
Prvních 30 let



Začalo to před 30 lety obyčejnou potřebou pomáhat,  
svoboda přinesla i pocit spoluodpovědnosti. Skupinka 
dobrovolníků přesvědčila českou veřejnost, že to dokáže 
a doručí konkrétní pomoc do válek a krizových oblastí. 
Mnohé se změnilo, hodnoty zůstaly: respekt a pokora k těm, 
se kterými a pro které pracujeme, sebevědomí a odvaha 
vůči světu, překážkám, politikům, tah na branku, orientace 
na výsledky a dopady. Rozrostli jsme se…

Jsme humanitární, rozvojovou, lidskoprávní, sociální 
a vzdělávací organizací, jejímž cílem je účinně pomáhat, 
měnit věci k lepšímu, bránit nespravedlnosti a podporovat 
sebevědomí jednotlivců, komunit, občanské společnosti. 
Věříme v právo lidí rozhodovat o svých životech, žít v důstoj-
ných podmínkách a mít zaručena práva a svobody.

Putinova agrese proti Ukrajině je jakýmsi vrcholem 
pragmatických, silových a cynických proudů pohledu 
na svět a lidské životy, kterých na světě nesporně přibylo. 
Naproti tomu obrovská solidarita a jakási renesance 
poznání, že agresi nelze tolerovat a že svoboda, lidská práva 
a mír nejsou garantována a musíme o ně pečovat, ukazují, 
že hodnoty dobra postavené na pomoci, laskavosti, pravdě 
a lásce nezmizely, jen se nevyplácí zapomínat, že jsou tím 
nejdůležitějším, co máme.

Děkuji všem, kteří nám 30 let pomáhají pomáhat!

Šimon Pánek, spoluzakladatel a ředitel

Člověk v tísni pomáhá v krizových 
oblastech a podporuje dodržo-
vání lidských práv už od roku 
1992. Během 30 let činnosti jsme 
se stali jednou z největších nezis-
kových organizací ve střední 
Evropě. Každoročně realizujeme 
projekty v objemu několika sto-
vek milionů korun pro stovky 
tisíc lidí, kteří se narodili na méně 
šťastných místech této planety.

Šimon Pánek s konvojem huma-
nitární pomoci. Do válečné 
a poválečné Bosny a Hercego-
viny jsme jezdili pomáhat cel-
kem pět let, od roku 1993 do 
roku 1998. Do obléhaných měst 
Sarajevo, Tuzla, Goražde nebo 
Maglaj jsme vozili potraviny, 
léky, hygienické potřeby, ale 
třeba i svíčky a zápalky.

Není nám to jedno.
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Pomáháme lidem v Česku 
k životnímu restartu

Pracujeme s lidmi, kteří řeší většinou ne jeden, ale celý 
komplex vážných problémů. Patří mezi ně nedostatečné 
vzdělání, extrémní zadluženost, život na různých „špatných 
adresách“ či dlouhodobá nezaměstnanost. Pomoc nabí-
zíme jednotlivcům, ale i celým rodinám. Chceme, aby naše 
podpora vedla k získávání potřebných životních znalostí 
a dovedností. Naším cílem je, aby se ti, kteří využívají 
naše služby, dokázali osamostatnit a své záležitosti si 
v budoucnu už organizovali sami. Aktivní účast klienta na 
hledání řešení jeho problémů proto považujeme za nezbytný 
předpoklad vzájemné spolupráce.

Kvalitní vzdělání je hybnou silou
Značnou část energie věnujeme práci s dětmi a mládeží. 
Věříme, že kvalitní vzdělání je hybnou silou k posunutí 
mimo život v sociálně vyloučených lokalitách. S dětmi se 
snažíme pracovat již od předškolního věku a je-li to možné, 
provázíme je po celou dobu jejich vzdělávání. Provozujeme 
11 předškolních a 8 nízkoprahových klubů.

Pomáháme lidem z dluhových pastí
Snažíme se pomáhat lidem z dluhových pastí. Provozujeme 
help linku, naši dluhoví poradci jsou k dispozici na 57 adre-
sách v ČR. Každoročně vydáváme analýzy porovnávající 
poskytovatele spotřebitelských úvěrů. Jednáme s politiky 
o změnách systému a díky naší finanční sbírce SOS Milos-
tivé léto skončí exekuce za více než 100 milionů korun.

Napříč republikou pomáháme 
lidem v nouzi prostřednictvím 
help linky a online poradenství.

23 000
Za poslední kalendářní rok jsme 
pomohli v České republice více 
než třiadvaceti tisícům lidí, kteří 
se ocitli v tíživé životní situaci. 
Kromě přímé práce se zabýváme 
i analytickou činností, a to přede-
vším v oblasti dluhů a vzdělávání.

