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práva

Vzdělávání
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 nezávislých na státní moci.

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.

Kromě tradiční pomoci
jsme se zaměřili na zavádění protiepidemických
opatření. Priority humanitární pomoci určujeme
spolu s místními obyvateli přímo na místě.

Podporujeme lidi, kteří
jsou pronásledováni
kvůli obhajobě lidských
práv a svobod.
Snažíme se upozorňovat
na porušování lidských
práv ve světě.

Naše aktivity jsme
přesunuli do online
světa. Podporovali jsme
posilování mediální
gramotnosti. Tématem
festivalu Jeden svět
byla klimatická změna.

Potřebným rodinám jsme
distribuovali potravinovou
pomoc. Dětem jsme
pomáhali zajistit techniku
nutnou k distanční
výuce, doučování jsme
provozovali online.
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dovolte mi, na úvod krátké reflexe „covidového“ roku, Vám všem
poděkovat. Díky Vám jsme mohli začít pomáhat opravdu rychle.
Jen málokdo může říci, že byl připraven na příchod pandemie a dopady
opatření. V podstatě všichni jsme cítili v prvních dnech a týdnech
nejistotu, trochu ztráceli orientaci, co bude. Bylo povzbuzující vidět
Člověka v tísni, stovky kolegyň a kolegů v desítkách zemí po světě
i doma, jak rychle se namísto obav začali všichni zabývat tím,
co můžeme udělat a jak můžeme pomoci.
Zaměřujeme se zpravidla na ty nejslabší a na ně dopadla situace nejsilněji. Chudí lidé, často žijící z námezdné práce či občasného zaměstnání,
se dostali do hluboké nouze nejrychleji. Děti z ohrožených rodin,
ať už jsou na útěku před válkou či žijící na okraji společnosti u nás,
nemohly pokračovat ve výuce online. Lidé v málo rozvinutých zemích
či regionech neměli ani dost informací o tom, jak předcházet šíření
viru, neměli k dispozici dostatek hygienických prostředků, ani možnost
se testovat či dostat potřebnou lékařskou péči. Dopady pandemie
podtrhly strukturální problémy. Kde jsme byli schopni, okamžitě jsme
rozšířili naši práci o aktivity zaměřené proti šíření covidu−19, podporující osvětu a hygienu a oslabující socioekonomické dopady spojené
s lockdowny celých států.
Organizace zareagovala v prvním období krize zdravě, rychle, sebevědomě a přitom s pokorou ke své misi – pomoci těm, kteří to potřebují. Bez soukromých dárců a podpory institucionálních donorů, vlád
a mezinárodních organizací bychom nemohli tuto pomoc poskytovat,
proto jim patří velké díky. Nejdůležitější nyní je, aby silné státy zajistily
dost vakcín nejen pro sebe, ale i pro slabší a méně rozvinuté země,
a to co nejrychleji.
Naše programy a služby zůstaly bez ohledu na pandemii funkční
a pokračovaly, byť někde s obtížemi, po celý rok. Jsem rád, že jsme
navzdory těžkostem mohli udržet rozsah pomoci prakticky stejný jako
před příchodem pandemie a že organizace očima svých zaměstnanců
zvládla situaci velmi dobře – a že podle průzkumu spokojenosti je
dobrým místem, kde pracovat.
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Přeji Vám vše dobré a prosím Vás seznamte se v této zprávě s naší prací.
Děkuji Vám

Šimon Pánek
ředitel společnosti Člověk v tísni
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Příklady naší pomoci
v boji proti nemoci covid-19

Česká republika
Ve všech krajích, ve kterých najdete
naše pobočky, jsme distribuovali
ochranné prostředky. Rozdali
jsme téměř 50 000 kusů respirátorů
či roušek a 300 litrů dezinfekce.
840 nejohroženějším rodinám
či jednotlivcům jsme poskytli

okamžitou pomoc ve formě
potravinových balíčků.
Podporovali jsme děti při zvládání nástrah
distanční výuky. Zhruba 300 z nich jsme
zajistili chybějící notebooky,
150 dětem jsme také pomohli získat
nezbytné připojení k internetu.
Výrazně jsme rozšířili nabídku pomoci
zadluženým lidem. Naši dluhovou
help linku využilo 3 800 lidí, pomoc
s dluhy nově nabízíme v dalších
50 městech a obcích ČR.
Pomáhali jsme v krajském call
centru, pečovatelském domově,

centru pro lidi bez přístřeší
či v domovech pro seniory..
Pro potřeby potravinových
bank jsme ze sbírky SOS Česko
uvolnili 300 000 Kč.

5

Zahraničí
Lidem v DR Kongo, Etiopii, Mali
a dalších zemích jsme rozdávali balíčky

s potřebami pro mytí rukou, mýdlem,
rouškami, bělidlem nebo dezinfekci.
V Angole jsme podpořili vládní instituce,
kterým jsme dodali osvětové letáky a plakáty.
Ve školách v Myanmaru jsme pořádali osvětové
přednášky, jejichž cílem bylo rozšířit mezi místní
děti povědomí o správných hygienických návycích.
V Gruzii, Arménii, Moldavsku a Ukrajině jsme

podporovali organizace občanské společnosti,
které pomáhají lidem zasaženým pandemií covidu-19.
Na Ukrajině jsme poskytli lidem na obou stranách
kontaktní linie celkem 9 905 hygienických balíčků.
V Sýrii jsme se kromě přímé pomoci zaměřili
na podporu dětí i učitelů při výuce
na dálku. Podařilo se nám zajistit, aby více
než 20 000 dětí pokračovalo ve vyučování.
V Iráku jsme pomocí plakátů a sociálních sítí
vedli kampaň, která lidem radila, jak
se před nemocí covid-19 chránit.
V Mongolsku jsme dětem, které kvůli pandemii
covidu-19 nemohly chodit do škol a školek, rozdávali

hygienické, vzdělávací a potravinové balíčky.

příklady naší pomoci v boji proti nemoci covid-19
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DR Kongo
Ekvádor
Zambie

Lidská práva

země, ve kterých jsme pomáhali
v boji proti nemoci covid-19.

Humanitární pomoc
Afghánistán, Angola, Arménie, Bosna a Hercegovina,
DR Kongo, Etiopie, Filipíny, Gruzie, Irák, Kambodža, Kosovo,
Libanon, Mali, Moldavsko, Mongolsko, Myanmar, Nepál,
Rumunsko, Severní Makedonie, Srbsko, Sýrie, Ukrajina, Zambie

Filipíny

Irák
Sýrie

Arménie, Ázerbájdžán, Bělorusko,
Egypt, Ekvádor, Honduras, Kuba, Libye,
Nikaragua, Podněstří, Střední Asie,
Ukrajina, Venezuela, Vietnam

Vietnam

Arménie

Kuba

Honduras
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Bělorusko

Ázerbájdžán

působení v České republice v roce 2020
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Podněstří

Rumunsko

zahraniční působení v roce 2020

1

Moldavsko

Angola

Nepál

Myanmar
Kambodža
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Mongolsko. V rámci projektu Čisté ruce jsme ve spolupráci s našimi partnery
poskytli hygienické a potravinové balíčky 250 domácnostem v Ulánbátaru
(okresy Khan Uul, Bayanzurkh, Bayangol, Songino Khairkhan a Chingeltei). Foto:
Suniko
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humanitární
a rozvojová
pomoc
266 560 lidem jsme zajistili
pitnou vodu.
714 763 dospělým a dětem jsme
pomohli vylepšit přístup ke zdravotní péči
nebo bojovat s podvýživou.
Rozdělili jsme 425 337 měsíčních
dávek potravin na osobu.
Zajistili jsme bezpečnější přístup
ke vzdělání pro 56 951 dětí.

Podpořili jsme přes
3 500 000 lidí
ve 23 zemích světa.
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Na rizika jsme zvyklí,
k novým výzvám roku 2020
jsme se postavili čelem
Když v březnu udeřila pandemie covidu-19, stáli jsme před rozhodnutím, jak se
postavit k rizikům, která představovala pro naše zaměstnance na jedné straně
a k rostoucím potřebám těch nejohroženějších lidí na straně druhé. V Člověku
v tísni jsme zvyklí rizika přijímat a vyhodnocovat ve vztahu k potřebám lidí,
kterým pomáháme. Zavedli jsme tedy opatření, abychom ochránili naše zaměstnance a zároveň zabránili případnému přenosu viru na příjemce pomoci.
Zároveň jsme začali pracovat na aktivitách, které zvyšovaly povědomí o nové
nemoci a umožňovaly lidem dodržovat preventivní opatření i v oblastech zasažených konfliktem. Tým našich expertů během několika dní připravil manuál,
jak upravit stávající projekty tak, abychom reagovali nejen na krátkodobé, ale
i dlouhodobé dopady pandemie. Přes značné komplikace spojené s omezenou
možností cestování nebo obtížným přechodem na práci z domova z důvodu
horší dostupnosti internetu, se nám podařilo nejen zrealizovat naprostou většinu
plánovaných programů, ale také přidat aktivity nové.
Společně s partnery z Alliance2015 jsme ve 25 zemích v krizových oblastech
provedli na konci roku průzkum. V rámci něj mimo jiné 46 % žen uvedlo, že
v důsledku pandemie mají jejich rodiny méně jídla. Přes dvě třetiny respondentů
pocítily negativní dopad na schopnost vydělat peníze. Pomoci ve světě bylo
zkrátka potřeba více než v letech předchozích.
V mnoha zemích jsme zřídili stanice na mytí rukou, poskytovali jsme roušky,
mýdla a dezinfekci a překládali doporučení Světové zdravotnické organizace do
místních jazyků. Zaměřili jsme se na podporu zdravotnických zařízení nebo škol,
na lidi na útěku nebo na zvlášť ohrožené skupiny, jako jsou lidé s hendikepem
či senioři. V nemocnici v Mali jsme tak například zavedli vodu a dodali potřebné
vybavení včetně plicních ventilátorů. V Sýrii, Nepálu nebo Etiopii jsme podpořili učitele ve vzdělávání na dálku. Ke stovkám tisíc lidí jsme dostali informace
prostřednictvím sociálních sítí.
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Naše
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na misích
zaměstnankyň
zaměstnankyňpartnerských
partnerských

Díky skvělé práci a ohromné motivaci všech našich téměř 1 700 zaměstnankyň
a zaměstnanců se nám přes doposud nevídané globální komplikace podařilo
podpořit přes 3‚5 milionu lidí ve 23 zemích. Ačkoli to stále není za námi, víme,
že z pandemie vyjdeme jako organizace silnější a v lecčems efektivnější.
Jan Mrkvička
ředitel Humanitární a rozvojové sekce
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přímá pomoc perzekvovaným
podpora občanské společnosti
advokační aktivity

4

5

6

vzdělávání a osvěta
úvodní slova / Jeden svět
naše podpora škol / distanční vzdělávání
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sociální práce a poradenství
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243 650 |

| 102 313

1 168 019
45

2|2

| 924 369

2|3

Ukrajina

56 237 |

138 816 | 82 579
13 0|0
Moldavsko

2 894 |

Blízký východ celkem

4 758 | 1 864
7 0|0

720 449 |

750 |

1 500 | 750
1 0|0
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310 020 |

695 855
49

1 604 |

3 265 | 1 661
2 1|0
Gruzie

6 957 |

13 067 | 6 110
12 0|1
Arménie

5 305 |

14 475 | 9 170
11 0|1

24 600 |

49 200 | 24 600
3 1|0

675 557 |

7 530 |

1 387 965 | 712 408
12 0|8

5 667 |

11 335 | 5 668
2 0|0

Nepál

34 818 |

Myanmar

75 391 |

62 378 |

Svět celkem

Angola

Zambie

17 714 |

37 471 | 19 757
6 1|0
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69 484 | 34 666
5 0|3

831 697 | 756 306
17 0|0
Kambodža

64 516 | 45 676
7 0|0
93 513 | 61 287
11 1|0

123 288 | 60 763
2 0|0

62 525 |

DR Kongo

18 840 |

16 479 | 8 949
7 1|0
Afghánistán

Libanon

451 155 | 234 515
22 2|1

32 226 |
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79 554 | 40 329
8 0|6

Etiopie

216 640 |

Mongolsko

Sýrie

Mali

Kosovo

0|14

Irák

5|1
39 225 |

347 | 179
2 1|0

| 758 405

| 385 835

Bosna a Hercegovina
168 |

1 478 854

Afrika celkem

Rumunsko

působení v České republice v roce 2020

3

Asie celkem

Evropa celkem

obsah
úvodní slovo ředitele

1 348 034 |

3 518 956
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124 842 | 62 464
11 1|0
Filipíny

| 2 170 922

1 008 |

2 229 | 1 221
3 0|0
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Humanitární pomoc a rozvojová spolupráce

v zahraničí
v zahraničí
— objem
— objem
pomocipomoci
v tis. Kč
v tis. Kč

Dary od jednotlivců a ﬁrem
(včetně sbírek)
3,15 %
OSN
a ostatní mezivládní instituce
9,31 %

Dobré vládnutí
Dobré vládnutí
3,75 % 3,75 %
Afrika Afrika
251 805251 805
tis. Kč tis. Kč

OdolnostOdolnost
lidí
lidí
a výživa a výživa
10,44 %10,44 %

Nadace a nevládní organizace
0,06 %

Příjmy EU (EC a delegace)
27,26 %

Sociální inkluze
Sociální inkluze
a ochranaa ochrana
3,83 % 3,83 %

Asie
Asie
230 644
230 644
tis. Kč tis. Kč

Udržitelná
Udržitelná
obživa obživa
a životní aprostředí
životní prostředí
10,46 %10,46 %

Státní rozpočet ČR
7,80 %
Zahraniční veřejné prostředky
7,13 %

Blízký Blízký
východ východ

928 535928 535
tis. Kč tis. Kč

Humanitární
Humanitární
pomoc pomoc
58,33 %58,33 %

Zahraniční veřejné prostředky
– USA
39,31 %
VýchodníVýchodní
partnerství
partnerství
a Balkán a Balkán

Vzdělávání
Vzdělávání
a praktické
a praktické
dovednosti
dovednosti
13,19 %13,19 %

309 636309 636
tis. Kč tis. Kč

Zahraniční veřejné prostředky
– Velká Británie
5,96 %
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Pomoc lidem v Sýrii zůstala
i v roce 2020 naším největším
humanitárním programem.
Foto: Alaa AlMurie / Člověk v tísni

Irák
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á pomoc | naše zaměstnankyně a zaměstnanci na misích

finanční zpráva

159 011
osobám jsme
poskytli přímou
ﬁnanční pomoc.

Humanitární
pomoc
a obnova
Naše pomoc ve
válkách, krizových
územích a během
přírodních katastrof
se soustředí na
šest klíčových
oblastí: potravinová
bezpečnost
a nutriční výživa;
zdroje obživy
a živnosti; vzdělávání;
pitná voda, hygiena
a sanitace; přístřeší;
a rekonstrukce.
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Kromě tradiční pomoci jsme
se zaměřili na zavádění
protiepidemických opatření
Ačkoliv se pozornost světa upínala převážně k probíhající pandemii,
bylo jasné, že tato krize nesmí zastínit
potřeby lidí ve válečných konfliktech,
lidí postižených přírodními katastrofami
nebo lidí trpících nedostatkem potravin
či extrémní chudobou. V rámci naší
práce jsme se proto zaměřili na integraci
protiepidemických opatření v oblastech
zdravotnictví a hygieny, často s využitím komunikačních kampaní.

Sýrie
Pomoc v Sýrii zůstává naším největším humanitárním programem. Tisíce

rodin i nadále prchají před válečnými střety, přičemž humanitární
organizace s místními obyvateli
poskytují uprchlíkům životodárnou
pomoc. Náš program se soustředí
na zajišťování potravin a podporu
místních živností včetně zemědělství. Snažíme se udržovat v chodu
kolabující vzdělávání skrze obnovu
škol, školení učitelů a distribuci
školních pomůcek. Poskytujeme také
přímou finanční pomoc, opravujeme
domy, kliniky a rozvody pitné vody.
Ve spolupráci s našimi partnery se
snažíme o maximální dopad a kvalitu
našich projektů.

zahraničí | humanitární a rozvojová pomoc | humanitární pomoc a obnova

jsme zahájili komplexní průzkum potřeb
a advokační a koordinační kampaň.

Jednou z hlavních obětí pokračujících
konfliktů v Iráku jsou bohužel děti. Naše
programy se proto soustředily na opravy
škol a zajišťování psychosociální podpory
dětí. Společně s partnery z Alliance2015
jsme podpořili obnovu a rozvoj živností
pro uprchlíky, navrátilce i místní obyvatele, abychom zvýšili jejich odolnost
a omezili závislost na externí pomoci.

Arménie

52 397
lidem jsme pomohli
s obnovou přístřeší
nebo jim poskytli
jinou materiální
pomoc.

V září 2020 se rozhořel násilný konflikt
o kontrolu nad Náhorním Karabachem
a více než polovina místních obyvatel
uprchla do sousední Arménie a Ázerbájdžánu. Náš arménský tým začal
poskytovat okamžitou pomoc uprchlíkům v krajích Syunik a Kotayk zahrnující
podporu uprchlických center, distribuci
hygienických potřeb a zajištění volnočasové péče pro děti. Společně s partnerem z Alliance2015 ACTED/REACH

Ukrajina
Ve východní části země jsme i nadále poskytovali pomoc lidem žijícím v blízkosti
frontové linie, nově ale i těm postiženým
silným letním suchem a požáry. Distribuovali jsme potraviny, potravinové poukázky
a přímou finanční pomoc, opravovali
jsme a vylepšovali rozvody pitné vody,
zajišťovali nouzové přístřeší a zateplování
domácností. Naše pomoc se společně
s nevládními organizacemi v konsorciu
Access soustředí zejména na ženy a starší
občany.

Etiopie
Etnické konflikty a přírodní katastrofy
ovlivňují životy milionů obyvatel. V jižních zónách regionu Gedeo a v oblasti
Východní a Západní Gudži jsme pomáhali

Ve východní části Ukrajiny
poskytujeme pomoc lidem
žijícím v blízkosti frontové linie.
Naše podpora se soustředí
především na ženy a starší
občany. Foto: Alyona Budahovska
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Distribuce humanitární pomoci
v Etiopii. Foto: Melikte Tadesse
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Mongolsko

Teplá jídla pro 10 000 dětí.
Hygienické a osvětové balíčky a osvěta
v oblasti hygieny pro 12 727 osob.
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Formy
pomoci

Etiopie

Základní potřeby pro nouzové přístřeší
a domácnost pro 4 616 osob.
Bezpečný přístup k pitné vodě pro 36 000 osob.
Zlepšení sanitace pro 141 999 osob.
Osvětová kampaň v oblasti hygieny pro
72 340 osob a komunitních pracovníků.
Hygienické balíčky pro 81 267 osob.

zahraniční působení v roce 2020

1

Humanitární pomoc
ve světě

Arménie

potravinová pomoc
a zdroje obživy

DR Kongo

47 088
dospělým
a 4 489 dětem
jsme poskytli
psychosociální
pomoc a ochranu.

9 610
osobám jsme
pomohli
s obnovou živností.
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místním rodinám opravit domy zničené
během ozbrojených střetů nebo povodněmi a opravovali jsme zdroje pitné vody.
Zároveň jsme se věnovali opatřením proti
šíření nákazy covidem-19, zejména vylepšením sanitace a rozvodů pitné vody
v místních klinikách, školením místních
zdravotníků a informační kampaní o rizicích a prevenci onemocnění covid-19.

DR Kongo
Východní částí země stále zmítají
boje mezi ozbrojenými skupinami.
V nejchudších a nejhůře dostupných
částech provincií Jižní Kivu a Maniema
jsme pokračovali ve snaze eliminovat dětskou podvýživu a zajistit péči
těhotným a kojícím ženám. Součástí
programu jsou informační a osvětové
kampaně, stejně jako včasná léčba
podvýživy a školení rodičů, aby podvýživě svých dětí dokázali předcházet.
Společně s partnerem MDM Belgie

jsme také podpořili celkovou dostupnost zdravotní péče.

Myanmar
Ozbrojené konflikty v Rakhinském a Kačjinském státě přináší množství humanitárních potřeb. Uprchlíkům jsme zajišťovali
přístup k pitné vodě a pomáhali se
zlepšováním hygienické situace, rodinám
v odlehlých oblastech jsme distribuovali
materiální pomoc. Snažili jsme se, aby
děti mohly pokračovat ve vzdělávání –
poskytovali jsme jim pomůcky na domácí
výuku, psychosociální podporu a zároveň jsme renovovali a finančně podpořili
alternativní vzdělávací instituce.
V Angole, Zambii, Mongolsku, Nepálu
a Moldavsku jsme se věnovali různým
tématům, jako je boj proti podvýživě,
zlepšování hygienických podmínek
a prevence a zmírňování dopadů pandemie onemocnění covid-19.
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Ukrajina

10 833 potravinových dávek na osobu na měsíc.
Nouzové přístřeší pro 4 390 osob.
Příspěvek na zateplení domácnosti pro 545 osob.
Zlepšení přístupu k elektřině pro 5 507 osob.
Bezpečný přístup k pitné vodě pro 15 912 osob.
Zlepšení sanitace pro 113 578 osob.
Hygienické balíčky pro 23 978 osob.
Psychosociální pomoc pro 11 773 osob.
Finanční pomoc pro 2 313 osob.
Poukázky na hygienické potřeby
a potraviny pro 2 285 osob.

přístřeší
a materiální pomoc

pitná voda,
hygiena a sanitace

ochrana

Moldavsko

Hygienické potřeby pro 1 582 osob.
Vytvoření pracovních míst pro 20 osob
se zdravotním postižením.
Osvětová kampaň v oblasti prevence
proti covidu-19 pro 1 689 osob.

finanční
pomoc

léčba podvýživy
a přístup ke
zdravotní péči

Kambodža

Finanční pomoc pro 4 225 osob.
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Nouzové přístřeší pro 1 283 osob.
Přístup k pitné vodě pro 2 830 osob.
Zlepšení sanitace pro 3 400 osob.
Hygienické balíčky s potřebami proti covidu-19
pro 200 rodin (1 000 osob).
62 133 osobám jsme pomohli získat
příspěvek na opravu bydlení nebo
alternativní bydlení po zemětřesení.

Sýrie

404 449 potravinových dávek na osobu na měsíc.
Podpora zemědělství a obživy pro 3 860 osob.
Nouzové přístřeší pro 15 802 osob.
Balíčky s potřebami do domácnosti pro 4 889 osob.
Příspěvky na zateplení domácnosti a ochranu
před zimou pro 15 365 osob.
Bezpečný přístup k pitné vodě pro 196 414 osob.
Zlepšení sanitace pro 786 132 osob.
Osvětová kampaň v oblasti hygieny pro 7 133 osob.
Hygienické balíčky pro 98 333 osob.
Psychosociální podpora pro
33 119 osob včetně 4 089 dětí.
Finanční pomoc pro 81 178 osob.
6 880 osob se zúčastnilo programu veřejných prací.
Oprava klinik a zdravotní péče pro 610 000 osob.
Finanční podpora pro 1 132 učitelů a dalších školních
pracovníků, aby mohli nadále pokračovat ve své práci.
Bezpečný přístup ke vzdělání pro 31 315 dětí.

Angola

Irák

Bezpečný přístup k pitné vodě pro 7 938 osob.
Zlepšení sanitace pro 35 010 osob.
Osvětová kampaň v oblasti hygieny
pro 1 022 826 osob.
Hygienické balíčky pro 23 560 osob.
Bezpečný přístup ke vzdělání, psychosociální
podpora a ochrana pro 14 222 dětí.
Instalace solárních panelů v 8 školách a zlepšení
přístupu k elektřině pro 3 706 osob.
Zlepšení veřejné infrastruktury pro 5 152 osob.

1 150 farmářských domácností (5 750 osob)
dostalo podporu v podobě zemědělských
materiálů a nástrojů (např. semena, hnojiva,
ochranné oblečení, přístroje apod.).
Osvětová kampaň v oblasti hygieny pro 23 568 osob.
Hygienické balíčky pro 8 648 osob.
30 007 dětí pod 5 let vyšetřeno na podvýživu.
563 dětí léčených z akutní podvýživy.
Zvýšení povědomí o zdravé výživě pro
22 195 osob, které se starají o děti do 5 let.

Nepál

Hygienické balíčky pro 5 960 osob.
400 dětí navštěvovalo námi zřízená dětská centra.
Osvětová kampaň v oblasti hygieny pro 20 150 osob.
Oprava hygienických a sanitárních
zařízení pro 45 331 osob.
Léčba podvýživy pro 2 119 dětí do 5 let.
10 820 dětí vyšetřených na podvýživu.
2 500 rodičů vyškolených v tom, jak
rozpoznat podvýživu u svých dětí.
Osvětové aktivity v oblasti správné
výživy pro 20 150 osob.

