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a rozvojová pomoc

Lidská
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 vrátit se co nejrychleji
k normálnímu životu.

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

Kromě tradiční pomoci
jsme v roce 2021 řešili
nečekané výzvy –
převrat v Afghánistánu
nebo tornádo na jižní
Moravě. Jak bude naše
humanitární pomoc
vypadat, rozhodujeme
vždy po pečlivé konzultaci
s místními obyvateli.

Pomáháme a podporujeme
aktivity organizací a lidí,
kteří jsou pronásledováni
kvůli obhajobě lidských
práv a svobod. Rovněž
se snažíme o systémové
změny na mezinárodní
úrovni, aby podpora lidských
práv byla co nejefektivnější
a nejudržitelnější.

Naší vizí je škola otevřená všem dětem,
která je vede k respektu a odpovědnosti. Prostřednictvím kurzů, filmů
a diskusí jim přinášíme témata, jako jsou
lidská práva, moderní československé
dějiny, mediální vzdělávání, aktivní
občanství nebo klimatická změna.
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 osobám
se dlouhodobě věnujeme také
analytické činnosti, především
v oblasti dluhů.

Z online světa jsme se opět
vraceli do živého kontaktu
s učiteli a žáky na seminářích.
Podporovali jsme posilování
mediální gramotnosti.
Tématem festivalu Jeden
svět – s mottem „Vypadáváš“
– byl přechod mnoha
aktivit do online prostředí
a důsledky, které to přináší.

Potřebným rodinám
distribuujeme potravinovou
pomoc. Dětem jsme
pomáhali zajistit techniku
k distanční výuce, dál jsme
doučovali i online.
Na 57 místech ve 13 krajích
ČR jsme radili, jak na dluhy.
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Dámy a pánové, vážení partneři,
milí příznivci a dárci,

úvodní slovo ředitele / Ukrajina 2022

tým, který byl základem vzniku a existence Člověka v tísni, začal pomáhat před
třiceti lety. Spontánně, aktivisticky, dobrovolně, poněkud chaoticky a s jistou mírou
romantických představ o sobě i světě. Přesto nepochybně s obrovskou upřímností,
energií a překvapivě od samého začátku s několika charakteristikami, které jsou živé
dodnes. Přirozený respekt k těm, kterým chceme pomáhat, a se kterými společně
pracujeme, vědomí pokory, které by mělo k pomoci patřit, šlo ruku v ruce se
sebevědomím vyrostlým na vědomí, že děláme správnou věc a s odvahou, možná
až nezodpovědností, díky které jsme se vrhli do válečných konfliktů v regionu jako
by to byla samozřejmost.
Věřím, že tyto hodnoty zůstaly mezi námi živé, ačkoli nás není jen pár jako kdysi,
ale přes dva tisíce a pracujeme v desítkách zemí pro statisíce a miliony lidí. Přibyla
profesionalita, expertiza, provázanost, schopnost vidět věci a témata dlouhodobě
v času a holisticky ve společnostech a oblastech.
Netypickou kombinaci masivní práce doma, především v sociální oblasti
a vzdělávání, podpory lidských práv a občanské společnosti spolu s dynamickou
humanitární pomocí v krizových oblastech i dlouhodobým rozvojovým působením,
spoluprací s našimi partnery v zemích, kde působíme, doplňují systémové a „policy“
ambice. Překládáme naše kumulované zkušenosti a znalost problémů do návrhů
tak, abychom přispěli k řešení příčin a důvodů a nebyli jen tím, kdo pomáhá zvládat
následky. To nám přináší často velmi pestrou a složitou debatu uvnitř a zároveň
obohacení a schopnost nahlížet problémy z různých pohledů.
Rok 2021 byl plný změn, ale to se koneckonců stává novou normou. Věnujte prosím
chvíli času zprávě o tom, jak pracujeme, čeho se snažíme dosáhnout a jak se nám
to daří či nikoli. Na následující stránce najdete výjimečně i základní informaci o naší
aktuálně největší operaci, a to o pomoci na Ukrajině. Brutální invaze ruské armády
do v podstatě sousední země přinesla zároveň obrovskou solidaritu veřejnosti
a díky sbírce SOS Ukrajina i masivní podpoře institucionálních donorů aktivně
pomáháme ve velké části Ukrajiny i uprchlíkům v Česku.
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Děkuji všem, kteří nás podporují a zároveň s respektem a s radostí děkuji
za společnou práci svým kolegyním a kolegům v Člověku v tísni.
S úctou
Šimon Pánek
ředitel společnosti Člověk v tísni
P. S. Máme radost z nového loga, které jsme uvedli ke 30. výročí naší práce.
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Jak jsme pomohli na Ukrajině
i uprchlíkům v Česku
od začátku invaze v roce 2022?
(Data k červnu 2022)

Pomáháme vybavovat
kolektivní centra pro vnitřní
uprchlíky.
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Spolu s naší partnerskou
organizací Človek v ohrození
pomáháme lidem na
hranici.

lidská práva
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kde pomáháme
přímá pomoc perzekvovaným
podpora občanské společnosti
advokační aktivity na podporu lidských práv

vzdělávání a osvěta
úvodní slova / důležitá témata
vzdělávací program Varianty
vzdělávací program JSNS
filmový festival Jeden svět

Přímo na Ukrajině
pracuje více než
189 zaměstnanců
Člověka v tísni.

slovensko-ukrajinské

působení v České republice v roce 2021

3

Vyslali jsme 15 vlaků s humanitární
pomocí. Obětem války na Ukrajině jsme
za první dva měsíce zajistili pomoc
v hodnotě 428 milionů korun.

90 pomáhajících

Provozujeme ukrajinskou
help linku, kde jsou
k dispozici ve všední dny
od 9 až do 22 hodin
poradci hovořící
ukrajinsky i česky.

organizací v Česku
jsme podpořili částkou
48 milionů korun
v oblastech, které sami
nepokrýváme.

5

V Rumunsku a Moldavsku
podporujeme
desítky organizací
občanské společnosti,
které pomáhají
ukrajinským uprchlíkům.

Ukrajina

140 ukrajinských

nevládních organizací
jsme podpořili
celkem 200 granty.

6

Ukrajina

V květnu jsme v Doněcké
a Luhanské oblasti
a v oblasti Záporoží
zásobili vodou
18 500 lidí. Jen
v oblasti Mykolajivu jsme
rozdistribuovali vodu pro
11 000 osob.
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Moldavsko
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Kosovo

Střední Asie

Mongolsko

Ázerbájdžán
Nepál

Severní Makedonie

Myanmar
Afghánistán

Kuba

Libye
Mali

Honduras

Irák

Egypt

Venezuela

Filipíny
Sýrie

Demokratická
republika Kongo

Nikaragua

Libanon

Ekvádor
Etiopie

Lidská práva
Arménie, Ázerbájdžán, Bělorusko, Egypt,
Ekvádor, Gruzie, Honduras, Kuba, Libye,
Moldavsko, Nikaragua, Střední Asie, Ukrajina,
Venezuela, Vietnam

Vietnam

Zambie

Angola

Rozvojová spolupráce
Angola, Arménie, Bosna a Hercegovina, Etiopie,
Filipíny, Gruzie, Kambodža, Kosovo, Mali,
Moldavsko, Mongolsko, Myanmar, Nepál, Rumunsko,
Severní Makedonie, Srbsko, Ukrajina, Zambie

Humanitární pomoc
Afghánistán, Angola, Arménie, Bosna a Hercegovina,
Demokratická republika Kongo, Etiopie, Irák, Kosovo,
Libanon, Mali, Moldavsko, Mongolsko, Myanmar, Nepál,
Rumunsko, Sýrie, Ukrajina, Zambie
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Zahraniční působení v roce 2021

Kambodža
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Člověk v tísni nadále pomáhal v severních regionech
Sýrie nejen dětem ve školním věku. Foto: archiv ČvT
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humanitární
a rozvojová
pomoc
303 539 lidem jsme poskytli
lepší přístup ke zdravotní péči a výživě
včetně prevence onemocnění covid-19.
Potravinovou pomoc jsme poskytli
117 149 lidem.

702 704 lidem jsme zajistili lepší
přístup k vodě, hygieně a sanitaci.
Zajistili jsme bezpečnější přístup ke
vzdělání pro 59 554 dětí.

Podpořili jsme
více než 4 250 269 lidí
ve 23 zemích světa.

2021

Naše Naše
zaměstnankyně
zaměstnankyně
a zaměstnanci
a zaměstnanci

v obrazech a číslech

Výroční zpráva Člověka v tísni
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další rok s covidem
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Do roku 2021 jsme vstoupili připraveni na to, že naši práci bude dál komplikovat
pandemie covidu−19, kvůli které zároveň bude přibývat lidí, jež se nedokáží
vlastními silami vyrovnat s dopady krize a budou potřebovat podporu.
K tomu jsme s sebou do nového roku přenesli závazek pomáhat utečencům
z Náhorního Karabachu, kde se po letech rozhořela válka. V Arménii jsme
se díky mnohaleté přítomnosti rychle stali největší pomáhající humanitární
organizací. Také jsme věděli, že v Sýrii se naše práce přehoupne do desátého
roku trvání války, bohužel bez naděje na její konec.
Nevěděli jsme ale, že v Myanmaru, který dělal pomalé krůčky k lepší
budoucnosti, dojde k vojenskému puči a země se vrátí do temného období
vlády vojenské chunty, represí, vraždění civilistů a s tím vznikne i závažná
humanitární krize.
Nevěděli jsme, že v Etiopii se rozhoří několik konfliktů včetně války v Tigraji,
v důsledku které tamní obyvatelé přijdou o většinu zdrojů k živobytí.
Nevěděli jsme, že budeme muset evakuovat zahraniční pracovníky
z Afghánistánu, kde se nečekaně rychle ujme vlády hnutí Tálibán, abychom
se do země za pár měsíců vrátili, zapomněli na všechny rozvojové projekty
a začali pomáhat lidem bez příjmů neschopných uživit své rodiny.
Nevěděli jsme, že několik vesnic na Moravě srovná se zemí tornádo a my
budeme muset zkušenosti ze zahraničí – z míst, kde došlo k totální destrukci –
uplatnit v kraji, který jsme znali díky jeho pohostinnosti a dobrému vínu.
Výčet by mohl pokračovat dalšími většími i menšími katastrofami a krizemi,
způsobenými klimatickou změnou nebo jen lidskou hloupostí.
Při pohledu zpět si člověk říká, jak jsme to všechno zvládli. Ale zvládli.
V okamžiku, kdy vznikl tento text, víme, že v dalším roce nepřišel zasloužený
odpočinek, ale další válka, tentokrát v našem sousedství a v rozměru v poslední
dekádě nevídaném. Bohužel, jedinou odpovědí na zhoršující se situaci ve světě
je pro nás více práce. Proto jsme oproti roku 2020 narostli o třicet procent, náš
tým se rozšířil o další skvělé kolegyně a kolegy, takže je nás na 1 800. A právě
těm všem, díky kterým jsme loni pomohli více než čtyřem milionům lidí, patří
respekt a poděkování.
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72 milionů

korun byla výše
okamžité materiální
pomoci na pořízení
plachet, střešních
latí, OSB desek
a koleček.

Humanitární
pomoc
v České
republice
24. června 2021
se jižní Moravou
prohnalo ničivé
tornádo, v Česku
dosud téměř
neznámý projev
extrémního počasí.
Zůstalo po něm šest
mrtvých, desítky
zraněných, stovky
zdemolovaných
domů a více než
1 000 poškozených
střech.
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SOS Morava – tornádo
na Břeclavsku a Hodonínsku
Bezprostředně po tornádu se v České
republice vzedmula bezprecedentní vlna
solidarity. Naše veřejná sbírka SOS Morava přinesla neuvěřitelných 168 milionů
Kč a dalších 17‚5 mil. Kč jsme zajistili od
našich institucionálních dárců. Po úvodní
koordinaci s krizovým štábem, obcemi
a nevládními organizacemi a společném
mapování potřeb jsme začali dovážet
stavební materiál na zakrytí zničených
střech a vybavení pro odklízení trosek.
Obcím Hrušky, Moravská Nová Ves,
Mikulčice, Lužice a Hodonín jsme poskytli finanční dar na řešení okamžitých
humanitárních potřeb. Po dohodě s dárci
jsme pomoc v objemu zhruba 8‚7 mil. Kč

rozšířili i do Stebna na Lounsku a dalších
obcí na Českolipsku a Šluknovsku, které
ve stejné době poničily silné větrné
bouře, krupobití a záplavy.

Obnova domácností
Klíčovou částí našich aktivit byla přímá
finanční pomoc postiženým rodinám
s cílem umožnit co nejrychlejší opravu
domů a vnitřního vybavení. S nevládními organizacemi ADRA a Diakonie jsme
si rozdělili působnost v jednotlivých
obcích a s dalšími dárci jako Nadace Via,
Nadační fond Českého rozhlasu, Donio

Česká republika | humanitární a rozvojová pomoc | tornádo

5

ﬁnančních grantů
postiženým obcím
v celkové hodnotě
25 milionů Kč.