13
krajů v České republice,  
kde působíme.

59
míst v ČR, kde se na nás  
můžete obrátit.

10
krajů ČR, kde nově pomáháme 
ukrajinským uprchlíkům. V celé 
ČR pak pomáháme penězi ze 
sbírky SOS Ukrajina.

sociální práce
rodina / bydlení / práce / dluhy / volný čas

chudoba
nepříznivá rodinná situace / špatné bydlení / 

předlužení / sociopatologie

chybějící 
předškolní 

vzdělání

předškolní 
kluby doučování kariérní 

poradenství

neúspěch 
na základní 

škole
minimální 
vzdělání

nepokračování 
ve vzdělávání

nezaměstnanost 
dluhy

systémové 
změny

vzdělávání 
úředníků

vzdělávání 
pedagogů

Nejčastější problémy? 
Vzdělání, dluhy, práce, bydlení…



Díky tomu, že Lenka navště-
vovala náš předškolní klub, 
zvládla přestup do nultého roč-
níku základní školy bez větších 
obtíží. S dětmi se snažíme pra-
covat již od předškolního věku 
a je-li to možné, provázíme je 
po celou dobu jejich vzdělá-
vání. Pro nejmenší provozujeme 
11 předškolních klubů, starším 
nabízíme doučování či kariérní 
poradenství. V klubu se děti 
mimo jiné učí samostatnosti, 
ale i spolupráci a zodpověd-
nosti, aby měly snadnější start 
do života.
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Člověk v tísni působí na více než třech čtvrtinách škol 
v České republice. Pomáháme vytvořit ze škol místo, které 
rozvíjí nadání a individuální schopnosti dětí a které moder-
ními metodami učí děti orientovat se v současném světě. 
Chceme, aby generace dnešních dětí vzpomínaly na školu 
jako na příjemné místo plné poznání a respektu. A přejeme 
si, aby současná škola uměla z dětí vychovat aktivní, slušné 
a sebevědomé občany, kteří dokáží měnit naši společnost 
k lepšímu. Proto Člověk v tísni přináší do škol důležitá 
témata prostřednictvím dokumentárních filmů, diskusí 
s pamětníky a prožitkových aktivit, které atraktivní formou 
vtahují děti do tématu. 

Věnujeme se mediálnímu vzdělávání, lidským právům 
a globálním problémům, moderním československým 
dějinám, sociálním otázkám, rovným příležitostem ve vzdě-
lávání či stereotypům a předsudkům. Chceme, aby studenti 
rozuměli dopadům klimatické změny a nerezignovali na boj 
proti jejím nejhorším scénářům.

Pomáháme úspěšně vzdělávat všechny žáky
Osobnost učitele je pro žáky a studenty klíčová. Spolu-
vytváří prostředí, ve kterém děti zažívají své úspěchy 
i nezdary, formují své názory a připravují se do života. 
Mnoho žáků ale nedostane v pravý čas potřebnou podporu 
a zbytečně vypadávají z hlavního vzdělávacího proudu. 
Proto rozvíjíme kompetence pedagogů při práci se žáky 
se speciálními potřebami, školíme je v práci s emocemi, 
předsudky či jinakostí a pomáháme jim v dalším rozvoji. 
Pořádáme konferenci pro asistenty pedagoga, poskytujeme 
supervize a školení, nabízíme výukové materiály a online 
kurzy dostupné všem.

3 250
dobrovolníků doučovalo  
děti v ČR

51 000
absolventů vzdělávacích 
kurzů pro vyučující

110
škol zapojených do programu 
Světová škola

4 000
škol zaregistrovaných 
na portálu JSNS.cz

40 899
středoškoláků, kteří volili ve 
studentských volbách 2021

427 000
žáků účastnících se besed a pro-
mítání s pamětníky od roku 2005

24
ročníků mezinárodního festivalu 
dokumentárních filmů o lidských 
právech Jeden svět

Tvoříme lepší školu 
pro všechny

podporujeme 
asistenty 
pedagogů

pořádáme 
setkání se seniory 

a pamětníky

motivujeme 
a vychováváme 
aktivní občany

předáváme znalosti 
a dovednosti 

vyučujícím

doučujeme děti 
ze sociálně 

znevýhodněných rodin

otevíráme témata 
prostřednictvím 

dokumentárních filmů

Lepší školu chceme 
dopřát všem dětem

www.clovekvtisni.cz/varianty

www.svetovaskola.cz

www.jsns.cz

www.gratiastibi.cz

www.pribehybezpravi.cz

http://www.clovekvtisni.cz/varianty
http://www.svetovaskola.cz
http://www.jsns.cz
http://www.gratiastibi.cz
http://www.pribehybezpravi.cz


SLAVNOSTNÍ VYHLÁŠENÍ 
VÍTĚZŮ 11. ROČNÍKU 
KOMIKSOVÉ SOUTĚŽE 
BOHOUŠ A DÁŠA MĚNÍ SVĚT 
V DIVADLE X10 

Při tvorbě soutěžního komiksu 
mají žáci a studenti možnost se 
zamyslet nad palčivými spole-
čenskými a globálními tématy.