Zambie

vzdělání

Bezpečný přístup k pitné vodě pro 4 745 osob.
Osvětová kampaň v oblasti sanitace a prevence
proti covidu-19 pro 74 811 osob.
Hygienické potřeby pro 5 760 osob.
13 591 dětí do 5 let vyšetřených na podvýživu
včetně doporučené následné léčby.
4 282 dětí do 5 let se léčilo v námi
podporovaných klinikách.
Školení v oblasti správné výživy
malých dětí pro 2 121 osob.
Osvěta v oblasti výživy pro 8 000 osob.
Kurz vaření z výživných surovin pro 3 000 osob.

Myanmar

Bezpečný přístup k pitné vodě pro 2 241 osob.
Zlepšení sanitace pro 1 872 osob.
Osvětová kampaň v oblasti hygieny a prevence
proti covidu-19 pro 50 383 osob.
Hygienické balíčky pro 59 592 osob.
Psychosociální podpora pro 6 265 osob.
Bezpečný přístup ke vzdělání pro 9 705 dětí.
Zlepšení školní infrastruktury pro 966 dětí.
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V roce 2020 jsme jen v Etiopii
připojili k vodovodním sítím
11 zdravotnických zařízení
a 14 škol a postavili jsme více
než 50 stanic na umývání rukou.
Foto: Melikte Tadesse

Co přinesl
rok 2020?

Pitná voda a správné hygienické
návyky jsou pro rozvoj odlehlých
komunit nezbytné. Snazší přístup
k bezpečné pitné vodě snižuje
riziko nemocí přenášených
vodou, zlepšuje sanitaci
a hygienu. Foto: ČvT
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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“.
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Zlepšujeme přístup k hygieně
a sanitaci, nadále bojujeme
s podvýživou
Kvalitní výživa nezáleží pouze na tom,
co jíme. Důležité je také zajistit, aby
byly živiny správně přijímané, což je klíčové v prevenci podvýživy především
u dětí. Chronická podvýživa může zanechat trvalé následky v jejich fyzickém
a kognitivním vývoji. Děti pak nemohou
rozvinout svůj potenciál a v dospělosti
tak žít plnohodnotný život.
V Etiopii a Angole se počet dětí s chronickou podvýživou pohybuje okolo
40 %. Zároveň v těchto zemích chybí
kvalitní nezávadná voda a hygienická
zařízení. V Etiopii je až 80 % infekčních
nemocí způsobených tím, že lidé nemají
přístup k čisté vodě, a tak mnohdy musejí využívat vodu závadnou. Zároveň
v zemi není dostatek hygienických
zařízení. Téměř 23 % dětí umírá na
průjem, který je obecně hlavní příčinou
úmrtí dětí do 5 let. Odhaduje se, že
v Angole má přístup k nezávadné vodě
jen přibližně 50 % populace.
V Etiopii, Angole a dalších zemích se
dlouhodobě snažíme podpořit, aby lidé
konzumovali rozmanitou a nutričně
vyváženou stravu. V rámci našich programů zaměřených na zlepšení hygieny
a sanitace se snažíme posílit zdravotní

systémy a budovat odolnost místních
komunit. Tím pomáháme snížit výskyt
infekcí a také počty dětí ohrožených
chronickou podvýživou.
Aby naše práce a výsledky byly co
nejefektivnější, podpora musí probíhat
na více úrovních. Základním předpokladem pro správnou hygienu a dodržování hygienických norem je zajištění
nepřetržitého přístupu k bezpečné
pitné vodě. To zajišťujeme i stavbou
distribučních míst s vodou. V roce 2020
jsme jen v Etiopii připojili k vodovodním
sítím 11 zdravotnických zařízení a 14 škol
a postavili jsme více než 50 stanic na
umývání rukou. Vyškolili jsme okolo
600 pracovníků ve zdravotnictví a dobrovolníků v oblasti prevence infekčních
nemocí, jako je svrab a cholera. V reakci
na pandemii covidu-19 jsme zajistili
i další školení.
V Angole jsme vyškolili 330 komunitních zdravotnických pracovníků
v základních hygienických postupech,
jako je například výstavba a správné
používání latrín. Díky těmto školením se
účastníci dozvěděli potřebné informace, které pak mohou předávat dál.
Dochází tak nejen k pozitivním změnám
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927
pracovníků ve
zdravotnictví
jsme v Angole
a Etiopii proškolili
ve správných
hygienických
postupech.

19 265
domácnostem
v Etiopii poskytli
námi proškolení
dobrovolníci
informace o prevenci
onemocnění
způsobených
závadnou vodou
a podvýživou.
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v této oblasti, ale i ke zlepšení prevence. V Angole jsme zaregistrovali více
než 44 640 maminek, které dostávají
pečlivě sepsané SMS zprávy obsahující
důležité informace z oblasti zdraví,
výživy nebo hygieny.
Probíhající pandemie covidu-19 ještě
zdůraznila význam správných hygienických postupů. V reakci na nový virus
jsme rychle přizpůsobili naše stávající
programy a zajistili jsme financování
nových programů reagujících na naléhavou potřebu v průběhu pandemie.
Abychom zajistili, že zdravotní střediska
budou moci i nadále poskytovat lidem
své služby, dodali jsme jim mobilní
stanice na mytí rukou, mýdla a dezinfekční a čisticí přípravky. Zároveň jsme
místním pracovníkům a dobrovolníkům
poskytli speciální školení zaměřené na
prevenci covidu-19. Například v Myanmaru získalo více než 40 300 lidí informace z oblasti hygieny, včetně toho, jak
si správně mýt ruce.

Díky výzkumu a případovým studiím je
naše pomoc efektivnější
Kvalitu našich programů zvyšují případové studie a pravidelně prováděné
kvalitativní výzkumy. V rámci prevence
je například nutné zabránit přenosu
nemocí a infekce mezi zvířaty a lidmi,
zejména malými dětmi, které si hrají
na zemi. Proto výzkumný tým složený
z expertů z Člověka v tísni, Cranfield
University a Univerzity v Havasse navrhl studii, kterou provedl ve venkovské
části Etiopie.
Cílem zmíněné studie bylo posoudit,
zda je možné vytvořit v domácnostech
prostor, kde si mohou děti bezpečně
hrát, aniž by se dostaly do kontaktu se
zvířaty. Ukázalo se, že takovéto prostory lidé oceňují, využívají je a udržují je
v čistotě. Výsledky studie také ukázaly,
že u dětí, které se zapojily do intervenční skupiny, byla během sedmi dnů
o 43 % nižší pravděpodobnost průjmu.
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Priority humanitární pomoci
určujeme spolu s místními
obyvateli přímo na místě

Sociální
inkluze
a ochrana
Ekonomické krize,
konﬂikty a přírodní
katastrofy často
nejvíce 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 jejich zájmy.
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Na východě Ukrajiny trvá konflikt už
více než sedm let. I v roce 2020 jsme
pomáhali těm nejohroženějším lidem
na obou stranách kontaktní linie.
V rámci humanitární pomoci jsme využili komunitní přístup, který umožňuje
samotným příjemcům pomoci podílet
se na rozhodnutích a způsobech, které
jim budou zasahovat do života. Tento
přístup podporuje kontakt mezi lidmi,
pomáhá předcházet sociálním problémům, snižuje napětí a umožňuje hledat
lokální a zároveň efektivnější řešení
ochrany obyvatel. Společně s místními jsme se na základě jejich kapacit
a dovedností snažili zlepšit jejich životní
situaci.
Uspořádali jsme celkem 70 inkluzivních
debat se zástupci 10 obcí, ve kterých
pomáháme. Díky tomu se 417 místních

obyvatel aktivně podílelo na určení
priorit v rámci humanitární pomoci,
které mají dopad na komunální úrovni.
Měli možnost diskutovat o tématech,
která pro svoji obci považují za nejpodstatnější a navrhnout udržitelná řešení.
Jako jedna z hlavních priorit se ukázalo
blaho dětí a jejich právo na rozvoj.
Podpořili jsme iniciativy zaměřující se
na děti a mladé, které jim poskytují prostor pro volný čas a představují bezpečné místo. Pomohli jsme také vybudovat
a opravit dětská hřiště nebo střechy
v mateřských školkách. Poskytli jsme
mobilní vzdělávací centra, prostory pro
volný čas a podpořili místní centrum
tvůrčího rozvoje. To nejen pomáhá
rozvíjet děti, ale je také místem, kde se
odehrává společenský život. Volnočasové aktivity a program pomáhají dětem
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‚‚Dříve bývalo
hodně dětí
nemocných,
protože ve školce
byla velmi stará
okna a hodně
jimi táhlo. Teď
bude uvnitř teplo
a příjemně. Děti
si navíc budou
moci hrát na
novém hřišti.“
Oksana, která vede mateřskou
školu Rodničok v obci Hirske.
Foto: Alyona Budahovska

9 500
lidem na východě
Ukrajiny jsme
pomohli zlepšit
jejich životní
situaci.

lépe snášet každodenní realitu života
v konfliktní oblasti. Prostory pro volný
čas slouží také jako společné místo pro
shromažďování a posilují soudržnost
mezi lidmi.

Etiopie: Řešíme práva, nerovnosti
a vyloučení žen či dospívajících dívek
V Etiopii musejí dívky často pomáhat
s domácími pracemi nebo se zapojovat
do práce v zemědělství, což omezuje
jejich školní docházku. Důsledkem toho
do školy buď nenastoupí, nebo ji předčasně ukončují. Pomáháme jim proto
získat přístup ke vzdělání, abychom podpořili nejen jejich dovednosti, ale také
sebeúctu a roli ve společnosti.
Dívky předčasně ukončují školu také
kvůli vstupu do manželství. Po svatbě
manželé obvykle nejsou ochotni posílat
své ženy do školy, ani nepodporují
po porodu jejich návrat ke vzdělávání.
Při řešení těchto problémů a podpoře
udržitelných změn úzce spolupracujeme
přímo s komunitami a zapojujeme také

zástupce z řad vládních úředníků, náboženských a komunitních vůdců, osob
s rozhodovací pravomocí či rodin dívek.
V roce 2020 jsme podpořili 3 879 dívek,
aby se zapsaly do školy a pravidelně
do ní docházely. Zřídili jsme 50 akčních skupin v jednotlivých obcích,
kde klíčoví aktéři prosazují a podporují
význam vzdělání dívek v jejich rodinách
a společnosti, odrazují od dětských
sňatků a řeší rigidní genderové a sociální
normy. Obyvatelé vesnic zorganizovali
několik setkání na téma vzdělávání dívek,
sexuálně motivovaného násilí nebo
diskriminace.
Podpořili jsme také 17 dívek, které žijí
s různými formami zdravotního postižení, v přístupu ke vzdělání tím, že jsme jim
poskytli asistenční pomůcky nebo jsme
jim zprostředkovali kontakt na speciální
asistenční zařízení. Při práci v komunitě
využíváme metody, které mají inkluzivní
charakter a kladou důraz na rovnost žen
a mužů a potřeby dětí. Plánované aktivity byly v roce 2020 výrazně ovlivněny
pandemií covidu-19, kdy byly v Etiopii
mnoho měsíců zavřené školy.

Jednou z dívek, kterou jsme
v roce 2020 podpořili, je Emnet.
Vyrostla na etiopském venkově,
kde je velmi těžké získat přístup
ke vzdělání. Situace v její rodině
byla navíc problematická
a Emnet kvůli tomu musela čelit
mnoha překážkám. Navzdory
tomu, že jí v rodině chyběla
stabilita a podpora, však Emnet
nevzdává svůj sen a věří, že se
jednou stane zastánkyní práv žen.
Foto: Melikte Tadesse
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V Nepálu jsme pomohli
1 709 dívkám k tomu, aby mohly
pokračovat ve vzdělávání.
Podpora přístupu dívek a žen
ke vzdělávání patří v této zemi
mezi naše dlouhodobé cíle.
Foto: Sajana Shrestha

Při vzdělávání podporujeme
děti a učitele v Sýrii
i mladé dívky v Nepálu

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.

Uzavření škol během pandemie covidu-19 zasáhlo více než miliardu dětí,
což přineslo mnoho nových problémů a výzev ve vzdělávání. Zejména
pak v chudých zemích postižených
konflikty hrozí, že se děti nemusí do
školy vrátit nikdy. Vzdělávání podporujeme v devíti zemích, abychom dětem
pomohli pokračovat ve výuce i v době,
kdy jsou školy zavřené.

Sýrie: Pomáhali jsme žákům i učitelům
V Sýrii jsme podporovali učitele, aby
mohli nadále vyučovat prostřednictvím
aplikace WhatsApp. Učitelé si vytvořili skupinu, kde sdíleli nápady, zdroje
a pomáhali si. Hasan učí matematiku
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v provincii Idlib na severozápadě Sýrie
a má dohromady okolo 120 žáků. Říká,
že nikdy neuvažoval o tom, že by
výuku přerušil a vypráví, jak jsme mu
pomohli s přechodem na distanční
výuku. „Po několika dnech od uzavření
školy jsme si vyměňovali zkušenosti.
Dostali jsme různé rady a doporučení
jako například používat obrázky a fotky
a nastavit rutinní domácí úkoly, které si
dopředu připravíme.“
Právě podpora učitelů při přípravě a realizaci výuky je zásadní pro
udržení jejich motivace a zajištění
efektivního vyučování. Celkově se
nám podařilo zajistit, aby více než
20 000 dětí v Sýrii pokračovalo ve
vyučování, což mělo pozitivní dopad
i na jejich psychiku.
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2 738
učitelů a dalších
pracovníků
ve školství jsme
v roce 2020
podpořili.

Nepál: Výuka pomocí telefonů
Možnost pokračovat ve výuce jsme
v roce 2020 poskytli také 1 709 dívkám
v Nepálu poté, co došlo k celostátním
opatřením proti šíření onemocnění
covid-19. Právě v Nepálu dlouhodobě
podporujeme marginalizované vdané
dospívající dívky v regionech Rautahat
a Bara. Aby dívky o pravidelnou výuku
nepřišly, přizpůsobili jsme projekt nastalé situaci a zaměřili jsme se na distanční
výuku pomocí telefonů. Od května do
září 2020 projekt probíhal formou distanční výuky, které se účastnilo celkem
1 214 dívek, které mohly s učiteli telefonicky diskutovat o jakémkoliv tématu.

391
školám jsme
poskytli výukové
materiály nebo
jim vypomohli
s provozními
náklady či
opravami.
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V rámci projektu jsme také podpořili
vznik rozhlasových programů, díky
nimž se informace dostaly k dalším
dívkám. Jednalo se zejména o informace o správné hygieně v rámci prevence
proti covidu-19, o násilí na základě
pohlaví, o sexuálním a reprodukčním
zdraví či o těhotenství a bezpečném
mateřství. Dívky se takto také dozvěděly, jak si v průběhu pandemie říci
o pomoc. Součástí programu byly
rovněž zprávy o negativních dopadech
vstupu do manželství v dětském věku
i o důsledcích předčasně ukončené
školní docházky. Vysílání doplnily i diskusní pořady a hrané scénky pro děti
s nedokončenou školní docházkou.
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Podle odhadů Světové banky se počet
lidí, kteří během roku 2020 upadli
do chudoby, zvýšil z 88 milionů na
115 milionů. Očekává se, že během roku
2021 se toto číslo vyšplhá na 150 milionů. Od počátku pandemie jsme si
uvědomovali, jak důležité je pomoci
lidem vypořádat se s dlouhodobými
dopady pandemie na jejich živobytí.
Již v dubnu 2020 jsme proto uzpůsobili
naše projekty tak, aby lépe vyhovovaly
rostoucím potřebám obživy.
Zároveň jsme už na začátku vyhodnocovali situaci, aby poskytovaná pomoc
byla co nejefektivnější. Zohlednili jsme
také, jak se epidemie v jednotlivých
regionech vyvíjela. Zatímco některé
země v Asii zasáhla již začátkem roku
2020, většina afrických zemí zaznamenala výrazný nárůst případů covidu-19
začátkem roku 2021.

Zambie: Pomoc lidem na pokraji
hladomoru a v pandemii
V roce 2020 jsme v Zambii reagovali
na nejhorší sucho, které zemi postihlo
za posledních 30 let. Přírodní katastrofa za sebou zanechala 2‚3 milionu
farmářů bez dostatečné úrody a mnoho
venkovských komunit uvrhla na pokraj
hladomoru. Po prvních deštích na konci
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března ale přišla pandemie covidu-19.
Ačkoliv na venkovské farmáře přímý
a zásadní dopad neměla a komunity se
těšily z obnovy své obživy, vládní opatření v reakci na pandemii zhoršila možnost prodávat své produkty na místních
trzích. Uzavření hranic způsobilo inflaci
a růst ceny zboží.
Vedle pomoci při obnově živností
jsme tak začali místním lidem pomáhat
i informacemi o změnách na trhu, aby
se v nové situaci dobře zorientovali.
Věnovali jsme se také osvětě v oblasti
prevence proti šíření nákazy.

Gruzie: Podpora podniků
a různorodosti trhu
V průběhu roku 2020 se Gruzie snažila
předejít zdravotnické krizi v důsledku
pandemie a v zemi byla zavedena
restriktivní opatření. Gruzie zavřela
své hranice, zrušila lety a omezila
také veřejnou dopravu. Tato opatření
znamenala okamžité potíže pro více
než 158 000 lidí, kteří pracovali v oblasti
cestovního ruchu. Podpořili jsme proto
malé podniky v odlehlých horských
oblastech Aragvi a Kazbegi, aby se
mohly lépe adaptovat na novou situaci
a přilákat nové typy zákazníků a partnerů v cestovním ruchu.
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„Během loňského období
sklizně jsme zažívali naprostý
nedostatek potravin a beznaděj.
Ovšem nyní díky této pomoci
vím, že doma zas budeme
mít dost jídla,“ říká zemědělec
a otec čtyř dětí, Charles Mutula
Mwangala, který od nás obdržel
zemědělský balíček se semeny
zeleniny, hnojivem a přípravky
proti plísním. Foto: ČvT

1 150
zambijských
domácností
získalo zemědělský
materiál a školení
na nejefektivnější
způsob jeho využití.

30
podniků v Gruzii
jsme podpořili
skrze školení
a poradenství.

Angola: Rok 2020 ukázal význam
odolného zemědělství

9
školicích středisek
pro zemědělce
jsme zřídili
v Angole.
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Na jihu Angoly leží provincie Huila,
která je velmi citlivá na změnu klimatu. Spolupracujeme tu s místními
zemědělci, kterým pomáháme zlepšit
úrodu a výživu. Zároveň je podporujeme, aby mohli své produkty
prodávat na konkurenčních regionálních trzích. V srpnu 2020 pandemie
výrazně ztížila proces výroby, zvýšily
se náklady na produkci a omezil se
pohyb obchodníků na klíčová místní

odbytiště, která propojují malé producenty se zpracovateli a většími aktéry
na trhu.
Tyto aspekty ovlivnily nadcházející
zemědělskou sezónu, kterou pak zhoršil nedostatek dešťů, který nastal na
konci roku. Přesto jsme však dokázali
pokračovat v našich aktivitách. Tato
situace potvrdila, jak velký význam
má zemědělství, které je odolné vůči
změně klimatu. Pro farmáře je pak
důležitá také znalost efektivních obchodních praktik, aby za své produkty
dostali férově zaplaceno.
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V Angole jsme podpořili
organizace, které zvyšovaly
povědomí o nemoci covid-19.
Foto: Edson Malongo

organizací bylo
součástí našich
programů
zaměřených
na rozvoj kapacit.
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72
Podporujeme prosazování
potřebných sociálních
a ekonomických změn

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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Podpora občanské společnosti
a nevládních organizací jsou jádrem
našich programů v oblasti „dobrého
vládnutí“ (good governance) v mnoha
zemích. Organizace, které v těchto
zemích podporují občanskou společnost, propojují občany a místní úřady
a vládu. My těmto aktérům pomáháme
zlepšit jejich technické a organizační
dovednosti a také management, aby
jejich práce byla co nejefektivnější.
Podporujeme rovněž jejich iniciativy ke
zvyšování povědomí o dobrém vládnutí
a advokační aktivity ve vztahu k vládě
i soukromému sektoru.
V roce 2020 jsme podporovali 97 organizací občanské společnosti napříč
8 zeměmi – od jižního Kavkazu přes
Zambii až například po Filipíny. Poskytli

jsme jim školení, individuální technickou
podporu a granty, aby mohly své nově
nabyté zkušenosti uvést v praxi. I když
se každý program liší v závislosti na
konkrétních potřebách účastníků, společná klíčová témata zahrnují vytvoření
strategie organizace, získávání finančních prostředků, externí komunikaci
a zapojování komunit.

organizací
obdrželo granty na
uplatnění svých
nových znalostí
a dovedností.

51
organizací, které
se účastnily
našich programů
na rozvoj kapacit,
pomohlo řešit
dopady pandemie
covidu-19 na místní
obyvatele.

tato školení šitá na míru následným
odborným vedením a poradenstvím
nebo možností získat grant. Díky tomu
organizace mohou nabyté dovednosti
realizovat a vyměňovat si informace se
zkušenějšími organizacemi. Individuálně tak spolupracujeme s organizacemi
občanské společnosti na vývoji jejich
akčního plánu strategického rozvoje
a pomáháme jim vytvořit časový rámec,
který je potřebný pro dosažení požadovaných výsledků.
Mnoho nových dovedností využily
organizace v jednotlivých zemích
v reakci na pandemii covidu-19. V několika zemích začaly okamžitě reagovat
a pomohly ve svých komunitách šířit informace o prevenci covidu-19 a poskytovaly lidem nejen informace z oblasti
zdraví, ale i potřebný zdravotnický
materiál. Například v Zambii se našeho
školení zúčastnilo také 15 organizací,
které pak v Západní provincii uspořádaly zasedání na téma veřejného zdraví
a prevence nemoci covid-19. Důležité
informace, které tam zaznívaly, se šířily
rozhlasem, aby se dostaly k co nejvíce
lidem.

V Angole pomáháme ženám,
které žijí s HIV/AIDS
Také v Angole jsme okamžitě reagovali na pandemii covidu-19 a podporovali místní organizace. Jedna z nich,
Asociace mladých žen z provincie Bié,
obdržela grant na podporu žen žijících
s HIV/AIDS. Po vypuknutí nákazy covidu-19 byly tyto ženy považovány za vysoce rizikovou skupinu. Jejich zdravotní
stav byl horší, potřebovaly léky přímo
na předpis od zdravotníků a v komunitě
byly marginalizované.
Námi podpořená organizace usilovala
také o zvyšování povědomí o zdraví
v rámci své komunity a o větší podporu
zranitelné skupiny žen i ze strany úřadů.
Díky tlaku Asociace mladých žen začaly
místní úřady ženám poskytovat službu
domácí péče, protože návštěvy nemocnice byly kvůli omezení pohybu velmi
složité. Práce, kterou odvedla Asociace
mladých žen, potvrdila, jak zásadní roli
hrají organizace občanské společnosti
v komunitách. A to nejen při přímém
poskytování služeb, ale při snaze o systémové změny.

Organizujeme školení na míru
Uvědomujeme si, že neexistuje jeden
univerzální přístup, který by byl vhodný pro všechny organizace, protože
situace a kontext jsou v každé zemi jiné.
Série školení proto nestačí a my věříme,
že nejefektivnější cestou je doplnit
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Účastníci jednoho z našich
workshopů v Moldavsku, které
se zaměřují na rozvoj kapacit
a dovedností. Foto: ČvT
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lidská
práva
Našich školení se zúčastnilo
6 125 aktivistů, novinářů a právníků.

115 lidí jsme vyškolili v oblasti
kybernetické bezpečnosti.
Poskytli jsme psychosociální podporu
(MHPSS) 330 obhájcům a obhájkyním
lidských práv.

133 lidskoprávních iniciativ získalo
malé granty na rozjezd vlastních projektů.