400

a Karel Komárek Family Foundation jsme
se shodli na metodice a výši jednotlivých
grantů. V první vlně finanční podpory
jsme v červenci a srpnu vyplatili ve třech
obcích na Hodonínsku 392 zasaženým
domácnostem plošný dar 150 000 Kč
a ve druhé fázi v říjnu dostalo stejnou
částku dalších 137 domácností. Koncem
roku jsme se zaměřili na nejvíce zasažené domácnosti, které ztratily téměř vše
nebo jejich dům byl určen k demolici,
a zároveň na rodiny znevýhodněné, ať
již sociálně, nebo ekonomicky. Ty jsme
podpořili individuální částkou na základě
detailní metodiky tak, abychom pokryli
50, resp. 80 % zůstatku nepokrytých
škod. V roce 2021 bylo takto podpořeno
36 domácností a další budou následovat
i v roce 2022.

Zahrady, sady, živnosti a další pomoc
S Nadací Partnerství jsme vyhlásili
dotační výzvu na obnovu poničených
zahrad a sadů, která ve dvou kolech
pokračuje až do roku 2022. Zároveň
jsme částkou 10 milionů Kč podpořili
dotační výzvu Nadace Via na obnovu
drobných živností, zničeného příslušenství, zázemí pro zájmové aktivity a další
rozvoj komunit.
Důležité byly i nefinanční formy pomoci – v jednotlivých obcích jsme zajišťovali služby psychologů, v oblasti působil
náš dluhový poradce, koordinátor týmu
řemeslníků a stavební poradce. Distribuovali jsme také materiální pomoc od
našich partnerů – nábytkové vouchery
IKEA, pračky, lednice a elektrokola.

„Po tornádu bylo potřeba postavit střechu,
opravit komín, vyměnit okna, sehnat nová vrata.
Lidé z Člověka v tísni se zde stavili hned druhý
týden. Ještě tady nechávali vizitku, kdyby peníze
nepřišly. Ale peníze přišly hned.“
Alena Weingartová z Lužic, kterou stejně jako dalších 392 domácností podpořil
v první fázi pomoci Člověk v tísni ze sbírky SOS Morava částkou 150 000 korun.
Foto: Iva Zímová

domácností dostalo
vouchery IKEA
na nákup nábytku.

315
udělených grantů
na podporu
drobného podnikání
a zájmových činností
ve spolupráci
s Nadací Via.
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Distribuce vody ve městě
Pervomajskyj na východě
Ukrajiny nedaleko linie dotyku.
Foto: Alyona Budagovska
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Humanitární
pomoc
a obnova
Naši pomoc
zaměřujeme na
potravinovou
bezpečnost, výživu
a obnovu živností;
vodu a hygienu;
přístřeší; ochranu
osob včetně
psychosociální
pomoci;
a vzdělávání.
Řídíme se zásadami
humanity, neutrality,
nestrannosti
a nezávislosti.
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Pomoc při mimořádných
událostech a obnově
Konflikty a vleklé krize
Ozbrojené konflikty, potravinové krize,
přírodní katastrofy, pandemie covidu-19
a dramatické politické převraty postihly
desítky milionů lidí v zemích, kde
Člověk v tísni působí.

Sýrie
Probíhající boje nadále způsobují jednu
z největších krizí světa. V roce 2021
konflikt opět zintenzivnil a vyvolal
novou vlnu humanitárních potřeb.
Pomáhali jsme proto v severních oblastech Sýrie lidem zasaženým válkou,
zejména dětem, studentům a učitelům,
vnitřním urpchlíkům, hostitelským komunitám a zemědělcům. Potravinovou
pomoc jsme zajišťovali prostřednictvím
papírových poukázek a čipových karet,

v menší míře také distribucí potravinových balíků. Před zimou jsme distribuovali finanční hotovost. Ve stabilnějších
oblastech jsme se soustředili na
dlouhodobější programy zaměřené na
obnovu a zvyšování odolnosti místních
komunit, například jsme distribuovali
poukázky pro zemědělce na nákup
osiva nebo zemědělského nářadí. Podporovali jsme vzdělávací systém, školili
učitele a zajišťovali učební materiály.
Zlepšovali jsme přístup k pitné vodě
a sanitaci, opravovali jsme zničené
rodinné domy a centrální zdravotnická
zařízení, zejména v rámci konsorcia
nevládních organizací LEARN.

Irák
Humanitární krize vstoupila do nové
postkonfliktní fáze s mnoha problémy

zahraničí | humanitární a rozvojová pomoc | humanitární pomoc a obnova

Po převzetí moci
Tálibánem v srpnu
2021 se Afghánistán
stal zemí
ohroženou hladem
a ekonomickou
krizí. Skoro dvě
třetiny obyvatel měly
před příchodem
zimy obtíže zajistit
si každodenní
přístup k základním
potravinám.
Člověk v tísni
dodal měsíční
příděl potravin
pro 2 624 lidí,
deky a teplé oblečení
pro 7 889 lidí
a ﬁnanční pomoc
pro 22 113 lidí.

a nejistotami ohledně obnovy země,
hospodářského a sociálního napětí,
pandemie covidu-19, uzavření táborů
pro vnitřně vysídlené osoby a ropné
krize. V Ninive, Saláhadínu a Kirkúku
Člověk v tísni podporoval finančně
vysídlence, hostitele i navrátilce,
zlepšoval přístup ke vzdělání a ochranu
dětí, organizoval rozsáhlou hygienickou kampaň a podporoval zemědělce
v adaptaci na klimatickou změnu.

Opakované politické a etnické nepokoje, záplavy a sucha v regionech Jižních
národů, Oromii a Somali dále působily
vysídlení obyvatel, ztrátu zemědělské
půdy, hospodářských zvířat a nedostatek potravin. Člověk v tísni poskytoval
nouzová přístřeší, zajišťoval přístup
k pitné vodě a základní sanitaci, organizoval osvětové hygienické kampaně,
distribuoval hygienické balíčky a poskytoval finanční podporu.

Etiopie

Afghánistán

Pokračující politická a vládní krize
vyvolala řadu násilných konfliktů.
Válka v Tigraji, která vypukla v listopadu 2020, se v roce 2021 dále
stupňovala, a kromě zničené infrastruktury způsobila výpadky v zásobování
pitnou vodou a masivní problémy
s individuální bezpečností. Hospodářská blokáda celého regionu vedla k potravinové krizi hraničící s hladomorem.

Komplexní krize způsobená kombinací
sucha, konfliktu a pandemie covidu-19
postihla přibližně 24 milionů lidí.
Nedostatek potravin, problémy vysídlených obyvatel a kolaps místního
zdravotnictví umocnily rostoucí
dětskou podvýživu. Po převzetí moci
Tálibánem v srpnu 2021 situaci navíc
prohloubil dramatický propad zahraniční rozpočtové podpory a následná

Lidé čekající na distribuci
ﬁnanční pomoci Člověka v tísni
v afghánském Kábulu. Během
distribuce obdrželi také základní
informace o tom, jak předcházet
nemoci covid-19.
Foto: Michal Przedlacki
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V etiopském regionu Sidama jsme
s podporou České rozvojové agentury
vybudovali udržitelný systém
zásobování pitnou vodou, který bude
využívat téměř 20 tisíc lidí.
Foto: Jan Mrkvička
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Rozhovor mezi zástupci
komunity a týmem Člověka
v tísni v provincii Namibe
v Angole o problémech,
kterým čelí při přístupu k vodě.
Foto: archiv ČvT
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Zabezpečení
výživy
a odolnost
Potravinová
bezpečnost,
výživa a odolnost
zemědělců
a pasteveckých
komunit byly
v posledních letech
zásadně ovlivněny
pandemií covidu-19,
zdražováním
surovin, válkami
i důsledky změny
klimatu.

1 970

rodin v Mali a Iráku
má přístup
k lepší výživě
díky zemědělské
podpoře.
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Snaha o ukončení
genderově
podmíněného násilí

Klimaticky chytrá řešení
a potravinové systémy
Zemědělské a potravinové systémy by neměly cílit pouze na efektivitu a produkci,
ale také na udržitelnost a odolnost. Pracujeme proto s farmáři a výrobci, abychom
jim dlouhodobě pomohli zabezpečit
úrodu. Pořádáme pro ně školení, poskytujeme vstupy, zlepšujeme přístup k zemědělské infrastruktuře, vodě a rozšiřujeme
jejich možnosti obživy.

Mali: Podpora mládeže a žen v Sahelu
Mali čelilo v roce 2021 politické nestabilitě, přírodním katastrofám, jako jsou
sucho a vlny sarančat, a poklesu příjmů
v důsledku pandemie covidu−19. To vše
prohloubilo zranitelnost zemědělských
a pasteveckých komunit. Na západě
v regionu Kayes jsme proto pracovali s mládeží a ženami s cílem diverzifikace jejich
produkce a příjmů. Podpořili jsme výstavbu
a obnovu klíčových prvků zemědělské
a pastevecké infrastruktury, jako jsou zahradnictví, školky, pastevecké a veterinární

areály, a také výstavbu studní, rybníků nebo
přehradních nádrží. Kromě toho jsme se
zaměřili také na vzdělávání komunit, včetně
podpory podnikatelských dovedností.

Irák: Pokládání základů pro udržitelnější
budoucnost
Provincie Saláh al-Dín, která se nachází
v severní části Iráku, je jednou z oblastí
země nejvíce závislých na zemědělství.
Pracujeme na podpoře ohrožených žen
a mužů, kteří se vrátili do Saláh al-Dínu,
a na zlepšení jejich potravinové bezpečnosti a odolnosti. Vzděláváme budoucí
školitele, kteří budou podporovat úsilí
v oblasti udržitelného a klimaticky šetrného zemědělství. Zemědělci se učí, jak
pěstovat plodiny s nižší spotřebou vody,
využívat zemědělskou infrastrukturu pro
zvýšení výnosů a čelit novým environmentálním překážkám v regionu. Více
než 30 zemědělců získalo skleníky, závlahy
a osiva, aby zvýšili svou produkci a příjmy.

zahraničí | humanitární a rozvojová pomoc | zabezpečení výživy a odolnost

Důsledkům
přírodních katastrof,
ale i situací způsobených člověkem
čelí na světě miliony
lidí. Mnozí se ocitají
v ohrožení, nemají
přístup ke službám
nebo stojí na okraji
společnosti. Proto
podporujeme ty
nejohroženější
a pomáháme řešit
diskriminaci a vyloučení, aby se každý
mohl stát součástí
společnosti.

Problémem v řadě společností je tzv.
toxická maskulinita, která vede i k tomu,
že muži využívají jako prostředek k prosazení své autority násilí. Tyto škodlivé
vzorce chování a normy jsou přitom
v některých společnostech hluboce
zakořeněny a souvisí s dodržováním
tradičních mužských genderových rolí.
Často tak dochází k genderově podmíněnému a partnerskému násilí.
Například v Mongolsku dosud převažuje vnímání, že svaly jsou síla, zatímco

city jsou slabost. Místní muži nechtějí
vypadat v mongolské společnosti
slabě, což vede ke škodlivému chování
a násilí. Proto usilujeme o prevenci genderově podmíněného násilí
v Mongolsku a podporujeme řešení,
která vedou k větší rovnosti žen
a mužů. Realizujeme takové programy, které přináší pozitivní a trvalé
změny. Zaměřujeme se proto zejména
na pochopení toho, co genderové
stereotypy způsobují a jak toxické
chování změnit.

V rámci naší kampaně
Bílá stuha jsme uspořádali
5 aktivit zaměřených na
ukončení násilí na lidech. Patřila
k nim i iniciativa Muži mohou
zastavit násilí. Rozdali
jsme 2 000 informačních
letáků a 2 000 bílých stužek
a odvysílali rozhovory s muži
z různých odvětví o tom, jak
mohou přispět k podpoře rovnosti
žen a mužů a k zastavení násilí
na lidech. Foto: archiv ČvT

25

zahraničí | humanitární a rozvojová pomoc | sociální inkluze a ochrana

2021

v obrazech a číslech

Výroční zpráva Člověka v tísni
obsah
úvodní slovo ředitele / Ukrajina 2022
zahraniční působení v roce 2021

1

2

humanitární a rozvojová pomoc
úvodní slovo / naši zaměstnanci
komu pomáháme
objem pomoci
humanitární pomoc v České republice
humanitární pomoc a obnova
zabezpečení výživy a odolnost
sociální inkluze a ochrana
vzdělávání a praktické dovednosti
udržitelná obživa a životní prostředí
dobré vládnutí
lidská práva
úvodní slovo / Vietnam
kde pomáháme
přímá pomoc perzekvovaným
podpora občanské společnosti
advokační aktivity na podporu lidských práv

působení v České republice v roce 2021

3

4

5

6

vzdělávání a osvěta
úvodní slova / důležitá témata
vzdělávací program Varianty
vzdělávací program JSNS
filmový festival Jeden svět
sociální práce a poradenství
úvodní slovo / kdo jsme
naše služby
dluhové poradenství
spolupráce se samosprávami / podpora rodin
přímá práce / podpora dětí

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

Podpora učitelů
k podpoře dětí

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.

