(501, 502, 503)

03

82 562

56

82 618

(504)

04

389

508

897

(511)

05

3 743

349

4 092

4. Náklady na cestovné

(512)

06

51 328

5. Náklady na reprezentaci

(513)

07

4 585

235

4 820

6. Ostatní služby

(518)

08

581 323

440

581 763

09

−2 580

0

−2 580

3. Opravy a udržování

A.II. Změny stavu zásob vlastní činnosti a aktivace
(561, 562, 563, 564)

8. Aktivace materiálu, zboží a vnitroorganizačních služeb

(571, 572)

9. Aktivace dlouhodobého majetku

(573, 574)

A.III. Osobní náklady

51 328

Činnosti
hlavní

hospodářská

0

0

B.I. Provozní dotace

41
(691)

B.II. Přijaté příspěvky

42
43

2. Přijaté příspěvky zúčt. mezi organizačními složkami

(681)

44

3. Přijaté příspěvky (Dary)

(682)

45

4. Přijaté členské příspěvky
B.III. Tržby za vlastní výkony a za zboží

1 280

(684)

46
47

43 253

4 785

48 038

55

2 295 366

B.IV. Ostatní výnosy
5. Smluvní pokuty, úroky z prodlení, ostatní pokuty a penále

0

48

2 295 311

(641, 642)

49

181

50

191

11

0

7. Výnosové úroky

(644)

51

773

2 057

453 393

−2 580

10. Mzdové náklady

(521)

14

366 965

1 603

368 568

11. Zákonné sociální pojištění

(524)

15

80 533

454

80 987

12. Ostatní sociální pojištění

(525)

16

40

40

(645)

52

52 831

52 831

53

1 898 383

1 898 383

54

342 952

53

343 005

55

12 940

0

12 940

10. Jiné ostatní výnosy

(649)

B.V. Tržby z prodeje majetku
11. Tržby z prodeje dlouhodobého nehmotného
a hmotného majetku

(652)

56

873

873

12. Tržby z prodeje cenných papírů a podílů

(653)

57

12 005

12 005

6

(527)

17

2 938

2 938

18

860

860

19

5 494

13

5 507

13. Tržby z prodeje materiálu

(654)

58

(531, 532, 538)

20

5 494

13

5 507

14. Výnosy z krátkodobého finančního majetku

(655)

59

65

1 148 158

15. Výnosy z dlouhodobého finančního majetku

(657)

60

56

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

(541, 542)

21

1 148 093

22

197

197

17. Odpis nedobytné pohledávky

(543)

23

4 210

4 210

18. Nákladové úroky

(544)

24

5

5

19. Kursové ztráty

(545)

25

54 284

54 284

20. Dary

(546)

26

669 668

669 668

21. Manka a škody

(548)

27

56

4

60

22. Jiné ostatní náklady

(549)

28

419 673

61

419 734

29

23 721

0

23 721

23. Odpisy dlouhodobého majetku

(551)

30

11 981

11 981

24. Prodaný dlouhodobý majetek

(552)

31

25. Prodané cenné papíry a podíly

(553)

32

11 739

11 739

(554)

33

1

(556, 559)

34

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

26. Prodaný materiál
27. Tvorba a použití rezerv a opravných položek
A.VII. Poskytnuté příspěvky
28. Poskytnuté členské příspěvky a příspěvky zúčtované
mezi organizačními složkami
29. Daň z příjmů
Náklady celkem

94
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61

2 352 784

4 840

2 357 624

406

1 112

1 518

D. Výsledek hospodaření po zdanění

63

−564

943

379

Podpisový záznam statutátního orgánu

Podpis osoby odpovědné za sestavení

1
5

2 389

(581, 582)

36

2 384

5

2 389

37

970

169

1 139

(591)

38

970

169

1 139

39

2 353 348

3 897

2 357 245

56

62

0
2 384

A.VIII. Daň z příjmů

Výnosy celkem

6
0

C. Výsledek hospodaření před zdaněním

0

35

775

(648)

(528)

A.V. Ostatní náklady

191
2

9. Zúčtování fondů

13. Zákonné sociální náklady

15. Daně a poplatky

181

8. Kursové zisky

14. Ostatní sociální náklady
A.IV. Daně a poplatky

1 280

(601, 602, 603, 604)

(643)

−2 580

1 280
0

6. Platby za odepsané pohledávky

451 336

0

1 280

0

12

0
0

10

13

celkem

40

1. Provozní dotace

2. Prodané zboží

7. Změna stavu zásob vlastní činnosti

číslo
položky

Název položky

Okamžik sestavení:
29. 6. 2020
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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.

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. 2019 jsou:
správní rada: Jan Pergler – předseda, Kristina Taberyová,
Petr Jančárek, Jana Straková, Daniel Műnich,
Petr Kostohryz
dozorčí rada: Václav Mazánek – předseda, Ondřej Blažek, Ondřej Matyáš
ředitel o. p. s.: Šimon Pánek
zakladatelé: Česká televize, Ing. Jaromír Štětina, Šimon Pánek
Obecně prospěšné služby k 31. 12. 2019:
— 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
— poskytování služeb v oblasti oddlužení
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
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Členové orgánů společnosti, tj. 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 pracovněprávním
ani obdobném vztahu vůči společnosti. Členové orgánů společnosti ani jejich rodinní příslušníci nepůsobí v orgánech žádných právnických osob,
s nimiž by společnost uzavřela v předmětném období obchodní smlouvu nebo jiné smluvní vztahy, a nemají v těchto subjektech žádnou majetkovou
účast.

1.2. Organizační složka v jiné zemi EU
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).

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, John Walker, Klara Skrivankova.
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 práv.