Zajistili jsme přímou
pomoc 692 obhájcům
a obhájkyním lidských práv
a jejich rodinám.
Bělorusko. Po oznámení výsledků prezidentských voleb vyšly do ulic tisíce lidí.
K potlačení protestů byly použity granáty, gumové projektily, vodní děla a slzný plyn.
Foto: Jędrzej Nowicki / Agencja Gazeta for Gazeta Wyborcza
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Pandemie jako nástroj
k potlačování lidských práv

4

5

Pandemie nemoci covid-19 měla v řadě zemí dopad i na politická práva občanů. Autoritářské režimy ji zneužívají k zavádění neadekvátních bezpečnostních opatření a nástrojů
s cílem potlačit opozici, umlčet nezávislé zpravodajství a omezit práci nevládních organizací. Potvrzují to i slova generálního tajemníka OSN Antónia Guterrese: „Obránci lidských
práv, novináři, právníci a političtí aktivisté, a dokonce i profesionální zdravotníci jsou
zadržováni, stíháni nebo jsou cílem zastrašování a sledování. A to kvůli tomu, že kritizují
reakce nebo naopak nečinnost vlád při pandemii.“ Proto i v této těžké době jsme se snažili
naše dlouhodobé partnery a příjemce pomoci podporovat.
V roce 2020 jsme napjatě sledovali situaci v Bělorusku. Je tomu patnáct let, co Václav
Havel předal cenu Homo Homini Alesi Bjalackému z lidskoprávní organizace Vjasna.
Český prezident tehdy zmínil svou víru, že pro Bělorusy vše brzy dobře dopadne.
Bohužel se tak nestalo. Bělorusové po volbách v roce 2020 znovu protestovali proti
stávajícímu režimu, ale k žádné změně nedošlo. I když skupinky protestujících stále
pravidelně vycházejí o nedělích do ulic, atmosféra je jiná než těsně po volbách, kdy země
zdánlivě stála na prahu změny. Zločinný režim nepadl, naopak zdůrazňuje svoji mocenskou převahu. Soudy už řadu měsíců posílají protestující za mříže, a to na několik let.
Obviňují je z organizování veřejných nepokojů, z urážek veřejných činitelů a násilí vůči
příslušníkům bezpečnostních složek. Ve skutečnosti jsou protestující často postihováni
za to, že na internetu živě vysílali záběry z demonstrace anebo zdokumentovali bezpráví,
když proti lidem brutálně zasáhla zvláštní jednotka OMON. Do protestů se zapojili lidé
napříč společností. Mezi občanskými aktivisty jsou donedávna apolitičtí podnikatelé,
advokáti, sportovci i dělníci. Mnozí z nich jsou nebo byli za mřížemi, prošli či procházejí
mučením. Avšak stále si uchovávají naději.
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Všichni tito aktivisté a obránci lidských práv po celém světě si zaslouží náš velký obdiv
a podporu, protože jak řekl Václav Havel: „Naděje není přesvědčení, že něco dobře
dopadne, ale jistota, že má něco smysl – bez ohledu na to, jak to dopadne.“
Veronika Mítková
ředitelka Centra pro lidská práva a demokracii
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6 obráncům lidských práv. — Bělorusko 72 expertů

prošlo školeními o mezinárodně uznávaných standardech dokumentace
mučení. — Egypt Podpořili jsme právníky, kteří poskytují přímé právní

Ekvádor
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poradenství
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verze zákona o audiovizuálních médiích. — Ázerbájdžán Poskytli jsme

87 lidem, jejichž lidská práva a svobody byly porušeny. —

Pomáháme chránit kolektivní práva původních obyvatel, hájíme

indiánská teritoria a práva žen. Námi podporované místní organizace pomohly
více než

876 lidem. — Honduras

Naše projekty podpořily

353 lidskoprávních obhájců a aktivistů, farmářů, environmentalistů
a nezávislých novinářů. — Kuba Zdokumentovali jsme 801 případů

porušení lidských práv a poskytli pomoc 444 obětem. — Libye Pomohli
jsme

137 nezávislým novinářům a aktivistům zabývajícím se občanskou

angažovaností a prosazováním práv žen a LGBT+ komunity. —

Nikaragua Poskytli jsme psychologickou pomoc 193 obráncům lidských
práv. — Podněstří Udělili jsme 12 malých grantů na podporu nezávislých
aktivistů a občanských organizací, které během pandemie poskytovaly pomoc
nejzranitelnějším skupinám obyvatel. — Střední
zdravotní, humanitární a psychologickou asistenci

Asie

Poskytli jsme právní,

45 lidskoprávním iniciativám

a organizacím. Část pomoci byla reakce na dopady pandemie covidu-19. —

Ukrajina 5 watchdogových center podporovaných ČvT monitorovalo
činnost a hospodaření místních samospráv v ukrajinských regionech. —

Venezuela

Poskytli jsme školení a semináře v oblasti nenásilí, kultury

míru a lidských práv

4 912 lidem. — Vietnam

Podpořili jsme

15 různých činností na podporu lidských práv, které pomohly celkem více
než 10 200 lidem postiženým politickým či sociálním vyloučením.
35
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Pomáháme právníkům, nezávislým novinářům, aktivistům, umělcům nebo blogerům, kteří jsou za svou angažovanost
postihováni. Také podporujeme běžné
občany, jejichž práva jsou porušována
v důsledku nefunkčnosti právního státu.
V Egyptě jsme například podpořili právníky, kteří pomohli 87 nespravedlivě
odsouzeným lidem.
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Pomáháme pomáhat
Sitora Kurbonova prodělala v dětství
infekční obrnu a od té doby se pohybuje na vozíku. Jelikož sama nejlépe ví,
jakým překážkám čelí ženy s postižením,
rozhodla se jim pomoci nacházet cestu
k emancipaci a seberealizaci. Vystudovala psychologii a nyní vede tádžickou

působení v České republice v roce 2020
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finanční zpráva

Pomohli jsme s nákupem
elektrického vozíku
pro Sitoru Kurbonovou
organizaci bojující za práva žen
s postižením. „Tou nejobtížnější věcí je
změnit myšlení samotných dívek a žen
s postižením, aby připustily možnost
aktivního života a nezávislosti. Život
v závislosti bohužel zužuje představy
o světě a jeho možnostech,“ říká Sitora
Kurbonova.
Na svém starém vozíku se pohybovala
jen s velkými obtížemi, a tak organizace
Člověk v tísni, IPHR, Norský helsinský
výbor, Frontline Defenders a Polský
helsinský výbor spojily své síly a složily
se na nákup elektrického vozíku, díky
kterému teď může efektivněji chránit
práva žen s postižením. „I když bez
elektrického vozíku v přímém ohrožení
života snad opravdu nejste, může zemřít
vaše odhodlání, aktivita a výsledky,“
dodává Sitora Kurbonova.

„Nejobtížnější věcí
je změnit myšlení
samotných
dívek a žen
s postižením,
aby připustily
možnost
aktivního života
a nezávislosti.“

Počet zveřejněných případů
porušování lidských práv na Kubě

3

Luis Manuel Otero Alcantara
byl zatčen před svým domem.
Důvodem byl zákaz vycházení, který mu byl nařízen
v důsledku demonstrací
LGTBIQ komunity před
Kubánským institutem rozhlasu
a televize. Jeho zatčení se
snažila zdokumentovat Claudia
Genlui, která se kvůli tomu
stala obětí extrémního násilí.
Byla zbita policistkou, vláčena
po zemi a následně ponechána
na ulici bez jakékoli lékařské
pomoci. Byl jí také bez jakéhokoliv odůvodnění zabaven
mobilní telefon.

1

16 7 39
7
2
1

59

76
165

13. únor 2020 (Morón)

Yoel Acosta Games, aktivista z Avilanianské Asociace svobodného tisku (APLA),
byl zadržen příslušníky Státní bezpečnosti
(DSE) před místním sídlem Komunistické
strany Kuby v Morónu. Ve chvíli zadržení
Yoel zrovna podával telefonickou stížnost
na rozhlasové stanici Radio Republica. Byl
převezen k policejní jednotce známé pod
názvem Gallo. Příslušníci DSE mu tam
sdělili, že pokud bude nadále negativně
mluvit o vládě skrze komunikační kanály
jejích nepřátel, bude uvězněn. Před propuštěním dostal oficiální písemné varování
ohledně šíření protivládních informací.

4. září 2020 (El Salvador)

Roberto de Jesus Quiñones Haces byl neprávem odsouzen k jednomu roku odnětí svobody za neúctu a nekázeň. 4. září 2020,
kdy jeho trest končil a on měl být propuštěn, ho příslušník Státní
bezpečnosti (DSE) pozval do kanceláře Úřadu vnitřního pořádku
v rámci věznice. Tam mu vyhrožoval a řekl mu, ať přestane
pracovat pro Cubanet. Pokud nepřestane, DSE vytvoří falešné
videozáznamy pro kubánskou televizi, kde vyhlásí, že Roberto je
agentem DSE. Dále mu hrozil, že bude znovu uvězněn.

Duševní zdraví a psychosociální
podpora (MHPSS)

nespravedlivě
odsouzeným lidem
pomohli v Egyptě
námi podporovaní
právníci.
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Yadisley Rodríguez Ramírez se právě chystala
do postele, když na nádvoří vešli policisté
a speciální jednotky známé jako Boinas Negras.
Zeptali se jí na Rolanda Rodrígueze Lobainu,
ředitele agentury Palenque Vision, který ji ten
den navštívil. Hned nato do domu vstoupilo
celkem asi 30 vojáků, provedli domovní prohlídku a zabavili notebook a mobilní telefony.
Poté jí vyhrožovali vězením a odebráním jejích
tří dětí, pokud bude pokračovat v nezávislé
žurnalistice. Celý zásah trval asi 12 hodin.

1. březen 2020 (Havana)

87

Sitora Kurbonova vede tádžickou
organizaci bojující za práva žen
s postižením. Foto: ČvT

36

Eye on Cuba
Monitorujeme
počet
zaznamenaných
případů
porušování
lidských práv
na Kubě.

27. červenec 2020 (Camagüey)

37

Pandemie nemoci covid-19 se podepsala na duševním zdraví lidí po celém
světě, ale situace se stala obzvlášť
nesnesitelnou pro lidi křehké a zranitelné. Příjemci naší pomoci jsou obhájci
lidských práv, kteří jsou i v necovidové době pod neustálým psychickým
tlakem, trpí úzkostmi a syndromem
vyhoření. Rok 2020 byl o to náročnější,
že jsme neměli možnost vycestovat
a poskytnout jim přímou pomoc
a osobní konzultace. Museli jsme tedy
být flexibilní a hledat nové způsoby, jak
být nápomocni lidem v tísni.

Skupinové programy s psychoterapeuty
jsme přesunuli do online prostředí a dle
potřeby je doplnili o individuální konzultace. Pro příjemce psychosociální podpory
(MHPSS) bylo zpočátku velmi náročné
přizpůsobit se neosobním skupinovým
setkáním a vystavit se nebezpečí virtuálního světa, a i když se skupinové programy
časem strukturalizovaly a příjemci si na
internetové prostředí zvykli, jednoznačně
nejdůležitější podporu představovaly individuální konzultace s psychoterapeuty.
V roce 2020 většina naší pomoci putovala ke statečným obránkyním lidských práv,
které se vyskytly v ekonomických potížích, staly se oběťmi domácího násilí nebo
se jen snažily udržet si zdravý rozum.
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Podpora
občanské
společnosti
Podporujeme
nezávislé iniciativy
a snažíme se jim
pomoci v jejich
profesním rozvoji
a při realizaci
lidskoprávních
aktivit.
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25 000
unikátních návštěv
zaznamenávají
týdně sociální sítě
a ukrajinsko-ruský
web projektu Graty.

38

Občanskou angažovanost vnímáme
jako pilíř svobodné a demokratické
společnosti. Podporujeme proto
nezávislé organizace a iniciativy
a pomáháme usnadnit realizaci jejich
lidskoprávních aktivit.
V rámci konsorcia Lifeline se věnujeme
podpoře a pomoci občanské společnosti v regionech, kde je její existence
ohrožena. V roce 2020 jsme se podíleli
na vytvoření advokační příručky Lifeline Advocacy Toolkit, která se zaměřuje na země, ve kterých občanský
sektor čelí obzvlášť závažným hrozbám
a restrikcím.
Příručka obsahuje příklady úspěchů,
kdy se občanským iniciativám i v tak
nepříznivých podmínkách podařilo
přispět k ochraně lidských práv a také
mnoho doporučení vycházejících ze
zkušeností obránců lidských práv po
celém světě. Ve spolupráci s našimi
partnery jsme ji přeložili do angličtiny, arabštiny, francouzštiny, perštiny,
ruštiny, španělštiny a vietnamštiny
a spolupořádali řadu online školení na
toto téma.
Cílem advokační příručky je přispět
k hledání efektivních způsobů, jak
prosazovat ochranu lidských práv
a nevystavit se přitom příliš velkému
nebezpečí.

Školení
Cílem našich školení je reagovat na
potřeby našich partnerů a zlepšit
a zefektivnit jejich práci. Tematicky se
zaměřujeme zejména na právní poradenství, digitální bezpečnost, monitoring porušování lidských práv, vedení
kampaní a mediální komunikaci, využití
videa a audiovizuálních prostředků či
projektovou metodologii.
Vzhledem k protiepidemickým opatřením
jsme museli pozměnit způsob naší práce
a vytvořit metodologii pro online školení,
která je aplikovatelná i v zemích s nespolehlivým internetovým připojením.
Vznikly tak pedagogické příručky, které
se dají využít jak v online, tak i v offline
režimu. Dle potřeby jsme pak partnerům
poskytli i individuální konzultace.

Malé granty
Podporujeme konkrétní projekty
a aktivity našich partnerů, kterými se
snaží zlepšovat situaci ve svých zemích.
Díky nim mohou lidé s malými prostředky začít s realizací vlastních nápadů
přispívajících k ochraně lidských práv.
Jedním takovým příkladem je ukrajinský
nezávislý mediální projekt Graty.

Festival
Vamos en Corto
Online

Před festivalem proběhlo školení v produkci
krátkých ﬁlmů na téma lidských práv, mírového
řešení konﬂiktů, usmiřování a genderového
násilí. Desítky mladých Venezuelanů se na
workshopech naučily produkovat audiovizuální
materiály a vytvořily podle vlastních scénářů krátké
dokumentární, animované a hrané ﬁlmy.
Foto: Hugo Londoño
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„Podpora lidí
z celého světa
je povzbuzující
a pro nás
velmi důležitá,
především nám
dává naději
a sílu v práci
pokračovat.
Děkujeme za to!“
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Advokační
aktivity
a zvyšování
povědomí
o lidských
právech

Cenu Homo Homini
získali členové běloruské
organizace Vjasna

Mluvíme
o lidských právech
a demokracii
a vytváříme
prostor k diskusi
o důležitých
tématech z celého
světa. Věnujeme se
různým aktivitám,
jejichž cílem je
upozornit na
porušování lidských
práv ve světě a najít
širší veřejnou
a politickou
podporu pro jejich
ochranu.

40

Cenu Homo Homini uděluje Člověk
v tísni od 90. let osobnostem a skupinám, které se významně zasloužily
o ochranu lidských práv, demokracie
a nenásilného řešení politických konfliktů. V roce 2020 ji získali zadržení členové běloruské lidskoprávní organizace
Vjasna. Marfa Rabkova, Andrei Chapiuk,
Leanid Sudalenka a Tatsiana Lasitsa
dohledávali zadržené protestující, dokumentovali porušování lidských práv
a pomáhali obětem policejního násilí.
Za legitimní aktivity v oblasti obrany
lidských práv jim hrozí až dvanáct let
vězení.
„Čtyři obhájci lidských práv z Vjasny
jsou ve vězení. Někteří už přes sedm
měsíců. Desítky vjasnovců a jejich
příbuzných jsou opakovaně vyslýcháni a podrobováni domovním

prohlídkám – a to je zjevné pronásledování za jejich činnost v oblasti
lidských práv. Naším posláním je
pomáhat lidem, chránit a prosazovat
lidská práva v Bělorusku. Nyní sami
potřebujeme podporu a solidaritu,“
vzkázala organizace Vjasna. „Podpora
lidí z celého světa je povzbuzující
a pro nás velmi důležitá, především
nám dává naději a sílu v práci pokračovat. Děkujeme za to!“

Ocenění členové organizace

Oceněná organizace Vjasna.
Cenu Homo Homini převzala
za své zadržené kolegyně
a kolegy Natallia Satsunkevich.
Foto: Lukáš Bíba

a obviněna z organizace masových
nepokojů, z členství v organizované
zločinecké skupině a z podněcování
nenávisti. Hrozí jí až 12 let vězení.
Dobrovolník Andrei Chapiuk byl zadržen v říjnu 2020 a obviněn z účasti
na masových demonstracích a posléze
také z příslušnosti ke zločinecké skupině. Hrozí mu až sedmiletý trest. Leanid
Sudalenka je významný běloruský
právník, který za svou práci v oblasti
lidských práv obdržel francouzskou
státní cenu Liberté – Egalité – Fraternité. Od ledna se nachází ve vazbě
na základě podezření z organizování
a financování masových nepokojů
a hrozí mu až tři roky ve vězení.
Dobrovolnice a lidskoprávní aktivistka
Tatsiana Lasitsa je od ledna ve vazbě
za podezření z organizování masových nepokojů. Předávání ceny Homo
Homini každoročně zahajuje festival
dokumentárních filmů o lidských
právech Jeden svět. Mezi laureáty
z předchozích let patří například
čínský literární kritik a disident Liou
Siao-po, kyrgyzský aktivista Azimžan
Askarov nebo vietnamská disidentka
Pham Doan Trang.

Den lidských práv
Stalo se již příjemnou každoroční
tradicí, že si Člověk v tísni, Velvyslanectví Nizozemského království v České
republice a Zastoupení vlámské vlády
v ČR dne 10. prosince společně připomínají přijetí Všeobecné deklarace
lidských práv.
Kvůli pandemii covidu-19 se Den
lidských práv v roce 2020 poprvé uskutečnil v online prostoru. I když jsme
kvůli tomu přišli o výhody osobního
setkání, virtuální prostor nám umožnil
přivítat hosty, kteří by se jinak tradiční
události v Praze mohli zúčastnit jen
stěží.
Po projekci venezuelského dokumentárního filmu Está Todo Bien jsme se
v reálném čase spojili s Venezuelou,
Německem a Slovenskem a otevřeli tak
prostor pro veřejnou diskusi přístupnou
všem lidem s internetovým připojením. Hlavním tématem byl zhroucený
zdravotnický systém ve Venezuele,
který trpí nedostatkem zdravotnických
pracovníků, potravin, léků a dalších
základních potřeb, a musí přitom čelit
pandemii covidu-19.

Den lidských práv
Kvůli pandemii
covidu-19 se
Den lidských práv
poprvé uskutečnil
v online prostoru.

Marfa Rabkova je koordinátorkou dobrovolníků, kteří pomáhají dohledávat
a dokumentovat zadržené protestující
a zajišťovat jim potřebnou pomoc.
Dne 17. září 2020 byla zadržena
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Mobilní
poradenství

Programy
sociální
integrace

Ústecký kraj
Ústí nad Labem, Bílina, Chomutov,
Děčín, Lovosice
• distribuce ochranných pomůcek
• distribuce potravinové pomoci
• zapůjčování chybějící techniky
potřebné k distanční výuce a online
doučování
• darování bezkontaktních teploměrů
do základních škol či domovů
pro seniory

Praha

Liberecký kraj

celá Praha
• distribuce ochranných
pomůcek
• zapůjčování chybějící
techniky potřebné
k distanční výuce a online
doučování

Liberec, Hrádek nad Nisou, Frýdlant,
Nové Město pod Smrkem
• distribuce ochranných pomůcek
• distribuce potravinové pomoci
• zapůjčování chybějící techniky
potřebné k distanční výuce a online
doučování

Vzdělávací Vzdělávací
program Varianty program JSNS
Současná pandemie zasáhla
i do naší podpory českým
školám. Po jejím vypuknutí jsme
z pochopitelných důvodů nemohli
s pedagogy či jejich asistenty
potkávat naživo, proto jsme co
nejrychleji převedli všechny naše
plánované aktivity do online podoby.
Díky tomu jsme během roku
2020 dokázali uspořádat více než
110 kurzů a dalších akcí. Zúčastnilo
se jich přes 3 200 pedagogů,
asistentů pedagoga, studentů či
rodičů. Více na str. 50–51

Osobní setkání nebyla možná,
proto jsme po vypuknutí
krize na našem webu
www.jsns.cz co nejrychleji
zpřístupnili veškeré materiály,
které mají potenciál učitelům
v jejich složité situaci
jakkoliv pomoci. V roce
2020 z něj bylo staženo
100 tisíc výukových materiálů
k audiovizuálním lekcím.
Více na str. 54–55

Pomoc během
pandemie

Karlovarský kraj
Nejdek, Karlovy Vary, Sokolov, Ostrov,
Chodov, Rotava, Kraslice, Cheb
• distribuce ochranných pomůcek
• distribuce potravinové pomoci
• zapůjčování chybějící techniky potřebné
k distanční výuce a online doučování
• pomoc v krajském call centru

Plzeňský kraj
Plzeň, Rokycany, Klatovy, Domažlice,
Horšovský Týn, Stříbro, Tachov, Nýřany,
Stod, Sušice, Přeštice, Kralovicko
• distribuce ochranných pomůcek
• distribuce potravinové pomoci
• zapůjčování chybějící techniky potřebné
k distanční výuce a online doučování
• pomoc v centru pro bezdomovce
ohrožené covidem-19
• informační a osvětová kampaň týkající se
prevence nákazy a hygieny

Středočeský kraj
Kladno, Beroun, Králův Dvůr, Buštěhrad,
Zákolany, Kralupy nad Vltavou, Příbram,
Rakovník, Hořovice, Dobříš, Libčice nad Vltavou
• distribuce ochranných pomůcek
• distribuce potravinové pomoci
• zapůjčování chybějící techniky potřebné
k distanční výuce a online doučování
• pomoc v domě s pečovatelskou službou
a dvou domovech důchodců
• rozvoz oblečení lidem bez domova

Mobilní dluhoví poradci

Olomoucký kraj

Aš, Beroun, Česká Lípa, České Budějovice, Dačice, Děčín, Dobříš,
Františkovy Lázně, Frenštát, Hluboká nad Vltavou, Horní Maršov,
Hranice, Cheb, Jihlava, Karviná, Kolín, Kralovice, Kralupy nad Vltavou,
Kutná Hora, Litoměřice, Lovosice, Lysá nad Labem, Mariánské Lázně,
Milovice, Mimoň, Mladá Boleslav, Nové Město na Moravě, Nový
Bor, Nymburk, Pečky, Pelhřimov, Příbram, Rakovník, Roudnice nad
Labem, Rožmitál pod Třemšínem, Rožnov pod Radhoštěm, Semily,
severní Nýřansko, Soběslav, Šumperk, Tábor, Teplá, Trutnov, Valašské
Meziříčí, Velvary, Vsetín, Žacléř, Žďár nad Sázavou, Železný Brod

Olomouc, Přerov, Prostějov, Hranice,
Jeseník, Šumperk
• distribuce ochranných pomůcek
• distribuce potravinové pomoci
• zapůjčování chybějící techniky potřebné
k distanční výuce a online doučování
• finanční pomoc místním skautům,
kterou použili na distribuci ochranných
pomůcek či testování dětí
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Momentka z ﬁlmu Děti online (Zachy). Film je součástí
audiovizuálních lekcí na webu www.jsns.cz. Foto: ČvT
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vzdělávání
a osvěta
Uspořádali jsme 155 webinářů pro
pedagogy, jejich asistenty, rodiče i děti.
Našich webinářů, e-learningových
kurzů a online akcí se zúčastnilo
více než 4 200 lidí.
Do online kurzu Klimatická změna
se zapsalo 1 800 zájemců.
Filmy festivalu Jeden svět vidělo přímo
v kinech 17 400 diváků a divaček.