Inspirací pro soutěžní zadání se 
v roce 2021 staly Tváře klima-
tické změny, muralový projekt 
kreslířky a streetartové uměl-
kyně Toy_Box a Člověka v tísni.

V roce 2021 do soutěže dorazilo 
celkem 211 děl ve třech katego-
riích: 1. stupeň ZŠ, 2. stupeň ZŠ 
a SŠ. 50 nejlepších komiksů pak 
mohla veřejnost v prosinci vidět 
na výstavě v Centru Langhans.
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Působení v ČR Liberecký kraj

Plzeňský kraj

Jihočeský kraj Kraj Vysočina

Jihomoravský kraj

Olomoucký kraj

Moravskoslezský kraj

Zlínský kraj

Středočeský kraj

Královéhradecký kraj

Pardubický kraj

Liberec

Plzeň

Český Krumlov, České 
Budějovice, Tábor Třebíč

Znojmo, Brno, 
Boskovice

Olomouc

Ostrava, Opava, Třinec

Uherské Hradiště, 
Rožnov pod Radhoštěm

Řevnice

Police nad Metují, 
Polička, Hradec Králové

Pardubice, Polička

184

184

288 208

434

218

406

247

517

225

232

6

Ústecký kraj

Ústí nad Labem, 
Děčín

271

5

Karlovarský kraj

Karlovy Vary

101

5

11

Praha

Praha

662

2

3 1

2

6

3

2

11

2

Vzdělávání 
počet zapojených škol

Festival Jeden svět 
místa konání

Sociální práce 
počet kontaktních míst

Pomáháme ukrajinským 
uprchlíkům  
po celé ČR

stav k 5/2022



Centrum pro lidská práva a demokracii podporuje osoby, 
které jsou pronásledovány za to, že se zasazují o ochranu 
lidských práv. Náš první lidskoprávní program funguje již od 
roku 1997. První zemí, kde jsme začali na poli lidských práv 
pomáhat, byla Kuba. V současnosti podporujeme jednot-
livce i celé organizace již v 18 zemích a regionech světa: 
od Latinské Ameriky přes severní Afriku, východní Evropu, 
Střední Asii až po Vietnam. 

Pomáháme jak v zemích se silně autoritářskými režimy, 
kde jsou základní lidská práva tvrdě potlačována a občan-
ská společnost je více či méně paralyzovaná, tak i v zemích, 
které procházejí transformací a kde česká zkušenost může 
být pro rodící se občanskou společnost inspirací. Forma 
naší podpory se liší podle míry svobody – či spíše nesvobody 
– jednotlivých zemí.

Naše klienty podporujeme materiálně, finančně, právně 
i profesně. Zastáváme se perzekvovaných, relokujeme 
osoby v nebezpečí do bezpečných zemí, financujeme práv-
níky, psychology či terapeuty, kteří postiženým i jejich rodi-
nám pomáhají. Naše pomoc se týká například nezávislých 
novinářů, právníků a pracovníků neziskových organizací. 
Snažíme se i o systémové změny. Pravidelně navštěvujeme 
důležité instituce, naše odborné analýzy prezentujeme na 
mezinárodních konferencích, scházíme se s významnými 
domácími i světovými politiky a osobnostmi. Každoročně 
také udělujeme lidskoprávní cenu Homo Homini osob-
nostem, které se o prosazování lidských práv významně 
zasloužily, a v Bruselu organizujeme lidskoprávní festival 
dokumentárních filmů Jeden svět.

Pomáháme těm, kteří 
bojují za lidská práva

1 100
Při založení Lidskoprávní sekce 
jsme ročně poskytovali  přímou 
pomoc méně než 100 osobám. 
Dnes pomáháme každý rok 
620 až 1 100 aktivistům.