2. Rozklad osobních nákladů za účetní období
1. 1. až 31. 12. 2019
Počet zaměstnanců, osobní náklady:
Přehled níže uvedených mzdových nákladů a počtů zaměstnanců dle jednotlivých států reflektuje pouze dlouhodobé pracovněprávní vztahy,
uzavřené na základě místních legislativ. V případě válečných a poválečných zemí, jako je např. Sýrie, kdy takový postup není možný, vykazujeme
místní spolupracovníky jako dodavatele služeb.
Celkový počet osob, které pracovaly pro společnost na stálých zahraničních misích, je vyšší a je zobrazen v infograﬁce výroční zprávy, která
odráží průměrný počet pracovníků za celý kalendářní rok.
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odvody do sociálních,
zdravotních a dalších
fondů a ostatní sociální
náklady (Kč)

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“).

průměrný
přepočtený stav
zaměstnanců*

hrubé mzdy
celkem (Kč)

průměrná
hrubá měsíční
mzda (Kč)

Afghánistán

99‚17

11 824 687‚61

9 936‚38

Angola

70‚67

5 484 186‚97

6 466‚90

Arménie

11‚00

2 806 282‚62

21 259‚72

1‚92

609 108‚29

26 436‚99

131 960‚83

741 069‚12

DR Kongo

104‚83

12 325 892‚42

9 798‚32

1 428 874‚22

13 754 766‚64

Etiopie

204‚08

21 920 863‚23

8 950‚94

1 882 414‚85

23 803 278‚08

Filipíny

27‚67

5 760 804‚25

17 349‚73

262 737‚39

6 023 541‚64

Gruzie

23‚58

6 734 774‚75

23 801‚15

183 876‚98

6 918 651‚73

Kambodža

10 657 708‚24

Bosna a Hercegovina

celkem osobní
náklady (Kč)
11 824 687‚61

401 353‚15

5 885 540‚12
2 806 282‚62

34‚33

10 563 869‚71

25 642‚95

93 838‚53

Kosovo

4‚00

994 307‚43

20 714‚74

89 913‚81

1 084 221‚24

Kostarika

7‚08

3 385 489‚69

39 848‚04

784 252‚81

4 169 742‚50
29 123 002‚69

Irák

65‚58

27 202 238‚04

34 566‚23

1 920 764‚65

Moldávie

7‚92

2 909 207‚69

30 610‚35

744 777‚01

3 653 984‚70

Mongolsko

11‚58

2 519 102‚06

18 128‚25

408 501‚19

2 927 603‚25

1 898 032‚66

11 583 025‚64

Myanmar

54‚00

7 026 572‚86

10 843‚48

Nepál

62‚04

9 684 992‚98

13 009‚07

Srbsko

7 026 572‚86

2‚00

452 380‚87

18 849‚20

77 385‚29

529 766‚16

Ukrajina

129‚33

28 412 822‚97

18 307‚70

6 220 641‚60

34 633 464‚57

Zambie

20‚50

2 043 674‚01

8 307‚62

117 704‚53

2 161 378‚54

16 647 029‚50

179 308 287‚95

Celkem mise

162 661 258‚45

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

3.1. Dlouhodobý hmotný, nehmotný majetek a ﬁnanční majetek
Dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek je majetek s dobou použitelnosti delší než jeden rok a od výše ocenění:
dlouhodobý hmotný majetek

40 000 Kč

dlouhodobý nehmotný majetek

60 000 Kč

technické zhodnocení dlouhodobého hmotného majetku

40 000 Kč

technické zhodnocení dlouhodobého nehmotného majetku

40 000 Kč

ocenitelná práva

60 000 Kč

základní stádo a tažná zvířata – bez ohledu na výši pořizovací ceny
Stavby, pozemky a umělecká díla jsou považovány za dlouhodobý hmotný majetek bez ohledu na výši pořizovací ceny a dobu použitelnosti.
Dlouhodobý finanční majetek je majetek s dobou splatnosti delší než jeden rok bez ohledu na ocenění.
Dlouhodobý majetek se oceňuje pořizovací cenou tj. včetně vedlejších pořizovacích nákladů (dopravné, instalace, apod.), nebo v reprodukční
pořizovací ceně (bezúplatně nabytý majetek).
Odpisování dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku je upraveno odpisovým plánem a společnost aplikuje rovnoměrný způsob odpisování.
Pokud v individuálních případech není stanoveno jinak, doba odpisování dlouhodobého majetku vychází z níže uvedené tabulky:
popis majetku

počet měsíců odpisování

software bez časového omezení

36

nehmotný majetek s časovým omezením

dle délky platnosti licence

počítače a výpočetní technika

36

mobilní telefony a ostatní telekomunikační technika

24

ostatní neuvedený hmotný majetek

36
48
individuálně, zpravidla 24 nebo 36 měsíců
individuálně, zpravidla 24 nebo 36 měsíců

537‚23

199 604 331‚00

30 961‚96

68 177 550‚97

267 781 881,97

automobily a motocykly, pokud není stanoveno jinak
automobily a motocykly, pořízené v použitém stavu
automobily a motocykly – Afghánistán a frontová linie Ukrajiny

21,42

12 893 790,00

50 162,58

4 371 093,00

17 264 883,00

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

36

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

24

drony

individuálně, dle produktové specifikace

ocenitelná práva

18

základní stádo a tažná zvířata

36

* u misí, kde byly pracovní vztahy uzavřeny nebo ukončeny v průběhu roku 2019, uvádíme přepočtený průměr na měsíce trvání pracovních vztahů

stavby včetně dočasných

** v managementu organizace v průběhu roku 2019 působily další osoby, které v době přípravy přílohy již nebyly aktivními zaměstnanci společnosti:
Jiří Beran, Tereza Freidingerová, Sylva Horáková, Olena Ivantsiv, Tereza Pelechová, Dominika Plochová, Lucie Rydvanová

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

z toho vedoucí pracovníci
(členové výkonné rady) **

celková částka
počet DPP vyplacených DPP
Dohody o provedení práce

1 802

6 303 198‚00

6 303 198‚00

3. Informace o použitých účetních metodách, obecných účetních zásadách
Společnost zpracovává své účetní záznamy prostředky výpočetní techniky s využitím programového vybavení Microsoft Dynamics NAV 2009
s nezbytnými úpravami pro potřeby společnosti. Zákaznické úpravy provedla firma AUTOCONT a. s.
Účetní doklady jsou archivovány v písemné podobě, a to v archivu písemností v sídle společnosti na adrese Šafaříkova 24, 120 00 Praha 2 a částečně
v objektu vlastněném společností – Koněvova 182/1945, Praha 3.
U zahraničních misí, kde lokální legislativa vyžaduje uchovávání účetních písemností v zemi původu, jsou tyto písemnosti uchovávány v lokálních
archivech v sídlech zahraničních poboček společnosti. Účetní záznamy jsou rovněž archivovány v elektronické podobě na samostatném serveru
a současně na externím paměťovém médiu, které je uloženo mimo provozní místnosti společnosti. Pro uchovávání dokumentů společnosti slouží od
roku 2011 též DMS systém ELO.
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*) 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.
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obsah
úvodní slovo ředitele
zahraniční působení v roce 2019