Naše lekce na webu
jsns.cz zaznamenaly
250 000 zhlédnutí.
Lidé si z něj stáhli přes
100 000 materiálů.
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Školy jsou
uzavřené,
náš portál
JSNS.CZ
otevřený

„Teprve poslední rok jsem si uvědomila, že v mém oboru a přes všechny druhy platforem,
je JSNS moje jistota,“ napsala Alena Horáčková z Gymnázia Arabská. Proč pro ni a mnohé
další vyučující představoval náš vzdělávací program jistotu? Vyučující i žáci se v roce 2020
ocitli ve složité situaci. V podstatě ze dne na den se měla rozběhnout distanční výuka,
přičemž drtivá většina vyučujících neměla žádnou zkušenost s platformami vhodnými pro
výuku na dálku a pro online výuku jim chyběly vhodné materiály. Proto jsme bezprostředně po uzavření škol volně zpřístupnili portál JSNS.CZ tak, aby ho mohli využívat vyučující,
žáci i jejich rodiče. Každý den jsme na něm publikovali několik lekcí vhodných právě pro
distanční výuku. Zájem o tyto materiály byl mimořádný. Jak ukázal výzkum agentury Focus,
pro vyučující, kteří online zdroje využívali, byl náš portál nejčastější volbou.
V průběhu roku jsme uspořádali několik stovek online webinářů, tematických seminářů,
ukázkových hodin nebo dlouhodobých kurzů. Pravidelné každoroční akce jsme převedli do
internetové podoby. Vše s jediným cílem: snažili jsme se vyučujícím pomoci při naplňování
nesnadných úkolů, před které byli postaveni. Vyučující na základních a středních školách
nejvíce pracovali s audiovizuálními lekcemi určenými pro mediální vzdělávání. Je zřejmé, že
si pedagogové uvědomují důležitost mediální gramotnosti a chtějí ji u svých žáků posilovat.
A to i přesto, že mediální výchově nevěnují relevantní instituce dostatečnou pozornost
a ze strany státu nebyla její důležitost jasně pojmenována, čímž vzniká prostor pro různé
„mystifikátory“, kteří mluví o tahání politiky do škol, vymývání mozků či šíření jediné správné ideologie. Mediální gramotnost patří mezi klíčové kompetence současnosti.
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Ani nás na začátku roku 2020 nenapadlo, jakým způsobem se v řádu měsíců promění
naše životy. Pandemická omezení měla zásadní dopad jak na školy, pedagogické pracovníky i děti, kterým se věnujeme, tak na způsoby práce nás samých. Souběžně s přesunem
z kanceláří do domovů jsme od prvních dnů březnové uzávěry hledali cesty, jak co nejvíce podpořit pedagogy, asistenty pedagoga i naše partnerské instituce i v online světě.
Napřeli jsme síly na to, abychom byli všem zmíněným co největší oporou při vedení
dětí k odpovědnému občanství, k porozumění klimatické změně nebo při zapojování
znevýhodněných dětí do distanční výuky. Získali jsme bohaté zkušenosti s výhodami
a nástrahami nejrůznějších virtuálních platforem pro webináře, konference, pracovní
setkání a kulaté stoly. Naučili jsme se nově strukturovat naše vzdělávací aktivity, a to jak
z hlediska času, metod a interakce s účastníky, tak i z hlediska připravenosti na nečekané
výzvy od kvality internetového připojení po nenadálé komunikační situace. S překvapením jsme zjistili, že i v online světě je možné pořádat celou škálu přínosných akcí od těch
velkých pro stovky účastníků až po malé supervizní skupiny, v nichž se otvírají citlivá
témata. O některých z našich akcí v celkovém rozsahu 446 hodin, kterých se zúčastnilo
na 3 500 lidí (někteří z nich i více než jedné akce), se dozvíte více na dalších stranách.
Děkujeme všem, kteří nás v náročném roce 2020 podporovali. Přes všechny výhody
online světa se těšíme na brzkou viděnou, třeba při skupinové práci během workshopů
naživo, namísto klikání mezi virtuálními místnostmi.
Tomáš Habart, ředitel vzdělávacího programu Varianty
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Během prvního roku se do kurzu
Klimatická změna zapsalo
na 1 800 zájemců a kurz získal
hlavní cenu v kategorii Vzdělávání
v soutěži E.ON Energy Globe.
Foto: E.ON Energy Globe
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Do roku 2020 jsme vstoupili s novým
online kurzem Klimatická změna, který
má ambici oslovit učitele, žáky, studenty i další zájemce o tuto problematiku.
Formou interaktivního online vzdělávání jim chceme nabídnout možnost
zorientovat se v přírodovědných,
společenskovědních i psychologických
aspektech probíhající změny klimatu.
Kurz je možné využívat k samostudiu i jako podklad pro výuku. Během
prvního roku se do něj zapsalo na
1 800 zájemců a kurz získal hlavní
cenu v kategorii Vzdělávání v soutěži
E.ON Energy Globe. Problematika
klimatické změny se promítla také
do jubilejního 10. ročníku komiksové
soutěže Bohouš a Dáša mění svět a byla
hlavním tématem Summitu Světových
škol, který se konal online formou na
podzim roku 2020.
Po vypuknutí pandemie koronaviru
jsme převedli všechny naše kurzy
a chystané akce do online podoby.
Hned na jaře jsme prostřednictvím
webinářů začali nabízet metodickou
podporu při vzdělávání učitelům,
asistentům pedagoga, ale i rodičům.
Natočili jsme devítidílný webinář ke
knize a metodice Největší přání, které

v lednu 2020 získaly hlavní ocenění
odborné poroty v ceně za inovace
ve vzdělávání EDUína. Mezi finálovou
desítku se vedle Největšího přání dostala i metodika programu Active Citizens.
Celkově jsme uspořádali přes 100 webinářů, online workshopů a e-learningových i prezenčních kurzů, kterých
se zúčastnilo 2 500 učitelů, asistentů
pedagoga a rodičů. Online akcí, mezi
které patří Summit Světových škol,
konference S asistenty k lepší škole
a vyhlášení komiksové soutěže Bohouš
a Dáša mění svět, se zúčastnilo dalších
900 zástupců pedagogické veřejnosti,
asistentů pedagoga a žáků základních
a středních škol. Získané zkušenosti
ohledně možností online vzdělávání
budeme využívat i v budoucnu.

6

Role asistentů pedagoga během
pandemie koronaviru

663

Na konci dubna jsme provedli kvalitativní telefonický průzkum mezi
asistentkami pedagoga, se kterými naše
organizace dlouhodobě spolupracuje
a metodicky je podporuje v rámci
vzdělávacích kurzů a podpůrných

asistentek a
asistentů pedagoga
se zapojilo do
vzdělávacích akcí
Variant.
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škol získalo
certiﬁkát programu
Světová škola.
Celkově
stoupl jejich
počet na 101.
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intervizních skupin. Průzkum se zaměřil na jejich zapojení do distančního
vzdělávání a vyplynulo z něj, že praxe
jednotlivých škol se velmi liší. Zatímco
někde se na výuce aktivně podílejí,
jinde zůstaly asistentky zcela bez informací a kontaktu se školou.
Na podzim jsme uskutečnili reprezentativní šetření na vzorku téměř 800 asistentek a asistentů pedagoga, ze kterého
vyplynulo, že asistenti sehráli během
distančního vzdělávání i podzimního
návratu dětí do škol významnou roli
při podpoře žáků. A to jak přímo při
online výuce, tak i při podpoře dětí,

které neměly přístup k internetu. Často
nahrazovali práci učitelů a zároveň
byli neúměrně zatíženi administrativou, která nesouvisela se samotnou
podporou žáků. Z dat také vyplynulo,
že asistenti byli přínosem při komunikaci
s rodinou a dítětem. Rodiče by sami bez
jejich pomoci měli velké problémy se
vzděláváním dětí se speciálními vzdělávacími potřebami.
Asistentům pedagoga jsme nabízeli
systematickou metodickou podporu formou supervizních setkání
a e-learningových kurzů kombinovaných s webináři.
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veřejnosti.
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Úspěšná integrace cizinců ve společnosti vyžaduje aktivní přístup celé
společnosti a jejích různých aktérů na
mnoha úrovních. Na straně migrantů
je důležité, aby se dokázali dorozumět
česky, byli ekonomicky aktivní, zapojovali se do života společnosti a budovali vztahy s lidmi ve svém okolí. Také
přijímající společnost jim však musí vyjít
vstříc, zajímat a informovat se a vytvářet
funkční integrační politiku, která jim začlenění do společnosti umožní. K tomu
se snažíme přispět různými způsoby.
Při pravidelných setkáních naší platformy stakeholderů se naživo i online
setkávali zástupci státní správy, obcí
a regionů, nevládních organizací pracujících s migranty a akademické sféry,

aby diskutovali o zásadních otázkách
integrace a možnostech, jak tento proces co nejefektivněji podpořit. Debaty
se točily například kolem zaměstnávání
cizinců, integrace občanů EU nebo dopadů vládních opatření proti šíření koronaviru na cizince pobývající v Česku.
Ze zpětné vazby účastníků vyplývá, že
v setkávání napříč různými institucemi
vidí velký smysl, chtějí se dále scházet,
diskutovat a hledat společné cesty
k užší spolupráci.
Ačkoliv je téma migrace v českých
médiích i více než 5 let od vrcholu
tzv. uprchlické krize stále oblíbené,
novináři a studenti žurnalistiky na
českých univerzitách nemají mnoho příležitostí problematice migrace hlouběji

7
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Nevládní
neziskové
organizace

Stipendia na rešerše

Média

Obce

Migranti
Veřejná
správa

Věříme, že úspěšné
zapojení migrantů
do běžného života
vyžaduje vstřícný
přístup celé
společnosti.

80
zástupců státní
správy, obcí či
odborníků z NNO se
zúčastnilo 5 setkání
naší platformy pro
integraci.
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Školy

Výzkum

Vzdělávání učitelů

porozumět. Výjimkou jsou studenti
žurnalistiky a mediálních studií Fakulty
sociálních věd Univerzity Karlovy, kteří
mohou už čtvrtým rokem absolvovat
náš kurz Novinář a menšinová témata – Média a migrace. Semestrální
kurz studentům poskytuje teoretický
i praktický vhled do tématu, jímž je
provází odborníci z akademické sféry,
neziskového sektoru, ale i aktivně píšící
novináři a další experti z praxe.

Lidé mezi řádky a Labyrint migrace

pedagogů
a studentů Fakulty
sociálních věd se
zúčastnilo našich
kurzů o tématu
migrace.

Online kurz Labyrint migrace
pomáhá pedagogům bez obav
zapojovat otázky migrace
a integrace cizinců do výuky.
Foto: Martin Kovalčík

Kurzy pro studenty
žurnalistiky

Propojování zástupců státní
správy, obcí a regionů,
nevládních organizací
pracujících s migranty
a akademické sféry

66

novinářských
projektů jsme
podpořili stipendii.

52

Podporuje všechny
aktéry, kteří mohou
přispět k rychlejší
integraci cizinců.

Ve spolupráci s partnerskými organizacemi ze Slovenska a Estonska jsme vydali publikaci Lidé mezi řádky – Příručka
o migraci pro (budoucí) novináře, která
má za cíl u studentů či novinářů podpořit rozvoj kritického a profesionálního
přístupu k mediálnímu zpracování témat

spojených s migrací, migranty a soužitím
majorit a tzv. nových menšin. V novém
programu stipendií pro mladé novináře
jsme také podpořili několik redaktorek
a redaktorů, kteří pracují v redakcích
českých médií a předložili zajímavé
návrhy na zpracování migračních témat,
jako jsou pracovní podmínky cizinců
v českých továrnách, či integrace mladistvých uprchlíků v zahraničí.
Problematika migrace je spletitá i pro
pedagogy, kteří chtějí o tomto tématu
mluvit se svými žáky. Náš online kurz
Labyrint migrace jim pomáhá se v ní
neztratit a moct jej bez obav otevírat
během výuky. Během čtyř týdnů účastníci kurzu nahlédnou hlouběji do čtyř
různých oblastí migrace, mohou diskutovat a klást otázky odborníkům při online
setkáních, čerpat informace z textových
i audiovizuálních materiálů a odnést si
tipy na aktivity využitelné ve výuce.
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Motto Týdnů mediálního
vzdělávání 2020 znělo:
Mediální gramotnost se vyplatí.
Foto: ČvT

audiovizuálních
lekcí na výukovém
portálu JSNS.CZ.
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1 280
Proč je nezbytně nutné
neustále posilovat naši
mediální gramotnost?

Vzdělávací
program
JSNS
Od roku 2001
přispíváme
k výchově
zodpovědných
mladých lidí,
kteří se orientují
v současném
světě, otevřeně
a kriticky přistupují
k informacím,
nejsou lhostejní,
chtějí ovlivňovat
a také skutečně
ovlivňují dění
kolem sebe.
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„Digitální technologie čím dál víc prostupují lidskými životy, nemalá část naší
každodennosti se odehrává v kyberprostoru. Je stále zřejmější, že sociální
sítě rozleptávají společnost a jejich
zneužívání představuje přímé ohrožení
demokracie. Dochází k nárůstu kyberšikany, sextingu a dalších negativních
jevů spojených s internetem. Přibývá
digitálně závislých lidí, a to i v nejmladších věkových kategoriích. Koronavirová
pandemie přesvědčivě ukázala obrovskou sílu dezinformací, jejich masivní
vliv na formování názorů a postojů
občanů,“ říká Karel Strachota, ředitel
vzdělávacího programu JSNS.
Od počátku koronavirové epidemie
začaly informace spojené s onemocněním covid-19 plnit média. Dominovala
témata zabývající se počty nakažených,
původem viru, platnými nařízeními,

možnostmi léčby, vývojem vakcín,
vlivem vládních opatření na naše každodenní životy či dopady na ekonomiku. Kromě seriózních médií se těchto
témat chopila i média dezinformační.
Ve veřejném prostoru se tak vedle relevantních a ověřených informací rychle
rozšířilo i velké množství dezinformací,
zavádějících sdělení, poplašných zpráv
či konspiračních teorií.

výukových
materiálů
pro základní
a střední školy.

80

lekcí s materiály
přizpůsobenými
přímo pro
distanční výuku.

Jejím účelem bylo posloužit jako návod
či inspirace, jak téma dezinformací
uchopit a začlenit do hodin.

je se základními pojmy a nástroji digitálního světa. Seriál jsme doplnili i o atraktivní metodickou příručku.

S mediálním vzděláváním je třeba
začít od prvních krůčků na internetu

Mediální gramotnost se vyplatí

Značná část dětí tráví na internetu
nezřídka i několik hodin denně, často už
ve velmi raném věku. Období distanční
výuky tento trend ještě značně posílilo.
I děti na 1. stupni základní školy byly
nuceny trávit hodiny denně u počítače.
Publikováním série V digitálním světě
jsme vyšli vstříc učitelům, kteří postrádali materiály pro rozvíjení mediální
gramotnosti už na 1. stupni základních
škol. Animovaný seriál přibližuje dětem
prostředí „nul a jedniček“ a seznamuje

V květnu a červnu jsme uspořádali už
počtvrté Týdny mediálního vzdělávání. Veškerou naši nabídku jsme
během několika málo týdnů překlopili
do online podoby. Nechyběly ani tradiční debaty s novináři. Součástí byla
například i nová elektronická e-cvičebnice MQposilovna s audiovizuálními materiály k posilování mediální
gramotnosti žáků 2. stupně základních
škol a středoškoláků poutavou formou.
Žáci a studenti mohli s materiály pracovat zcela samostatně.

Obrana proti zavirování mozku
Na nastalou situaci jsme zareagovali
vydáním metodické příručky Dezinformační dezinfekce. Ta poskytla vyučujícím atraktivní materiály vycházející
z aktuálních událostí a určené zejména
pro výuku mediální výchovy na středních školách a 2. stupni základních škol.
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Pro děti na 1. stupni ZŠ
jsme publikovali online seriál
V digitálním světě.
Foto: Táňa Abrhámová
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Filmový
festival
Jeden svět
Divácky
nejúspěšnější
dokumenty
z Jednoho světa
jsou dostupné
na webu
www.promitejity.cz,
kde si je lidé
mohou zdarma
a legálně stáhnout
a promítnout –
nejen sobě, ale
i svému publiku.
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Klimatická krize volá po naší pozornosti už dlouho, na rozdíl od velkých
přírodních katastrof jsou ale její projevy
svou pozvolnou plíživostí nenápadné.
V českém obzoru byly donedávna
téměř až neviditelné – zprávy o tajících
ledovcích a zvedajících se hladinách
oceánů se mohly jevit jako cosi, co se
nás netýká a týkat nebude. Vyprahlé
louky, usychající lesy, prázdné studny či
vyschlá koryta řek už ale nemohou přehlédnout ani ti, kdo globální klimatickou
krizi popírají. Průpovídku „Až naprší
a uschne“ jsme říkali, když jsme jako
děti nechtěli něco udělat. Dospělí nám
to rozmlouvali a snažili se nás přimět
k zodpovědnému přístupu. Nyní se role
otáčejí. Je to právě nejmladší generace,
která po celém světě apeluje na ty, kdo
jsou u moci, aby přestali prosazovat své
krátkodobé zájmy na úkor budoucích

generací a nečekali „až naprší a uschne“.
Hlavním tématem festivalu Jeden svět
v roce 2020 se tak staly projevy klimatické krize v kontextu lokální krajiny.
Ekologie a životní prostředí je pro festival dlouhodobě důležité téma. Rozhodli
jsme se proto našim hostům primárně
nabízet dopravu autobusem nebo
vlakem, a pokud je nutné létat, kompenzujeme jejich uhlíkovou stopu. Omezili
jsme tisky a festivalový katalog nahradili
brožurou, která spotřebovala o 50 %
méně papíru. Ke změně došlo i při
převážení kopií filmů – většina z nich je
totiž pouze v digitálním formátu.

Výjimeční hosté v Mluvícím kině
Mluvící kino se stalo součástí festivalu
už potřetí a festivalovému publiku nabízí

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

6

finanční zpráva

114
ﬁlmů jsme
promítali na
ﬁlmovém festivalu
Jeden svět 2020.

101

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

5

Vizuální podoba festivalu
Jeden svět, která reﬂektuje
ročníkové téma zaměřené
na klimatické změny a jejich
dopady na lokální krajinu.
Foto: Jeden svět

mezinárodních
hostů se zúčastnilo
festivalu během
března.

Bývalá švédská ministryně
zahraničí a hlavní protagonistka
ﬁlmu Feministryně Margot
Wallström na debatě Mluvícího
kina. Foto: Kristýna Svobodová
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možnost poznat vybraná témata v širším
kontextu a z různých úhlů pohledu, často
i nahlédnout kriticky na to, jak je dané
téma prezentováno v konkrétním filmu.
Z plánovaných šesti debat se v pražském
Kině 35 uskutečnily tři, poté musel být
festival kvůli protiepidemickým opatřením přerušen.
I tak jsme ale stihli několik zajímavých
debat. Jaká je a jaká by měla být role žen
v politice? Existují rozdíly mezi ženskými
a mužskými politickými řešeními? O těchto tématech se debatovalo s Margot
Wallström, bývalou švédskou ministryní
zahraničí. Ta má sama řadu zkušeností
z vysoké politiky – mimo jiné byla místopředsedkyní Evropské komise a zvláštní
zástupkyní generálního tajemníka OSN.
Vlnu protestů v Hongkongu odstartoval návrh zákona, který měl posílit vliv

pevninské Číny, pod jejíž správu oficiálně spadá. Do ulic pravidelně vyrážel
víc než milion zástupců různých vrstev
společnosti, výraznou roli však podobně jako během deštníkové revoluce
v roce 2014 sehráli studenti. O aktuální
situaci v Hongkongu promluvil Amon
Yiu Yeuk-wa, člen politického hnutí Demosistō. To vzniklo z uskupení studentů
a studentek aktivních v deštníkové
revoluci.
Pozvání na festival přijala i Leilani Farha,
zvláštní zpravodajka OSN pro dostupné
bydlení. Prostřednictvím svých zpráv
o bezdomovectví a o postupném
pohlcování trhu s nemovitostmi bohatými finančními skupinami pomohla
formulovat normy v oblasti dostupného
bydlení. S diváky pak debatovala třeba
o tom, jak lze bytovou situaci změnit.
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sociální
práce
a poradenství
Naši sociální pracovníci
pomáhali 5 770 osobám.

840 lidem jsme poskytli pomoc
ve formě potravinových balíčků.
Na naši dluhovou help linku volalo
více než 3 800 lidí.
Mobilní dluhové poradenství jsme
rozšířili do dalších 55 měst a obcí.
Doučovali jsme zhruba 800 dětí
a mladých lidí.

Doučování. Dětem, se kterými v rámci našich vzdělávacích služeb
spolupracujeme, se při přípravě do školy nedostává z různých důvodů
potřebné podpory. To se snažíme změnit. Foto: Jan Škvára

Našich služeb
využilo 11 570 lidí.
2 000 dětí jsme
pomáhali se vzděláváním.

Co přinesl
rok 2020?

Kde Kde
pracujeme
pracujeme

Člověk v tísni – Výroční zpráva
obsah
úvodní slovo ředitele
zahraniční působení v roce 2020

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

Současná krize nás naučila
především to, že přímý kontakt
s lidmi nic nenahradí

4

Nástup koronakrize značně ovlivnil i naši práci v České republice. I když jsme
se s našimi klienty nemohli po většinu roku potkávat u nich doma či v našich
kancelářích, zůstali jsme jim nablízku. Podporu jsme poskytovali v online
prostředí nebo telefonicky. V připadě, že to situace dovolila, viděli jsme
se s našimi klienty venku, na ulici či v parku, vždy samozřejmě za dodržení
předepsaných hygienických opatření. Přes veškeré komplikace jsme však
měli jasný cíl, kterým bylo zachování našich služeb v maximální možné míře.
To nás přinutilo vymýšlet další formy pomoci, učili jsme se novým postupům
a své know-how jsme nabízeli i dalším.
Během rekordně krátké doby jsme tak například rozšířili naši potravinovou
pomoc do všech krajů, ve kterých působíme (kromě Prahy). Dokázali jsme
k tomu vytvořit fungující logistiku, zajistit skladovací prostory i potřebnou
chladicí techniku. Naše doučování jsme museli přesunout do online prostředí, což nám umožnilo propojovat ochotné dobrovolníky s dětmi z míst, kde
se této podpory dlouhodobě nedostává. Stáli jsme u zrodu iniciativy, která
propojuje studenty pedagogických fakult s dětmi ze sociálně znevýhodněného prostředí. Značné množství energie jsme věnovali i do rozšíření našeho
dluhového poradenství. Posílili jsme naši dluhovou help linku, rozšířili jsme síť
našich mobilních dluhových poradců. To vše zde zůstane i poté, co současná
koronakrize pomine.
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100
100

Přes výše uvedené upřímně doufám, že to bude co nejdříve. Protože i když
i u nás platí, že krize je zároveň příležitostí, je třeba také dodat, že mezilidský kontakt nic nenahradí. Což je asi to nejpodstatnější, co nás všechny
rok 2020 naučil.
Jan Černý
ředitel Programů sociální integrace
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Sociálně aktivizační služby
pro rodiny s dětmi
Služba se zaměřuje na poradenství
rodinám s dětmi a zvyšování
rodičovských kompetencí.

Terénní sociální práce

Kontakt
Kontakt
se školou
se školou

Jejím posláním je vyhledávání,
motivace, pomoc a podpora jednotlivců
v obtížné sociální situaci, která je
vylučuje z běžné společnosti.

Dluhové poradenství

Podobně jako odborné sociální poradenství
se tato služba věnuje osobám, které
nezvládají své dluhy a zároveň nemají
kompetence vše řešit vlastními silami.
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Pomoc obětem trestných činů
Jedná se o poskytování právních informací
obětem trestných činů. Součástí služby je
také asistence při sepisování dokumentů,
doprovod na policii a k soudu.
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Jejich posláním je sociální začlenění osob,
které se dopustily protiprávního jednání
nebo závažného porušení společenských
norem, zpět do běžného života.
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Poradenství je zaměřeno především
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200200

2 500

lidem jsme pomáhali s dluhy
v rámci přímého poradenství,
dalších 3 800 využilo naší
help linky.

650

lidí jsme podporovali při
hledání nového zaměstnání.

stovkám

lidí
Dalším
jsme pomáhali při kontaktu
s úřady a poskytovali jim
poradenství v sociální oblasti.

62

Naše pomoc s dluhy

+

+

+

+

Naše mobilní dluhové poradenství jsme rozšířili do dalších 50 měst a obcí
po celé ČR. | Prodloužili jsme provozní dobu naší dluhové help linky a posílili
tým poradců, kteří ji obsluhují. V roce 2020 ji využilo 3 800 lidí. | Internetové
stránky www.jakprezitdluhy.cz nabízí sumář veškeré pomoci zadluženým
lidem, a to včetně mapy poraden. | Vydali jsme dva Indexy odpovědného
úvěrování (srovnání poskytovatelů mikropůjček a spotřebitelských
úvěrů). | Naše dluhové letáky s nabídkou pomoci jsme distribuovali
např. přes úřady práce či pražský magistrát. | Vytvořili jsme chatbota, který
nabízí základní pomoc lidem, kteří navštíví naše webové stránky. | Naše webová
aplikace Doložkomat dokáže rozpoznat nezákonné exekuce z nesplacených
spotřebitelských úvěrů. | I nadále jsme aktivně bojovali proti dětským
dluhům. Ať už pomocí zadluženým dětem, či snahou o systémovou změnu.