1 500
Festival dokumentárních filmů 
o lidských právech Jeden svět se 
kromě ČR koná i v Bruselu, kde je 
v posledních 5 letech průměrná 
návštěvnost více než 1 500 lidí.

právní pomoc

neodkladná 
lékařská péče

psychologická pomoc

materiální pomoc

advokační činnost

relokace

podpora občanské 
společnosti

obhájcům lidských práv pod 
neustálým psychickým tlakem

mikrogranty a školení 
pro novináře, neziskovky 

či právníky

těm, kteří kvůli své občanské 
angažovanosti přišli o práci či se 
ocitli ve vězení, a jejich rodinám

aby se o porušování lidských práv 
ve světě dozvěděly i mezinárodní 

instituce a veřejnost

přemístění osob v ohrožení 
do bezpečí

Pomáháme právníkům, nezávislým 
novinářům, blogerům, studentům 
a aktivistům, kterým není lhostejný 
osud jejich země, věří v základní lid-
ské hodnoty a jsou za to ve své zemi 
perzekvováni.

Podporujeme lidská 
práva a demokracii

politicky perzekvovaným 
a vězněným

pro politické vězně, 
kterým je upírána



PODNĚSTŘÍ: PŘÍBĚH SLEČNY, 
KTERÉ ZMĚNILA ŽIVOT  
JEDNA KNIHA

Do svých 22 let žila Larisa Calic 
normální život. Sice v sepa-
ratistickém Podněstří, ale 
se zcela běžnými problémy. 
Potom jí kamarád, který naru-
koval do podněsterské armády, 
vyprávěl o strašných podmín-
kách, které v armádě panují. 
Larisa vyzpovídala 11 dalších 
rekrutů a rozhodla se o tom 
napsat, když knížka s podporou 
Člověka v tísni vyšla, její život 
se změnil k nepoznání.

Tato kniha dala důvod pod-
něsterské státní bezpečnosti, 
aby se o Larisu začala zajímat. 
Dostala předvolání k výsle-
chu, které dlouho ignorovala. 
V únoru roku 2020 ale u jejího 
bydliště v moldavském Kiši-
něvu, kam přesídlila, opako-
vaně viděla auto s podněst-
erskou značkou. Pochopila, 
že to může být nebezpečné 
a rozhodla se uchýlit se do bez-
pečí. S pomocí Člověka v tísni 
odjela z Moldavska do bezpeč-
nější země, kde pobývá dodnes. 
Své lidskoprávní aktivity ale 
rozvíjí i nadále.
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Pomáháme lidem v nouzi, a to jak ve válečných krizích 
nebo v oblastech zasažených přírodními katastrofami, tak 
i v místech, kde se lidé bez podpory jen těžko dostanou ze 
začarovaného kruhu chudoby. Pomoc nevinným obětem 
zahraničních ozbrojených konfliktů stála v 90. letech 20. sto-
letí na samotném počátku existence Člověka v tísni.

Humanitární pomoc je rychlá intervence s cílem zachrá-
nit lidské životy, zmírnit útrapy a pomoci obětem katastrof 
opět se postavit na vlastní nohy. Pokud někde na světě udeří 
zemětřesení, tajfun či povodně, snažíme se na situaci co 
nejrychleji a nejúčinněji reagovat. Díky podpoře dárců a spo-
lupráci s našimi partnery jsme schopni doručit potřebný 
materiál a koordinovat humanitární pomoc již v prvním 
týdnu po katastrofě.

Aby se lidé mohli postavit na vlastní nohy
V oblastech postižených válečným konfliktem, jako je napří-
klad stále trvající válka v Sýrii či na Ukrajině, rozdáváme 
nejen jídlo a potravinové lístky, ale snažíme se i o dlouhodo-
bější formu pomoci. Podporujeme proto lokální trhy a země-
dělskou produkci, zapojujeme obyvatele do placených 
veřejných prací a spolupracujeme s místní samosprávou při 
zajišťování dodávek pitné vody či svozu odpadů. Zajišťujeme 
také provoz škol a pomáháme dětem vyrovnat se s váleč-
nými traumaty.

ALLIANCE2015

Člověk v tísni je spolu s organiza-
cemi Welthungerhilfe z Německa, 
Concern Worldwide z Irska, 
HELVETAS ze Švýcarska, Hivos 
z Nizozemska, ACTED z Francie, 
Ayuda en Accion ze Španělska 
a Cesvi z Itálie součástí strategi-
ckého partnerství Alliance2015. 
Jeho členové dohromady pracují 
v 90 zemích a jejich celkový roční 
obrat je přibližně 1 000 000 000 €.

78 %
nákladů Člověka v tísni před-
stavují výdaje na humanitární 
pomoc a rozvojovou spolupráci 
v zahraničí

Za 30 let jsme pomáhali a pomá-
háme například při válečných 
konfliktech v bývalé Jugoslávii, 
v Sýrii nebo na Ukrajině. Napravo-
vali jsme následky zemětřesení 
v Nepálu či v Pákistánu, po tajfunu 
na Filipínách nebo na Srí Lance, 
ale i po povodních a tornádu doma 
v České republice.