1

2

humanitární a rozvojová pomoc
úvodní slovo / naši zaměstnanci
příjemci pomoci
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
úvodní slovo / advokační aktivity
naše činnost v roce 2019
přímá pomoc perzekvovaným
podpora občanské společnosti
advokační aktivity na podporu lidských práv

působení v České republice v roce 2019

3

4

vzdělávání a osvěta
úvodní slova / Jeden svět
naše podpora škol a učitelů
Varianty
migrace
Jeden svět na školách
Jeden svět
sociální práce a poradenství
úvodní slovo / kdo jsme
kdo jsme
spolupráce se samosprávami
podpora dětí
podpora rodin

5

naši dárci
úvodní slovo / naši dárci
naši dárci
poděkování
struktura organizace

6

finanční zpráva

Od roku 2006 do roku 2019 nakupovala společnost cenné papíry – dluhopisy s kuponem a dluhopisy bez kuponu (s úmyslem držet tyto dluhopisy
do doby splatnosti). Společnost také nakupovala 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 finančního majetku. Realizovatelné cenné papíry k rozvahovému dni
jsou přeceňovány na reálnou hodnotu, a rozdíl v ocenění je účtován na vrub nebo ve prospěch účtu 921 dle ČÚS č. 406 bodu 3.2.
— 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 vypořádány, 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)

— 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; od června kurz IQD, který je určován prostřednictvím kurzu k USD vyhlášený Central Bank of Iraq
v první pracovní den v měsíci a přepočtený k CZK
— kurz venezuelského bolívaru (VES), který je určován prostřednictvím kurzu k USD vyhlášený Banco Central De Venezuela v první pracovní den
v měsíci a přepočtený k CZK
3.6.2. Používání cizí měny ke konci rozvahového dne
Kurzové rozdíly zjištěné ke konci rozvahového dne nebo k jinému okamžiku, ke kterému společnost sestavuje účetní závěrku se uvádějí podle povahy ve výkazu zisků a ztrát v položce „A.V.19 Kurzové ztráty“, nebo v položce „B.IV.8. Kurzové zisky“.

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 samostatném 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.

Hodnota finančních prostředků, závazků, pohledávek, dotací a grantů dle bodu 3.7. vykazovaných k 31. 12. 2019 a evidovaných v cizí měně vyhlašované ČNB je přepočítána směnným kurzem ČNB platným ke dni 31. 12. 2019. Pokud kurz cizí měny není vyhlašován ČNB denně, použije se kurz
vyhlášený ČNB k 31. 12. 2019 jako kurzy ostatních měn mimo níže uvedené případy, kdy za kurz k 31. 12. 2019 se považuje:
— kurz kubánského konvertibilního pesa (CUC), který byl vypočten za dané účetní období k 31. 12. 2019
— kurz kubánského pesa (CUP), který byl vypočten k 31. 12. 2019
— kurz podněsterského rublu (PDR), který byl vypočten k 31. 12. 2019
— kurz myanmarského kyatu (MMK), který byl vypočten k 31. 12. 2019
— kurz syrské libry (SYP), který byl vypočten k 31. 12. 2019
— kurz iráckého dináru (IQD), který byl vypočten k 31. 12. 2019
— kurz venezuelského bolívaru (VES)‚ který byl vypočten k 31. 12. 2019

3.3. Peněžní prostředky a ceniny

3.7. Fondy a vlastní jmění

Peněžní prostředky a ceniny jsou oceňovány jejich jmenovitými hodnotami.
Pro přijaté prostředky ze sbírek a vybraných vázaných darů (grantů) jsou zřízeny samostatné bankovní účty, na kterých jsou tyto prostředky evidovány a vykazovány.

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.

3.4. Pohledávky

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.

Pohledávky jsou oceňovány při vzniku jmenovitou hodnotou. Společnost nenabývá pohledávky postoupením od jiných subjektů.

Přehled významných dárců je součástí výroční zprávy společnosti.

3.2. Zásoby

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

100

ﬁnanční zpráva

1) Společnost člení fondy na vázané a volné:
a) v případě vázaných fondů se jedná o takové fondy, jejichž použití především z hlediska účelu upravují podmínky poskytovatele, nebo je
upravují jiné předpisy
b) 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 předpisem použití vázáno jen velmi obecně
2) Společnost dále eviduje přijaté dotace a granty dle měny a dle kurzu přepočtu, určených poskytovatelem:
a) dotace a granty, které jsou vypořádány vůči poskytovateli v cizí měně kurzy používanými společností v průběhu účetního období
b) dotace a granty, které jsou vypořádány vůči poskytovateli kurzem stanoveným poskytovatelem
c) 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. 2019; 919 (fondy-nepředané zásoby), na tomto účtu je zachycena
část prostředků fondů alokovaná ke krytí nakoupených a nepředaných zásob k 31. 12. 2019. 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. 9. 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 dofinancování projektů, pokud jejich
hospodaření vykazuje ztrátu, kterou nelze pokrýt z projektových zdrojů, nebo na stabilitu, udržitelnost a rozvoj společnosti. Fond provozních rezerv
je zachycen na účtu 917.
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Doplňující údaje k rozvaze a výkazu zisku a ztráty
Dlouhodobý majetek – oprávky – aktiva A. IV.