Česká republika | sociální práce a poradenství | kdo jsme

Co přinesl
rok 2020?
Člověk v tísni – Výroční zpráva

300

Předání roušek, které jsme
v době jejich nedostatku
pomohli sehnat pro nemocnici
v Bílině. Foto: archiv ČvT.

tisíc korun jsme
věnovali ze sbírky
SOS Česko
potravinovým
bankám.
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13
Systémový
pohled /
spolupráce
se samosprávami

Pomáhali jsme v boji proti
epidemii i při odstraňování
následků povodní

Při řešení krizí
jsme partnery
krajů i místních
samospráv.
Pomocí našich
analýz se
snažíme přispět
k pozitivním
systémovým
změnám.

Naše práce zahrnuje kromě přímé
pomoci lidem také systémový přístup.
Zkušenosti z terénu promítáme do
analýz, jejichž cílem je přispět k potřebným systémovým změnám. Našimi
partnery jsou kromě dalších institucí
také místní samosprávy, se kterými jsme
v roce 2020 mimo tradiční témata řešili
i pomoc při zvládání dopadů epidemie.
Po jejím vypuknutí jsme distribuovali
ochranné pomůcky, naši pracovníci pomáhali v různých call centrech či nabídli
svoji pomoc v zařízeních sociálních služeb. Navázali jsme též úzkou spolupráci
s potravinovými bankami, pro jejichž
účely jsme kromě dalšího uvolnili
300 000 Kč ze sbírky SOS Česko.

64

vysokých
škol a dalších
vzdělávacích
institucí se zapojilo
do naší inciativy
na podporu
doučování.

lidem, kteří navštíví webové stránky
Člověka v tísni či web jakprezitdluhy.cz.
Naši pomoc v současné krizi se rozhodl
formou informačních letáků nabízet
i pražský magistrát či úřady práce. Ke
konci roku jsme Exekutorské komoře
adresovali výzvu ohledně provádění
mobiliárních exekucí. I nadále bojujeme
proti dětským dluhům. Ať už přímou
pomocí zadluženým dětem, či snahou
o systémovou nápravu.

Vzdělání
Přechod na distanční výuku představoval pro školy a učitele obrovskou
výzvu. V rámci našich možností jsme se
jim snažili být oporou. Již na konci března jsme pro ně připravili sadu praktických podnětů pro práci s dětmi, které se
nemohly plnohodnotně účastnit online
výuky. Zároveň jsme ve spolupráci
s Národním pedagogickým institutem
připravili na toto téma dva webináře.
Během prázdnin jsme dále stáli u vzniku
platformy, která propojuje vysokoškolské studenty s dětmi, které potřebují

doučování. Do iniciativy se zapojilo devět
pedagogických fakult, Přírodovědecká
fakulta UK, Filozofická fakulta UK, Fakulta
elektrotechnická ČVUT a VOŠ Jabok
a také Národní pedagogický institut
a MŠMT. Zájem o doučování projevilo již
během roku 2020 celkem 250 základních
škol napříč celou republikou a zhruba
300 vysokoškolských studentů.
Na konci roku jsme ve spolupráci
s dalšími 15 neziskovými organizacemi
uspořádali mezi našimi klienty dotazníkové šetření, které se zaměřilo na to,
jak jejich děti zvládají distanční výuku.
Výsledky šetření přinesly důležitá data,
která ve veřejném prostoru chyběla.

Bydlení
V roce 2020 jsme pomohli 35 rodinám
z Plzeňského kraje, Prahy, Liberce a Ústí
nad Labem při získávání stabilního bydlení. Jedná se o sociální bydlení s prvky
housing first, podporované městské bydlení či o byty soukromníků. Nedílnou
součástí této pomoci byla i podpora ze
strany sociálních pracovníků.

Dluhy
I nadále jsme pokračovali v analýzách
podmínek, za kterých nabízí banky i nebankovní společnosti své úvěry. Výsledkem byly dva Indexy odpovědného
úvěrování, které zkoumají mikroúvěry
a spotřebitelské půjčky. Naše indexy
nebyly nikdy důležitější, neboť v krizi
mohou být následky uzavření smlouvy
u neseriózního poskytovatele katastrofální. Vysoká cena nebo přemrštěné
náklady při nesplácení proměňují úvěr
v past, ze které není úniku.
V rámci snahy o digitalizaci naší práce
jsme nabídku pomoci rozšířili i o chatbota, který nabízí základní podporu
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Bleskové povodně
na Uničovsku
Náš
šestnáctičlenný
tým pomáhal
s odstraňováním
následků povodní,
které se prohnaly
během léta 2020
Olomouckým
krajem.
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Přímá práce /
Podpora dětí
Přechod k distanční
výuce znamenal
pro mnoho dětí
obrovský problém.
Pomáhali jsme
jim ho zvládnout.
Sháněli jsme
chybějící techniku,
zajistili online
doučování,
doručovali jsme jim
výukové materiály
v papírové podobě.

V online doučování budeme
pokračovat i poté, co se
děti vrátí do školních lavic
V roce 2020 jsme pracovali s více než
2 000 dětmi a mladými lidmi, kteří vyrůstají v prostředí sociálního vyloučení.
Jejich rodiče mají velmi často nízké
vzdělání a zároveň se potýkají s vážnými existenčními problémy. Bydlí v nevyhovujících podmínkách, řeší dluhy, jsou
nezaměstnaní, v některých případech
nemají finanční prostředky ani na pokrytí základních potřeb. Často se jedná
o děti z neúplných rodin. To vše má za
následek mimo jiné i to, že se dětem
doma při přípravě do školy nedostává
potřebné podpory.
Uzavření škol a s tím spojený přechod
na distanční výuku tento hendikep ještě

zvýraznily. Kvůli absenci potřebného
vybavení se mnoho dětí ocitlo ze dne
na den úplně odstřiženo od školy.
Ve spolupráci s našimi partnery jsme jim
proto zajistili více než 300 notebooků
a zhruba ve 150 případech i chybějící
připojení k internetu. V případě potřeby
jsme pomohli zapůjčenou techniku
v rodinách zprovoznit.
I tak zůstalo mnoho dětí odkázáno
pouze na tištěné materiály. Pokud to
bylo zapotřebí, tiskli jsme jim úkoly
a další materiály do školy v kancelářích
našich poboček, případně jim je naši
pracovníci vozili přímo domů a vypracované poté zpět do školy.

působení v České republice v roce 2020
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Předškolní a nízkoprahové kluby:
s dětmi jsme se potkávali individuálně

2 000

dětí využilo
některou z našich
vzdělávacích či
sociálních služeb.

800
200

stipendií jsme
udělili v rámci
kariérního
poradenství.

V případě, že to situace
dovolovala, jsme děti doučovali
v našich předškolních klubech
či nízkoprahových centrech.
Foto: Martin Kovalčík
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Naše předškolní kluby i nízkoprahová
zařízení pro děti a mládež zůstaly několik měsíců pro běžný provoz vzhledem k protiepidemickým opatřením
uzavřeny. Přesto jsme zůstali s dětmi
a jejich rodiči v pravidelném kontaktu.
S dětmi jsme se mohli potkávat alespoň
individuálně, což jsme využívali především k doučování dětí, které vypadávaly z distanční výuky.

Online doučování nezná hranice

dětí jsme doučovali.
Pomáhalo nám
s tím 400 dobrovolníků.

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

5

Většina doučování probíhala
vzhledem k nutnosti omezit
sociální kontakty přes internet.
Foto: archiv ČvT
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V rámci našich vzdělávacích služeb
(předškolní kluby, podpora vzdělávání,
kariérní poradenství a nízkoprahová
centra) jsme v roce 2020 doučovali
více než 800 žáků a studentů základních a středních škol. Nástup koronavirové epidemie znemožnil našim
dobrovolníkům chodit přímo do rodin,
což nás přinutilo přesunout doučování
do online prostředí. Díky tomu jsme
dokázali propojit mnoho „odstřižených“
dětí s někým, kdo jim nemá problém
vysvětlit i složitější látku, jakou může
být například fyzika, chemie, matematika
či angličtina.

S doučováním nám pomáhalo
přes 400 dobrovolníků, z nichž se
k nám zhruba stovka přidala právě
v roce 2020. Online doučování se stane
stálou součástí našeho portfolia služeb
i poté, co se děti vrátí do školních lavic.
Jde o skvělou příležitost, jak zajistit potřebnou podporu i dětem z míst, kde se
potýkáme s dlouhodobým nedostatkem
dobrovolníků.

Učňům scházely především praxe
V průběhu roku 2020 jsme rozdali
zhruba 200 stipendií, kterými již tradičně podporujeme studenty středních
škol a děti, které se na toto studium
chystají. Pracujeme často s učni odborných učilišť, pro které byl přechod
na distanční výuku obzvláště složitý.
Jednak nejsou zvyklí na takovou míru
samostudia, kterou tato forma výuky
vyžaduje, především jim však chyběly
praxe, o které kvůli uzavření škol přišli.
Kromě vzdělání řešili naši poradci i další
problémy, které s sebou distanční výuka
přinesla. Často se jednalo o psychické
potíže, které způsoboval pocit osamění
či odstřižení od spolužáků, se kterými
se v mnoha případech nikdy v reálném
životě ještě neviděli.
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V roce 2020 jsme dohromady pracovali s více
než 2 000 dětmi, z nichž jsme napříč všemi našimi
službami doučovali přes 800 žáků a studentů
základních a středních škol. Foto: Jan Škvára
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Přímá práce /
podpora rodin
Lidem, kteří se ocitli
v existenční nouzi,
pomáháme řešit
jejich problémy
s dluhy, bydlením či
nezaměstnaností.
Jsme pro ně
prostředníky
s úřady místní
samosprávy,
školami či dalšími
neziskovými
organizacemi.
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Nenabízíme jen jídlo,
lidem pomáháme řešit
problémy dlouhodobě
Naše podpora lidem, kteří se ocitli
v neřešitelné situaci, se po vypuknutí
epidemie přesunula z domácností
a našich kanceláří do formy telefonického kontaktu, případně jsme se s našimi
klienty potkávali venku. Pomáhali jsme
jim zprostředkovat kontakty s úřady,
velmi často jsme s nimi řešili výpadky
výplat ošetřovného a dalších sociálních
dávek. Velkým tématem byla také prevence ztráty bydlení, protože mnoho
lidí, se kterými pracujeme, čelilo velmi
často nenadálému výpadku příjmů,
který souvisel s ekonomickými dopady
opatření, která byla přijata v důsledku
boje proti pandemii.
Lidem, kteří se dostali do tak vážných
problémů, že jim chyběly finanční
prostředky i na základní potraviny, jsme
nabídli okamžitou pomoc ve formě
potravinových balíčků. Jejich obsah
vybíráme na základě konkrétní situace
příjemce. Bereme například v potaz,
jestli si má na čem jídlo uvařit, zda je
k dispozici lednice či zda jde o rodinu
s dětmi. Nejde však pouze o distribuci
jídla. Součástí přijetí této podpory je
navázání dlouhodobé spolupráce s našimi terénními pracovníky, kteří lidem
následně pomáhají stabilizovat jejich
celkovou situaci.

Pomoc zadluženým
Ve druhé polovině roku jsme začali
v 55 městech a obcích budovat síť
nových mobilních poradců, kteří budou
lidem pomáhat při mapování jejich
závazků, při vyjednávání s věřiteli
a exekutory, při zastavování nezákonných exekucí, komunikaci se soudy či
s oddlužením.
V důsledku pandemie jsme výrazně posílili fungování naší dluhové help linky,
kterou v roce 2020 využilo zhruba
3 800 lidí, což je přibližně dvojnásobný počet, než jaký jsme zaznamenali
během roku 2019. Linku obsluhují naši
nejzkušenější dluhoví poradci, jeden
hovor trvá 30 minut až hodinu, vždy
záleží na složitosti dané situace.

Další služby
Do portfolia našich služeb patří také
pomoc obětem trestných činů, jejímž
základem je poskytování právního poradenství či resocializačních programů,
které podporují začleňování lidí, kteří
se dopustili protiprávního jednání,
zpět do společnosti. I tyto služby jsme
poskytovali telefonicky či online.
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Po vypuknutí
epidemie jsme
lidem dodávali
potřebné
informace,
zajišťovali
ochranné pomůcky,
nabídli jsme
potravinové balíčky.

840

rodinám jsme
poskytli okamžitou
potravinovou
pomoc.
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Na začátku krize spojené s epidemií
nemoci covid-19 jsme se telefonicky
spojili se všemi našimi klienty, abychom
zmapovali jejich situaci. Chtěli jsme
vědět, zda mají potřebné informace
o aktuálním stavu, vysvětlovali jim,
jak se nemoc šíří a jaká opatření mají
dodržovat, aby minimalizovali riziko
nákazy. U osamělých seniorů či
rodičů-samoživitelů jsme zjišťovali,
zda se mají na koho obrátit s případnou
žádostí o pomoc.
Především na počátku krize jsme lidem
distribuovali ochranné prostředky, ať už
šlo o roušky a respirátory či dezinfekci.
Většinu z toho jsme obdrželi z darů
veřejnosti, část roušek jsme sami šili.
Lidem ve vážných existenčních problémech jsme pomáhali formou potravinových balíčků.

„Po nástupu pandemie
jsme místním lidem
během jednoho dne
rozdali přes 200 roušek
a rozlili více než
30 litrů dezinfekce.
Zároveň jsme připravili
informační plakáty, které
jsme s jejich pomocí
vylepili do všech vchodů
a na dveře bytů.“
Vojtěch Vodseďálek, komunitní pracovník
z přerovské kanceláře organizace Člověk v tísni.
Foto: Štefan Berec

Česká republika | sociální práce a poradenství | podpora rodin

Co přinesl
rok 2020?
Člověk v tísni – Výroční zpráva

5

obsah
úvodní slovo ředitele
zahraniční působení v roce 2020

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
naše činnost v roce 2020
přímá pomoc perzekvovaným
podpora občanské společnosti
advokační aktivity

naši dárci

působení v České republice v roce 2020

3

vzdělávání a osvěta
úvodní slova / Jeden svět
naše podpora škol / distanční vzdělávání
Varianty
migrace
vzdělávací program JSNS
Jeden svět

4

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

5

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

6

finanční zpráva

Naši práci podpořilo více než
53 000 dárkyň a dárců.
Výzva SOS Česko na pomoc lidem
zasaženým pandemií přinesla téměř
70 milionů korun.
Pravidelní dárci Klubu přátel a sbírky
Skutečná pomoc v součtu přispěli
110 milionů korun.

DR Kongo. Foto: Zawadi Izabayo

Na pomoc doma
i ve světě
přispěli naši dárci
rekordní částkou
262 milionů korun.
To je 1,5krát více
než v roce 2019.
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262

3
4

5

4

6

8 7

naši dárci | úvodní slovo

000 dárců přispělo téměř
31 000 000 Kč na podporu rozvojové
SKUTEČNÝ DÁREK

13 200 dárců nakoupilo v charitativním
e-shopu přes 40 200 darovacích
certifikátů v hodnotě převyšující

21 000 000 Kč. 100 % z ceny

Kdo jsou naši dárci?

5

Více než 53 000 dárců a dárkyň
podpořilo naši práci v roce 2020

6

Z toho přes 31 800
přispívá pravidelně
7

58 %

LEPŠÍ ŠKOLA PRO VŠECHNY

Částkou více než 13 300 000 Kč
přispěli dárci v rámci kampaně na podporu
českých vzdělávacích programů a na zlepšení
přístupu ke vzdělávání v době pandemie.

SOS SVĚT
Do sbírky na pomoc v boji proti
koronaviru ve světě přispěli dárci z Česka
více než 2 500 000 Kč.

42 %

přispívají průměrně
250 Kč měsíčně

SOS SÝRIE A IRÁK
Na pomoc lidem trpícím konfliktem v Sýrii
darovalo přes 8 500 dárců téměř
17 000 000 Kč.

muži

8

SOS LIBANON

přispívají průměrně
325 Kč měsíčně

9

DALŠÍ SBÍRKY A DARY

Chtěl bych tímto ještě jednou poděkovat všem, kteří nás v roce 2020 podpořili.
Byl to výjimečný rok, který nám ukázal, že lidé v krizi umí stát při sobě a pomáhat si.
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Přes 10

darovacích certifikátů putuje do sbírky
Skutečná pomoc.

ženy

Tomáš Vyhnálek
ředitel oddělení fundraisingu

SKUTEČNÁ POMOC

pomoci ve světě.

Kč

9

SOS ČESKO
Do sbírky SOS Česko nebo formou účelově
vázaného daru přispělo 4 600 dárců
téměř 70 000 000 Kč na pomoc
lidem v ČR zasaženým dopady
pandemie koronaviru.

3

milionů
Rok 2020 byl neskutečně náročný. Řada z nás ho má spojen s lidskými tragédiemi
a odchodem blízkých, zavřenými školami, nekonečnými lockdowny. Tento rok ale
zároveň ukázal, že když jde do tuhého, lidé v Česku se dokáží semknout a pomoci jeden druhému. I díky této vlně solidarity se pro nás rok 2020 stal z hlediska
objemu darů rekordním. Od našich dárců jsme na pomoc doma i ve světě získali
262 milionů korun. To je o polovinu více než v předchozím roce.
Chtěl bych ze srdce poděkovat všem 53 000 dárkyním a dárcům, kteří nás podpořili. Mnozí z nich sami procházeli nelehkým obdobím, a i přesto se rozhodli podělit
se a darovat peníze nebo čas na pomoc potřebnějším.
Nejvýznamnějším novým projektem roku 2020 se stala naše výzva SOS Česko,
kterou jsme vyhlásili na pomoc lidem zasaženým pandemií. Přinesla 70 milionů
korun a umožnila skokově rozšířit naše stávající programy pomoci v ČR a vytvořit
řadu zcela nových iniciativ.
Co se například povedlo? Rozšířili jsme síť dluhových poraden do dalších 55 měst
v Česku. Iniciovali jsme projekt, díky kterému nyní mohou studenti pedagogických
fakult v rámci praxí doučovat potřebné děti. Stovkám školáků jsme sami pomohli
doučováním offline i online. Posílili jsme fungování naší help linky, kam mohou
volat lidé, kteří potřebují řešit problémy s dluhy.
S příchodem pandemie hrozilo, že dárci omezí podporu našich programů v zahraničí. Stal se ale pravý opak. Vzrostl počet dárců Klubu přátel Člověka v tísni
i sbírky Skutečná pomoc a v našem e-shopu www.skutecnydarek.cz lidé nakoupili
podobný počet dárků jako před rokem.

23 900 dárců přispělo více než
79 000 000 Kč na humanitární pomoc,
obranu lidských práv, organizaci práce
a fundraising.

2

1

působení v České republice v roce 2020

3

tolik přispěli dárci
na naši pomoc doma i ve světě
v roce 2020

KLUB PŘÁTEL

Částkou převyšující 1 400 000 Kč
pomohli dárci lidem zasaženým
ničivým výbuchem v Bejrútu.

Řada dárců přispěla a podpořila další
konkrétní projekty a menší sbírky celkovou
částkou téměř 26 800 000 Kč.
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Rodina pana Hasana je jednou
ze stovky, která má díky naší
pomoci v Sýrii nový stan.
Foto: Alaa al Murie
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Solidarita Čechů a Češek
v době pandemie předčila
naše očekávání

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.

Rok 2020 byl v mnohém velmi neobvyklý i z fundraisingového pohledu. Vyhlašovali jsme hned tři SOS sbírky, dvě
zaměřené na boj s pandemií koronaviru
doma a ve světě, další pak v reakci na
výbuch v Bejrútu. Co nás však nejvíce překvapilo, byla neuvěřitelná vlna
solidarity, kterou Češi v době pandemie
prokázali. Rok 2020 se pro nás tak stal
rekordním; podařilo se nám vybrat
262 milionů korun, což je 1‚5krát více
než v roce předchozím.
Děkujeme všem, kteří nás během neskutečného roku 2020 podpořili a umožnili
nám v době, kdy to bylo nejvíce potřeba, pomáhat na správném místě.
SOS ČESKO
V reakci na pandemii jsme vyhlásili sbírku na pomoc lidem, kteří se ocitli v tíživé životní situaci. Výzvu podpořili dárci
téměř 70 miliony Kč. Pomáhali jsme
s dluhy, zajišťovali připojení a počítače
pro děti, které se ocitly mimo distanční
výuku, a v urgentních případech jsme
distribuovali potravinovou pomoc. Doučování dětí jsme přesunuli do online
prostředí a zpřístupnili jsme naše lekce
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na vzdělávacím portále zdarma učitelům
i rodičům.
KLUB PŘÁTEL
I přes nepříznivou ekonomickou situaci
se k nám v roce 2020 nově přidalo
3 600 pravidelných dárců Klubu přátel.
Díky Klubu přátel můžeme rychle reagovat
v případě humanitární či přírodní katastrofy. V roce 2020 jsme takto zasahovali po
výbuchu v Bejrútu, pomáhali jsme v chudších státech Afriky a Asie v boji proti
koronaviru nebo jsme léčili podvýživu dětí
v Kongu. Z Klubu přátel také podporujeme
lidská práva v nedemokratických režimech.
Celkem s námi 23 900 dárců pomáhalo
ve 29 zemích světa.

280

korun činí
průměrný měsíční
příspěvek od
našich pravidelných
dárců.

34

v tolika zemích
světa pomáháme
i díky dárcům
z Česka.
SKUTEČNÝ DÁREK
I na Vánoce v roce 2020 dělal radost
lidem po celém Česku Skutečný dárek.
Dárci nakoupili v našem e-shopu s dobrem přes 40 200 Skutečných dárků,
které zlepšují život lidem v 11 chudých
zemích Afriky a Asie. Díky Skutečným
dárkům se lidé v těchto zemích mohou
stát soběstačnými. Skutečné dárky
přináší také řešení podvýživy nebo přístupu k pitné vodě. V Česku pomáhaly
dárky se vzděláváním znevýhodněných
dětí nebo s metodickou podporou
pedagogických pracovníků.

SKUTEČNÁ POMOC
V zemích, kde působíme dlouhodobě,
se soustředíme zejména na rozvojovou
pomoc. S tím nám pomáhá přes 10 000
dárců, kteří přispívají do sbírky Skutečná
pomoc. I díky nim můžeme pomáhat
chudým lidem postavit se na vlastní nohy.
Farmáři v Etiopii tak nyní například ví, jak
zabránit ničivým erozím půdy a jak hospodařit na svých polích udržitelně.

LEPŠÍ ŠKOLA PRO VŠECHNY
Sbírka Lepší škola pro všechny nám
pomáhá zajišťovat přístup ke vzdělávání
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i pro děti, které nemají dostatečné zázemí
v rodině. Pomáháme jim dohnat školu,
nově jsme začali doučovat také online
a zapojili jsme do této iniciativy všechny
pedagogické fakulty v ČR. Na 3 800 školách využívají učitelé naše online materiály
pro výuku dějepisu a společenských věd.
DALŠÍ SOS SBÍRKY
Díky dárcům, kteří podpořili sbírku
SOS Sýrie a Irák, jsme mohli poskytnout
to nejdůležitější lidem na útěku před
válkou. Podpora sbírky SOS Libanon
pomohla lidem zasaženým výbuchem
v Bejrútu obnovit jejich zničené domovy. Vyhlásili jsme také sbírku SOS Svět
na pomoc chudším státům zasaženým
pandemií covidu-19.
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Děkujeme všem nadacím,
ﬁrmám i soukromým dárcům
za podporu v roce 2020

podpora

100 000 Kč
a více

podpora

1 000 000 Kč
a více

Barta Jan

Dvořáková Hana

lidská práva
úvodní slovo
naše činnost v roce 2020
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Baudiš Pavel

Biogen s. r. o.
Czech Republic

Hájek Martin

podpora

Malý Libor

50 000 Kč
a více

Šenkypl Dušan

Winkler Libor

působení v České republice v roce 2020
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podpora

500 000 Kč

Fryc Ondřej

a více

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

GS1 Czech Republic

OPTREAL, spol. s r. o.

ALNUS, spol. s r. o.

HAVIT, s. r. o.

PentaGen s. r. o.

Baštář Pavel

Hoffmeister Jurgen

Klára a Petr Plačkovi

Bayer Pavel

Hrubý Martin

rodina Potěšilova

Beiersdorf spol. s r. o.

PRESSENTECHNIK, s. r. o.

Benefit Management s. r. o.

HSBC Continental Europe,
Czech Republic

Cink Roman Filip

ITALINOX, s. r. o.

SCS Software s. r. o.

Clifford Chance

Jakub Cigler Architekti

SEKNE, spol. s r. o.

COMMERZBANK Aktiengesellschaft,
pobočka Praha

Jirous Jan

Schirl Lukáš

JIVA TRADE s. r. o.

Starosta Jaroslav

Crocodille ČR, spol. s r. o.

Jourová Věra

Stavební firma HOBST a. s.

CZ.NIC, z.s.p.o.

Kasia Vera s. r. o.