Podporou

2 413

učitelů
v 510 školách
jsme v roce 2021
zajistili lepší
vzdělávání
a péči pro

45 434

Pandemie covidu−19 měla negativní vliv
také na více než miliardu dětí po celém
světě. Děti v mnoha zemích, zejména
těch chudších, se musely vypořádat
nejen se zavíráním škol, ale i s dalšími
problémy, jako je nejistota, nedostatek
učitelů a asistentů nebo chybějící učební pomůcky. Mnoho dětí zanechalo
školní docházky úplně, a to i proto, že
musely začít pracovat, aby přispěly
k uživení své rodiny.
Člověk v tísni se podpoře učitelů a dětí
věnuje v osmi zemích. Snažíme se vytvořit podmínky pro to, aby děti vůbec
mohly chodit do školy a vzdělávat se
v bezpečném prostředí. Obnovujeme
školní budovy, poskytujeme školní
pomůcky a výukové materiály a školíme
učitele.
Jsou to právě učitelé, kteří mají klíčovou
úlohu při zajišťování podpory, kterou
děti potřebují, aby se udržely na

správné cestě a ve škole. Učitelé také
poskytují zásadní podporu pro dobré
životní podmínky dětí. Mohou dětem
vytvořit bezpečný prostor a organizovat zajímavé aktivity, které dětem
pomáhají rozvíjet jejich dovednosti,
navazovat přátelství a učit se.

Pečujeme o duševní zdraví pedagogů
V zemích zasažených konfliktem, jako
je Sýrie, Irák či Myanmar, s učiteli řešíme, jak přizpůsobit výuku různorodým
třídám a jak podpořit děti, které zažily
trauma nebo se se situací těžce potýkají.
Uvědomujeme si také, že i učitelé toho
za sebou mají hodně – mnozí museli
opustit své domovy, ztratili rodinu nebo
přátele, zažili konflikty a násilí nebo
byli svědky bezpráví. Navíc se stejně
jako ostatní museli vyrovnat se stresem

… a ti se mohli více a lépe věnovat dětem.

… aby mohli podporovat práci učitelů…

dětí a

3 824
mladých lidí.

Vzděláváme naše zaměstnance...
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Děti navštěvují výuku v relokačním
táboře v Kačjinu v Myanmaru.
Foto: DCE – Banmaw

„Toto školení
nám pomohlo
zjistit, jak
jednoduchým
způsobem
lze žákům
zprostředkovat
výuku bez
ohledu na to,
zda mají přístup
k internetu,
či nikoli...
Žijeme v rychle
se měnícím světě
a technologie
jsou jedinou
zbraní, kterou
máme, abychom
s těmito
neustálými
změnami
udrželi krok.“
Faza’a, učitel z Iráku.
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a izolací způsobenou pandemií covidu−19. Učitelům poskytujeme několik
základních metod sebepéče, protože
čím lépe se o sebe dokáží postarat, tím
lepší podporu jsou schopni poskytnout
dětem.
Na začátku roku 2021 byla většina škol
v Iráku částečně otevřena a výuka probíhala jak osobně, tak na dálku. „Zdá se,
že tato pandemie ovlivňuje každého
člověka na této planetě,“ říká Faza’a,
učitel matematiky na základní škole ve
vesnici v guvernorátu Ninive. „Určitě to
ovlivňuje naše děti a iráckou společnost zejména proto, že zároveň stále
trpíme důsledky konfliktu se samozvaným ‚Islámským státem‘.“

Základem úspěchu je dlouhodobá práce
Člověk v tísni se podpoře učitelů věnuje
dlouhodobě. Školením naše práce s učiteli nekončí: poskytujeme jim průběžné
konzultace a mentoring i přímo ve škole.
Mají tak k dispozici bezpečnou oporu,
mohou aplikovat získané dovednosti

i získávat zpětnou vazbu. Téměř 99 %
účastníků školení Člověka v tísni v Sýrii
má pocit, že se zlepšily jejich učitelské
dovednosti. Zlepšení kvality výuky
pociťují i děti – například v Myanmaru
tento názor vyjádřilo 95 % dětí ovlivněných našimi programy.
V Kosovu nabízíme školení pro učitele
v oblasti inkluzivního vzdělávání dětí se
speciálními potřebami. Školení rozvíjí
dovednosti učitelů tak, aby jejich třídy
byly inkluzivnější a zapojovaly všechny
děti. To nejen pomáhá dětem, aby se
cítily více zapojené a schopné se učit,
ale také poskytuje stážistům a méně
zkušeným učitelům znalosti a dovednosti pro rozvoj jejich vlastní kariéry.
Kromě vzdělávání učitelů projekt nabízí
program stáží, který dává příležitost
studentům psychologie, pedagogiky, logopedie a vzdělávání, aby se zapojili do
podpory dětí se speciálními potřebami
a dětí ze zranitelných komunit. Stážisté
dětem v běžných školách pomáhají
v oblasti psychosociálních služeb, pedagogické asistence a logopedie.
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Chanteng během praktického
cvičení v kurzu zpracování
potravin. Foto: National Vocation
Institute of Battambang

v obrazech a číslech

Výroční zpráva Člověka v tísni
obsah
úvodní slovo ředitele / Ukrajina 2022
zahraniční působení v roce 2021

1

2

humanitární a rozvojová pomoc
úvodní slovo / naši zaměstnanci
komu pomáháme
objem pomoci
humanitární pomoc v České republice
humanitární pomoc a obnova
zabezpečení výživy a odolnost
sociální inkluze a ochrana
vzdělávání a praktické dovednosti
udržitelná obživa a životní prostředí
dobré vládnutí
lidská práva
úvodní slovo / Vietnam
kde pomáháme
přímá pomoc perzekvovaným
podpora občanské společnosti
advokační aktivity na podporu lidských práv

působení v České republice v roce 2021

3

vzdělávání a osvěta
úvodní slova / důležitá témata
vzdělávací program Varianty
vzdělávací program JSNS
filmový festival Jeden svět

4

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

5

naši dárci
úvodní slovo / naši dárci
poděkování
struktura organizace

6

finanční zpráva

Vzdělávání žen a dětí

Udržitelná
obživa
a životní
prostředí
Důležitým
předpokladem
dobré obživy
a zlepšení životních
podmínek je
vzdělání. Zejména
mladí lidé a ženy ale
v mnoha oblastech
světa nemají
snadný přístup
ke vzdělání, což
následně ztěžuje
jejich uplatnění na
trhu práce. Proto
spolupracujeme
se vzdělávacími
institucemi
a snažíme se tuto
situaci změnit.

Podle statistik OSN bylo v roce 2020
bez práce 220 milionů lidí. To představuje nejvyšší roční nárůst za posledních 30 let. Nezaměstnanost, s níž se
potýkají především mladí lidé a ženy,
má negativní vliv na životní úroveň.
Klíčem ke změně je vzdělání i monitoring trhu práce v konkrétních oblastech.
Společně s partnery proto podporujeme školicí střediska a organizujeme
kurzy a stáže.

Využití odborného vzdělávání ke zlepšení životních podmínek
V Etiopii je téměř tři čtvrtě lidí mladších 30 let nezaměstnaných. Jednu

z největších příležitostí, kde mohou najít
práci, představuje zemědělství. V roce
2021 jsme se proto zaměřili na odborné
vzdělávání mladých lidí v tomto sektoru, a to v osmi zemědělsko-zpracovatelských profesích. Vyškolili jsme také
17 učitelů a poskytli vybavení a stroje
pro provoz nových tříd, které navštěvovalo 100 účastníků školení.
V Arménii jsme pokračovali v práci
v regionu Širak a zaměřili jsme se na
zlepšení spolupráce mezi institucemi
odborného vzdělávání, školicími institucemi a soukromým sektorem. Společně
s těmito institucemi jsme vytvořili
12 akademických kurzů v textilním a zemědělském odvětví. V roce 2021 získalo
nové dovednosti a profese 134 studentů.

Chanteng, dvacetiletá studentka
z Kambodži, která odešla ze
střední školy.

1 476

mladých lidí
absolvovalo
technické
a podnikatelské
kurzy v Etiopii,
Kambodži, Bosně
a Hercegovině, Sýrii
a Arménii.

Absolventka kurzu textilního
průmyslu během praktické výuky
v soukromé továrně v Arménii.
Foto: Time Production Arménie
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„Po odchodu ze
školy jsem byla
úplně ztracená,
neměla jsem žádné
pořádné dovednosti
a nevěděla jsem,
jaká bude moje
budoucnost.
Po dokončení
kurzu zpracovávání
potravin chci
pracovat v místním
potravinářském
podniku a našetřit
si dost peněz na
to, abych si mohla
založit vlastní malý
stánek s džusy.“
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Také v Kambodži se mnoho mladých lidí
a pracovníků s nízkou kvalifikací potýká
s nezaměstnaností. V roce 2021 jsme
proto uskutečnili čtyři projekty zahrnující kurzy v oblasti zemědělství a potravinářství, IT, elektroniky, stavebnictví nebo
automobilového průmyslu. Zúčastnilo
se jich celkem 455 mladých lidí, kteří tak
mají větší šanci najít uplatnění a uživit se.
V severovýchodní Sýrii jsme podpořili
704 zranitelných žen a mužů, aby si
osvojili nové dovednosti nebo zlepšili ty
stávající a zajistili si tak příjem a nezávislost v mimořádně náročných časech.
Součástí projektu bylo také zajištění
přístupu k učňovské výuce, školení
podnikatelských dovedností a možnost
získání grantů na start a rozvoj drobného
podnikání.

Nové příležitosti pro lidi s postižením
v Bosně a Hercegovině
Lidé se zdravotním postižením mají
často problémy s konkurenceschopností na trhu práce, i když jsou schopni
a ochotni se sami živit. V Bosně a Hercegovině zprostředkováváme podnikatelská školení a poskytujeme malé
granty osobám s mentálním postižením.
S pomocí našich místních partnerů
a vyškolených pracovních poradců také
podporujeme osoby s postižením, aby
mohly aktivně vyhledávat a ucházet
se o stáže nebo zaměstnání. V roce
2021 se nám podařilo pomoci 39 lidem
vstoupit na trh práce nebo získat vlastní
příjem.
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Účastníci workshopů mediálního
vzdělávání v Gruzii přenesli
nově získané znalosti také
do svých komunit. S naší
podporou uskutečnili mladí lidé
22 osvětových a vzdělávacích
projektů, kterými oslovili více než
7 500 spoluobčanů Gruzie.
Foto: archiv ČvT

98 %

účastníků našich
workshopů se
chce podílet na
zvýšení mediální
gramotnosti
ve svém okolí.

zahraniční působení v roce 2021

1

2

humanitární a rozvojová pomoc
úvodní slovo / naši zaměstnanci
komu pomáháme
objem pomoci
humanitární pomoc v České republice
humanitární pomoc a obnova
zabezpečení výživy a odolnost
sociální inkluze a ochrana
vzdělávání a praktické dovednosti
udržitelná obživa a životní prostředí
dobré vládnutí
lidská práva
úvodní slovo / Vietnam
kde pomáháme
přímá pomoc perzekvovaným
podpora občanské společnosti
advokační aktivity na podporu lidských práv

působení v České republice v roce 2021

3

4

vzdělávání a osvěta
úvodní slova / důležitá témata
vzdělávací program Varianty
vzdělávací program JSNS
filmový festival Jeden svět
sociální práce a poradenství
úvodní slovo / kdo jsme
naše služby
dluhové poradenství
spolupráce se samosprávami / podpora rodin
přímá práce / podpora dětí

5

naši dárci
úvodní slovo / naši dárci
poděkování
struktura organizace

6

finanční zpráva

V jižní části Gruzie jsme se zaměřili na
mediální vzdělávání etnických menšin,
zejména lidí ázerbájdžánského a arménského původu. Neznalost gruzínštiny,
mizivé příležitosti a také předsudky ze
strany gruzínské většiny vystavují tyto
skupiny vlivu dezinformačních, hlavně
ruskojazyčných zdrojů.

Dobré
vládnutí

Podpořili jsme

2 413

Pro fungování
demokratické
společnosti je
klíčové, aby měli
občané přístup
ke kvalitním
informacím
a uměli informace
kriticky zhodnotit.
Posilováním
mediální
gramotnosti
přispíváme
i k odolnosti
společností vůči
dezinformacím.
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Jak fungují sociální sítě
by měl vědět každý.
I babička má Facebook

Proti falešným zprávám jsou nejlepší
zbraní kvalitní informace
V programu dostupném v arménštině
a ázerbájdžánštině jsme zkombinovali promítání dokumentárních filmů,
diskuse, cvičení a skupinové projekty
informující komunitu o problematice
dezinformací, propagandy a osobní
kybernetické bezpečnosti.
Nabídka workshopů našeho programu
JSNS se setkala s velkým ohlasem.

Zúčastnilo se jich 173 mladých lidí
a 63 lidí ve věku 55–70 let. Kvůli pandemickým opatřením část workshopů
probíhala online. To přineslo nečekanou
výhodu: na promítané dokumenty se
dívaly celé rodiny. Účastníci přiznali,
že je mnohé informace šokovaly,
což je povzbudilo v tom, aby osvětu
šířili dále do svých komunit. Finančně
jsme podpořili 22 iniciativ, mezi nimi
informační a osvětové kampaně
o pandemii covidu−19, o občanských
právech a povinnostech při volbách
či o způsobech rozpoznání dezinformací. Program výrazně zvedl zájem
o mediální gramotnost v daných obcích,
zvýšil zájem mladých lidí a žen o volby
a inspiroval je k většímu zapojení do
dění v obci. Téměř 96 % účastníků
našeho programu zlepšilo své znalosti
v oblasti médií a změnilo své chování na
sociálních sítích.

učitelů
v 510 školách,
čímž jsme zajistili
lepší vzdělávání
a péči pro

45 434
dětí a

3 824 mladých

Podpora občanské společnosti, místních
vlád a nevládních organizací – to je
jádro našich programů zaměřených na
tzv. dobré vládnutí. Jejich součástí je
ovšem také mediální vzdělávání, protože mediální gramotnost považujeme za
základní kompetenci občana v demokratické společnosti. Rok 2021 provázelo velké množství falešných zpráv,
konspiračních teorií a propagandistických sdělení, což přispělo k polarizaci

společnosti. Tomuto fenoménu čelí jak
Česká republika, tak i mnoho jiných
států. Právě proto se mediálnímu
vzdělávání už od roku 2016 věnuje náš
program Jeden svět na školách (JSNS),
přičemž i v tomto tématu využívá dokumentární film a audiovizuální obsah.
V roce 2021 jsme program přizpůsobili podmínkám a potřebám Gruzie
a přispěli tak ke zvýšení mediálního
povědomí v této zemi.
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lidí.