4. Dlouhodobý majetek (v tis. Kč)

obsah
úvodní slovo ředitele

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

zahraniční působení v roce 2019

4.1.1. Dlouhodobý majetek (v tis. Kč)
Dlouhodobý majetek – pořizovací cena – aktiva A. I. až A. III.

1

2

humanitární a rozvojová pomoc
úvodní slovo / naši zaměstnanci
příjemci pomoci
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
úvodní slovo / advokační aktivity
naše činnost v roce 2019
přímá pomoc perzekvovaným
podpora občanské společnosti
advokační aktivity na podporu lidských práv

působení v České republice v roce 2019

3

4

vzdělávání a osvěta
úvodní slova / Jeden svět
naše podpora škol a učitelů
Varianty
migrace
Jeden svět na školách
Jeden svět
sociální práce a poradenství
úvodní slovo / kdo jsme
kdo jsme
spolupráce se samosprávami
podpora dětí
podpora rodin

5

naši dárci
úvodní slovo / naši dárci
naši dárci
poděkování
struktura organizace

6
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Nehmotný majetek

Přírůstek

ocenitelná práva

likvidace

24 433

25 573

504

19 046

5 087

504

1 684

150

drobný nehmotný majetek

14

ostatní nehmotný majetek

3 366

3 982

323

16 354

nedokončený dlouhodobý
nehmotný majetek
poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek
Hmotný majetek

prodej
0

darování
0

manka /
škody
0

přecenění
majetku
0

Stav
zúčtování
záloh / k 31. 12. 2019
zařazení
9 219

40 283
23 629

7 348
9 219

7 458
0

680

487

1 325

602

0

9 091

2 639

2 639

0

0

budovy

26 399

26 399

automobily a motocykly

38 603

7 675

48

14 189

1 416

632

umělecká díla, předměty a sbírky

ostatní hmotný majetek (*)
drobný dlouhodobý hmotný
majetek

0

nedokončený dlouhodobý
hmotný majetek (nezařazený
majetek)

0

poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek

0

Finanční majetek

1 183
63

602

44 445

142

504

0

0

0

16 281

2 739

504

1 608

95

1 703
2 377

ostatní nehmotný majetek

1 021

1 356

48 020

8 016

5 688

943

automobily a motocykly

31 737

4 732

48

ostatní hmotný majetek

10 532

2 341

632

drobný dlouhodobý hmotný majetek
Celkem

9 566

424

9 091

51

3 118

3 605

602

0

18 310

53 366

1 183

602

34 636

63

142

12 036

66 944

63
12 206

1 184

ocenitelná práva

63

1 325

602

75 976

Stav k 31. 12. 2018

Stav k 31. 12. 2019

5 509

17 673

2 765

5 113

76

131

drobný nehmotný majetek

0

0

ostatní nehmotný majetek

2 345

4 971

323

7 458

nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek
Hmotný majetek

0

0

33 873

34 999

z toho:

128 648

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.

pozemky

2 639

2 639

budovy

20 711

19 768

automobily a motocykly

6 866

9 809

ostatní hmotný majetek

3 657

2 732

drobný dlouhodobý hmotný majetek

0

0

nedokončený dlouhodobý hmotný majetek (stavby)

0

0

nedokončený dlouhodobý hmotný majetek (nezařazený majetek)

0

51

poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek
Finanční majetek

0

0

3 118

0

3 118

0

42 500

52 672

z toho:
cenné papíry
Celkem

ﬁnanční zpráva

602

63

software

0
1 325

1 325

z toho:

0

3 118
1 184

63

6 631

Nehmotný majetek

0

44 230

18 516

Dlouhodobý majetek – zůstatková cena

0

3 118

102

680

poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek

109 444

22 610

14

budovy

63

3 118

Celkem

4 190

14

z toho:
cenné papíry (**)

manka/
škody

drobný nehmotný majetek

14 768

63

nedokončený dlouhodobý
hmotný majetek (stavby)

darování

88 365

z toho:
pozemky

ocenitelná práva

prodej

z toho:

14

18 657

software

Hmotný majetek

1 834

0
81 893

18 924

Stav
k 31. 12. 2019

likvidace

z toho:

z toho:
software

Přírůstek

Nehmotný majetek

Úbytek
Stav
k 31. 12. 2018

Úbytek

Stav
k 31. 12. 2018
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4.1. Rozklad dlouhodobých cenných papírů – aktiva A. III. 3.

obsah
úvodní slovo ředitele
zahraniční působení v roce 2019

1

2

humanitární a rozvojová pomoc
úvodní slovo / naši zaměstnanci
příjemci pomoci
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
úvodní slovo / advokační aktivity
naše činnost v roce 2019
přímá pomoc perzekvovaným
podpora občanské společnosti
advokační aktivity na podporu lidských práv

působení v České republice v roce 2019

3

4

vzdělávání a osvěta
úvodní slova / Jeden svět
naše podpora škol a učitelů
Varianty
migrace
Jeden svět na školách
Jeden svět
sociální práce a poradenství
úvodní slovo / kdo jsme
kdo jsme
spolupráce se samosprávami
podpora dětí
podpora rodin

5

naši dárci
úvodní slovo / naši dárci
naši dárci
poděkování
struktura organizace

6

finanční zpráva

skutečnosti uvedené kurzívou se vztahují k roku 2019

Počet ks (dluhopisu)
k 31. 12. 2018

Hodnota v tis. Kč
(podle ocenění v ÚZ) k 31. 12. 2018

Počet ks (dluhopisu)
k 31. 12. 2019

Hodnota v tis. Kč
(podle ocenění v ÚZ) k 31. 12. 2019

221

3 118

0

0

Jedná se zejména o státní dluhopisy vydávané kredibilními bankovními institucemi.
Společnost drží maximální konzervativní strategii investování.
V roce 2019 došlo k úplnému prodeji dosud držených cenných papírů.
Dlouhodobé cenné papíry spravovala za společnost ČSOB Asset Management, a. s., investiční společnost.

stav k 31. 12. 2018

stav k 31. 12. 2019

417

2 349

2 076

1 980

ostatní pohledávky
Nejvýznamnější částky tvoří pohledávky vůči dodavatelům služeb, za dobropisovaná plnění,
neuhrazené vratky z vyúčtovaných poskytnutých záloh a přeplatky.
Pohledávky za zaměstnanci

Zálohy na dlouhodobé neukončené služební cesty; poskytnuté provozní zálohy zaměstnancům, vyúčtované v roce 2020.
Pohledávky za státním rozpočtem

737

299

3 712

2 848

72 422

87 197

Zaplacené zálohy na DPPO 2019 snížené o daňovou povinnost.
Jiné pohledávky
Jedná se o pohledávky vůči partnerským organizacím, které tvoří zejména půjčky; největší tvoří půjčka
partnerské organizaci Človek v ohrození, n.o., která je ke konci rozvahového dne ve splatnosti.