Suchý Ondřej

Sabina a Martin Demigerovi

KLIMAK, s. r. o.

Sukeník Milan

DOBROVSKÝ s. r. o.

Knapp Petr

System4u a. s.

Edwards Lifesciences
Czech Republic s. r. o.

rodina Larsson Krausova

Švehla Antonín

Linet spol. s r. o.

EGE-Trading, s. r. o.

rodina Tichých

Marketup s. r. o.

Blanka a Petr Formánkovi

Trading M&K, a. s.

Martínek Jan

Fortemix produkce s. r. o.

Veselka Daniel

MS Pharm s. r. o.

GENERAL BYTES s.r.o

Wilma Film s. r. o.

Ofigo, s. r. o.

Wolfram Jan

Accace s. r. o.

Hausmann Oto

O.N. Scenography s. r. o.

Aiomica, a. s.

Havryluk Tomáš

Odvárko Jiří

Alza.cz a. s.

Hraba Michal

Onderková Soňa

Apex Central Europe, s. r. o.

Hruša Pavel

ORBIT MERRET, spol. s r. o.

Applifting s. r. o.

Ilavský Ján

Ostrouchov Petr

ARTIN, spol. s r. o.

Illich Michal

Petrov Jan

Bahníková Jana

manželé Janíčkovi

Pivovar MÁŠA

BNP Paribas S. A.,
pobočka Česká republika

Kálovec Martin

Pleskot Vojtěch

Kasper Rudolf

Polášek Rostislav

Böhm David

Klabalová Kamila

Požárová Jana

BOKI Robotizované systémy s. r. o.

Kohout Tomáš

Rajdlová Veronika

Broking Solutions, a. s.

KPMG v České republice

REDVEL s. r. o.

Buchta Milan

Krafka Jan

Citrix Systems Czech Republic s. r. o.

Jan a Lenka Krčálovi

Pavlína Rieselová, David a Thomas
Walther

Conseq Investment Management, a. s.

Krejčí Radek

Růžička Miloš

Coufal Jan

Kubečka Jan

Říha Martin

Crha Ondřej

Kuchař Jaroslav

Sapienter a. s.

Černek Milan

Kurel Václav

SERVISTEK s. r. o.

Česká spořitelna, a. s.

Lékárna u sv. Trojice

SHP TS s. r. o.

DARE-EUROOOKNA s. r. o.

Life M s. r. o.

Sobotka Martin

Karin a Filip Dienstbierovi

Locksley.CZ s. r. o.

Sochor Rudolf

East Port Praha s. r. o.

Macháčková Petra

Sýkora Michal

ELNIKA plus, s. r. o.

Malířová Jana

Šafusová Rudolfa

EPIMEX spol. s r. o.

Marek Ondřej

Šimonovský Karel

ESSENTE

Maršálek Lukáš

Štulc Petr

Eurofrost Mrazírny s. r. o.

MEDAC, spol. s r. o.

TEKOM ENERGY spol. s r. o.

Favi online s. r. o.

Míčka Tomáš

TEMA Klášterec nad Ohří s. r. o.

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

Mikolajczyk Wojciech

Vargová Alena

Mikulášek Jakub

Vetnemo s. r. o.

Miler Kateřina

Víškovi

Nešetřil Jakub

Zásilkovna s. r. o.

Fiedler Petr
Fitshaker s. r. o.
Fluidtechnik Bohemia, s. r. o.
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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
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Šimon Pánek (ředitel)
HUMANITÁRNÍ A ROZVOJOVÁ SEKCE
Jan Mrkvička, Marek Štys, Markéta Novotná
CENTRUM PRO LIDSKÁ PRÁVA A DEMOKRACII
Veronika Mítková, Nadiia Ivanova
VZDĚLÁVACÍ PROGRAM JSNS
Karel Strachota, Marianka Macková
PROGRAMY SOCIÁLNÍ INTEGRACE
Jan Černý, Martina Denderová
VZDĚLÁVACÍ PROGRAM VARIANTY
Tomáš Habart, Lucie Kundra
JEDEN SVĚT
Ondřej Kamenický, Lenka Lovicarová
MEDIÁLNÍ ODDĚLENÍ
Tomáš Urban, Adriana Černá
PROVOZNÍ ODDĚLENÍ
Anna Soumarová

Jana Bláhová, Obchodní kancelář - ekonomika, s.r.o.
Munir Hassairi, podpora HR
Josef Ježek, daňový poradce
Kristýna Kabelová, advokátka
Eva Lipovská, pověřenkyně pro ochranu osobních údajů ČvT
Zuzana Meisner, majitelka paláce Langhans
Libuše Škopková, účetní
Julie Šrámková, advokátka
Anna, Jana Helen a Antonín Švehlovi, dlouhodobá podpora
Alena Tulachová, advokátka
Pavel Uhl, advokát
David Valouch, advokát
Martina Zikmundová, advokátka

sociální práce a poradenství
úvodní slovo / kdo jsme
naše služby
spolupráce se samosprávami
podpora dětí
podpora rodin
naši dárci
úvodní slovo / naši dárci
naši dárci
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Agátin svět, podpora v době pandemie
AK RHK, s.r.o., advokátní kancelář
Albi ČR, a.s., podpora prodeje Skutečný dárek
Assesment Systems, s.r.o., podpora HR
AUDIT SERVIS, spol. s r. o., auditoři
AUTOCONT, a. s., dodavatel ekonomického systému Microsoft Dynamics NAV
Avast Global Employees Matching Collection, podpora v době pandemie
BOZP.cz, podpora HR
Bushman, podpora v době pandemie
Citibank Europe plc, organizační složka, bankovní služby
Czech-server.cz, dlouhodobá podpora IT
Česká televize, mediální partner
Československá obchodní banka, a. s., bankovní služby
ELO Digital Office ČR, s. r. o., podpora DMS systému ELOenterprise
Google, dlouhodobá podpora IT
LEGO Trading, s.r.o., podpora v době pandemie
LMC, s.r.o., podpora HR
Microsoft, dlouhodobá podpora IT
OCC, s.r.o., podpora v době pandemie
Rossmann, s.r.o., podpora v době pandemie
Seznam.cz, mediální podpora
Success solutions, implementační partner a dodavatel globálního HR řešení

Struktura organizace

FINANČNÍ ODDĚLENÍ
Jan Kamenický, Anna Spružinová
FUNDRAISING
Tomáš Vyhnálek
PRÁVNÍ SERVIS
David Valouch
HR
Pavla Kluzáková
IT
Kryštof Borkovec, Petr Bartoš
Stav k 31. 5. 2021 (kompletní data naleznete v příloze účetní závěrky)
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Příjmy EU – Evropská komise a delegace EU

541 346
Státní rozpočet

168 443

Výnosy

ﬁnanční zpráva

2 299 599
tis. Kč

Agentury OSN a ostatní mezivládní organizace

161 913

Vlastní výnosy

146 488
Dary

130 919
Místní rozpočty

76 584

Operační programy

54 313

Nadace a nevládní organizace

38 347
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finanční zpráva

Humanitární pomoc a rozvoj

1,778,891

Náklady

2 297 052
tis. Kč

Lidská práva

72,153

Vzdělávání a osvěta

72,461

Sociální práce a poradenství

118,553
Ostatní

254,994
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ostatní výnosy Norsko

Tento přehled zobrazuje výnosy společnosti v roce
2020. 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.

Nový Zéland
prostřednictvím SPS Biosecurity Limited
Slovensko
prostřednictvím SlovakAid
Švýcarsko
Swiss Federal Departement of Foreign Affairs

v tis. Kč

Zahraniční státní rozpočty

981 246

Afghánistán

3 169

prostřednictvím Care Afghanistan

3 169

Arménie

1 408

Ministry of Territorial Administration

1 408

Francie

1 881

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

1 785
96

Kanada

22 159

Global Affairs Canada –
International Humanitarian Assistance

21 557

Global Affairs Canada – darovaný drobný majetek a materiál
ostatní výnosy Kanada

582
20

Německo

42 799

prostřednictvím German Embassy in Ulaanbaatar
prostřednictvím Malteser International
(legally part of Malteser Hilfsdienst e. V.)

1 270
41 422

ostatní výnosy Německo

107

Nizozemsko

1 650

prostřednictvím The Organic Village

1 536

ostatní výnosy Nizozemsko

114

84

ﬁnanční zpráva

2 961

prostřednictvím Camőes Instituto da Cooperaçăo
e da Lingua I.P.(Comőes I.P)

2 961
43 786
41 552

1 058
749 630
568 639

USAID, prostřednictvím Chemonics International Inc

840

USAID, prostřednictvím Solidarités International

1 418
160
1 441
153 645

USAID, prostřednictvím The International Organization
for Migration (IOM)

2 811

U.S. Department Of State, přímé granty

2 261

U.S. Department Of State, prostřednictvím Freedom House

3 403

U.S. Department Of State, prostřednictvím
National Democratic Institute (NDI)

2 078

U.S. Department Of State, prostřednictvím
National Endowment for Democracy (NED)
U.S. Department Of State, prostřednictvím
U.S. Embassy Prague
Velká Británie
British Embassy Prague

104 062

prostřednictvím ACTED

359

USAID, prostřednictvím MSI, A Tetra Tech Company

DG DEVCO
přímé granty

USAID, prostřednictvím Freedom House
USAID, prostřednictvím Médecins du Monde Belgique

541 346

5 805

898

USAID, přímé granty

Přííjmy EU – Evropská komise a delegace EU

5 805

prostřednictvím Médecins du Monde Belgique

USAID, prostřednictvím National Democratic Institute (NDI)

Finanční zdroj

13

278

USA

Hranicí pro zveřejnění v tomto přehledu je částka
100 tis. Kč. Výnosy nižší než 100 tis. jsou v jednotlivých kategoriích sloučeny v kolonce „ostatní“.

377

prostřednictvím ActionAid
prostřednictvím Swiss Cooperation office
of Embassy of Switzerland in Mongolia

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR

390

12 447

117
4 550

128
105 564
355
86 275

Department for International Development –
darovaný drobný majetek a materiál

576

4 246

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

9 432

2 252

prostřednictvím Mosaiko – Instituto para a Cidadania

3 337

Česká rozvojová agentura prostřednictvím
Zambia Red Cross Society

prostřednictvím MTÜ Mondo

1 476

Odbor lidských práv a transformační politiky

14 880

prostřednictvím The Embassy of Italy in Addis Ababa

9 950

Odbor rozvojové spolupráce a humanitární pomoci

24 980

prostřednictvím The International Potato Centre

5 816
302 876

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

9 208

299 915

Odbor veřejné diplomacie a krajanů

DG ECHO
přímé granty
darovaný drobný majetek a materiál
DG Justice and Consumers
přímé granty
prostřednictvím The Foundation Institute of Public Affairs
DG NEAR

130

Ministerstvo životního prostředí ČR

1 781

Státní fond kinematograﬁe

1 050

Úřad práce České republiky

386

731

Úřad vlády České republiky

645

200
2 862

121 434
80 976

prostřednictvím ACTED

40 458

EACEA

4 723

přímé granty

1 059

prostřednictvím Center for Citizenship Education

1 029

prostřednictvím Concern Worldwide LBG

2 462

prostřednictvím Dům zahraniční spolupráce

158
15

EASME

745

Evropský Parlament

262

IcSP The Instrument contributing to Stability and Peace

5 457

ostatní zdroje EU

6

Agentury OSN a ostatní mezivládní organizace
NCSD – National Councils for Sustainable Development
UNDP
přímé granty
darovaný drobný majetek a materiál
UNFPA
prostřednictvím Women's Development Resource
Center Foundation (WINNET)
UNHCR
prostřednictvím HELVETAS Swiss Intercooperation
UNICEF
přímé granty
darovaný drobný majetek a materiál

Ministerstvo kultury ČR

3 876

2 961

přímé granty

Státní rozpočet

44

1 424

Česká rozvojová agentura prostřednictvím
Charity Česká republika

prostřednictvím Mansa District Land Alliance

15 556

ostatní zdroje zahraničních vlád

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

3 818

prostřednictvím Peaceful Change initiative

60

86 874

2 790

2 642
100

Česká rozvojová agentura

205
155 050

prostřednictvím GERES

prostřednictvím Paung Sie Facility

ostatní výnosy Velká Británie

Ministerstvo zahraničních věcí ČR

prostřednictvím Človek v ohrození, n.o.

ostatní výnosy EACEA

Department for International Development –
přímé granty

The British Council – pobočka Česká republika

69 956

Odbor předškolního, základního, základního uměleckého
a speciálního vzdělávání

205

168 443
7 925

Odbor médií a audiovize

7 770

Odbor regionální a národnostní kultury

155

Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR

499

Odbor sociálních služeb a sociální práce

499

Ministerstvo spravedlnosti ČR

671

Odbor vězeňství, trestní politiky, probace a mediace

85
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671

UNOCHA
přímé granty

161 913
373
15 320
13 993
1 327
156
156
175
175
21 531
20 923
608
102 522
101 087

prostřednictvím Consortium of Dutch NGOs
(CDN/ZOA)

964

prostřednictvím INTERSOS

471

UNOPS
WFP
ostatní zdroje OSN

20 545
1 156
135
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UNITEL, S.A.
146 488

ostatní dary

11 876

kursové zisky

125 764

veřejné sbírky

55 830

kurzovné a lektorné
ostatní služby

Foundation to Promote Open Society

3 974

Vlastní výnosy

Operační programy

54 313

Charles Stewart Mott Foundation

1 760
12 060

OP PPR – Operační program Praha – pól růstu

4 212

Kurdish Red Crescent

1 253

6 796

Nadace Albatros

2 082

102

Lepší škola pro všechny

4 822

OP VVV – Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání

493

Postavme školu v Africe

2 737

OPZ – Operační program Záměstnanost

43 296

Skutečná pomoc

prodej vstupenek a propagace na ﬁlmový festival

1 716

SOS Česko

6 154

Nadace GCP

214

509

SOS Libanon

1 297

Nadace O2

537

přihlášení ﬁlmů na ﬁlmový festival

147

SOS Svět

1 149

133

623

Nadace a nevládní organizace

Nadace Open Society Fund Praha

úroky

SOS Sýrie a Irák

5 142

Abakus

prodej výrobků, zásob a majetku

výnos – kompenzace majetku pořízeného z grantu

8 468

výnos dům Koněvova

1 470

ostatní veřejné sbírky

180

výnosy z dědictví

1 976

9

428

3 414

34 349

ostatní operační programy

Nadace BLÍŽKSOBĚ

pojistná plnění

38 347
2 640

Nadace České spořitelny

Nadace rozvoje občanské společnosti

Breathe Mongolia

185

Nadační fond nezávislé žurnalistiky

Človek v ohrození, n.o.

219

Nadační fond Veolia

výnosy Centrum Langhans

758

darovaná služba

1 308

výnosy dům Slavkov u Brna

295

Edwards Lifesciences International Fund

120

OAK Foundation

hmotné dary

2 832

výnosy ﬁremní školka

346

European Climate Foundation

285

315

Ford foundation

339

ostatní výnosy od nadací
a nestátních neziskových organizací

153

Foundation Open Society Institute

jiné ostatní výnosy

2 383

Bushman s. r. o.
ČEZ, a. s.
LEGO Trading s. r. o.
LP Komfort, s. r. o.

Dary

130 919

Klub přátel Člověka v tísni
přímé dary
Avast Software s. r. o.

OCC s. r. o.

2 471

1 047

31 877

Potravinová banka v Olomouckém kraji z. s.

182

37 096

ostatní hmotné dary

500

249

Československá obchodní banka, a. s.

245

Místní rozpočty

76 584

Dušan Šenkypl

992

Hlavní město Praha

12 078

FIDES AGRO, spol. s r.o.

250

Karlovarský kraj

12 426

Gerhardt Bubník

548

Liberecký kraj

Hana Dvořáková

2 638

Městská část Praha 5

130

256

Městská část Praha 7

348

1 580

Libor Malý

772

Libor Winkler

1 746

Martin Hájek

938

Mikroregion Frýdlantsko
Olomoucký kraj
Plzeňský kraj

112
15 842
9 838

Statutární město Brno

250
155

1 590

Statutární město Chomutov

Ondřej Fryc

1 850

Statutární město Karlovy Vary

186

150

Statutární město Kladno

796

500

Statutární město Liberec

259

Statutární město Olomouc

240

Pavel Baudiš
PSN s. r. o.

1 687

Samohýl group a. s.

192

Statutární město Plzeň

SCR Ltd

114

Statutární město Ústí nad Labem

1 020

Slavíme velkoryse

281

Středočeský kraj

3 663

Sonberk, a. s.

199

Ústecký kraj

12 671

System4u a. s.

173

ostatní zdroje z místních rozpočtů

86
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343

The Sigrid Rausing Trust

3 899

Tides Foundation

2 406

VÝNOSY CELKEM

5 237

Natland Group, SE
OPTREAL, spol. s r.o.

978
2 054

195

Clifford Chance, Customer Service Division

LEGO Trading s. r. o.

191
335

440

4 296

Jan Barta

3 415

835

498

87

ﬁnanční zpráva

2 299 599
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Náklady společnosti

Zprostředkovaná pomoc

Náklady 2020

v tis. Kč

ZAHRANIČNÍ PŮSOBENÍ V ROCE 2020

1 851 044

HUMANITÁRNÍ POMOC A ROZVOJ

1 778 891

Humanitární pomoc

1 019 526

Vzdělávání a praktické dovednosti

230 389

Udržitelná obživa a životní prostředí

183 449

Odolnost lidí a výživa

183 051

Sociální inkluze a ochrana

67 072

Dobré vládnutí

65 701

Globální rozvojové vzdělávání a osvěta

29 702

LIDSKÁ PRÁVA

V roce 2020 společnost Člověk v tísni zprostředkovala
další pomoc v celkové výši 9 556 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.

72 153

Podpora občanské společnosti

49 090

Přímá pomoc perzekvovaným

17 032

Advokační aktivity na podporu lidských práv

6 031

PŮSOBENÍ V ČESKÉ REPUBLICE V ROCE 2020
SOCIÁLNÍ PRÁCE A PORADENSTVÍ

objem v tis. Kč

191 015

Filipíny
Department of Agriculture of the Republic of the Philippines

118 553

Etiopie
The International Potato Center (CIP)

Podpora rodin

98 581

Podpora dětí

17 199

Spolupráce se samosprávami

2 773

VZDĚLÁVÁNÍ A OSVĚTA

země
donor

6,53
657,57

Myanmar
International Organization for Migration (IOM)

3 894,68

Myanmar
United Nations High Commissioner for Refugees (UNHCR)

4 997,65

CELKEM

9 556,44

72 461

Společné vzdělávání

34 400

Festival Jeden svět

17 185

Mediální vzdělávání

7 348

Globální rozvojové vzdělávání

3 946

Aktivní občanství

3 509

Migrace

3 290

Moderní československé dějiny

2 784

OSTATNÍ

254 994

Kurzové ztráty

138 676

Podpora, centrální režie a správa nemovitostí

101 049

Fundraising a péče o dárce

15 268

CELKEM

2 297 052

88

ﬁnanční zpráva

89

ﬁnanční zpráva

Co přinesl
rok 2020?
Člověk v tísni – Výroční zpráva
obsah
úvodní slovo ředitele
zahraniční působení v roce 2020

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
naše činnost v roce 2020
přímá pomoc perzekvovaným
podpora občanské společnosti
advokační aktivity

působení v České republice v roce 2020

3

vzdělávání a osvěta
úvodní slova / Jeden svět
naše podpora škol / distanční vzdělávání
Varianty
migrace
vzdělávací program JSNS
Jeden svět

4

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

5

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

6

finanční zpráva

90

ﬁnanční zpráva

91

ﬁnanční zpráva

Co přinesl
rok 2020?
Člověk v tísni – Výroční zpráva

Rozvaha

k 31. 12. 2020 (v celých tisících Kč)

obsah
úvodní slovo ředitele
zahraniční působení v roce 2020

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
naše činnost v roce 2020
přímá pomoc perzekvovaným
podpora občanské společnosti
advokační aktivity

působení v České republice v roce 2020

3

4

vzdělávání a osvěta
úvodní slova / Jeden svět
naše podpora škol / distanční vzdělávání
Varianty
migrace
vzdělávací program JSNS
Jeden svět
sociální práce a poradenství
úvodní slovo / kdo jsme
naše služby
spolupráce se samosprávami
podpora dětí
podpora rodin

5

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

6

finanční zpráva

číslo
pol.
a

AKTIVA

B. Krátkodobý majetek celkem
číslo
pol.

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

b

1

2

41

737 022

1 142 275

42

44 537

43 049

(112)

43

41 951

39 634

2. Materiál na cestě

(119)

44

1

57 303

3. Nedokončená výroba

(121)

45

778

56 222

4. Polotovary vlastní výroby

(122)

46

5. Výrobky

(123)

47

6. Mladá a ostatní zvířata a jejich skupiny

(124)

48

Stav k poslednímu dni
účet. období

b

1

2

01

52 672

02

40 283

1. Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje

(012)

03

2. Software

(013)

04

23 629

43 843

3. Ocenitelná práva

(014)

05

1 834

1 834

4. Drobný dlouhodobý nehmotný majetek

(018)

06

14

14

5. Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek

(019)

07

7 348

9 833

6. Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek

(041)

08

7 458

698

7. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek

(051)

09
10

88 365

90 845

2 639

2 639

A. II. Dlouhodobý hmotný majetek celkem

Stav k poslednímu dni
účet. období

1. Materiál na skladě

Stav k prvnímu dni
účet. období

B.I. Zásoby celkem

Stav k prvnímu dni
účet. období

1 074

7. Zboží na skladě a v prodejnách

(132)

49

8. Zboží na cestě

(139)

50

9. Poskytnuté zálohy na zásoby

(314)

51

1 363

2 124

52

144 866

167 283

8 539

22 570

B.II. Pohledávky celkem
1. Odběratelé

(311)

53

2. Směnky k inkasu

(312)

54

3. Pohledávky za eskontované cenné papíry

(313)

55

4. Poskytnuté provozní zálohy

(314)

444

217

1. Pozemky

(031)

11

2. Umělecká díla, předměty a sbírky

(032)

12

56

41 654

71 087

3. Stavby

(021)

13

26 399

26 452

5. Ostatní pohledávky

(315)

57

2 349

1 957

4. Samostatné movité věci a soubory movitých věcí

(022)

14

59 213

61 539

6. Pohledávky za zaměstnanci

(335)

58

1 980

4 316

5. Pěstitelské celky trvalých porostů

(025)

15

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

(336)

59

6. Dospělá zvířata a jejich skupiny

(026)

16

8. Daň z příjmu

(341)

60

299

1 051

7. Drobný dlouhodobý hmotný majetek

(028)

17

9. Ostatní přímé daně

(342)

61

8. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek

(029)

18

10. Daň z přidané hodnoty

(343)

62

9. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek (stavby)

(042)

19

11. Ostatní daně a poplatky

(345)

63

(052)

20

12. Nároky na dotace a ostatní zúčtování se státním rozpočtem

(346)

64

(348)

65

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

21

63

63

51

152

0

0

1. Podíly - ovládaná nebo ovládající osoba

(061)

22

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

2. Podíly - podstatný vliv

(062)

23

14. Pohledávky za účastníky sdruženými ve společnosti

(358)

66

3. Dluhové cenné papíry držené do splatnosti

(063)

24

15. Pohledávky z pevných termínových operací a opcí

(373)

67

4. Zápůjčky organizačním složkám

(066)

25

16. Pohledávky z vydaných dluhopisů

(375)

68

5. Ostatní dlouhodobé zápůjčky

(067)

26

17. Jiné pohledávky

(378)

69

2 848

7 510

6. Ostatní dlouhodobý finanční majetek

(069)

27

18. Dohadné účty aktivní

(388)

70

87 197

58 792

19. Opravná položka k pohledávkám

(391)

71

1. Oprávky k nehmotným výsledkům výzkumu a vývoje

(072)

30

2. Oprávky k software

(073)

31

-18 516

-22 718

3. Oprávky k ocenitelným právům

(074)

32

-1 703

-1 753

A. IV. Oprávky k dlouhodobému majetku celkem

29

-75 976

-89 764

B.III. Krátkodobý ﬁnanční majetek celkem

72

292 700

789 426

1. Peněžní prostředky v pokladně

(211)

73

13 905

14 825

2. Ceniny

(213)

74
267 692

767 061

4. Oprávky k drobnému dlouhodobému nehmotnému majetku

(078)

33

-14

-14

3. Peněžní prostředky na účtech

(221)

75

5. Oprávky k ostatnímu dlouhodobému nehmotnému majetku

(079)

34

-2 377

-4 805

4. Majetkové cenné papíry k obchodování

(251)