Programy JSNS jsou tvořeny
tak, aby se účastníci mohli
aktivně zapojit a rovnou
uplatnit teoretické znalosti
v praxi. V Zugdidi se například
absolventi programů podělili
o své zkušenosti a výsledky
se zástupci místní občanské
společnosti. Foto: archiv ČvT
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Protesty v Moldavsku. V roce 2021 jsme v tomto regionu,
který zahrnuje i separatistické Podněstří, poskytli řadě aktivistů
intenzivní lidskoprávní školení. Foto: Daniel Ciubotaru
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práva
práva
195
195obhájcům
obhájcůma aobhájkyním
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lidských
lidskýchpráv
právjsme
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psychosociální
psychosociálnípodporu.
podporu.
DoDobezpečí
bezpečíjsme
jsmepřemístili
přemístili
162
162ohrožených
ohroženýchaktivistů
aktivistů
a ajejich
jejichrodinných
rodinnýchpříslušníků.
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cílovýchzemích
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jsmeuskutečnili
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188projektů
projektůa agrantů.
grantů.
celkem
celkem188
Naše
Našeaktivity
aktivitypomohly
pomohly
více
vícenež
než25
25000
000lidem.
lidem.

Celkem jsme zajistili
přímou pomoc –
právní, lékařskou,
psychosociální,
ﬁnanční, relokační –
726 obhájcům
a obhájkyním lidských
práv. Mezi nimi byli
aktivisté, novináři,
blogeři i právníci.
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Jsi aktivista? Budeš pykat!
Do roku 2021 vstupovala řada z nás s nadějemi a očekáváními. Že pandemie ustoupí
a svět se tak poučí a umoudří. Třeba se i stane o něco lepším. Bohužel se tak nestalo.
Naopak, situace se v mnoha zemích, co se týká lidských práv, zhoršovala.
Když jsem přemýšlela nad tím, co tento rok v naší oblasti charakterizovalo, dospěla
jsem po úvahách vždy ke stejnému závěru: roste tlak na občanskou společnost
a s tím i počet aktivistů, novinářů a právníků na útěku. Abychom jejich neutěšenou
situaci pochopili, musíme se vrátit v čase do komunistického Československa
a zároveň zohlednit moderní nástroje a technologie a fakt, že režimy se od
sebe v 21. století rády a rychle učí.
Představme si, že kvůli tomu, co děláme, jsme pod neustálým dozorem represivních
složek. Nemáme soukromí, a to v žádném prostoru – ani ve fyzickém, ani v tom
virtuálním. Představme si, že jsme pravidelně předvoláváni na výslechy, kde nám je
vyhrožováno. Že nás zavřou, že zavřou rodinné příslušníky, že naši příbuzní přijdou
o živobytí anebo že nám sociální pracovníci odeberou naše děti. Představme si,
že jsme dehonestováni. Jsou proti nám vedeny kampaně mezi rodinou, sousedy,
ve státních médiích. Představme si, že jsme vězněni. Velmi často na základě
vyfabulovaných důvodů, nejlépe pod krytím protiteroristických zákonů. Je nám
zakazován jakýkoliv kontakt s našimi nejbližšími i s našimi právníky. Často naše
rodina ani neví, kde jsme drženi a zda vůbec žijeme. Jsme mučeni. Představme si,
že naše práce, kterou děláme řadu let a kvůli které toto vše podstupujeme, přináší
jen malé, jestli vůbec nějaké, výsledky.
Asi si to ani představovat nechceme… Ale bohužel to je realita řady lidí po celém
světě. Jsem ráda, že právě těmto lidem pomáháme. Poskytujeme jim právní
a lékařskou pomoc, psychosociální podporu a pomáháme nést břímě starosti
o rodinu, když se o ni starat nemohou. Z jejich reakcí víme, že to je pro ně velmi
důležité a podpora organizací, jako je ta naše, je mnohdy drží nad vodou a u práce,
kterou dělají. Určitě v tom proto budeme pokračovat.
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Děkujeme i vám, že nám pomáháte pomáhat. Moc si toho vážíme.
Veronika Mítková
ředitelka Centra pro lidská práva a demokracii

34
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Většina Evropanů vnímá Vietnam
jako populární destinaci pro neotřelou
dovolenou. Druhý pohled na tuto
zemi však nabízí úplně jiný obrázek:
Vietnam patří mezi nejméně svobodné
země světa. V indexu svobody
tisku patří Vietnamu 174. místo ze
180 zkoumaných států. Všechny
složky moci v zemi jsou kontrolovány
komunistickou stranou a opakovaně
zde dochází k potlačování politických
a občanských práv.

Jednou z nejznámějších
disidentek v zemi je
spisovatelka Pham Doan
Trang. Její dlouholetá
šikana vyvrcholila
v prosinci 2021, kdy odešla
od soudu s trestem 9 let
odnětí svobody. Důvod?
Přechovávání a šíření
„protistátních dokumentů“.

2021

v obrazech a číslech
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Kde pomáhá Centrum pro
lidská práva a demokracii
Člověka v tísni
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Lidskoprávní sekce
Člověka v tísni:
2 kanceláře
45 zaměstnanců
4 světadíly
18 zemí

BĚLORUSKO

Přemístili jsme do bezpečí 84 aktivistů a novinářů v ohrožení a jejich rodin,
pro 38 osob jsme uspořádali skupinové a individuální rehabilitační programy,
13 osobám jsme zprostředkovali psychologickou pomoc, poskytli jsme
5 grantů jednotlivcům i organizacím, proškolili jsme 23 psychologů.

Střední Asie

15

Jižní Amerika

Východní
Evropa

40

Vietnam

119

188

kancelář
v Praze

PODNĚSTŘÍ (MOLDAVSKO)

Lidskoprávní školení poskytnuto 16 osobám.

UKRAJINA

6

V řadě ukrajinských měst jsme podpořili činnost watchdog center,
která pomáhají místním lidem domoci se práv.

Libye, Egypt

8

Celkový počet
projektů a grantů

STŘEDNÍ ASIE

Přemístili jsme do bezpečí 78 osob,
proškolili jsme 28 osob,
přímou pomoc v nouzi jsme poskytli
12 osobám.

KUBA

Přímá podpora poskytnuta 126 osobám,
nejvíc z nich obdrželo psychosociální pomoc.

HONDURAS
Podpora původních obyvatel
při uplatňování práva na
život na jejich území.

ÁZERBÁJDŽÁN
Přímá podpora poskytnuta
4 pronásledovaným osobám.

kancelář
v Kostarice

ARMÉNIE

NIKARAGUA

Lidskoprávní školení
poskytnuto 8 osobám.

Stovky aktivistů – novinářů,
právníků atd. – jsou mučeny,
vězněny a vyhnány ze země.
144 z nich obdrželo naši
materiální, psychosociální
či odbornou pomoc.

EKVÁDOR
Na podporu občanské
společnosti jsme poskytli
4 vzdělávací granty zaměřené
na témata práv nespravedlivě
stíhaných, kolektivních práv
a práv na ochranu přírody.

36
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VIETNAM

GRUZIE

VENEZUELA

Přímá podpora
poskytnuta
10 osobám.

Úzce spolupracujeme
s místními organizacemi
s cílem podrobně
zdokumentovat případy
vykořisťování pracovníků,
včetně dětí, v těžařském
zařízení Mining Arc
ve střední Venezuele.

EGYPT

Přímá podpora 3 místním
lidskoprávním organizacím
a 2 aktivistům.

LIBYE

Podpořili jsme 110 účastníků projektů:
nezávislé novináře, oběti perzekucí
libyjských milicí a občansky aktivní
jednotlivce.

37

V roce 2021 jsme poskytli
psychosociální podporu
20 občanským aktivistům
a obráncům lidských práv.
Stali jsme se tak úplně první
mezinárodní lidskoprávní
organizací, která takovou
pomoc poskytla v zemi, kde
duševní zdraví zůstává hluboce
zakořeněným tabu.
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Přímá pomoc
perzekvovaným
Podporujeme
lidi, kteří jsou
pronásledováni
kvůli obhajobě
lidských práv
a svobod.
Různými formami
pomáháme
právníkům, novinářům,
aktivistům, umělcům
nebo blogerům.
Také podporujeme
běžné občany,
jejichž práva jsou
porušována v důsledku
nefunkčnosti právního
státu. V roce 2021 jsme
v 18 zemích poskytli
nějakou formu přímé
pomoci 726 osobám.
Nejvíce jsme opět
pomáhali ve východní
Evropě. V Bělorusku
a Střední Asii jsme
například přemístili do
bezpečí 162 osob
včetně jejich rodinných
příslušníků.

Bělorusko: ti, kteří
pomáhali nejvíc, teď sami
potřebují pomoc
Po zmanipulovaných prezidentských
volbách v Bělorusku v srpnu 2020
začal místní režim brutálně napadat
všechny své odpůrce. Mezi postiženými bylo i sedm zástupců nejvlivnější
a nejstarší běloruské lidskoprávní
organizace Viasna. Rozhodli se zůstat
v Bělorusku a nepřipojit se ke svým
kolegům, kteří přenesli sídlo organizace do litevského Vilniusu.
Za naše kolegy z Viasny jsme se hlasitě postavili. Čtyři její zástupci – Marfa

Rabková, Andrei Čepjuk, Leanid
Sudalenko, Tatsiana Lasitsová – byli
oceněni naší lidskoprávní cenou
Homo Homini, všech sedm zadržených jsme rovněž na podzim 2021
podpořili v rozsáhlé kampani za jejich
propuštění. Vedle peticí, velké kampaně v médiích a na sociálních sítích
podpořila vězněné kolegy mimo jiné
i Výkonná rada Člověka v tísni a více
než 350 jeho zaměstnanců.

Nikaragua: tato země
není pro novináře

Podpora
občanské
společnosti
Podporujeme
nezávislé iniciativy
a snažíme se jim
pomoci v jejich profesním rozvoji a při
realizaci lidskoprávních aktivit.
V roce 2021 jsme
občanskou společnost
podpořili

188

Více než 350 zaměstnanců
Člověka v tísni vyjádřilo v srpnu
2021 podporu vězněným
aktivistům běloruské Viasny.
Foto: Jan Kára
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Nezávislý novinář pokrývá
protesty za svobodu v Nikaragui.
Foto: Jorge Mejía Peralta

projekty a granty různých forem, zaměření
i ﬁnančních objemů.

zahraničí | lidská práva | přímá pomoc perzekvovaným

39

Od politické krize doprovázené silnými
protivládními protesty v roce 2018
požádalo více než 94 700 Nikaragujců
o útočiště v sousední Kostarice. Kromě
lidskoprávních aktivistů patřily mezi
nejvíce zasažené skupiny zejména novináři. Stovky z nich ze země uprchly, desítky z nich byly před útěkem vězněny
a podrobeny různým druhům mučení
a špatného zacházení, což mělo negativní dopady na jejich duševní zdraví.
V reakci na tyto vážné okolnosti jsme
v roce 2021 zajistili řadu programů na
podporu novinářů v nestabilním a nepřátelském prostředí. Místní zaměstnanci Člověka v tísni poskytli novinářům

finanční prostředky a v případě nutnosti
pomohli s jejich relokací do bezpečí.
Následně začali nabízet individuální
psychosociální péči těm novinářům,
kteří byli vystaveni mučení, špatnému
zacházení a dalším formám psychického
nátlaku. Jen v roce 2021 náš program
psychosociální péče pro Nikaraguu
pomohl 144 osobám a nabídl přes
400 individuálních konzultací.
V neposlední řadě jsme pro novináře
zajistili školení o digitální komunikaci,
kybernetické bezpečnosti,
administrativě a financích, abychom
podpořili jejich úsilí o nezávislou
žurnalistiku.
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Hlavní vizuál kampaně
Homo Homini 2021.
Foto: archiv ČvT