Pomáháme 
obětem katastrof

33,25 % 
rozvojová 
spolupráce

44,65 % 
humanitární 
pomoc

22,10 % 
ostatní

415 282
měsíčních dávek 

rozdaných v potravinové 
pomoci

419 507
potravinových 

poukázek 
jsme rozdali

70 857
lidí dostalo 

psychosociální 
podporu

993 105
osob získalo lepší 

přístup k pitné vodě 
a sanitaci

6 880
lidí získalo 

zaměstnání

46 280
osob získalo přístup 

ke zdravotní péči 
a léčbě podvýživy

285 174
lidem jsme zajistili 

přístup k pitné vodě

50 733
dětem jsme zajistili 
přístup ke vzdělání

46 782
lidí dostalo přístřeší 

nebo materiální 
podporu

26 302
grantů jsme přidělili 
na podporu bydlení 

a živností

uskutečněná pomoc za rok 2020

Pomoc za jediný rok

přírodní 
katastrofy

válečné 
konflikty



UKRAJINA

Ostřelování, nedostatek pitné 
vody a výpadky elektrického 
proudu – to byla osm let kaž-
dodenní realita lidí na východě 
Ukrajiny ještě před ruskou 
invazí 24. února 2022. Čtyři roky 
netekla lidem v obcích na linii 
dotyku z kohoutků žádná voda. 
Začali jsme do obcí dovážet pit-
nou vodu a pracovat na obnově 
vodovodního potrubí. Tato 
činnost musela být v důsledku 
intenzivních bojů přerušena 
a bylo potřeba se okamžitě při-
způsobit novým akutním potře-
bám na celém území.

Za první dva měsíce od počátku 
invaze jsme obětem války zajis-
tili díky sbírce SOS Ukrajina 
pomoc v hodnotě 351 milionů 
korun. Tato sbírka se stala nej-
úspěšnější sbírkou v Česku, po 
dvou měsících se na jejím kontě 
sešlo 1,7 miliardy korun. Fo
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Rozvojová spolupráce je snaha pomoci lidem v jejich úsilí 
vymanit se z chudoby a dále se rozvíjet. Na humanitární 
aktivity proto často navazujeme rozvojovými projekty, aby-
chom pomohli předcházet budoucím krizím a zmírnili jejich 
negativní dopady. Zabýváme se tedy i dlouhodobějšími pro-
blémy, jako je nedostupnost kvalitního vzdělání, zdravotní 
péče, chudoba nebo degradace životního prostředí. Řešení 
hledáme spolu s místními lidmi, partnerskými organizacemi 
a státní správou tak, aby vše fungovalo bez naší dlouhodobé 
přítomnosti.

V několika zemích jsme se zaměřili na problém pod-
výživy, která negativně ovlivňuje nejen dětství, ale celý 
budoucí život člověka. Další prioritou je posilování odolnosti 
lidí tak, aby se sami dokázali lépe vypořádat s nemocemi, 
s dopady ozbrojených konfliktů i přírodních katastrof. 
Věnujeme se také stále ožehavějšímu problému městské 
chudoby a podpoře základního i odborného vzdělávání.

Spolupráce s místními komunitami je klíčová
Při rozvojové spolupráci je nesmírně důležité zapojit do 
našich aktivit místní obyvatele, aby naše práce přinesla 
reálné změny. V zemích, kde pomáháme, proto usilujeme 
o lepší fungování veřejného sektoru a podporujeme 
občanskou společnost, aby dokázala se svými zastupiteli 
účinněji komunikovat a hájit svá práva. Snažíme se, aby 
z nových technologií a investic profitovali i chudí, ať už se 
jedná o farmáře v Kambodži, sadaře v Gruzii, nebo pastevce 
v Mongolsku.

21
stálých zahraničních misí

93
partnerských organizací 
a institucí

163
projektů humanitární  
a rozvojové sekce

1 873
zaměstnanců humanitární  
a rozvojové sekce

Zlepšujeme životy těm 
nejpotřebnějším

8 : 100
na 8 zahraničních pracovníků 
a pracovnic celkově připadá 
100 místních zaměstnanců

90 %
našich kolegů jsou místní zaměst-
nanci, kteří řídí jednotlivé pro-
jekty a zároveň zastávají střední 
(a stále častěji i vysoké) manažer-
ské pozice ve finanční, administ-
rativní a logistické sekci.