5. Krátkodobý majetek

Dohadné účty aktivní

5.1. Zásoby – aktiva B. I.
Zásoby (v tis. Kč)

k 31. 12. 2018

k 31. 12. 2019

Materiál na skladě

63 064

41 951

Materiál na cestě

0

1

Nedokončená výroba

0

778

262

444

1 097

1 363

64 423

44 537

Zboží na skladě a v prodejnách
Poskytnuté zálohy na zásoby
Zásoby celkem
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

Jedná se o dohady na výnosy k neuhrazeným grantům, kdy v roce 2019 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, Myanmaru, Etiopii, Gruzii,
v DR Kongo, na Filipínách a v Afghánistánu. Projekty jsou hrazeny z prostředků agentur OSN, Evropské komise, z prostředků
zahraničních vlád (USA, Itálie, Afghánistán, Nizozemsko, Švýcarsko a Nový Zéland) a neziskových organizací.
Celkem pohledávky

141 657

5.3. Krátkodobý ﬁnanční majetek (v tis. Kč) – aktiva B. III.
Krátkodobý finanční majetek (v tis. Kč)
Hotovost pokladny
Ceniny
Bankovní účty

Zboží na skladě a v prodejnách tvoří zejména:
– zboží v kavárně Langhans a zboží prodávané jako benefiční předměty
– materiál na cestě tvoří pravítka pro školní projekt v Zambii, která byla dodána v roce 2020

k 31. 12. 2018

k 31. 12. 2019

14 314

13 905

7

0

417 890

267 692

Ostatní cenné papíry

7 629

0

Peníze na cestě

11 693

11 103

451 533

292 700

Celkem

Nedokončenou výrobu tvoří vývoj webových stránek v Mongolsku.

144 866

Poskytnuté zálohy na zásoby jsou tvořeny zálohami v rámci humanitární a rozvojové pomoci na Ukrajině, v Arménii a Zambii.
5.3.1. Rozklad ostatních cenných papírů – aktiva B. III. 6.
Realizovatelné cenné papíry (podílové listy investičních fondů)

5.2. Pohledávky (v tis. Kč) – aktiva B. II.
skutečnosti uvedené kurzívou se vztahují k roku 2019
Pohledávky z obchodního styku

stav k 31. 12. 2018

stav k 31. 12. 2019

62 710

52 542

Počet ks k 31. 12. 2018

Hodnota v tis. Kč k 31. 12. 2018

Počet ks k 31. 12. 2019

Hodnota v tis. Kč k 31. 12. 2019

7 673 756

7 629

0

0

z toho:
pohledávky za odběrateli

1 828

8 539

pohledávky po lhůtě splatnosti více než 365 dnů

0

0

pohledávky po lhůtě splatnosti 181 až 364 dnů

17

9

pohledávky po lhůtě splatnosti 91 až 180 dnů

1

2

87

1 363

1 723

7 165

60 465

41 654

pohledávky po lhůtě splatnosti 0 až 90 dnů
pohledávky před uplynutím splatnosti
výše neuhrazených pohledávek k datu sestavení výkazů: 2 735
poskytnuté provozní zálohy
Nejvýznamnější částky tvoří zálohy dodavatelům, kteří implementují dílčí část projektu
především v Myanmaru, Etiopii, DR Kongo, Nepálu, Iráku, Ukrajině a České republice.
Další významnou část tvoří zálohy na služby (elektřina, plyn, nájem) v České republice.

104

ﬁnanční zpráva

105

ﬁnanční zpráva

Co přinesl
rok 2019?
Člověk v tísni – Výroční zpráva
obsah
úvodní slovo ředitele
zahraniční působení v roce 2019

1

2

humanitární a rozvojová pomoc
úvodní slovo / naši zaměstnanci
příjemci pomoci
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
úvodní slovo / advokační aktivity
naše činnost v roce 2019
přímá pomoc perzekvovaným
podpora občanské společnosti
advokační aktivity na podporu lidských práv

působení v České republice v roce 2019

3

4

5

6

vzdělávání a osvěta
úvodní slova / Jeden svět
naše podpora škol a učitelů
Varianty
migrace
Jeden svět na školách
Jeden svět
sociální práce a poradenství
úvodní slovo / kdo jsme
kdo jsme
spolupráce se samosprávami
podpora dětí
podpora rodin
naši dárci
úvodní slovo / naši dárci
naši dárci
poděkování
struktura organizace
finanční zpráva

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

stav k 31. 12. 2018

stav k 31. 12. 2019

4 618

7 137

Významnou část tvoří náklady roku 2020 zaplacené v roce 2019; 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

55 494

247 782

Jedná se o smluvně zajištěné a obdržené příjmy prostředků v dalším účetním období pro projekty, které byly již částečně realizovány v roce 2019.
Nejvýznamnější část příjmů pochází od vlády USA prostřednictvím U.S. Agency for International Development, britské vlády prostřednictvím Department for International Development, od Evropské unie a agentury OSN UNICEF.
Celkem jiná aktiva

60 112

Z toho:
6.2.1. Fondy vázané
počáteční stav
k 1. 1. 2019

zvýšení – přijaté
prostředky, dary

snížení – čerpání,
poskytnutí darů

vratky nevyčerpaných
prostředků / korekce

zůstatek pro čerpání
v roce 2020

3 285

3 046

0

3 160

Veřejné sbírky (číslo jednací / název sbírky)
S-MHMP/578034/2013
Postavme školu v Africe