Každoročně také
udělujeme lidskoprávní cenu Homo
Homini osobám,
které se o prosazování lidských
práv významně
zasloužily. V Belgii
oragnizujeme
lidskoprávní festival
dokumentárních
ﬁlmů Jeden svět
v Bruselu.
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Advokační
aktivity
na podporu
lidských práv
Pravidelně navštěvujeme významné
instituce, naše
odborné analýzy
prezentujeme na
mezinárodních
konferencích, scházíme se s významnými domácími
i světovými politiky
a osobnostmi.
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Snaha o systémové
změny
Cena Homo Homini
Od roku 1994 Člověk v tísni uděluje
cenu Homo Homini lidem a skupinám,
které se významně zasloužily o obranu
lidských práv, demokracii a nenásilné
řešení politických konfliktů. V roce
2021 ocenění vůbec poprvé zamířilo do
Egypta. Jeho držitelkou se stala právnička a aktivistka Mahienour El-Massry, která již mnoho let aktivně brání
nespravedlivě stíhané osoby i přesto,
že je sama obětí perzekuce.
Činnost Mahienour El-Massry (36) je
velmi pestrá. Kromě samotného zastupování lidí v nouzi její aktivity zahrnují
systematickou snahu o prosazování nezávislosti soudnictví a zlepšování práv
vězňů v Egyptě. Podílí se na pořádání
pokojných protestů, zvyšuje povědomí

o jednotlivých případech prostřednictvím sociálních sítí, pořádá solidární
akce s cílem vybrat prostředky na
kauce pro obviněné. Mahienour za svůj
aktivismus platí vysokou cenu. V posledních osmi letech byla 4x vězněna,
ve vězení strávila celkem 3‚5 roku. „Chci
poděkovat Člověku v tísni a všem těm,
které napadlo mě nominovat na tak
nezaslouženou poctu,“ říká skromně
Mahienour. „Dnes, kdy naše srdce jsou
s nevinným ukrajinským lidem, kdy se
modlíme za jeho vítězství a bezpečí,
musíme pamatovat i na ostatní, kteří
jsou v takové situaci již po desetiletí.
V takových zlých časech musíme lpět
na své lidskosti. Na svých zásadách
a přesvědčení,“ dodává laureátka.

zahraničí | lidská práva | advokační aktivity na podporu lidských práv

Festival Jeden svět v Bruselu

Analytické studie

Důležitým advokačním nástrojem lidskoprávního oddělení Člověka v tísni je
festival dokumentárních filmů o lidských
právech Jeden svět v Bruselu, který
v roce 2021 z důvodu koronavirové
pandemie probíhal pouze v hybridním
formátu. Diskuse, které jsou nedílnou
součástí festivalu, sledovaly divačky
a diváci kdekoliv na světě živě na
YouTube a Facebooku.
Motto tohoto ročníku festivalu bylo prosté: Vypadáváš. Symbolizovalo přesun
veškerých sociálních kontaktů do online
prostoru, a to i s problémy, které s sebou
virtuální svět přináší. Ikonka oznamující přerušení spojení se stala jedním
z nejčastějších oznámení, se kterým se
lidé setkávali. Navíc ne všichni vůbec
měli k technologiím a internetu přístup,
což způsobilo, že z dění, které se online
odehrávalo, vypadli ještě dříve, než se
mohli stát jeho součástí.
Vítězným dokumentem Jednoho
světa v Bruselu 2021 se stal snímek Fly
so Far v režii Celiny Escher, zvláštní
uznání získal film Poslední šance na
spravedlnost v režii Mariny Shupac.

Pravidelně jednáme s institucemi
a účastníme se setkání, kde domácí
i světové odborníky a politiky informujeme o situaci v našich cílových zemích.
To často činíme prostřednictvím vlastních odborných studií.
V roce 2021 jsme takové přehledy vydali dva. První z nich s názvem A Close
Look into the Established and Emerging
Civil Society Actors mapuje občanskou
společnost v Arménii, Gruzii a Moldavsku a nabízí klíčová doporučení
a tipy pro potenciální dárce. Druhá
studie The Needs, Perspectives, and
Challenges of the Eastern Partnership
Program popisuje očima lidskoprávních
aktivistů z Ázerbájdžánu, Arménie,
Gruzie, Moldavska a Ukrajiny naplňování cílů Východního partnerství, což je
iniciativa Evropské unie na prohloubení
spolupráce s vybranými východoevropskými a zakavkazskými státy.
Studie jsou ke stažení zdarma na
českém nebo anglickém webu Člověka
v tísni www.clovekvtisni.cz, respektive
www.peopleinneed.net.

Titulní foto studie The Needs,
Perspectives, and Challenges of
the Eastern Partnership Program
zobrazuje demonstrantku za
svobodné volby v Kišiněvu.
Foto: Shutterstock, Frimu Films
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Působení v České republice
v roce 2021

Sociální práce a dluhové poradenství – pobočky
Mobilní dluhové poradenství
Hrádek nad Nisou
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184

Ústí nad Labem

Kraslice

Karlovy Vary

Sokolov
Cheb

Festival
Jeden svět

271

101

Kralovice

Nýřany
Tachov

23. ročník festivalu dokumentárních
filmů o lidských právech Jeden
svět se v roce 2021 konal online,
ale zároveň i v letních a vnitřních
kinech. Uvedli jsme 101 filmů.
které zhlédlo 19 133 divaček
a diváků. Více na str. 52–53.

Stříbro

Horšovský Týn

Stodsko
Klatovy

Domažlice

Praha

Beroun

184

Police nad Metují

Řevnice

Hořovice

Dobříš

Hradec Králové

232

Pardubice

517

288

Podpora vzdělávání v Česku
177 školami.

Hranice
Olomouc na Moravě

Žďár nad Sázavou

Tábor

Ostrava

218

Příbram

Karviná

Opava

Šumperk

Polička

406

208

Boskovice

Přerov

Třebíč
Dačice

434

Třinec

Rožnov pod Radhoštěm

247

Uherské Hradiště

Brno

Znojmo

Orlová

Frenštát
pod Radhoštěm

Prostějov

České Budějovice

Celkově spolupracujeme s 4

Jeseník

Pečky
Kolín

Počet škol zapojených
v programech JSNS a Varianty
v jednotlivých krajích

Broumov

225
Nymburk

662

Rokycany

Plzeň

Semily

Kralupy nad Vltavou

Rakovník Kladno

xyz
Hejtmánkovice

Mladá Boleslav

Litoměřice

Festivalová města Jeden svět

Liberec

Česká Lípa

Chomutov
Chodov Ostrov

Frýdlant
Nové Město
pod Smrkem

Hodonín

Český Krumlov

Vzdělávací program JSNS
Již dvacet let 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. Více na str. 50–51.

Vzdělávací program Varianty
Nabízíme kurzy pro pedagogy, vedení škol, asistenty pedagoga a studenty
pedagogických oborů, ve kterých se věnujeme podpoře společného vzdělávání,
vzdělávání ke globální odpovědnosti, podpoře aktivního občanství, rozvoji
komunikace ve škole a moderním výukovým metodám. Více na str. 48–49.

Sociální práce
a dluhové
poradenství

V České republice pomáháme lidem, kteří se
ocitli v tíživé sociální situaci. Naši zaměstnanci
jim nabízí široké spektrum sociálních
a vzdělávacích služeb. Kromě toho radíme
lidem v dluzích a exekucích. Na naší help lince
jsme v roce 2021 vyřídili 12 800 hovorů.
Více na str. 54–65.

Řešit dluhy pomáháme
i ve městech, kde nesídlí
naše pobočky. Podívejte se
na mapě, kde všude funguje
naše mobilní dluhové
poradenství.
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Čtvrtý ročník konference S asistenty k lepší škole
v Centru současného umění DOX v Praze.
Foto: Tomáš Princ
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vzdělávání
vzdělávání
aaosvěta
osvěta
55000+
000+účastníků
účastníkůseminářů,
seminářů,webinářů
webinářů
a akurzů
kurzůpro
propedagogy,
pedagogy,asistenty
asistentypedagogů,
pedagogů,
studenty
studentyvysokých
vysokýchškol,
škol,pracovníky
pracovníky
neziskových
neziskovýchorganizací
organizacínebo
neboveřejné
veřejnésprávy.
správy.
250+
250+seminářů,
seminářů,webinářů
webinářůa akurzů
kurzů
pro
propedagogy,
pedagogy,rodiče
rodičei děti.
i děti.
186
186000+
000+zhlédnutých
zhlédnutýchdokumentárních
dokumentárních
ﬁlmů
ﬁlmůnanavzdělávacím
vzdělávacímportálu
portáluJSNS.cz.
JSNS.cz.
151
151000+
000+stažení
staženívýukových
výukovýchmateriálů
materiálů
z zportálu
portáluJSNS.cz.
JSNS.cz.

Asistenti pedagoga hráli při
pandemii důležitou úlohu.
Poptávka po nich roste, jejich
role v rámci vzdělávacího
systému ale stále není
pevně standardizovaná.
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Už přes 20 let
přinášíme do
škol důležitá
a mnohdy
opomíjená
témata
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Přinášíme do vzdělávání v Česku
důležitá témata
environmentální problematika
a klimatická změna

rozvojová témata

lidská práva

migrace

Karel Strachota, ředitel vzdělávacího programu JSNS

Rok 2021 –
další lekce
o nerovných
šancích na
vzdělání
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„Přeji celému Vašemu úžasnému týmu nejméně dalších 20 let stejně úspěšných projektů,
vynikajících metodických materiálů, kterými nám, učitelům, pomáháte, a nápadů, které
baví nejenom nás učitele, ale především naše žáky.“ To nám napsala Jitka Hudečková ze
ZŠ v Uherském Brodě při příležitosti 20. narozenin, které jsme v roce 2021 oslavili.
Vzdělávací program Jeden svět na školách se zrodil, když jsme během festivalu
dokumentárních filmů o lidských právech Jeden svět 2001 poprvé pořádali speciální projekce
pro školy. Zásadním milníkem bylo, když jsme filmy o válečných oblastech, diktaturách,
rasismu, sociální problematice, moderních čs. dějinách a dalších tématech začali distribuovat
přímo do škol spolu s doprovodnými informačními a didaktickými materiály. Dnes to asi
působí úsměvně, ale tehdy řada odborníků při představě, že se takové filmy promítají při
výuce, nevěřícně kroutila hlavami. Naštěstí se ve svém odhadu mýlili. Nejprve desítky
a později stovky vyučujících s námi začaly spolupracovat, přijížděly na semináře, pomáhaly
nám při sestavování filmových sad a s tvorbou metodických příruček.
Druhým milníkem se pak stalo spuštění audiovizuálního portálu JSNS.CZ. Místo složitého
a nákladného rozesílání krabic s VHS kazetami či později s DVD a publikacemi bylo vše
k dispozici online a zdarma. V dnešní době využívá materiály od nás více než 4 000 škol.
Jsme rádi, že vyučující oceňují praktickou využitelnost našich materiálů i podporu,
kterou jim poskytujeme. Právě vyučující jsou pro nás od samého začátku nejdůležitějšími
partnery – to oni předstupují před žáky a studenty s filmy a didaktikou od nás, to oni jsou
klíčovými aktéry vzdělávání. Těší nás, že žáky a studenty dokáží materiály JSNS zaujmout,
vedou je k zamyšlení, hledání odpovědí na nesnadné otázky a uvědomění si vlastní osobní
zodpovědnosti za svět, ve kterém žijí.

Druhý rok ve znamení pandemie covidu−19 měl značný dopad na fungování celé společnosti,
školy samozřejmě nevyjímaje. Jejich extrémně dlouhé uzavření negativně ovlivnilo zejména
žáky s malou podporou v rodině. Epidemie usvědčila český vzdělávací systém z toho, jak
extrémně závisí úspěch dětí na rodinném zázemí a na přístupu každé jedné školy. A ty se
v silně decentralizované soustavě zásadně liší. Důsledkem je, že zatímco některé školy našly
řadu inovativních cest výuky, jiné nebyly schopné zapojit své žáky do online výuky po
většinu pandemie.
Pomoc těmto dětem zajišťoval Člověk v tísni nejen přímou podporou, např. skrze doučování,
ale i podporou pracovníků ve školách. Posílili jsme spolupráci s asistenty pedagoga, vytvořili
jsme nový online kurz a dopadům pandemie na znevýhodněné děti jsme věnovali konferenci
S asistenty k lepší škole. Trvajícím cílem, který by pomohl zvýšit dopad asistentů pedagoga na
vzdělávání znevýhodněných dětí, je standardizace jejich role ve vzdělávacím systému.
Poskytovali jsme i nadále podporu ve výuce aktivního občanství, klimatického vzdělávání
nebo kurzy o nenásilné komunikaci. Pokračovali jsme také ve vzdělávání budoucích novinářů
a nabízeli jsme médiím servis v porozumění migračním tématům.
V roce 2021 jsme oslavili 20 let Variant. Jsem hrdý na to, že jsme schopni reagovat na
aktuální výzvy, čehož bylo pandemické období dobrým příkladem. Děkuji všem skvělým
současným i bývalým kolegyním a kolegům v týmu, i všem dalším, kdo nás podporovali
a jsou stále s námi.

mediální vzdělávání

moderní čs. dějiny

aktivní občanství

filozofie pro děti

podpora dětí se znevýhodněním

Tomáš Habart, ředitel vzdělávacího programu Varianty
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V komplexním vzdělávacím programu
Active Citizens: Chráníme klima jsme
dodávali školám odbornou metodiku,
rady a podporu pro start jejich
vlastních místních projektů, které
pomáhají s environmentální osvětou,
skrze zážitky motivují k aktivnímu
občanství a budují bližší sousedské
vazby. Třeba v Poděbradech studenti
Střední zemědělské školy rozjeli díky
Active Citizens projekt Podpora
života hmyzu a vody v krajině –
připravili naučný instagramový profil,
vyhlásili soutěž na téma Šetříme
vodou a vytvořili naučnou stezku na
školní ekologické zahradě, přístupnou
i veřejnosti.
Na klimatická témata se v roce 2021
zaměřila i naše Komiksová soutěž
žáků či program Světová škola, který
získal uznání prestižní evropské ceny
GENE. Velký Summit Světových
škol představil palčivé problémy
klimatu skrze příběhy polární
vědkyně Marie Šabacké, zemědělce
Martina Smetany a ochránkyně
životního prostředí Boly Majekobaje.
V online workshopech si děti
i učitelé vyzkoušeli, jak přemýšlet
o klimatu pomocí metody filozofie
pro děti či jak díky výuce v přírodě
podporovat aktivní přístup k řešení

klimatické změny. Akci zhlédlo více
než 1 000 lidí.