Pomáháme lidem 
být odolnější

opatření proti erozi, 

zalesňování

ekologicky šetrné zem
ědělské 

postupy, hospodaření 

s přírodním
i zdroji

mapování rizik, analýza 

zranitelnosti a schopností, 

omezení rizika katastrof

diverzifikace příjmů 

a zdrojů obživy

záchranné sítě uvnitř komunit 
(systémy pojištění farmářů, 

svépomocné skupiny)

ochrana majetku a zdrojů 

obživy, očkování

přístup ke  

zdravotní péči

lepší p
řístup k vodě 

a hygieně, h
ygienická 

osvěta
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přírodní 
katastrofy

nemoci 
a podvýživa

válečný 
konflikt

poškození životního 
prostředí



KAMBODŽA

Záplavy jsou v Kambodži každo-
roční hrozbou a donedávna lidé 
žili v záplavových oblastech bez 
varování před blížící se velkou 
vodou. Člověk v tísni zde proto 
vytvořil systém včasného varo-
vání EWS 1294 pro ty, kteří jsou 
ničivými povodněmi ohroženi. 
Tento systém pomocí zprávy 
zaslané na mobilní telefon 
varuje před blížící se katastro-
fou dříve, než udeří, takže regis-
trovaní uživatelé mají dostatek 
času zabezpečit majetek a eva-
kuovat se do bezpečí.

Systém nyní využívá v celé Kam-
bodži více než 120 tisíc lidí.
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Zahraniční působení

Angola

Mali
Jemen

Rumunsko
Gruzie

Bosna 
a Hercegovina

Etiopie

DR Kongo

Irák

Arménie

Egypt

Vietnam

Libye

Ázerbájdžán

Střední 
Asie

Bělorusko

Moldavsko

Afghánistán

Myanmar

Kuba

Honduras

VenezuelaNikaragua

Ekvádor

Zambie

Ukrajina

Mongolsko

Kosovo

Sýrie

Libanon

Nepál

Kambodža

Filipíny

Rozvojová spolupráce

Humanitární pomoc

Lidská práva

stav k 5/2022



Naše pomoc v číslech

70
zemí světa, kde jsme pomáhali

3 300 000
příjemců naší pomoci ročně

51 000
absolventů vzdělávacích kurzů 
pro vyučující

4 177
zapojených škol do našich  
vzdělávacích programů

427 000
žáků účastnících se besed  
a promítání s pamětníky  
od roku 2005

1 699 384
prodaných lístků za 24 ročníků 
festivalu Jeden svět

3 250
dobrovolníků doučovalo děti v ČR

860
obránců lidských práv, kterým 
pomůžeme za jediný rok

2 656
zdrojů pitné vody

993 105
osob získalo za rok 2020  
lepší přístup k pitné vodě 
a sanitaci

2 669
zaměstnanců pro nás pracuje  
v roce 2022

469 340 000
korun využito na pomoc 
po povodních v ČR

7 300
obyvatel podpořeno po tornádu  
na Moravě

46 280
osob získalo přístup ke zdravotní 
péči a léčbě podvýživy

2 801 734 000
korun činil náš obrat za rok 2021

794
zdrojových projektů  
administrujeme ročně

21 124 124 000
korun využito v projektech  
od roku 1995

Jak hospodaříme

Humanitární pomoc a obnova 
44,39 %

Rozvojová spolupráce 
33,06 %

Lidská práva 
3,14 %

Vzdělávání a osvěta 
3,16 %

Sociální práce a poradenství 
5,16 %

Ostatní 
11,09 %

náklady a výnosy z posledních tří auditovaných ročníků

náklady

výnosy
Zahraniční státní rozpočty 
42,14 %

Příjmy EU – Evropská komise 
a delegace EU 
23,33 %

Státní rozpočet ČR 
7,06 %

Agentury OSN a ostatní 
mezivládní organizace 
8,00 %

Vlastní výnosy 
4,55 %

Dary 
6,44 %

Místní rozpočty ČR 
2,89 %

Operační programy EU 
3,03 %

Nadace a nevládní organizace 
2,56 %



30 let pomoci

SOS Sarajevo: Největší 
humanitární operace 
z postkomunistických zemí 
na pomoc obyvatelům Bosny 
a Hercegoviny. Humanitární 
konvoje s potravinami 
a hygienickými potřebami 
směřují do obléhaných míst, 
sarajevské nemocnice dostávají 
tři letecké zásilky léků.

Poprvé je udělena cena 
Homo Homini za významný 
osobní přínos k obhajobě 
lidských práv a prosazování 
demokratických principů. 
Jejími laureáty se stali Sergei 
Kovalev, Ales Bjaljacki, 
Nataša Kandićová a další 
osobnosti hájící lidská práva.

Na popud Jaromíra Štětiny je 
v Lidových novinách založen 
novinářsko-humanitární tým 
 Epicentrum, který vyhlašuje 
sbírku SOS Náhorní Karabach.