76

5. Dluhové cenné papíry k obchodování

(253)

77

6. Ostatní cenné papíry

(256)

78

7. Peníze na cestě

(261)

79

11 103

7 461
142 517

6. Oprávky ke stavbám

(081)

35

-6 631

-7 532

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

(082)

36

-46 672

-52 879

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

B.IV. Jiná aktiva celkem
-63

-63

81

254 919

1. Náklady příštích období

(381)

82

7 137

4 171

2. Příjmy příštích období

(385)

83

247 782

138 346

85

789 694

1 199 578

AKTIVA CELKEM
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ﬁnanční zpráva
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Co přinesl
rok 2020?
Člověk v tísni – Výroční zpráva
obsah
úvodní slovo ředitele
zahraniční působení v roce 2020

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
naše činnost v roce 2020
přímá pomoc perzekvovaným
podpora občanské společnosti
advokační aktivity

působení v České republice v roce 2020

3

4

vzdělávání a osvěta
úvodní slova / Jeden svět
naše podpora škol / distanční vzdělávání
Varianty
migrace
vzdělávací program JSNS
Jeden svět
sociální práce a poradenství
úvodní slovo / kdo jsme
naše služby
spolupráce se samosprávami
podpora dětí
podpora rodin

5

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

6

finanční zpráva

číslo
pol.
a

PASIVA
číslo
pol.

b

17. Jiné závazky

(379)

123

18. Krátkodobé úvěry

(231)

124

19. Eskontní úvěry

(232)

125

20. Vydané krátkodobé dluhopisy

(241)

126

Stav k prvnímu dni
účet. období

Stav k poslednímu dni
účet. období

b

1

2

86

560 533

996 743

21. Vlastní dluhopisy

(255)

127

87

560 154

994 196

22. Dohadné účty pasivní

(389)

128

(901)

88

43 765

39 346

23. Ostatní krátkodobé finanční výpomoci

(249)

129

2. Fondy

(911)

89

516 389

954 850

3. Oceňovací rozdíly z přecenění finančního majetku a závazků

(921)

90

a
A. Vlastní zdroje celkem
A.I. Jmění celkem
1. Vlastní jmění

A.II. Výsledek hospodaření celkem

91

1. Účet výsledku hospodaření

(+/-963)

92

2. Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení

(+/-931)

93

3. Nerozdělený zisk, neuhrazená ztráta minulých let

(+/-932)

94

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

(941)

B.II. Dlouhodobé závazky celkem

379

2 547

229 161

202 835

96

0

0

1 007

435

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

1 007

435

106

225 348

190 519

6 848

7 814

130

2 806

11 881

131

2 595

11 745

2. Výnosy příštích období

(384)

132

211

136

134

789 694

1 199 578

Podpisový záznam statutátního orgánu

Podpis osoby odpovědné za sestavení

137 032

100 647

Okamžik sestavení:
21. 6. 2021

1. Dodavatelé

(321)

107

2. Směnky k úhradě

(322)

108

3. Přijaté zálohy

(324)

109

593

905

4. Ostatní závazky

(325)

110

3 962

3 080
21 168

5. Zaměstnanci

(331)

111

19 802

6. Ostatní závazky vůči zaměstnancům

(333)

112

1 156

731

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

(336)

113

10 305

12 699

8. Daň z příjmů

(341)

114

9. Ostatní přímé daně

(342)

115

3 820

4 864

10. Daň z přidané hodnoty

(343)

116

240

458

11. Ostatní daně a poplatky

(345)

117

1 051

1 191

12. Závazky ze vztahu k státnímu rozpočtu

(346)

118

11 704

9 445

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

ﬁnanční zpráva

2
27 517

(383)

97

(951)

94

1
28 835

1. Výdaje příštích období

PASIVA CELKEM

379

95

98

Stav k poslednímu dni
účet. období

2 547

1. Dlouhodobé úvěry

B.III. Krátkodobé závazky celkem

B.IV. Jiná pasiva celkem

Stav k prvnímu dni
účet. období

95
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Výkaz zisku a ztráty
k 31. 12. 2020 (v celých tisících Kč)

obsah
úvodní slovo ředitele
zahraniční působení v roce 2020

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
naše činnost v roce 2020
přímá pomoc perzekvovaným
podpora občanské společnosti
advokační aktivity

působení v České republice v roce 2020

3

4

vzdělávání a osvěta
úvodní slova / Jeden svět
naše podpora škol / distanční vzdělávání
Varianty
migrace
vzdělávací program JSNS
Jeden svět
sociální práce a poradenství
úvodní slovo / kdo jsme
naše služby
spolupráce se samosprávami
podpora dětí
podpora rodin

5

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

6

finanční zpráva

číslo
Název položky

položky

A.

NÁKLADY

01

A.I.

Spotřebované nákupy a nakupované služby

02

1.

Spotřeba materiálu, energie a ostatních neskladovaných dodávek
(501, 502, 503)

03

2.

Prodané zboží

(504)

3.

Opravy a udržování

(511)

4.

Náklady na cestovné

5.

Náklady na reprezentaci

6.

Ostatní služby

A.II.

Změny stavu zásob vlastní činnosti a aktivace

7.

Změna stavu zásob vlastní činnosti

8.

číslo

Činnosti
hlavní
639 274

hospodářská
1 400

Název položky

celkem
640 674
58 613

B.

VÝNOSY

B.I.

Provozní dotace

1.

Provozní dotace

B.II.

Přijaté příspěvky

položky

Činnosti
hlavní

hospodářská

celkem

0

0

0

1 453

0

1 453

40
41
(691)

42

0

58 527

86

04

296

211

507

2.

Přijaté příspěvky zúčt. mezi organizačními složkami

(681)

44

05

3 156

260

3 416

3.

Přijaté příspěvky (Dary)

(682)

45

(512)

06

31 894

31 894

4.

Přijaté členské příspěvky

(684)

46

(513)

07

1 388

143

1 531

B.III.

Tržby za vlastní výkony a za zboží

(601, 602, 603, 604)

47

49 146

3 322

52 468

(518)

08

544 013

700

544 713

09

–2 459

0

–2 459

B.IV.

Ostatní výnosy

107

2 245 550

5.

Smluvní pokuty, úroky z prodlení, ostatní pokuty a penále

0

6.

–1

43

0
1 453

0

48

2 245 443

(641, 642)

49

630

Platby za odepsané pohledávky

(643)

50

87

7.

Výnosové úroky

(644)

51

621

(561, 562, 563, 564)

10

Aktivace materiálu, zboží a vnitroorganizačních služeb

(571, 572)

11

9.

Aktivace dlouhodobého majetku

(573, 574)

12

–2 458

–2 458

8.

Kursové zisky

(645)

52

125 764

A.III.

Osobní náklady

13

477 124

1 195

478 319

9.

Zúčtování fondů

(648)

53

10.

Mzdové náklady

(521)

14

386 757

937

387 694

10.

Jiné ostatní výnosy

(649)

11.

Zákonné sociální pojištění

(524)

15

86 423

258

86 681

B.V.

Tržby z prodeje majetku

12.

Ostatní sociální pojištění

(525)

16

77

77

11.

Tržby z prodeje dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku

13.

Zákonné sociální náklady

(527)

17

3 516

3 516

12.

14.

Ostatní sociální náklady

(528)

18

351

351

19

5 400

24

20

5 400

24

21

1 157 639

77

1 157 716

–1

1 925 828

104

1 925 932

54

192 513

1

192 514

55

128

0

128

(652)

56

112

112

Tržby z prodeje cenných papírů a podílů

(653)

57

13.

Tržby z prodeje materiálu

(654)

58

16

16

5 424

14.

Výnosy z krátkodobého finančního majetku

(655)

59

0

5 424

15.

Výnosy z dlouhodobého finančního majetku

(657)

60

0

Daně a poplatky
Daně a poplatky

A.V.

Ostatní náklady

16.

Smluvní pokuty, úroky z prodlení, ostatní pokuty a penále

(541, 542)

22

130

130

17.

Odpis nedobytné pohledávky

(543)

23

383

383

18.

Nákladové úroky

(544)

24

8

8

19.

Kursové ztráty

(545)

25

138 676

138 676

20.

Dary

(546)

26

665 991

665 991

21.

Manka a škody

(548)

27

184

22.

Jiné ostatní náklady

(549)

28

352 267

77

352 344

0

14 683

A.VI.

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

29

14 683

Odpisy dlouhodobého majetku

(551)

30

14 654

24.

Prodaný dlouhodobý majetek

(552)

31

25.

Prodané cenné papíry a podíly

(553)

32

26.

Prodaný materiál

(554)

33

(556, 559)

34

27.

Tvorba a použití rezerv a opravných položek

A.VII.

Poskytnuté příspěvky

28.

Poskytnuté členské příspěvky a příspěvky
zúčtované mezi organizačními složkami

A.VIII.

Daň z příjmů

29.

Daň z příjmů

(581, 582)
(591)

NÁKLADY CELKEM

96

ﬁnanční zpráva

87
623

A.IV.

23.

630
2

15.

(531, 532, 538)

1 453

125 764

0

VÝNOSY CELKEM

61

2 296 170

3 429

2 299 599

C.

Výsledek hospodaření před zdaněním

62

2 093

733

2 826

D.

Výsledek hospodaření po zdanění

63

1 886

661

2 547

184
Podpisový záznam statutátního orgánu

Podpis osoby odpovědné za sestavení

14 654
0
0

29

29
0

35

2 416

0

2 416

36

2 416

37

207

72

279

38

207

72

279

39

2 294 284

2 768

2 297 052

2 416

Okamžik sestavení:
21. 6. 2021
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obsah
úvodní slovo ředitele
zahraniční působení v roce 2020

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
naše činnost v roce 2020
přímá pomoc perzekvovaným
podpora občanské společnosti
advokační aktivity

působení v České republice v roce 2020

3

4

vzdělávání a osvěta
úvodní slova / Jeden svět
naše podpora škol / distanční vzdělávání
Varianty
migrace
vzdělávací program JSNS
Jeden svět
sociální práce a poradenství
úvodní slovo / kdo jsme
naše služby
spolupráce se samosprávami
podpora dětí
podpora rodin

5

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

6

finanční zpráva

Příloha účetní závěrky
ke dni 31. 12. 2020

— výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1–3 živnostenského zákona
— pronájem nemovitostí, bytů a nebytových prostor
— hostinská činnost

1. Obecné údaje

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.

1.1. 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

Členové orgánů společnosti, t.j. správní a dozorčí rady, neobdrželi za činnost v orgánech společnosti žádnou odměnu. Společnost neposkytla
členům statutárních orgánů žádnou zálohu nebo úvěr, ani neposkytla záruku za jejich závazky. Rodinní příslušníci členů orgánů nejsou v pracovně
právním ani obdobném vztahu vůči společnosti. Členové orgánů společnosti ani jejich rodinní příslušníci nepůsobí v orgánech žádných právnických
osob, s nimiž by společnost uzavřela v předmětném období obchodní smlouvu nebo jiné smluvní vztahy, a nemají v těchto subjektech žádnou
majetkovou účast.

1.2. Organizační složka v jiné zemi EU

Orgány společnosti ke dni 31. 12. 2020 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

Společnost nemá organizační složku v rámci Evropské unie.

Obecně prospěšné služby k 31. 12. 2020:
— 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
— působení v oblasti udržitelného rozvoje, změn klimatu, ochrany přírody, krajiny a životního prostředí

Název: Prague Civil Society Centre, nadační fond
Sídlo: Politických vězňů 1272/21, Nové Město, 110 00 Praha 1
IČO: 04190815

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
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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.

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. 2020
Počet zaměstnanců, osobní náklady:
Přehled níže uvedených mzdových nákladů a počtů zaměstnanců dle jednotlivých států, reflektuje pouze dlouhodobé pracovně-právní vztahy,
uzavřené na základě místních legislativ.
V případě válečných a postválečných zemí, jako je např. Irák, kdy takový postup není možný, vykazujeme místní spolupracovníky jako dodavatele
služeb.

99

ﬁnanční zpráva

Co přinesl
rok 2020?
Člověk v tísni – Výroční zpráva

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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hrubé mzdy
celkem (Kč)

průměrná
hrubá měsíční
mzda (Kč)

odvody a ostatní
náklady do sociálních,
zdravotních a dalších
fondů (Kč)

Celkem
osobní náklady
(Kč)

496 192‚54

7 369 544‚16

Afghánistán

59‚58

7 819 152‚79

10 936‚49

Angola

97‚75

6 873 351‚62

5 859‚63

7 819 152‚79

Arménie

17‚08

4 368 084‚84

21 311‚89

Bosna a Hercegovina

3‚00

981 007‚50

27 250‚21

213 761‚83

1 194 769‚33

4 368 084‚84

DR Kongo

103‚25

11 726 340‚98

9 464‚36

1 278 088‚60

13 004 429‚58

Etiopie

217‚33

19 814 789‚11

7 597‚81

1 766 751‚03

21 581 540‚14

Filipíny

25‚33

6 286 369‚68

20 681‚57

288 749‚04

6 575 118‚72

Gruzie

22‚75

6 265 214‚38

22 949‚50

165 527‚03

6 430 741‚41

Kambodža

25‚08

8 387 489‚65

27 869‚12

71 183‚42

8 458 673‚07

5‚33

2 038 716‚13

31 874‚86

374 613‚25

2 413 329‚38

Kostarika

Kosovo

10‚50

4 907 842‚04

38 951‚13

1 159 022‚38

6 066 864‚42

Irák

59‚00

26 585 109‚99

37 549‚59

2 106 831‚72

28 691 941‚71

10‚17

3 833 614‚60

31 412‚77

1 049 346‚73

4 882 961‚33

137 776‚72

Moldávie
Mongolsko

9‚33

1 925 842‚95

17 201‚17

Myanmar

72‚83

12 678 027‚80

14 506‚42

2 063 619‚67
12 678 027‚80

Nepál

55‚15

9 848 165‚29

14 880‚88

2 020 808‚48

11 868 973‚77

Srbsko

7‚50

2 312 728‚88

25 696‚99

311 402‚06

2 624 130‚94

Turecko (od 1. 7. 2020)

0‚50

379 261‚01

63 210‚17

65 973‚74

445 234‚75

Ukrajina

131‚25

27 634 995‚20

17 546‚03

6 104 522‚06

33 739 517‚26

Zambie

35‚42

3 516 642‚05

8 273‚67

183 466‚31

3 700 108‚36

17 794 016‚94

185 976 763‚43

Celkem mise

168 182 746‚49

Zaměstnanci v pracovním poměru z ČR
a z EU zaměstnaní v ČR i zahraničí dle
českého pracovního práva (včetně DPČ)
z toho vedoucí pracovníci
(členové výkonné rady) **

Dohody o provedení práce

553‚06

215 177 333‚00

32 422‚24

72 830 792‚98

288 008 125‚98

19‚43

12 240 707‚00

52 499‚17

4 127 882‚00

16 368 589‚00

počet DPP

celková částka
vyplacených DPP

1 179

4 333 968‚00

4 333 968‚00

* u misí, kde byly pracovní vztahy uzavřeny nebo ukončeny v průběhu roku 2020, uvádíme přepočtený průměr na měsíce trvání pracovních vztahů
** v managementu organizace v průběhu roku 2020 působily další osoby, které v době přípravy přílohy již nebyly aktivními zaměstnanci společnosti: Jiří Beran

3. Informace o použitých účetních metodách, obecných účetních zásadách
Společnost zpracovává své účetní záznamy prostředky výpočetní techniky s využitím programového vybavení Microsoft Dynamics NAV 2018
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
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a současně na externím paměťovém médiu, které je uloženo mimo provozní místnosti společnosti. Pro uchovávání dokumentů společnosti slouží od
roku 2011 též DMS systém ELO.
Společnost vede účetnictví dle Zákona č. 593/1991 Sb. o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, a prováděcí Vyhlášky č.504/2002 Sb., ve znění
pozdějších předpisů (dále jen „účetní předpisy“).

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

40 000 Kč

dlouhodobý nehmotný majetek

60 000 Kč

technické zhodnocení dlouhodobého hmotného majetku

40 000 Kč

technické zhodnocení dlouhodobého nehmotného majetku

40 000 Kč

ocenitelná práva

60 000 Kč

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

počet měsíců odpisování

software bez časového omezení

36

nehmotný majetek s časovým omezením

dle délky platnosti licence

počítače a výpočetní technika

36

mobilní telefony a ostatní telekomunikační technika

24

ostatní neuvedený hmotný majetek

36

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

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

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

36

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

24
individuálně, dle produktové specifikace

ocenitelná práva

18

účetní software Microsoft Dynamics NAV 2018

60

stavby včetně dočasných

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

technické zhodnocení na pronajatém majetku

po dobu trvání nájemní smlouvy platné ve chvíli zařazení do užívání

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

zbývající doba odepisování majetku, na kterém bylo technické zhodnocení
provedeno

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

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

* v individuálních případech může společnost rozhodnout, že po provedení technického zhodnocení se prodlouží doba odepisování do maximální
výše, která je platná pro pořízení nového majetku
Drobný dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek pořízený do 31. 12. 2002 je evidován v majetku společnosti a je oceněn v pořizovací ceně. Tento
majetek je zachycen na majetkových účtech, kde bude evidován až do doby vyřazení z evidence.
Majetek pořízený po 1. 1. 2003, který nedosahuje shora uvedené výše ocenění a doba jeho využití je delší než 1 rok, se účtuje do nákladů společnosti
při pořízení. Tento majetek je však po celou dobu užívání evidován v operativní evidenci a inventarizován.
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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.

Na účtech vlastního jmění společnost účtuje o majetku pořízeném z prostředků dotací, grantů, o darovaném majetku a materiálu. Součástí zůstatku
jsou také hospodářské výsledky do roku 2003.
Přehled významných dárců je součástí výroční zprávy společnosti.

3.2. Zásoby
Nakupované zásoby jsou oceňovány pořizovací cenou, která obsahuje cenu pořízení zásob a náklady související s jejich pořízením.
Vlastní výrobky jsou oceňovány vlastními náklady (tj. přímé náklady a část nepřímých nákladů vztahujících se k výrobě).
Vlastní výrobky a zboží zakoupené za účelem dalšího prodeje jsou evidovány v samostatném modulu účetního softwaru Microsoft Dynamics
NAV 2018.
U bezúplatně převzatých zásob a ostatních zásob určených pro humanitární a rozvojovou pomoc je vedena operativní evidence či evidence
v samostatném modulu účetního softwaru Microsoft Dynamics NAV 2018.

3.3. Peněžní prostředky a ceniny

1/ Společnost člení fondy na vázané a volné:
— v případě vázaných fondů se jedná o takové fondy, jejichž použití především z hlediska účelu upravují podmínky poskytovatele, nebo je
upravují jiné předpisy
— v případě volných fondů se jedná o takové fondy, jejichž použití je v kompetenci ČvT a buď není vázáno žádným dalším předpisem, eventuálně je takovým 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

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.

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. 2020; 919 (fondy-nepředané zásoby), na tomto účtu je zachycena část prostředků fondů alokovaná ke krytí nakoupených a nepředaných zásob k 31. 12. 2020. 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.

3.4. Pohledávky

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.

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

3.5. Závazky
Závazky jsou oceňovány při vzniku jmenovitou hodnotou. Společnost nepřevzala závazky za jiné subjekty.

3.6. Používání cizí měny v účetnictví
3.6.1. Používání cizí měny v průběhu účetního období
V průběhu účetního období jsou pohledávky a závazky evidované v cizích měnách vyhlašovaných ČNB přepočítávány na českou měnu pevným
měsíčním kurzem ČNB vyhlášeným 1. dne kalendářního měsíce po 14:30 hodině. V prvním pracovním dni v měsíci do doby vyhlášení kurzu v 14:30,
je použit kurz z minulého měsíce.
Pro pohledávky, závazky, dotace a granty dle bodu 3.7. evidované v jiných cizích měnách, které ČNB nevyhlašuje, se pro přepočet použije oficiální
střední kurz centrální banky příslušné země, popřípadě aktuální kurz mezibankovního trhu k americkému dolaru nebo euru.
V případech, kdy v zemi nefunguje centrální banka, se používá kurz, který umožňuje zajistit věrný a poctivý obraz účetnictví.
3.6.2. Používání cizí měny ke konci rozvahového dne
Na konci účetního období jsou pohledávky a závazky evidované v cizích měnách vyhlašovaných ČNB přepočítávány na českou měnu kurzem ČNB
vyhlášeným k 31. 12. 2020.
Pro pohledávky, závazky, dotace a granty dle bodu 3.7. evidované v jiných cizích měnách, které ČNB nevyhlašuje, se pro přepočet použije oficiální
střední kurz centrální banky příslušné země, popřípadě aktuální kurz mezibankovního trhu k americkému dolaru nebo euru.
V případech, kdy v zemi nefunguje centrální banka, se používá kurz, který umožňuje zajistit věrný a poctivý obraz účetnictví.

3.7. Fondy a vlastní jmění
V souladu s účetními předpisy je ve fondech účtováno o veřejných sbírkách, které byly vyhlášeny dle zákona 117/2001 Sb., dále o zdrojích přijatých
společností od jiných osob a společností za účelem bezúplatného plnění hlavního poslání společnosti: dotace, dary, vázané dary (granty), rezervní
fond a fond provozních rezerv.
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Doplňující údaje k rozvaze a výkazu zisku a ztráty

Dlouhodobý majetek – oprávky – aktiva A. IV.
Úbytek

obsah
úvodní slovo ředitele
zahraniční působení v roce 2020

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
naše činnost v roce 2020
přímá pomoc perzekvovaným
podpora občanské společnosti
advokační aktivity

působení v České republice v roce 2020

3

4

vzdělávání a osvěta
úvodní slova / Jeden svět
naše podpora škol / distanční vzdělávání
Varianty
migrace
vzdělávací program JSNS
Jeden svět
sociální práce a poradenství
úvodní slovo / kdo jsme
naše služby
spolupráce se samosprávami
podpora dětí
podpora rodin

5

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

6

finanční zpráva

4. Dlouhodobý majetek (v tis. Kč)

Stav
k 31. 12. 2019

Přírůstek

likvidace

prodej

darování

manka/
škody

Stav
k 31. 12. 2020

22 610

6 680

0

0

0

0

29 290

18 516

4 202

22 718

1 703

50

1 753
4 805

Nehmotný majetek

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

z toho:
software

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

ocenitelná práva
Úbytek

Nehmotný majetek

Stav
k 31. 12. 2019

Přírůstek

likvidace

prodej

40 283

38 638

0

0

23 629

20 214

manka/ přecenění
darování
škody
majetku
0

0

0

zúčtování
záloh /
zařazení

Stav
k 31. 12. 2020

22 699

56 222

z toho:
software
ocenitelná práva

43 843

1 834

1 834

drobný nehmotný majetek

14

ostatní nehmotný majetek

7 348

2 485

nedokončený dlouhodobý
nehmotný majetek

7 458

15 939

poskytnuté zálohy na
dlouhodobý nehmotný majetek
Hmotný majetek

14
9 833
22 699

drobný nehmotný majetek

14

ostatní nehmotný majetek

2 377

2 428

53 366

7 975

Hmotný majetek

14
339

340

188

340

188

0

60 474

z toho:
budovy

6 631

901

automobily a motocykly

34 636

5 474

211

ostatní hmotný majetek

12 036

1 600

128

drobný dlouhodobý hmotný majetek

7 532
39 371
13 508

63

Celkem

75 976

63
14 655

339

340

188

0

89 764

698
Dlouhodobý majetek – zůstatková cena

0
88 365

0
6 593

339

340

188

0

0

3 246

90 845

z toho:

Nehmotný majetek

Stav k 31. 12. 2019

Stav k 31. 12. 2020

17 673

26 932

5 113

21 125

131

81

z toho:

pozemky
umělecká díla, předměty a sbírky

2 639

2 639

0

0

budovy

26 399

53

automobily a motocykly

44 445

2 685

211

14 768

508

128

ostatní hmotný majetek (*)
drobný dlouhodobý hmotný
majetek
nedokončený dlouhodobý
hmotný majetek (stavby)
nedokončený dlouhodobý
hmotný majetek (nezařazený
majetek)
poskytnuté zálohy
na dlouhodobý hmotný majetek
Finanční majetek

340

188

software
ocenitelná práva

26 452

drobný nehmotný majetek

0

0

46 391

ostatní nehmotný majetek

4 971

5 028

nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek

7 458

698

15 148

poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek
63

63

0

0

51

3 347

3 246

Hmotný majetek

0

0

0

z toho:
cenné papíry

0

Celkem

128 648

0
45 231

339

340

188

0

Pozn.: * v řádku ostatní hmotný majetek – likvidace je zahrnuta také hodnota majetku, která byla použita na náhradní díly.
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0

25 945

147 067

0

34 999

30 371

z toho:

152

0

0

pozemky

2 639

2 639

budovy

19 768

18 920

automobily a motocykly

9 809

7 020

ostatní hmotný majetek

2 732

1 640

drobný dlouhodobý hmotný majetek

0

0

nedokončený dlouhodobý hmotný majetek (stavby)

0

0

nedokončený dlouhodobý hmotný majetek (nezařazený majetek)

51

152

poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek

0

0

0

0

0

0

52 672

57 303

Finanční majetek
z toho:
cenné papíry
Celkem
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obsah
úvodní slovo ředitele
zahraniční působení v roce 2020

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
naše činnost v roce 2020
přímá pomoc perzekvovaným
podpora občanské společnosti
advokační aktivity

5. Krátkodobý majetek

Pohledávky za státním rozpočtem

299

1 051

2 848

7 510

Zaplacené zálohy na DPPO 2020 snížené o daňovou povinnost.