Podporujeme téma migrace
v médiích
Vyvážené a podnětné informace se
snaží studentům i široké veřejnosti
zprostředkovat i mediální Program
migrace. Podporujeme média v získávání různorodých zdrojů a podnětů
pro zpravodajství o migraci a cizincích,
provádíme analýzy, pořádáme vzdělávací akce a debaty pro veřejnost.
Chceme bořit stereotypy o cizincích
a přispívat k úspěšné integraci a dobrému soužití imigrantů a většinové
společnosti v Česku.
Jsme součástí týmu 15 organizací
podílejících se na výzkumném
projektu Národní mechanismus pro
evaluaci integrace (NIEM), který
srovnává integrační politiky různých
zemí EU pro žadatele a držitele
mezinárodní ochrany a monitoruje
uplatňování těchto politik v praxi.
Jakožto člen Konsorcia nevládních
organizací pracujících s migranty
a PICUM se zasazujeme o systémové
změny a sdílíme zkušenosti s dalšími
organizacemi.
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Online kurzy
S asistenty k lepší
škole byly mezi
nominovanými na
cenu EDUína 2021
za snižování
nerovnosti ve
vzdělávání.

1 700+
absolventů online
kurzy dokončilo.
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Spustili jsme nový online kurz cílený na
asistenty a asistentky pedagoga i další
vyučující. Na příběhu žáka 1. stupně ZŠ
se srozumitelnou formou dozví, co
obnáší sociální znevýhodnění a jak
může limitovat školní úspěšnost dítěte.
V kurzu se střídají pasáže ze života
chlapce Sama a jeho rodiny, teoretické
informace, praktické tipy k podpoře
žáků i interaktivní otázky. Druhý kurz
se v příběhu Samovy distanční výuky
věnuje spolupráci s rodinou a zajištění
bezpečného prostředí doma i ve škole,
které je pro děti klíčové, obzvlášť po
dlouhém období online výuky. „Jako
asistentka si z kurzu odnáším hodně:
že moje činnost ve třídě má velký
význam, hlavně podle toho, jak ji vykonávám. Kurz mě ujistil, že jdu správným
směrem a pomohl mi vidět mou práci
i z jiného úhlu,“ hodnotí jedna z absolventek. O budoucnosti práce asistentů
pedagoga jsme také debatovali na 4. ročníku konference S asistenty k lepší škole.

„A je to tady. Od pondělí
zase zůstanete doma,“
říká táta. Sam jásá:
„Hurá! Nechci do školy.
Je to jen otrava, nic
jinýho. Já mám ale
štěstí!“ Druháka Sama
opět čeká distanční
výuka, bude ale
potřebovat všímavou
podporu ze strany
školy, aby se v ní zcela
neztratil.
(ukázka z kurzu)
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Studentské volby do Poslanecké
sněmovny Parlamentu ČR 2021,
Gymnázium Jana Palacha, Praha.
Foto: Jakub Hlaváč

Studentské volby do Poslanecké
sněmovny Parlamentu ČR 2021,
Gymnázium Nad Kavalírkou,
Praha. Foto: Josef Rabara
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Volební účast a ochota
mladých lidí volit roste

Vzdělávací
program
JSNS
Už více než 20 let
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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Volební účast mladých lidí ve věku
18–34 let se v říjnových volbách do
Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR
v porovnání s posledními parlamentními
volbami v roce 2017 zvýšila o výrazných jedenáct procentních bodů
(z 52 na 62 %), jak vyplynulo z povolební studie společnosti PAQ Research.
Obdobný trend v ochotě mladých lidí
jít k volbám naznačovaly i výsledky průzkumu postojů a hodnot středoškoláků,
který jsme v roce 2020 realizovali společně s agenturou Focus. Z nich vyplynulo, že ochota středoškoláků zúčastnit
se voleb od roku 2017 výrazně vzrostla.
Z rostoucího zájmu mladých o veřejné
dění a aktivní participaci na něm máme
opravdu radost. Právě za tímto účelem

pravidelně pořádáme Studentské volby,
a to vždy několik týdnů před konáním
voleb skutečných.

Studentské volby nejsou jen o samotném aktu vhození lístku do urny
Volby nanečisto jsme poprvé uspořádali v roce 2010. Od té doby se konaly
už dvanáctkrát a staly se zavedeným
projektem pro stovky českých středních škol. V souvislosti s volbami do
Poslanecké sněmovny Parlamentu
ČR, které se konaly v říjnu 2021, jsme
proto projekt zorganizovali znovu.
Studentské volby seznamují středoškoláky s principy demokratických
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„Studentské
volby pomáhají
vychovávat
aktivního občana
– voliče, kterému
jednou nebude
lhostejné, co se ve
společnosti děje,
který dokáže využít
svého volebního
práva a posune
občanskou
iniciativu
a odpovědnost
o kus dále.“
Zdeněk Kučera, pedagog,
Gymnázium Třeboň.

41 000
odevzdaných
platných
hlasovacích lístků
ve Studentských
volbách.

330+

voleb a volebním systémem. Jejich
prostřednictvím se osmnáctiletí prvovoliči a jejich mladší spolužáci (budoucí
prvovoliči) učí rozpoznávat nástroje používané k přesvědčování voličů politiky
ve volebních kampaních, uvědomují
si spojitost politiky s médii a význam
vlastní aktivní účasti ve volbách.

Školy od nás k volbám zdarma získávají
řadu vzdělávacích materiálů

středních škol
zapojených do
Studentských voleb.
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Mezi výukové materiály pro školy
tradičně patří publikace s informačními
texty o volebním systému České

republiky a jeho historickém vývoji,
manuál s instrukcemi, jak při realizaci
voleb postupovat (pokyny pro voliče
a volební komise), tematické dokumentární filmy zpřístupněné prostřednictvím
výukového portálu JSNS.cz, doprovodné didaktické materiály, plakáty k propagaci voleb na škole, nálepka na volební
urnu a hlasovací lístky. Vlastní volby na
školách probíhají obdobným způsobem
jako volby skutečné: studenti sestaví volební komise a připraví volební místnost
s urnou a plentou, za níž voliči zaškrtávají na hlasovacích lístcích jednotlivé
politické strany, hnutí nebo koalice,
které kandidují v reálných volbách.
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lidí sledovalo debaty v rámci Jednoho

světa živě.
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diváků a divaček ﬁlmů online a fyzicky.

uvedených ﬁlmů.

působení v České republice v roce 2021
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23. ročník festivalu dokumentárních filmů o lidských právech Jeden svět se
nám podařilo uskutečnit ne v jedné, ale hned v několika podobách. Kvůli nejisté pandemické situaci jsme se rozhodli přesunout festival výjimečně na květen
a doufali jsme, že se nám podaří být také alespoň trochu fyzickým festivalem.
Nakonec jsme se mohli setkat nejen ve virtuálním světě prostřednictvím živých
streamů, ale i v letních a nakonec i ve vnitřních kinech po celé České republice.
Jednou z novinek festivalu bylo umístění všech ročníkových filmů na nově vzniklou
VOD platformu Jeden svět online. Tu mohou diváci a divačky využívat i v průběhu
roku, najdou tam totiž to nejlepší z jednosvětových dokumentů za posledních
deset let.
Při výběru hlavního festivalového tématu jsme se shodli, že Jeden svět musí jako
vždy reflektovat aktuální dění doma i ve světě. Nejpalčivějším problémem podle
nás bylo, jak probíhající pandemie a přesun dění do digitálního světa zvýraznily
společenské nerovnosti. Přemýšleli jsme, jak moc máme tuto transformaci našich
životů v práci, ve škole nebo v rodině pod kontrolou a do jaké míry jsme už
v rozjetém vlaku, který nejde zastavit. Právě proto jsme zvolili motto Vypadáváš,
které tuto dobu vystihuje.

lidí v regionech se zúčastnilo projekcí.

mezinárodních hostů a hostek se účastnilo

festivalu.

4
15

představené projekty virtuální reality.
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Pražské streamovací studio
festivalu Jeden svět, které
během online části festivalu
odbavilo více než 35 debat.
Foto: Lukáš Bíba

Filmový
festival
Jeden svět
Internetové
připojení,
zapnuté
webkamery,
neustálé klikání
myší a snaha
alespoň na
chvilku vidět
ty, kteří jsou na
druhé straně
obrazovky.
„Vypadáváš“
se stalo jedním
z nejčastějších
slov, která
provázejí
setkání lidí na
videohovorech.

tematických kategorií programu.
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Jeden svět online a živě
Když před třiadvaceti lety festival Jeden
svět vznikal, počítače měly operační
systém Windows 98 a do založení
Facebooku zbývalo dlouhých pět let.
V roce 2021 nám moderní technologie
umožnily přenést takřka celý festival
do virtuálního světa. Jednou z cest,
jimiž jsme se v době globální pandemie
vydali, bylo vytvoření nové celoroční
online platformy pro sledování dokumentů o lidských právech z celého
světa – Jeden svět online.
Vznikl tak distribuční kanál s výběrem
z dokumentů, které jsme za posledních deset let na Jednom světě uvedli.
Během trvání festivalu pak na této
platformě byly k zakoupení a zhlédnutí
všechny filmy z aktuálního ročníku
Jednoho světa. To umožnilo divákům
a divačkám sledovat dokumenty o lidských právech bezpečně z domova.
Filmy 23. ročníku byly na platformě
k dispozici od 20. května do 6. června, všechny byly opatřeny českými
a anglickými titulky a vybrané měly

také audiopopis a popisné titulky pro
nevidomé, neslyšící a nedoslýchavé.
Jeden svět online navíc konečně zcela
propojil publikum Jednoho světa napříč
Českou republikou. Lidé z Poličky, Brna
i Pardubic si tak mohli poprvé vybírat
filmy z celého programu. Díky systému
hodnocení mohli diváci a divačky stejně
jako v předešlých letech zvolit film,
který získal Diváckou cenu festivalu.
Od 10. do 19. května vysílalo studio
Jeden svět živě projekce filmů
a pofilmových debat nejen s filmovými
tvůrci a tvůrkyněmi. Vysílalo se jak
z Prahy, tak z řady dalších měst, kde si
organizátoři a organizátorky vytvořili vlastní studia. Řada projekcí byla
tlumočena do českého znakového
jazyka, opatřena popisnými titulky
pro neslyšící a nedoslýchavé nebo
simultánním přepisem. Ze studia Jeden
svět živě vysílal festival také zahájení
a slavnostní předání lidskoprávní ceny
Homo Homini a na závěr pak předávání
festivalových cen.
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Některou z našich služeb
využilo 23 260 lidí.
Se vzděláváním jsme pomáhali
více než 2 000 dětem.
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. Adam měl na vysvědčení už vyznamenání.
Foto: Tereza Benešová
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Lidé Člověka v tísni
jsou tu nejen pro lidi v tísni
Ve veřejném prostoru se často debatuje, co je pro možnost překonat dědičnou či
získanou chudobu důležité. Jestli je to dobrý učitel, sociální práce, doprovázení,
pomoc s řešením dluhových pastí nebo vzdělávání, jestli je to souhra šťastných
náhod nebo osobní překonání velkých překážek.

lidská práva
úvodní slovo / Vietnam
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Z naší praxe víme, že je potřeba dělat vše najednou, podporovat šťastné náhody
a příležitosti, doprovázet děti i dospělé, kteří se na nás obrátí. Zároveň víme, že je
třeba se věnovat i omezujícím okolnostem, jako je nedostatečný přístup k šancím
ve vzdělávání, nerovné zacházení, diskriminace, špatná správa věcí veřejných.
Pomáháme lidem, aby tato omezení překonali a podporujeme je, aby dokázali
zlepšit své životy.
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Hlavní město Praha, Karlovarský,
Liberecký, Olomoucký, Plzeňský,
Středočeský a Ústecký kraj.

Kraj Vysočina, Jihočeský,
Královéhradecký,
Moravskoslezský, Zlínský
a Jihomoravský kraj.

dalších krajů, kde
poskytujeme dluhové
poradenství:

krajů, kde
poskytujeme
širší škálu služeb:

obsah

1

7

Prostřednictvím konkrétní, na respektu a spoluzodpovědnosti postavené sociální
práci pomáháme i lidem v České republice. Společně s nimi řešíme jejich problémy.
Podporujeme mladé lidi ve vzdělávání, aby měli lepší šance uplatnit se v životě.
Zároveň se snažíme přispět k řešení závažných strukturálních problémů, zejména
předlužení a nevhodných postupů samospráv a přístupů v řízení školství. Jsme tu
tedy nejen pro lidi v tísni, ale i proto, abychom navrhovali systémová vylepšení,
ze kterých profituje celá společnost.
Zkušenosti z adaptace našich programů do distanční formy kvůli pandemii
využíváme pro podporu dětí a dospělých i nadále. Umožňuje nám to poskytnout
vzdělávací podporu i poradenství více lidem, být s nimi častěji v kontaktu a reagovat
bezprostředně na jejich potřeby. Věříme, že se nám podaří prosadit změny ve
finanční podpoře vzdělávání tak, aby každé dítě mělo možnost vzdělávat se online.