Pracovníci nadace pomáhají 
odklízet následky rozsáhlých 
povodní na Moravě. Zajišťují 
v postižených oblastech 
dodávky jídla, pitné vody, 
hygienických potřeb, 
koordinaci dobrovolníků, 
čištění studní, vysoušení 
domů apod.

1997

1993

1992

1994

Vzniká Běloruské centrum 
poskytující objektivní 
a nezávislé informace 
o Lukašenkově diktatuře 
a monitorující porušování 
lidských práv.

Vzniká Projekt terénní sociální 
práce, předchůdce dnešních 
Programů sociální integrace. 
Jeho cílem je zvýšení sociální 
kompetence u různých skupin 
obyvatel vyloučených na okraj 
společnosti.

Otevírá se stálá humanitární 
mise v Afghánistánu, začíná 
dodávkami potravinové pomoci, 
opravami a znovuotevřením 
škol a pomocí uprchlíkům při 
návratu do domovů.

1999

2002

2000

1998

Druhá válka v Čečensku. 
Člověk v tísni byl první 
humanitární organizací, 
která do Čečenska projela 
samostatně s větším 
nákladem jídla ještě v době 
intenzivních bojů. Posléze 
se stal největším výkon-
ným partnerem Světového 
potravinového programu 
OSN a UNHCR.



Začínáme pomáhat obětem 
konfliktu v Sýrii. V roce 2016 
svěřila vláda Velké Británie 
Člověku v tísni vedení 
konsorcia humanitárních 
organizací pomáhajících 
v Sýrii. Organizace tak bude 
několik dalších let řídit svůj 
největší humanitární projekt 
v objemu 30 milionů liber.

Koncem roku 2004 zasáhla 
Srí Lanku vlna tsunami, 
způsobená zemětřesením 
v Indickém oceánu. Celkový 
počet obětí se odhaduje na 
čtvrt milionu. Ihned po kata-
strofě začali naši pracovníci 
distribuovat základní pomoc 
a díky obrovské solidaritě lidí 
v České republice se na sbír-
kovém kontě SOS Srí Lanka 
sešlo 130 milionů.

V dubnu poprvé probíhá 
vzdělávací projekt Studentské 
volby, ve kterém si mladí lidé 
vyzkouší hlasování nanečisto 
a seznámí se se základními 
demokratickými institucemi. 
Zapojilo se 135 středních škol 
a studenti odevzdali 20 233 
platných hlasovacích lístků.

Návštěvnost festivalu 
Jeden svět, který od svého 
vzniku v roce 1999 přináší 
českému publiku dokumentární 
filmy o lidských právech z celého 
světa, poprvé překonala hranici 
100 tisíc diváků a divaček.

2008

2010

2012

2005
Humanitární misi na Ukrajině 
s cílem pomáhat civilistům 
na obou stranách konfliktu 
jsme po letech podpory 
občanské společnosti otevřeli 
již v roce 2014. Ruská invaze 
v únoru 2022 vyvolala v lidech 
nebývalou vlnu solidarity. 
Sbírka SOS Ukrajina se stala 
nejúspěšnější sbírkou v českých 
dějinách – do května 2022 
se vybralo 1,7 miliardy korun.

Člověk v tísni vysílá první 
týmy na tajfunem zasažené 
ostrovy na Filipínách, 
v nejvýchodnější části 
země vzniká nová humani-
tární mise.

Pomáháme v Nepálu, 
který je zasažen ničivým 
zemětřesením.

Bezprostředně po tornádu, které 
zasáhlo jižní Moravu, jsme díky 
sbírce SOS Morava distribuovali 
stavební materiál na opravy 
zničených domů a postiženým 
obcím i jednotlivým rodinám 
jsme poskytli okamžitou finanční 
pomoc. Později jsme se podíleli 
na obnově zahrad či drobného 
podnikání.

2013

2015

2022

2021



V suchem sužované Etiopii 
nemá mnoho lidí přístup k pitné 
vodě. Proto v zemi opravujeme 
studny, pomáháme vybudovat 
nové vodní zdroje, a tím zlepšit 
hygienu i snížit riziko nemocí 
přenášených vodou. S tím nám 
pomáhají i dárci, kteří v charita-
tivním e-shopu Skutečný dárek 
koupili kohoutek nebo pumpu 
na vodu.
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Podpořte nás Proč se členové Klubu přátel 
rozhodli pomáhat?