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

k 31. 12. 2019

k 31. 12. 2020

Materiál na skladě

41 951

39 634

1

0

Materiál na cestě
Nedokončená výroba
Výrobky
Zvířata
Zboží na skladě a v prodejnách
Poskytnuté zálohy na zásoby

778

0

0

1 074

0

0

444

217

1 363

2 124

Zboží na cestě

0

0

Zásoby celkem

44 537

43 049

Jiné pohledávky

Jedná se o pohledávky vůči partnerským organizacím, které tvoří zejména půjčky; největší tvoří půjčka partnerské organizaci
Člověk v ohrození, n.o., která je ke konci rozvahového dne ve splatnosti a pohledávka za donorem Unitel S.A. Angola
Dohadné účty aktivní

87 197

Celkem pohledávky

Materiál na skladě tvoří především:
– nepředané zásoby v rámci humanitární a rozvojové pomoci, které budou v dalším období darovány
– nepředané zásoby v rámci lidsko-právního projektů, které budou v dalším období darovány
– potravinová a materiální pomoc v České republice

58 792

Jedná se o dohady na výnosy k neuhrazeným grantům, kdy v roce 2020 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 Ukrajině, Myanmaru, Iráku a na Filipínách.
Projekty jsou hrazeny z prostředků agentur OSN, Evropské komise, z prostředků zahraničních vlád (USA, Velká Británie, Arménie,
Nizozemsko a Nový Zéland) a neziskových organizací.

144 866

167 283

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

Zvířata představují hlídací psi.
Zboží na skladě a v prodejnách tvoří zejména zboží v kavárně Langhans a zboží prodávané jako benefiční předměty.
Výrobky tvoří vývoj webových stránek v Mongolsku.

Krátkodobý ﬁnanční majetek

Poskytnuté zálohy na zásoby jsou tvořeny zálohami na zásoby v rámci humanitární
a rozvojové pomoci zejména na Ukrajině, Angole, Arménii, Mongosku a Zambii.

k 31. 12. 2019

k 31. 12. 2020

13 905

14 825

Hotovost pokladny
Ceniny
Bankovní účty

5.2. Pohledávky (v tis. Kč) – aktiva B. II.

0

0

267 692

767 059

Ostatní cenné papíry
stav k 31. 12. 2019

stav k 31. 12. 2020

52 542

95 614

0

79

11 103

7 461

292 700

789 424

Peníze na cestě

skutečnosti uvedené kurzívou se vztahují k roku 2020

působení v České republice v roce 2020

3

4

5

6

vzdělávání a osvěta
úvodní slova / Jeden svět
naše podpora škol / distanční vzdělávání
Varianty
migrace
vzdělávací program JSNS
Jeden svět
sociální práce a poradenství
úvodní slovo / kdo jsme
naše služby
spolupráce se samosprávami
podpora dětí
podpora rodin
naši dárci
úvodní slovo / naši dárci
naši dárci
poděkování
struktura organizace
finanční zpráva

Pohledávky z obchodního styku

Celkem

z toho
pohledávky za odběrateli

8 539

22 570

pohledávky po lhůtě splatnosti více než 365 dnů

0

0

pohledávky po lhůtě splatnosti 181 až 364 dnů

9

0

pohledávky po lhůtě splatnosti 91 až 180 dnů

2

0

pohledávky po lhůtě splatnosti 0 až 90 dnů

1 363

6 222

pohledávky před uplynutím splatnosti

7 165

16 348

41 654

71 087

5.3.1. Rozklad ostatních cenných papírů – aktiva B. III. 6.
Realizovatelné cenné papíry (podílové listy investičních fondů)
Počet ks k 31. 12. 2019

Hodnota v tis. Kč k 31. 12. 2019

Počet ks k 31. 12. 2020

Hodnota v tis. Kč k 31. 12. 2020

0

0

1/9 ze 701 ks

79

výše neuhrazených pohledávek k datu sestavení výkazů: 4 645
poskytnuté provozní zálohy
Nejvýznamnější částky tvoří zálohy dodavatelům, kteří implementují dílčí část projektu především
v České republice, Kongu, Ukrajině, Myanmaru, Filipínách, Etiopii, Nepálu.
Další významnou část tvoří zálohy na služby (elektřina, plyn, nájem) v České republice.
ostatní pohledávky

náklady příštích období

2 349

1 957

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

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

1 980

4 316

ﬁnanční zpráva

4 171

247 782

138 346

Jedná se o smluvně zajištěné a obdržené příjmy prostředků v dalším účetním období pro projekty, které byly již částečně realizovány v roce 2020.
Nejvýznamnější část příjmů pochází od vlády USA prostřednictvím U.S. Agency for International Development, od Evropské
Unie a agentury OSN UNOCHA.
Celkem jiná aktiva

106

stav k 31. 12. 2020

7 137

Významnou část tvoří náklady roku 2021 zaplacené v roce 2020; zejména na pravidelné servisní služby ekonomického a účetního sw, 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

Zálohy na dlouhodobé neukončené služební cesty; poskytnuté provozní zálohy zaměstnancům, vyúčtované v roce 2021.

stav k 31. 12. 2019

254 919
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6. Vlastní jmění

obsah
úvodní slovo ředitele

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

počáteční stav
k 1. 1. 2020

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
naše činnost v roce 2020
přímá pomoc perzekvovaným
podpora občanské společnosti
advokační aktivity

působení v České republice v roce 2020

3

4

vzdělávání a osvěta
úvodní slova / Jeden svět
naše podpora škol / distanční vzdělávání
Varianty
migrace
vzdělávací program JSNS
Jeden svět
sociální práce a poradenství
úvodní slovo / kdo jsme
naše služby
spolupráce se samosprávami
podpora dětí
podpora rodin

5

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

6

finanční zpráva

snížení – čerpání,
poskytnutí darů

vratky nevyčerpaných
prostředků / korekce

zůstatek pro čerpání
v roce 2021

9 289

Dotace ze státního a místních rozpočtů, z EU a dotace ostatních zahraničních vlád
účet 901 – Vlastní jmění

zahraniční působení v roce 2020

1

zvýšení – přijaté
prostředky, dary

Dotace ze státního rozpočtu

vlastní jmění
minulých období

majetek z grantů nebo
darovaný pro vlastní činnost

materiální dary

Celkem

8 176

35 589

0

43 765

stav k 1. 1. 2020
zvýšení stavu hmotného majetku,
přijaté materiální dary

4 049

4 049

vyřazení hmotného majetku,
odpisy, poskytnuté dary

–8 468

–8 468

stav k 31. 12. 2020

8 176

28 530

4 257

164 523

151 472

8 019

536

80 218

76 405

3 802

547

124 822

722 981

455 165

1 617

391 021

Dotace z operačních programů

39 894

55 103

53 855

13 579

27 563

Dotace z prostředků
ostatních zahraničních vlád

74 410

939 006

875 707

389

137 320

Dotace z místních rozpočtů

0

39 346

Dotace z prostředků EU

Dotace z prostředků
Agentur OSN

54 756

124 688

142 144

667

36 633

298 675

2 086 519

1 754 748

28 073

602 373

počáteční stav
k 1. 1. 2020

zvýšení – přijaté
prostředky, dary

snížení – čerpání,
poskytnutí darů

vratky nevyčerpaných
prostředků / korekce

zůstatek pro čerpání
v roce 2021

Celkem dotace

Navýšení vlastního jmění tvoří zejména nákup části softwarové aplikace Beneficiary Management System (1 122 tis. Kč), nákup audiovizuálního díla
Mediální ring 2 (925 tis. Kč) a metodické příručky V digitálním světě (165 tis. Kč) v rámci projektu Jednoho světa na školách, audiovizuálního spotu
Skutečný dárek (482 tis. Kč) a audiovizuálních děl zaměřených na prevenci proti Covid-19 v rámci mise na Ukrajině (193 tis. Kč).
Snížení vlastního jmění tvoří odpisy majetku z grantů pro vlastní činnost (8 468 tis. Kč).
Fondy – vázané dary (granty)
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 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

Vázané dary (granty) nestátní
neziskové organizace

17 732

45 051

38 052

0

24 731

Celkem fondy (granty)

17 732

45 051

38 052

0

24 731

počáteční stav
k 1. 1. 2020

zvýšení – přijaté
prostředky, dary

snížení – čerpání,
poskytnutí darů

vratky nevyčerpaných
prostředků / korekce

zůstatek pro čerpání
v roce 2021

Ostatní

17 873

51 429

28 462

0

40 840

Dary nepeněžní

6 732

7 213

9 980

0

3 965

24 605

58 642

38 442

0

44 805

344 215

2 191 200

1 834 085

28 073

673 257

Ostatní 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 ostatní fondy
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.
CELKEM VÁZANÉ FONDY
počaáteční stav
k 1. 1. 2020

zvýšení – přijaté
prostředky, dary

snížení – čerpání,
poskytnutí darů

vratky nevyčerpaných
prostředků / korekce

zůstatek pro čerpání
v roce 2021

516 389

2 396 771

1 930 236

28 074

954 850

CELKEM FONDY
Z toho:

6.2.2. Fondy volné
počáteční stav
k 1. 1. 2020

zvýšení – přijaté
prostředky, dary

snížení – čerpání,
poskytnutí darů

vratky nevyčerpaných
prostředků / korekce

zůstatek pro čerpání
v roce 2021

Veřejné sbírky (číslo jednací / název sbírky)

6.2.1. Fondy vázané
počáteční stav
k 1. 1. 2020

zvýšení – přijaté
prostředky, dary

snížení – čerpání,
poskytnutí darů

vratky nevyčerpaných
prostředků / korekce

zůstatek pro čerpání
v roce 2021

Veřejné sbírky (číslo jednací / název sbírky)
S-MHMP/578034/2013
Postavme školu v Africe
S-MHMP/352276/2013
Banát (Rumunsko)
Celkem veřejné sbírky

108

3 160

953

2 765

0

1 348

43

35

78

0

0

3 203

988

2 843

0

1 348

ﬁnanční zpráva

S-MHMP/166354/2008
S-MHMP/204638/2011
S-MHMP/284758/2014
Dlouhodobá sbírka Skutečná pomoc

48 171

52 548

34 830

0

65 889

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

188
293
49
2 625
22
0
0
0

24
16 891
63
413
75
30 539
2 570
1 424

101
5 142
0
0
0
6 252
1 149
1 297

0
0
0
0
0
0
0
0

111
12 042
112
3 038
97
24 287
1 421
127
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úvodní slovo ředitele

S-MHMP/1551858/2014
Lepší škola pro všechny
Celkem veřejné sbírky

zahraniční působení v roce 2020

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
naše činnost v roce 2020
přímá pomoc perzekvovaným
podpora občanské společnosti
advokační aktivity

působení v České republice v roce 2020

3

4

5

6

17 617

9 385

4 943

0

22 059

68 965

113 932

53 714

0

129 183

počáteční stav
k 1. 1. 2020

zvýšení – přijaté
prostředky, dary

snížení – čerpání,
poskytnutí darů

vratky nevyčerpaných
prostředků / korekce

zůstatek pro čerpání
v roce 2021

Fond tvořený z prostředků: Charles
Stewart Mott Foundation, The Ford
Foundation, Šimon Pánek – cena
Qudriga, cena Unilever – nákup cenných papírů, změna metodiky přepočtu

9 259

0

0

0

9 259

Klub přátel

78 551

79 119

31 877

0

125 793

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

7 053

379

0

0

7 432

Ostatní

8 346

12 140

10 560

0

9 926

103 209

91 638

42 437

0

152 410

CELKEM VOLNÉ FONDY

172 174

205 570

96 151

8.1. Závazky (v tis. Kč) B.III.
stav k 31. 12. 2019

stav k 31. 12. 2020

141 587

104 632

137 032

100 647

skutečnosti uvedené kurzívou se vztahují k roku 2020
Závazky z obchodních vztahů celkem
z toho
závazky k dodavatelům

0

281 593

závazky po lhůtě splatnosti 181 až 364 dnů
závazky po lhůtě splatnosti 91 až 180 dnů

20
18 158

závazky před uplynutím doby splatnosti

119 768

82 438

593

905

ostatní závazky

3 962

3 080

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

1 836

1 251

z toho nevyrovnané závazky vůči partnerovi L’Office Français de l’Immigration et de l’Intégra
v rámci projektu Reintegration assistance program through employment in Georgia; a další závazky

2 126

1 829

20 958

21 899

5 221

6 038

2 258

2 597

2 826

4 064

14 323

12 399

jedná se o zálohy a kauce přijaté od nájemníků bytového domu v ul. Koněvova; přijaté zálohy od partnerů

přijaté zálohy

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

Výpočet daně z příjmů právnických osob

Závazky vůči zaměstnancům

Daňová povinnost za zdaňovací období roku 2020 na dani z příjmů právnických osob je ve výši 279 tis. Kč. Společnost využila možnosti osvobození
dle § 20 odst. 7 zákona o daních z příjmů č. 586/1992 Sb.

31

496

7.1. Hospodářský výsledek a výpočet daně k 31. 12. 2020

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.

0

2 671
14 097

výše neuhrazených závazků k datu sestavení výkazů: 3 886

Výsledek hospodaření společnosti za rok 2020 je účetní zisk ve výši 2 547 tis. Kč (po zdanění).

0

závazky po lhůtě splatnosti 0 až 90 dnů

7. Výsledek hospodaření

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

finanční zpráva

8. Cizí zdroje

závazky po lhůtě splatnosti více než 365 dnů

vzdělávání a osvěta
úvodní slova / Jeden svět
naše podpora škol / distanční vzdělávání
Varianty
migrace
vzdělávací program JSNS
Jeden svět

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

7.2. Schválení účetní závěrky za rok 2019
Správní rada na svém zasedání v červnu 2020 schválila účetní závěrku společnosti za účetní období roku 2019, ve kterém byl vykázán zisk po
zdanění ve výši 379 129‚58 Kč, který byl v souladu s rozhodnutím správní rady dne 29. 6. 2020 převeden do Fondu provozních rezerv společnosti.

Ostatní fondy

Celkem ostatní fondy

V roce 2019 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 586/1992 Sb. z minulých let, byly použity ke krytí nákladů prováděných nepodnikatelských činností
v roce 2020.

výše neuhrazených závazků k datu sestavení výkazů: 18
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

Výnosy celkem

2 299 599 539‚71

Náklady celkem (mimo 591)

2 296 773 743‚25

Výsledek hospodaření před zdaněním

2 825 796‚46

Závazky k institucím sociálního a zdravotního pojištění
Arménie, Bosna, Etiopie, Filipíny, Gruzie, Irák, Kambodža, DR Kongo, Kosovo,
Kostarika, Moldávie, Nepál, Ukrajina, Zambie

Úprava základu daně

1 295 861‚94

Základ daně celkem

4 121 658‚40

výše neuhrazených závazků k datu sestavení výkazů: 2 806

Snížení základu daně dle §20 ZDP

1 000 000‚00

z toho závazky vůči institucím v Iráku ve výši 2 805 tis Kč z důvodu nedokončené registrace,
která je způsobena špatnou bezpečnostní situací

Konečný základ

3 121 658‚40

Základ daně po zaokrouhlení

3 121 000‚00
Závazky ke státnímu rozpočtu (Česká republika)

Daň 19%

592 990‚00

Sleva na dani

314 460‚00

Jedná se především o vratky nevyčerpaných částí dotací ze státního rozpočtu a daň ze závislé činnosti za zaměstnance.

Daň 19% po započítané slevě

278 530‚00

výše neuhrazených závazků k datu sestavení výkazů: 0
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Závazky ke státnímu rozpočtu

obsah
úvodní slovo ředitele
zahraniční působení v roce 2020

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
naše činnost v roce 2020
přímá pomoc perzekvovaným
podpora občanské společnosti
advokační aktivity

působení v České republice v roce 2020

3

4

vzdělávání a osvěta
úvodní slova / Jeden svět
naše podpora škol / distanční vzdělávání
Varianty
migrace
vzdělávací program JSNS
Jeden svět

stav k 31. 12. 2019

stav k 31. 12. 2020

2 492

3 559

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

Položka „B.IV.10. Jiné ostatní výnosy“ vykazuje hodnotu 192 514 tis. Kč a souvisí opět s hlavní činností společnosti, obsahuje zejména dohady na
výnosy k dosud neuhrazeným grantům, kdy v roce 2020 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 2020.

výše neuhrazených závazků k datu sestavení výkazů: 1 814
z toho závazky vůči institucím v Iráku ve výši 1 532 tis Kč z důvodu nedokončené registrace,
která je způsobena špatnou bezpečnostní situací
Jiné závazky

11. Odměna auditorské společnosti
28 835

27 517

6 848

7 814

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

12. Další významné skutečnosti
225 348

190 519

stav k 31. 12. 2019

stav k 31.12.20

2 595

11 745

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

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

Za povinný audit roční účetní závěrky za rok 2020 náleží auditorské společností odměna ve výši 455 tis. Kč. Za jiné ověřovací služby bylo
auditorskou společností v roce 2020 fakturováno celkově 304 tis. Kč, za poradenskou činnost 24 tis. Kč.

211

136

Smlouva o kontokorentním úvěru uzavřená dne 24. 11. 2017 s Československou obchodní bankou a. s.,
— úvěrový limit 20 000 tis. Kč v období do 22. 10. 2020
— úvěrový limit 35 000 tis. Kč v období od 23. 10. 2020
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.
Bankovní záruka uzavřená s Československou obchodní bankou a. s., dne 19. 12. 2017 na částku 735 831 EUR (datum původní platnosti 16. 11. 2020
bylo prodlouženo do 31. 12. 2020). I tato bankovní záruka je kryta výše uvedenou zástavou.
Žádný jiný majetek společnosti, než výše uvedený, není zatížen zástavním právem.
Společnost neeviduje žádné další závazky neuvedené v účetní závěrce.

Celkem jiná pasiva

2 806

11 881
V průběhu roku 2020 došlo k rozšíření koronaviru COVID-19 do celého světa, včetně zemí působení společnosti. Vedení společnosti průběžně
monitoruje a vyhodnocuje dopady COVID-19 jak na straně zdrojů společnosti, tak na straně implementace projektů.
Vedení společnosti zvážilo potenciální dopady COVID-19 na své aktivity a dospělo k závěru, že nemají významný vliv na předpoklad nepřetržitého
trvání společnosti, na němž byla účetní závěrka k 31. 12. 2020 sestavena.

9. Výkaz zisku a ztráty – náklady
Položka „A.I.6. Ostatní služby“ vykazuje hodnotu 544 713 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.

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. 2020.

Položka „A.V.20. Dary“ vykazuje hodnotu 665 991 tis. Kč, obsahuje zejména darovaný materiál a finanční dary poskytnuté v rámci aktivit humanitární
a rozvojové pomoci především v Sýrii, Ukrajině, Iráku a Etiopii. 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.

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

Položka „A.V.22. Jiné ostatní náklady“ vykazuje hodnotu 352 344 tis. Kč, obsahuje zejména vynaložené náklady partnerů v rámci realizace společných projektů prostřednictvím „partnership agreement“.

5

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

Položka „B.IV.9. Zúčtování fondů“ vykazuje hodnotu 1 925 932 tis. Kč, obsahuje výnosy související s použitím prostředků fondů uváděných v položce
pasiv rozvahy „A.I.2. Fondy“ na hlavní činnost společnosti.

6

finanční zpráva

10. Výkaz zisku a ztráty – výnosy
Položka „B.IV.8. Kurzové zisky“ vykazuje hodnotu 125 764 tis. Kč, obsahuje kurzové zisky vznikající zejména z přepočtu na účtech krátkodobého
finančního majetku vedených v cizí měně (pokladny a banky), ze směn a z přepočtu fondů.
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V Praze dne 21. 6. 2021

Vyhotovila
Anna Spružinová
hlavní účetní

Šimon Pánek
ředitel
Člověk v tísni, o. p. s.
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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
naše činnost v roce 2020
přímá pomoc perzekvovaným
podpora občanské společnosti
advokační aktivity

působení v České republice v roce 2020

3

4

vzdělávání a osvěta
úvodní slova / Jeden svět
naše podpora škol / distanční vzdělávání
Varianty
migrace
vzdělávací program JSNS
Jeden svět
sociální práce a poradenství
úvodní slovo / kdo jsme
naše služby
spolupráce se samosprávami
podpora dětí
podpora rodin

5

naši dárci
úvodní slovo / naši dárci
naši dárci
poděkování
struktura organizace
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Přehled o peněžních tocích
(cash ﬂow)
ke dni 31. prosince 2020
(v tis. Kč)

P.

Stav peněžních prostředků na začátku účetního období

běžné účetní období

minulé účetní období

292 700

451 533

běžné účetní období

minulé účetní období

–572

415

Peněžní toky z ﬁnanční činnosti
C.1.

Změna stavu dlouhodobých závazků

C.1.1.

Snížení nebo zvýšení dlouhodobých úvěrů

C.1.2.

Snížení nebo zvýšení ostatních dlouhodobých závazků

2 826

1 518

C.2.

Zvýšení nebo snížení vlastních zdrojů z vybraných operací

Úpravy o nepeněžní operace

14 310

14 814

C.2.1.

Změny stavu jmění

–4 798

5 336

Odpisy stálých aktiv

14 654

11 981

C.2.2.

Změny stavu fondů

438 461

–61 221

C.***

Čistý peněžní tok vztahující se k ﬁnanční činnosti

433 091

–55 470

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

–112

–873

A.1.4.

Vyúčtované nákladové a výnosové úroky

–615

–770

A.1.5.

Případné úpravy o ostatní nepeněžní operace

383

4 250

A.1.6.

Darovaný majetek (stavby)

F.

Čisté zvýšení nebo snížení peněžních prostředků

496 726

–158 833

A.*

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

R.

Stav peněžních prostředků na konci účetního období

789 426

292 700

A.2.

Změna potřeby pracovního kapitálu

A.2.1.

Změna stavu pohledávek a aktivních účtů časového rozlišení

A.2.2.

Změna krátkodobých závazků a pasivních účtů časového rozlišení

A.2.3.

Změna stavu zásob

A.2.4.

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

A.**

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

A.3.

Zaplacené úroky s výjimkou kapitalizovaných úroků

A.4.

Přijaté úroky

A.5.

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

A.***

Čistý peněžní tok z provozní činnosti

Peněžní toky z hlavní výdělečné činnosti
Z.

Hospodářský výsledek před zdaněním za účetní jednotku jako celek

A.1.
A.1.1.
A.1.2.

Změna stavu rezerv a opravných položek

A.1.3.

226
17 136

16 332

66 088

–97 521

90 354

–201 927

–25 754

84 520

1 488

19 886

0

0

83 224

–81 189

–8

–5

623

775

–1 031

–1 438

82 808

–81 857

–19 285

–25 497

Peněžní toky z investiční činnosti
B.1.

Nabytí stálých aktiv

B.1.1.

Nabytí dlouhodobého hmotného majetku

–3 346

–9 142

B.1.2.

Nabytí dlouhodobého nehmotného majetku

–15 939

–16 355

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

114
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112

873
3 118

–19 173

–21 506

115
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–572

415

433 663

–55 885
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Vzdělávací program JSNS uspořádal 25. června 2020 na pražském Karlově mostě
spolu s desítkami středoškoláků pietní akt, kterým uctili památku Milady Horákové.
Dva dny poté uplynulo přesně 70 let od chvíle, kdy byla Milada Horáková zavražděna představiteli
Komunistické strany Československa v rámci vykonstruovaného soudního procesu.
Celá akce zároveň připomněla důležitost svobodných médií. Foto: Lukáš Bíba
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Věříte, že pomáhat druhým má smysl?
Podpořte nás! — clovekvtisni.cz/klub