2 921

S-MHMP/352276/2013
Banát (Rumunsko)
Celkem veřejné sbírky

254 919

27

75

59

0

43

2 948

3 359

3 105

0

3 203

počáteční stav
k 1. 1. 2019

zvýšení – přijaté
prostředky, dary

snížení – čerpání,
poskytnutí darů

vratky nevyčerpaných
prostředků / korekce

zůstatek pro čerpání
v roce 2020
4 257

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

2 547

142 027

127 484

12 833

658

68 806

65 583

3 345

536

Dotace z prostředků EU

198 780

404 403

476 859

1 502

124 822

Dotace z operačních
programů

27 249

77 188

62 374

2 169

39 894

Dotace z prostředků
ostatních zahraničních vlád

112 374

787 135

819 582

5 517

74 410

Dotace z prostředků
agentur OSN

17 620

182 506

145 106

264

54 756

359 228

1 662 065

1 696 988

25 630

298 675

počáteční stav
k 1. 1. 2019

zvýšení – přijaté
prostředky, dary

snížení – čerpání,
poskytnutí darů

vratky nevyčerpaných
prostředků / korekce

zůstatek pro čerpání
v roce 2020

Vázané dary (granty) nestátní
neziskové organizace

25 180

34 208

40 755

901

17 732

Celkem fondy (granty)

25 180

34 208

40 755

901

17 732

počáteční stav
k 1. 1. 2019

zvýšení – přijaté
prostředky, dary

snížení – čerpání,
poskytnutí darů

vratky nevyčerpaných
prostředků / korekce

zůstatek pro čerpání
v roce 2020
17 873

Dotace z místních rozpočtů

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

8 176

30 271

2

38 449

stav k 1. 1. 2019
zvýšení stavu hmotného majetku, přijaté materiální dary
vyřazení hmotného majetku,
odpisy, poskytnuté dary
stav k 31. 12. 2019

8 176

Celkem dotace

11 895

11 895
- 6 577

−2

−6 580

35 589

0

43 765

Navýšení vlastního jmění tvoří zejména nákup dvou aut v Nepálu (2 248 tis. Kč), 14 motorek v DR Konga (1 897 tis. Kč), auta pro programy sociální
integrace v ČR (649 tis. Kč), auta na Filipíny (552 tis. Kč), nákup audiovizuálního spotu Reklama na debilno v rámci projektu Jednoho světa na
školách (487 tis. Kč) a nákup části softwarové aplikace Beneficiary Management System (524 tis. Kč).

Fondy – vázané dary (granty)

Snížení vlastního jmění tvoří zejména odpisy majetku z grantů pro vlastní činnost (6 153 tis. Kč).
Ostatní fondy

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 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.

106

počáteční stav
k 1. 1. 2019

zvýšení – přijaté
prostředky, dary

snížení – čerpání,
poskytnutí darů

vratky nevyčerpaných
prostředků / korekce

zůstatek pro čerpání
v roce 2020

577 610

1 875 187

1 909 855

26 554

516 389

ﬁnanční zpráva

18 999

21 304

22 429

1

Dary nepeněžní

30 669

12 802

36 739

0

6 732

Celkem ostatní fondy

49 668

34 106

59 168

1

24 605

437 024

1 733 739

1 800 015

26 533

344 215

zvýšení – přijaté
prostředky, dary

snížení – čerpání,
poskytnutí darů

vratky nevyčerpaných
prostředků / korekce

zůstatek pro čerpání
v roce 2020

51 608

35 613

0

48 171

CELKEM VÁZANÉ FONDY

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

CELKEM FONDY

Ostatní

6.2.2. Fondy volné
počáteční stav
k 1. 1. 2019
Veřejné sbírky (číslo jednací / název sbírky)
S-MHMP/166354/2008
S-MHMP/204638/2011
S-MHMP/284758/2014
Dlouhodobá sbírka
Skutečná pomoc

107

32 176

ﬁnanční zpráva

Co přinesl
rok 2019?
Člověk v tísni – Výroční zpráva
obsah
úvodní slovo ředitele
zahraniční působení v roce 2019

1

2

humanitární a rozvojová pomoc
úvodní slovo / naši zaměstnanci
příjemci pomoci
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
úvodní slovo / advokační aktivity
naše činnost v roce 2019
přímá pomoc perzekvovaným
podpora občanské společnosti
advokační aktivity na podporu lidských práv

počáteční stav
k 1. 1. 2019

zvýšení – přijaté
prostředky, dary

S-MHMP/1230014/2012
Dlouhodobá humanitární sbírka
Povodně v ČR
Sýrie a Irák
Nepál
Ukrajina
Venezuela
Bangladéš

182
1 456
506
2 345
0
0

S-MHMP/1551858/2014
Lepší škola pro všechny

15 086

Celkem veřejné sbírky

51 751
počáteční stav
k 1. 1. 2019

zvýšení – přijaté
prostředky, dary

snížení – čerpání,
poskytnutí darů

vratky nevyčerpaných
prostředků / korekce

zůstatek pro čerpání
v roce 2020

4

5

6

vzdělávání a osvěta
úvodní slova / Jeden svět
naše podpora škol a učitelů
Varianty
migrace
Jeden svět na školách
Jeden svět
sociální práce a poradenství
úvodní slovo / kdo jsme
kdo jsme
spolupráce se samosprávami
podpora dětí
podpora rodin
naši dárci
úvodní slovo / naši dárci
naši dárci
poděkování
struktura organizace
finanční zpráva

1 000 000‚00

Konečný základ

7 468 351‚33

Základ daně po zaokrouhlení
6
2 784
95
658
141
68

0
3 947
552
378
119
68

0
0
0
0
0
0

8 458

5 927

0

17 617

63 818

46 604

0

68 965

snížení – čerpání,
poskytnutí darů

vratky nevyčerpaných
prostředků / korekce

zůstatek pro čerpání
v roce 2020

188
293
49
2 625
22
0

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
Klub přátel

9 259

0

0

0

9 259

65 647

67 283

54 379

0

78 551

7 301

0

228

20

7 053

Ostatní

6 628

10 347

8 629

0

8 346

88 835

77 630

63 236

20

103 209

CELKEM VOLNÉ FONDY

Daň 19 %

1 418 920‚00

Sleva na dani

279 720‚00

Daň 19 % po započítané slevě

1 139 200‚00

V roce 2018 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 2019.

7.2. Schválení účetní závěrky za rok 2018
Správní rada na svém zasedání v červnu 2019 schválila účetní závěrku společnosti za účetní období roku 2018, ve kterém byla vykázána ztráta
po zdanění ve výši 20 303‚69 Kč, která byla v souladu s rozhodnutím správní rady dne 24. 6. 2019 vyrovnána snížením rezervního fondu společnosti.