Vstupte do Klubu přátel 
Člověka v tísni
Dary členů Klubu přátel nám umožňují 
co nejrychleji pomoci obětem přírodních 
katastrof a válek a podporovat lidi trpící 
v nedemokratických režimech. Členové 
na oplátku získávají unikátní informace 
a pozvánky.
www.klubpratel.cz

Pořiďte si Skutečný dárek
V našem dobročinném e-shopu jsou 
tradičně nejoblíbenější zvířecí dárky. Kromě 
koz nebo kuřat ale můžete pořídit řadu dal-
ších užitečných věcí – od kanystrů na vodu 
přes záchody po sešity a tabule do škol.
www.skutecnydarek.cz

Pomozte dětem doma
Nepomáháme jenom v zahraničí, 
ale i doma. Doučujeme děti ze sociálně 
ohrožených rodin. Působíme na téměř 
třech čtvrtinách ZŠ a SŠ v České republice. 
Učíme učitele pracovat s nadanými  
i hendikepovanými dětmi.
www.lepsiskolaprovsechny.cz

E-mail: dary@clovekvtisni.cz

Tel.: 734 428 384

Hlavní dárcovský účet: 
76327632/0300

Rádi Vám vystavíme potvrzení 
o daru a budeme Vás informovat 
o využití Vašich příspěvků.

Kontakty pro dárce

Přidejte svůj příběh na www.klubpratel.cz

Zapojte svoji firmu
Proč? Protože se postavíte za něco, co 
má smysl a ukážete svým zaměstnancům, 
partnerům, klientům, že nejste lhostejní. 
Protože jsme důvěryhodná a respektovaná 
organizace, se kterou se vyplatí propojit 
Vaši značku.
www.clovekvtisni.cz/darujte

Přidejte se do našeho týmu
V průběhu celého roku hledáme schopné 
lidi jak pro naše aktivity v Česku,  
tak i na zahraniční mise.
www.clovekvtisni.cz/kariera

Vážím si práce Člověka 
v tísni, je stále více potřebná 
a je mi sympatické, že vše 
je promyšlené a také 
transparentní. A tak když 
nemohu pomoci jinak 
než drobným příspěvkem, 
tak jsem za to rád, protože lidé 
si mají pomáhat.
A. P.

Podporujeme Člověka v tísni, 
protože máme doma teplou 
vodu. Protože můžeme jíst, 
na co si vzpomeneme. Protože 
můžeme bezpečně chodit 
po ulici. A hlavně protože 
Člověk v tísni je odvážná 
profesionální organizace, 
která vytrvale pracuje na 
tom, aby se podobně mohli 
mít i lidé, kteří takové štěstí 
nemají.
P. M.

Není mi jedno, že někteří lidé 
trpí nedostatkem základních 
potřeb. Soucítím s rodinami 
prchajícími před válkou…
K.

Mimo jiné i díky Člověku 
v tísni jsem si uvědomila, 
jak dobrý život vedu. Mám 
domov, práci, přátele i rodinu 
v bezpečí. Zdravotní péči, 
víc služeb a věcí, než potřebuji. 
Přála bych si to i pro všechny 
ostatní.
M.

Pomáhat nebolí. Naopak, 
dobré skutky dělají radost 
oběma stranám.
P. S.

http://www.klubpratel.cz
http://www.skutecnydarek.cz
http://www.lepsiskolaprovsechny.cz
mailto:dary%40clovekvtisni.cz?subject=
http://www.clovekvtisni.cz/darujte
http://www.clovekvtisni.cz/darujte
http://www.klubpratel.cz
http://www.clovekvtisni.cz/darujte
http://www.clovekvtisni.cz/kariera


Člověk v tísni, o. p. s.
Šafaříkova 635/24
120 00 Praha 2
e-mail: mail@clovekvtisni.cz
IČ: 25755277
DIČ: CZ25755277

www.clovekvtisni.cz
facebook.com/clovekvtisni
twitter.com/clovekvtisni
instagram.com/clovek_v_tisni
linkedin.com/company/people-in-need

Foto – titulní strana: Jan Mrkvička, Etiopie
Foto – 30 let pomoci: Michal Przedlacki, Lukáš 
Bíba, Petr Štefan, Tereza Hronová, Ray Baseley 
a archiv ČvT

Fo
to

: O
nd

ře
j D

em
l

Váleční uprchlíci z Ukrajiny  
na slovenském hraničním  
přechodu Vyšné Nemecké, 
6. 3. 2022.

mailto:mail%40clovekvtisni.cz?subject=
http://www.clovekvtisni.cz
http://facebook.com/clovekvtisni
http://twitter.com/clovekvtisni
https://www.instagram.com/clovek_v_tisni/
https://www.linkedin.com/company/people-in-need/
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Věříte, že pomáhat druhým má smysl?
Podpořte nás!

clovekvtisni.cz/klub

http://clovekvtisni.cz/klub
http://clovekvtisni.cz/klub
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