57

míst v České republice,
kde se na nás můžete obrátit.

Kolika lidem pomáháme

8 460 jednotlivců a rodin

23 260 lidí
využilo v roce 2021
některou z našich služeb.
Celkově jsme s nimi řešili
více než

se obrátilo na naše sociální pracovníky.

23 260

22 297 zakázek,

Více než

2 000 dětem

jsme pomáhali se vzděláváním.

během kterých jsme provedli

12 800 lidí volalo

přes

na naši dluhovou help linku.

267 000 úkonů.

389 lidí na konci roku 2021

Kdo jsme – náš tým

19–27 let

5

28–37 let

21

38–47 let

23

48–60 let

8

nad 60 let

3

v Programech sociální integrace.

60
mužů

389

329
žen

60

19–27 let

131

28–37 let

100

38–47 let

36

48–60 let

2

nad 60 let

Jan Černý, ředitel Programů sociální integrace
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Dál jsme podporovali děti při zvládání distanční výuky
V roce 2021 jsme napříč všemi
našimi vzdělávacími službami
doučovali zhruba
dětí.
Podpora probíhala již častěji
prezenčně, pokračovali jsme
ale i v doučování online.

900
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Zapůjčené počítače

Kontakt se školou

Smyslem služby je pomoci rodinám
s problémy, které mají nepříznivý
vliv na zdravý vývoj dítěte.

Terénní sociální práce

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.

Rodinám jsme také pomohli
získat
připojení k internetu
a
jednorázových měsíčních
připojení.
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70
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620

Předškolní kluby

Podpora vzdělávání

Kariérní poradenství

V našich předškolních klubech jsme v souladu s protiepidemickými opatřeními pracovali s dětmi do května pouze
online. Spolupracovali jsme s rodiči při zápisech do MŠ a ZŠ.
Se začátkem nového školního roku se děti zapojily
do vzdělávání již za mnohem přívětivějších podmínek.
dětí,
V roce 2021 se nám podařilo podpořit
aby dohnaly rozdíly a zvládly přechod do MŠ.

Podpora vzdělávání nestojí pouze na
doučování dětí školou povinných.
Rodičům i dětem jsme v rámci této
služby pomáhali také zajistit kontakt se
školou, zprostředkovávali jsme předávání úkolů či nové látky. V roce 2021 jsme
dětí.
takto podporovali

Naši kariérní poradci se věnovali zhruba
dětem, které míří na střední
školu či už ji studují. I v roce 2021 jsme
pokračovali v programu retrostipendií.
Ve druhém pololetí školního roku
,
2020/2021 jsme jich udělili
.
v prvním pololetí 2021/2022 pak

3–6 let

280

58

7–15 let

870

15 a více let
250
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Resocializační programy

Jejich posláním je sociální začlenění osob,
které se dopustily protiprávního jednání
nebo závažného porušení společenských
norem, zpět do běžného života.

Pomoc obětem trestných činů

1 000

Pomoc zahrnuje poskytování právních
informací obětem trestných činů. Součástí
služby je také asistence při sepisování
dokumentů, doprovod na policii a k soudu.

lidí jsme podpořili
při hledání bydlení.

mládež
zení pro děti a
ří
za
á
v
o
h
ra
p
Nízko

Naše služby dětem

Poradenství je zaměřeno především
na podporu lidí, kteří se dostali
do nepříznivé sociální situace
v souvislosti se zadlužeností.

Připojení k internetu

V mnoha případech jsme byli
prostředníky mezi rodinou a školou.
Pomáhali jsme zprostředkovat
vzájemnou komunikaci.
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Sociálně aktivizační služby
pro rodiny s dětmi

127

Vzdělávací
služby

4

@

Odborné sociální poradenství

působení v České republice v roce 2021

3

Naše služby
dospělým

329

Doučování

zahraniční působení v roce 2021

Dětem jsme ve druhém pololetí
školního roku 2020/2021
půjčili ve spolupráci s naším
partnerem
notebooků,
které potřebovaly k distanční
výuce. V prvním pololetí
školního roku 2021/2022
to bylo
notebooků.

Sociální
služby

2021

190
146

Více než

4 500

lidem jsme pomáhali s dluhy
v rámci přímého poradenství,
12 800 využilo naší
help linky.
Více než

700

lidem jsme pomáhali zajistit
sociální dávky.

640

jednotlivcům i rodinám jsme
poskytli pomoc ve formě
potravinových balíčků.

59

Naše pomoc s dluhy

+

+

+

+

Naše dluhové poradenství poskytujeme na 57 místech ve 13 krajích ČR. |
Podíleli jsme se na akci Milostivé léto, která dosud pomohla desetitisícům
lidí v exekuci zaplatit pouze jistinu a menší poplatek a začít nový život. Zároveň jsme
otevřeli veřejnou sbírku SOS Milostivé léto na podporu těch, kterým by akce
Milostivé léto mohla pomoci, avšak nemají šanci původní dluh kvůli jeho výši zaplatit. | Naši dluhovou help linku využilo 12 800 lidí. | Náš chatbot nabízí
základní pomoc lidem, kteří navštíví náš web jakprezitdluhy.cz. | Vytvořili jsme web
cervenesluchatko.cz, kde se lidé mohou zaregistrovat k hovoru nebo videohovoru s dluhovým poradcem. | Vydali jsme 2 Indexy odpovědného úvěrování –
srovnání poskytovatelů mikropůjček a spotřebitelských úvěrů. | I nadále jsme aktivně
bojovali proti dětským dluhům, ať už pomocí zadluženým dětem, či snahou
o systémovou změnu. | Zároveň jsme se podíleli na schválené novele exekučního
řádu, která přinesla nejvýznamnější úpravu fungování exekucí za poslední roky.
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Výsledky Indexu odpovědného
úvěrování za listopad 2021.
Indexy jsou zveřejňovány dvakrát
ročně na webu Člověka v tísni.

„Ceny spotřebitelských úvěrů, které náš aktuální Index analyzuje,
bývají obecně příznivější než např. u mikroúvěrů či kreditních karet.
Navíc je jejich splácení rozloženo do delšího času, což lidem dává
lepší možnost překlenout aktuální problematické období.“

obsah
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David Borges, analytik Člověka v tísni.
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Milostivé léto

se jedná o několik set tisíc exekucí.
Zároveň dojde k humanizaci tzv. mobiliárních exekucí, tedy prodeji movitého
majetku. Tuto metodu řada exekutorů
používala jako psychologický nátlak
na dlužníky, aby jim zaplatili peníze,
které nemají a musí si je půjčit často na
lichvářský úrok. Změna také usnadní
cestu dlužníkům k informacím o jejich
exekuci.

„Jednáme
o druhém kole
Milostivého léta,
protože vidíme,
že to dává velký
smysl. Sbírka
i nadále běží.
Soustředíme se
na exekuce třeba
u České kanceláře
pojistitelů
a dalších, kteří se
k akci dobrovolně
připojili.“

Červené sluchátko

Daniel Hůle, dluhový
expert Člověka v tísni.

Vytvořili jsme web cervenesluchatko.cz,
kde nám klienti mohou zanechat kontakt. Následně se jim telefonicky ozvou
naši dluhoví poradci a nabídnou jim
pomoc. Za rok 2021 nám klienti zanechali celkem 12 761 kontaktů. Nově jsme
spustili také možnost videokonzultací,
které využilo 171 lidí.

Kristina s dcerou. Právě příběh
Kristiny byl na počátku sbírky
SOS Milostivé léto.
Foto: Screenshot z pořadu České
televize 168 hodin

Pomáháme lidem v nouzi
začít znovu a bez dluhů

Dluhové
poradenství
Pomáháme lidem
najít cestu ven
z dluhové pasti.
Vždy stojíme na
straně našich
klientů a bojujeme
za férovější systém.
V roce 2021
jsme odstartovali
Milostivé léto,
spustili nový web
a vydali dva Indexy
odpovědného
úvěrování.

Index odpovědného úvěrování
Představili jsme dva Indexy odpovědného
úvěrování. 35 poskytovatelů spotřebitelských úvěrů s licencí České národní
banky jsme hodnotili pomocí 15 parametrů z oblasti nákladů spojených s úvěrem,
transparentnosti a klientské vstřícnosti.
Výsledkem je skóre představující dobrého pomocníka pro výběr půjčky. Na
prvním místě se v listopadovém indexu
umístila Air Bank, na opačné straně skončila Via SMS.

Novela exekučního řádu
Dokončená novela exekučního řádu
přinesla několik pozitivních změn. Patří
mezi ně vypořádání starých exekucí,
které mnohonásobně narostly vlivem
nemravného příslušenství. Celkem

60
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Podíleli jsme se na akci Milostivé léto,
které pomohlo lidem v exekucích zbavit
se dluhů vůči státním institucím.
Sbírku SOS Milostivé léto odstartoval
příběh samoživitelky Kristiny z Teplic.
Její medailonek v televizi tehdy uviděl
i muž z Králova Dvora, který se jí rozhodl
se splácením pomoci a po jeho iniciativě
začali volat další lidé se stejným záměrem.
Kristina měla celkem devět exekucí: dvou
ji zbavil její dobrotivý dárce, pěti sbírka
Člověka v tísni a na poslední dvě, které
nespadaly do Milostivého léta, dostala
půjčku, kterou může splácet, jak dlouho
bude potřebovat.

Zaplacením 14 milionů korun ze sbírky
SOS Milostivé léto jsme smazali dluhy ve
výši 103,5 milionů, z nichž 89,5 milionů
korun na příslušenství bylo úplně odpuštěno. Pomohli jsme tak se zaplacením
celkem 963 exekucí 245 lidem a rodinám.

Kauza Podkonický – doručenky
Nechali jsme si vyhotovit znalecký
posudek, který zjistil, že exekutor Juraj
Podkonický využíval počítačově vytvořené koláže, kterými získával nárok
na vyšší odměnu od klientů při využití
Milostivého léta. Konkrétně si připisoval
nárok na dalších 242 korun falšováním
takzvaných „doručenek“.
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Ničivé tornádo na jižní Moravě.
Na okamžitou materiální pomoc
Člověka v tísni v prvních dnech
po tornádu v červnu 2021
navázali také pracovníci
sociálních služeb mapováním
škod v Mikulčicích, Hodoníně,
na Pánově a v Lužicích.
Foto: Dorota Šuráňová
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lidem jsme pomohli
s bydlením.
Více než

Systémový
pohled /
spolupráce
se samosprávami /
podpora
rodin

700
Pomáhali jsme v boji proti
pandemii i po tornádu

Při řešení krizí
jsme partnery
krajů i místních
samospráv.
Pomocí našich
analýz se snažíme
přispět k pozitivním
systémovým
změnám. Lidem,
kteří se ocitli
v existenční nouzi,
pomáháme řešit
jejich problémy
s bydlením,
nezaměstnaností
apod.
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V době pokračující pandemie jsme
zprostředkovávali informace, zjišťovali
konkrétní potřeby klientů, pomáhali s registrací na očkování nebo s distribucí roušek a respirátorů těm, kteří si jejich koupi
sami dovolit nemohli. Též jsme pomáhali
se sháněním zaměstnání, dostupného
bydlení a v neposlední řadě například
s distribucí potravinových balíčků.
Zkušenosti z přímé práce v terénu promítáme do analýz, jejichž cílem je přispět
k potřebným systémovým změnám. Našimi partnery jsou kromě dalších institucí
také místní samosprávy.
Pokračovali jsme například v analýzách
podmínek, za kterých nabízí banky i nebankovní společnosti své úvěry. Vedle
přímé pomoci jsme se dál snažili o systémovou nápravu v oblasti dětských dluhů

a zároveň jsme se podíleli na schválené
novele exekučního řádu, která přinesla
nejvýznamnější úpravu fungování exekucí
za poslední roky.

Sdílením know-how k lepší podpoře ve
vzdělávání
V oblasti vzdělávání jsme se snažili být
oporou učitelům, pro které představovalo
udržení kvality výuky a motivace žáků
a studentů další obrovskou výzvu. Nadále
jsme spolupracovali s ministerstvem
školství a Národním pedagogickým institutem v oblasti doučování, o které zájem
jen rostl. Spustili jsme web doucujte.cz,
kde sdílíme naše know-how, metodické podpory a podklady pro doučující.

Česká republika | sociální práce a poradenství | podpora rodin

Vytvořili jsme novou komunikační a sdílecí platformu pro dobrovolníky. Vydali
jsme sadu doporučení a podnětů pro
mateřské školy, jak zjistit skutečný stav
školní zralosti.
V sociálně aktivizačních službách, jejichž
smyslem je pomáhat rodinám s problémy,
které mají nepříznivý vliv na zdravý vývoj
dítěte, jsme vypracovali novou metodiku.

Nenabízíme jen jídlo, lidem pomáháme
řešit problémy dlouhodobě
Naše podpora lidem v době pokračující
pandemie spočívala ve zprostředkovávání
kontaktu s úřady, velmi často jsme řešili
výpadky ošetřovného a dalších sociálních
dávek. Ty jsme pomáhali zajistit více než
700 lidem. Velkým tématem byla také
prevence ztráty bydlení, protože mnoho
lidí čelilo nenadálému výpadku příjmů,
který souvisel s ekonomickými dopady
protiepidemických opatření.
S bydlením jsme pomáhali 1 000 lidem –
řešili jsme například otázky, jak se dostat
z nevyhovujícího bydlení do standardního nebo jak zaplatit kauci. I z toho
důvodu jsme při společných jednáních
s úřadem práce usilovali o zlepšení

lidem jsme
pomáhali zajistit
sociální dávky.