8.1. Závazky (v tis. Kč) B.III.

Rezervní fond a fond provozních rezerv (tvořené ze zisků
minulých let)
Celkem ostatní fondy

7 468 000‚00

8. Cizí zdroje

stav k 31. 12. 2018

stav k 31. 12. 2019

61 180

141 587

59 518

137 032

skutečnosti uvedené kurzívou se vztahují k roku 2019
Závazky z obchodních vztahů celkem
z toho:

působení v České republice v roce 2019

3

Snížení základu daně dle § 20 ZDP

140 586

141 448

109 840

20

172 174

závazky k dodavatelům
závazky po lhůtě splatnosti více než 365 dnů
závazky po lhůtě splatnosti 181 až 364 dnů

0

0

36

2 671

závazky po lhůtě splatnosti 91 až 180 dnů

3 199

496

závazky po lhůtě splatnosti 0 až 90 dnů

3 726

14 097

závazky před uplynutím doby splatnosti

52 557

119 768

589

593

1 073

3 962

998

1 836

75

2 126

20 291

20 958

5 068

5 221

2 183

2 258

951

2 826

výše neuhrazených závazků k datu sestavení výkazů: 3 999
přijaté zálohy
jedná se o zálohy a kauce přijaté od nájemníků bytového domu v ul. Koněvova

7. Výsledek hospodaření

ostatní závazky
z toho zádržné při nákupu stavebních prací v Etiopii, Iráku a Sýrii

7.1. Hospodářský výsledek a výpočet daně k 31. 12. 2019
Výsledek hospodaření společnosti za rok 2019 je účetní zisk ve výši 379 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 účetnictví společnosti odděleně ve střediskovém členění.
Daňová povinnost za zdaňovací období roku 2019 na dani z příjmů právnických osob je ve výši 1 139 tis. Kč. Společnost využila možnosti osvobození
dle § 20 odst. 7 zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů.

z toho především nevyrovnané závazky vůči partnerovi L’Office Français de l’Immigration et
de l’Intégra v rámci projektu Reintegration assistance program through employment in Georgia
Závazky vůči zaměstnancům
výše neuhrazených závazků k datu sestavení výkazů: 11
Závazky k instituci sociálního zabezpečení (Česká republika)
k datu sestavení výkazů nejsou závazky po splatnosti
Závazky k institucím zdravotního pojištění (Česká republika)
k datu sestavení výkazů nejsou závazky po splatnosti

Výpočet daně z příjmů právnických osob
Výnosy celkem

2 357 624 351‚60

Závazky k institucím sociálního a zdravotního pojištění

Náklady celkem (mimo 591)

2 356 106 022‚02

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

Výsledek hospodaření před zdaněním

1 518 329‚58

Úprava základu daně

6 950 021‚75

Základ daně celkem

8 468 351‚33
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výše neuhrazených závazků k datu sestavení výkazů: 2 125
z toho závazky vůči institucím v Iráku ve výši 1 423 tis. Kč z důvodu nedokončené registrace z důvodu špatné bezpečnostní situace
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Závazky ke státnímu rozpočtu (Česká republika)

obsah
úvodní slovo ředitele
zahraniční působení v roce 2019

1

2

humanitární a rozvojová pomoc
úvodní slovo / naši zaměstnanci
příjemci pomoci
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
úvodní slovo / advokační aktivity
naše činnost v roce 2019
přímá pomoc perzekvovaným
podpora občanské společnosti
advokační aktivity na podporu lidských práv

stav k 31. 12. 2018

stav k 31. 12. 2019

6 092

14 323

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

2 013

2 492

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

34 067

28 835

6 616

6 848

4

5

6

vzdělávání a osvěta
úvodní slova / Jeden svět
naše podpora škol a učitelů
Varianty
migrace
Jeden svět na školách
Jeden svět
sociální práce a poradenství
úvodní slovo / kdo jsme
kdo jsme
spolupráce se samosprávami
podpora dětí
podpora rodin
naši dárci
úvodní slovo / naši dárci
naši dárci
poděkování
struktura organizace
finanční zpráva

Za povinný audit roční účetní závěrky za rok 2019 náleží auditorské společností odměna ve výši 455 tis. Kč. Za jiné ověřovací služby bylo auditorskou společností v roce 2019 fakturováno celkově 170 tis. Kč, za poradenskou činnost 24 tis. Kč.

Jedná se o závazky vůči partnerům a vratky přijatých nevyčerpaných dotací.
Dohadné účty pasivní (pojištění osob, dodávky služeb k pronajatým prostorám)
Jedná se o náklady účetního období, které dosud nebyly společnosti vyúčtovány (fakturovány).

Celkem závazky

138 461

225 348

8.2. Jiná pasiva celkem (v tis. Kč) – pasiva B. IV.
Výdaje příštích období

stav k 31. 12. 2018

stav k 31. 12. 2019

4 953

2 595

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

Celkem jiná pasiva

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 původní platnosti 16. 11. 2020 bylo prodlouženo do 31. 12. 2020).
Žádný jiný majetek společnosti, než výše uvedený, není zatížen zástavním právem.

220

211

5 173

2 806

působení v České republice v roce 2019

3

Položka „B.IV.10. Jiné ostatní výnosy“ vykazuje hodnotu 343 005 tis. Kč a souvisí opět s hlavní činností společnosti, obsahuje zejména dohady
na výnosy k dosud neuhrazeným grantům, kdy v roce 2019 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
realizovány v roce 2019.

11. Odměna auditorské společnosti

výše neuhrazených závazků k datu sestavení výkazů: 1 042
z toho závazky vůči institucím v Iráku ve výši 779 tis. Kč z důvodu nedokončené registrace z důvodu špatné bezpečnostní situace
Jiné závazky

Položka „B.IV.9. Zúčtování fondů“ vykazuje hodnotu 1 898 383 tis. Kč, obsahuje výnosy související s použitím prostředků fondů uváděných v položce pasiv rozvahy „A.I.2. Fondy“ na hlavní činnost společnosti.

9. Výkaz zisku a ztráty – náklady
Položka „A.I.6 Ostatní služby“ vykazuje hodnotu 581 763 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.

Společnost neeviduje žádné další závazky neuvedené v účetní závěrce.
Koncem roku 2019 se poprvé objevily zprávy týkající se COVID-19 (koronavirus). V prvních měsících roku 2020 se virus rozšířil prakticky do celého
světa, včetně zemí působení společnosti. Na nařízená vládní opatření jak v České republice, tak v zemích naší intervence zareagovalo vedení společnosti rychlým přesunem zaměstnanců do režimu home office s online propojením na centrální data. Díky včasnému posílení páteřní IT struktury
proběhl tento přechod bez větších nesnází a s přijatelným dopadem jak na řízení společnosti, tak na vlastní realizaci projektů.
Vedení společnosti průběžně monitoruje a vyhodnocuje dopady COVID-19 jak na straně zdrojů společnosti, tak na straně implementace projektů.
Dle všech těchto pozorování není pravděpodobné, že by v roce 2020 došlo k významnému propadu privátních či institucionálních zdrojů, ani k významnému poklesu rozsahu implementace projektů. Dopad očekávaných ekonomických škod zejména na veřejné rozpočty v ČR i v zahraničí v roce
2021 nelze k datu zveřejnění závěrky 2019 rozumně predikovat. Vedení společnosti bude proto situaci průběžně nadále sledovat, vyhodnocovat a
v případě potřeby rychle reagovat. Vedení společnosti konstatuje, že dopady COVId-19 nemají významný vliv na předpoklad nepřetržitého trvání
společnosti.

Položka „A.V.20 Dary“ vykazuje hodnotu 669 668 tis. Kč obsahuje zejména darovaný materiál a finanční dary poskytnuté v rámci aktivit humanitární
a rozvojové pomoci především v Sýrii, Etiopii, na Ukrajině, v Iráku 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.

Po rozvahovém dni a do data sestavení účetní závěrky nenastaly žádné další události, které by významným způsobem ovlivnily vykázané hodnoty
majetku a závazků, finanční situaci a hospodářský výsledek společnosti v účetní závěrce k datu 31. 12. 2019.

Položka „A.V.22 Jiné ostatní náklady“ vykazuje hodnotu 419 734 tis. Kč obsahuje zejména vynaložené náklady partnerů v rámci realizace společných
projektů prostřednictvím „partnership agreement“.

V Praze dne 29. 6. 2020

10. Výkaz zisku a ztráty – výnosy
Položka „B.III. Tržby za vlastní výkony a za zboží“ vykazuje hodnotu 48 038 tis. Kč, obsahuje zejména tržby za služby spojené se zajištěním přístupu
pro obyvatele k pitné vodě v Etiopii, komunitní rozvojové projekty v Afghánistánu, na Filipínách a v Moldavsku.
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Vyhotovila
Anna Spružinová
hlavní účetní

Šimon Pánek
ředitel
Člověk v tísni, o. p. s.
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Přehled o peněžních tocích
(cash ﬂow)
ke dni 31. prosince 2019
(v tis. Kč)

P.

Stav peněžních prostředků na začátku účetního období

běžné účetní období

minulé účetní období

451 533

395 955

běžné účetní období

minulé účetní období

415

−250

Peněžní toky z ﬁnanční činnosti

Peněžní toky z hlavní výdělečné činnosti
Z.

Hospodářský výsledek před zdaněním za účetní jednotku jako celek

A.1.

Úpravy o nepeněžní operace

A.1.1.

Odpisy stálých aktiv

1 518

892

C.1.

Změna stavu dlouhodobých závazků

C.1.1.

Snížení nebo zvýšení dlouhodobých úvěrů

C.1.2.

Snížení nebo zvýšení ostatních dlouhodobých závazků

C.2.

Zvýšení nebo snížení vlastních zdrojů z vybraných operací

10 882

C.2.1.

Změny stavu jmění

5 336

3 253

11 981

10 099

C.2.2.

Změny stavu fondů

−61 221

30 705

0

C.***

Čistý peněžní tok vztahující se k ﬁnanční činnosti

−55 470

33 708

−873

−1 383

F.

Čisté zvýšení nebo snížení peněžních prostředků

−158 833

55 578

R.

Stav peněžních prostředků na konci účetního období

292 700

451 533

Změna stavu rezerv a opravných položek

A.1.3.

Zisk (−) ztráta (+) z prodeje stálých aktiv

A.1.4.

Vyúčtované nákladové a výnosové úroky

A.1.5.

Případné úpravy o ostatní nepeněžní operace

A.1.6.

Darovaný majetek (stavby)

A.*

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

A.2.

Změna potřeby pracovního kapitálu

A.2.1.

Změna stavu pohledávek a aktivních účtů časového rozlišení

−201 927

48 212

A.2.2.

Změna krátkodobých závazků a pasivních účtů časového rozlišení

84 520

−6 055

A.2.3.

Změna stavu zásob

19 886

−21 904

A.2.4.

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

0

0

A.**

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

−81 189

32 027

A.3.

Zaplacené úroky s výjimkou kapitalizovaných úroků

−5

−42

A.4.

Přijaté úroky

775

43

A.5.

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

−1 438

−1 644

A.***

Čistý peněžní tok z provozní činnosti

−81 857

30 384

−25 497

−11 636

−9 142

−6 079

−16 355

−4 051

−770

−1

4 250

1 400

226

767

16 332

11 774

−97 521

20 253

Peněžní toky z investiční činnosti
Nabytí stálých aktiv

B.1.1.

Nabytí dlouhodobého hmotného majetku

B.1.2.

Nabytí dlouhodobého nehmotného majetku

B.1.3.

Nabytí dlouhodobého finančního majetku

B.2.1

Příjmy z prodeje hmotných a nehmotných stálých aktiv

B.2.2

Příjmy z dlouhodobého finančního majetku

B.***

Čistý peněžní tok vztahující se k investiční činnosti
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−250
33 958

14 814

A.1.2.

B.1.

415
−55 885

−1 506
873

2 009

3 118

1 113

−21 506

−8 514
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Předškolní kluby připravují děti
na hladký vstup do běžné
mateřské školy. Foto: Iva Zímová
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Věříte, že pomáhat druhým má smysl?
Podpořte nás! — clovekvtisni.cz/klub