640

jednotlivcům
i rodinám
jsme poskytli
potravinovou
pomoc.

dostupnosti dávky mimořádné okamžité
pomoci a příspěvku na bydlení. Několik
rodin jsme zachránili před ztrátou bydlení,
když jsme jim ze sbírky SOS Česko vyplatili příspěvek na nájemné.
Samoživitelkám, kterým často chyběly finanční prostředky i na základní potraviny,
jsme nabídli okamžitou pomoc ve formě
potravinových balíčků. Součástí přijetí
této podpory je navázání dlouhodobé
spolupráce s našimi terénními pracovníky s cílem stabilizovat celkovou situaci
rodiny. V takových případech je důležitá
spolupráce jednotlivých služeb, které
naše organizace nabízí, nebo i zapojení
dalších organizací v regionu.
Během energetické krize jsme se našich
klientů dotazovali, zda se jejich domácnost neocitla v režimu dodavatele poslední instance. Podobně také docházelo před
koncem roku k síťování na dluhové poradce v případech, že rodina měla možnost
zapojit se do akce Milostivé léto.
Do portfolia našich služeb patří také
pomoc obětem trestných činů, jejímž
základem je poskytování právního
poradenství. A v rámci resocializačních
programů podporujeme návrat lidí, kteří
se dopustili protiprávního jednání, zpět
do společnosti.

Podpora k samostatnosti.
Paní Petra si dříve nedovedla
představit, že půjde sama třeba
na úřad. Díky naší dlouhodobé
spolupráci v rámci sociálně
aktivizační služby pro rodiny
s dětmi je z ní samostatná
žena. Úspěšně se rekvaliﬁkovala
jako chůva, naučila se jednat
s úředníky, komunikovat se
školou, sama si vyhledá potřebné
informace. S dluhovou poradkyní
nyní začala pracovat i na řešení
svých nesplacených závazků
z minulosti. Dcera, která využívá
naši podporu ve vzdělávání,
má na vysvědčení samé jedničky.
Foto: Gabriela Štěrbová
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Přímá práce /
podpora dětí
Dlouhá doba, kdy
se děti vzdělávaly
především
distanční formou,
problémy mnohých
jen prohloubila.
Pomáhali jsme
jim enormní
zátěž zvládnout.
Zajišťovali jsme
chybějící techniku,
doučování nebo
jsme rodinám
asistovali při
komunikaci se
školou.

Díky online doučování
podporujeme děti i ve
vzdálenějších lokalitách
Pracovali jsme s více než 2 000 dětmi
a mladými lidmi, kteří vyrůstají v prostředí
sociálního vyloučení. Jejich rodiče mají
velmi často nízké vzdělání a existenční
problémy. Mnohdy se jedná o děti z neúplných rodin. To vše má za následek i to,
že se dětem při domácí přípravě do školy
nedostává potřebné podpory. Distanční
výuka tento hendikep ještě zvýraznila.
Její prodloužení do dalšího kalendářního roku vyžadovalo naši podporu. Ve
spolupráci s našimi partnery jsme dětem
i nadále poskytovali nezbytné technické
vybavení. Zajistili jsme 456 notebooků
i chybějící připojení k internetu.

V našich předškolních klubech jsme
s dětmi pracovali do května online,
prostřednictvím videí či pracovních listů.
Spolupracovali jsme s rodiči při zápisech do mateřských a základních škol.
S nástupem nového školního roku se děti
zapojily do vzdělávání již za mnohem
přívětivějších podmínek. Přestože
obnovení návyku k pravidelné docházce
nebylo úplně snadné, podařilo se nám
podpořit 280 chlapců a děvčat, aby
zvládli přechod do mateřských škol bez
větších obtíží.
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Více než

2 000

dětí využilo
některou z našich
vzdělávacích či
sociálních služeb.
Návštěvnost nízkoprahových klubů
byla vyšší než obvykle

Zhruba

900

dětí jsme doučovali.

400

působení v České republice v roce 2021

3

Starším dětem nabízíme
doučování a smysluplnější trávení
volného času, později kariérní
poradenství nebo retrostipendia.
Foto: Tereza Benešová

dobrovolníků nám
s tím pomáhalo.
Udělili jsme
více než

330

S dětmi se snažíme pracovat
již od předškolního věku, a je-li
to možné, provázíme je po
celou dobu jejich vzdělávání.
Pro nejmenší provozujeme
11 předškolních klubů.
Foto: Tereza Benešová

64

retrostipendií.
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Z návštěvnosti nízkoprahových klubů,
která byla od června vyšší než obvykle,
bylo znát, že dětem a mladým lidem
tato aktivita v době pandemie chyběla.
Zapojujeme je do motivačních vrstevnických skupin. V letních měsících jsme
zorganizovali 10 táborů. Více nízkoprahových klubů se v roce 2021 začalo věnovat
terénní práci, například v Kladně, Ústí nad
Labem a Bílině.
Poptávka po možnosti doučování během
pandemie sílila. V rámci našich vzdělávacích služeb, které zahrnují předškolní
kluby, podporu vzdělávání, kariérní
poradenství a nízkoprahová centra, jsme
v roce 2021 doučovali zhruba 900 žáků
a studentů. Podpora probíhala již častěji
prezenčně, pokračovali jsme ale i online.
S tím nám pomáhalo více než 400 dobrovolníků. Online forma doučování se stala
trvalou součástí našeho portfolia služeb
i poté, co se děti vrátily do školních

lavic. Je skvělou příležitostí k zajištění
potřebné podpory také v lokalitách, kde
se dlouhodobě potýkáme s nedostatkem
dobrovolníků.
Společně s partnerskými organizacemi
jsme rozdali více než 330 retrostipendií, kterými již tradičně podporujeme
studenty, kteří s našimi kariérními poradci
řešili své budoucí uplatnění, přechod
nebo udržení se na střední škole. Součástí
programu je také individuální podpora
stipendistů při řešení školních problémů.
Často pracujeme s učni odborných učilišť,
pro které byla distanční výuka obzvláště
složitá. Jednak nebyli zvyklí na takovou
míru samostudia, především jim však chyběly praxe, o které kvůli pokračujícímu
uzavření škol a pozdějším opakujícím se
třídním karanténám přicházeli. Naši poradci řešili kromě vzdělávání i další problémy,
které s sebou distanční výuka přinesla.
Nejen, že u žáků a studentů klesala motivace, ale časté byly i psychické potíže,
které způsoboval pocit osamění a izolace
od vrstevníků.
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Na pomoc doma i ve
světě přispěli naši
dárci rekordní částkou
435 milionů korun.
To je 1,7krát více
než v předchozím roce.
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Jako společnost máme
být na co hrdí, lidé opět
prokázali obrovskou
ochotu pomáhat
Rok 2021 přinesl řadu výzev doma i ve světě. Naše životy dál komplikovala
pandemie covidu−19, na Moravě udeřilo masivní tornádo. Afghánistán, zemi,
kde pomáháme přes 20 let, ovládlo hnutí Tálibán. Došlo k vojenskému puči
v Myanmaru. Zhoršila se úroveň demokracie v mnoha zemích. Ve výčtu
špatných zpráv bych mohl pokračovat, ale toto zamyšlení bych chtěl věnovat
především jedné opravdu dobré zprávě.

lidská práva
úvodní slovo / Vietnam
kde pomáháme
přímá pomoc perzekvovaným
podpora občanské společnosti
advokační aktivity na podporu lidských práv

Češi v roce 2021 opět prokázali, že jsou štědří. Že jsou ochotni a připraveni
pomoci. Myslím, že minulý rok se tak stal i skvělou vizitkou toho dobrého,
co v nás je. A stojí za to opakovaně připomínat, že máme být na co
hrdí. Teď nemám na mysli jen ty, kteří přispívají Člověku v tísni a dalším
dobročinným organizacím. Ocenění zaslouží i tisíce dobrovolníků, kteří svůj
volný čas věnují pomoci druhým. Ty dobré skutky a pomoc druhému ale
vidíme kolem sebe každý den – když někdo pomůže mamince s kočárkem do
tramvaje nebo starší paní s těžkou nákupní taškou. Věřím, že to dobré v nás
zaslouží ocenění a stojí za to to připomínat. Až pak si uvědomíme, že svět je
lepší a že mnohdy není tak zle, jak se zdá při sledování večerních zpráv.

působení v České republice v roce 2021
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4
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vzdělávací program JSNS
filmový festival Jeden svět

Chtěl bych ze srdce poděkovat všem 95 000 dárkyň a dárců, kteří nás
v minulém roce podpořili. Na pomoc doma i ve světě přispěli rekordní částkou
435 milionů korun. To je 1‚7krát více než v předchozím roce.
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Tomáš Vyhnálek
ředitel oddělení fundraisingu

68

naši dárci | úvodní slovo

8
7
6
5

1

SOS MORAVA
Do sbírky SOS Morava nebo formou účelově
vázaného daru přispělo téměř 60 000 dárců
celkovou částkou 178 700 000 Kč na pomoc
lidem zasaženým tornádem.

2

KLUB PŘÁTEL
Celkem 25 900 dárců přispělo více než
91 500 000 Kč na humanitární pomoc, obranu
lidských práv, organizaci práce a fundraising.

3

SKUTEČNÁ POMOC
Více než 10 400 dárců přispělo
33 400 000 Kč na podporu rozvojové pomoci
ve světě.

4

SKUTEČNÝ DÁREK
Celkem 14 000 dárců nakoupilo v charitativním
e-shopu přes 39 000 darovacích certifikátů
v hodnotě převyšující 22 000 000 Kč.
Sto procent z ceny darovacích certifikátů putuje
do sbírky Skutečná pomoc.

5

LEPŠÍ ŠKOLA PRO VŠECHNY
Částkou 14 700 000 Kč přispěly více než
3 000 dárců v rámci kampaně na podporu
českých vzdělávacích programů a na zlepšení
přístupu ke vzdělávání.

6

SOS SVĚT A SOS ČESKO
Na boj s následky pandemie doma i ve světě
přispělo více než 4 700 dárců částkou více než
20 500 000 Kč.

7

SOS MILOSTIVÉ LÉTO
Více než 1 100 dárců přispělo částkou
7 200 000 Kč na pomoc se zaplacením dluhů
sociálně nejslabším rodinám.

8

SOS AFGHÁNISTÁN
Na pomoc lidem trpícím nestabilitou a konflikty
v Afghánistánu darovalo více než 2 100 dárců
téměř 4 600 000 Kč.

9

DALŠÍ SBÍRKY A DARY
Řada dárců přispěla a podpořila další konkrétní
projekty a menší sbírky celkovou částkou
67 700 000 Kč.

1

4
3
2

435

milionů Kč
tolik přispěli dárci na naši
pomoc doma i ve světě v roce 2021

Kdo jsou naši dárci?
Více než 95 000 dárců a dárkyň
podpořilo naši práci v roce 2021.
Z toho přes 36 100 přispívá pravidelně.

56 %

44 %

přispívají průměrně
259 Kč měsíčně

přispívají průměrně
338 Kč měsíčně

ženy

muži
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Děkujeme všem nadacím, firmám
i soukromým dárcům za podporu v roce 2021

obsah

podpora

úvodní slovo ředitele / Ukrajina 2022

podpora

1 000 000 Kč a více

zahraniční působení v roce 2021

1

2

humanitární a rozvojová pomoc
úvodní slovo / naši zaměstnanci
komu pomáháme
objem pomoci
humanitární pomoc v České republice
humanitární pomoc a obnova
zabezpečení výživy a odolnost
sociální inkluze a ochrana
vzdělávání a praktické dovednosti
udržitelná obživa a životní prostředí
dobré vládnutí

Barta Jan

Dvořáková Hana

Fibigerová Jana

VECTOR LOGOTYPE

2D logo
stacked
configuration

Fryc Ondřej

Hájek Martin

lidská práva
úvodní slovo / Vietnam
kde pomáháme
přímá pomoc perzekvovaným
podpora občanské společnosti
advokační aktivity na podporu lidských práv

Holý David

2D logo
horizontal
configuration

Novák Milan

působení v České republice v roce 2021

3

4

vzdělávání a osvěta
úvodní slova / důležitá témata
vzdělávací program Varianty
vzdělávací program JSNS
filmový festival Jeden svět
sociální práce a poradenství
úvodní slovo / kdo jsme
naše služby
dluhové poradenství
spolupráce se samosprávami / podpora rodin
přímá práce / podpora dětí

5

naši dárci
úvodní slovo / naši dárci
poděkování
struktura organizace

6

finanční zpráva

Baudiš Pavel

Winkler Libor

Šenkypl Dušan

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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A1 – Transport & Logistic s. r. o.
Abu Dayeh Barbora
Accenture Central Europe B.V.,
organizační složka
AgroProtec s. r. o.
ALFA FRUCT s. r. o.
ALNUS, spol.s. r. o.
ALU-SV CZ, s. r. o.
ANTECH spol. s r.o.
Apex Central Europe, s. r. o.
ARTIN, spol. s r.o.
AURA, s. r. o.
Austin Detonator s. r. o.
AUSTROMAR obchodní a
dopravní, spol. s r. o.
AUTO-COLOR spol. s r.o.
AXA ASSISTANCE CZ, s. r. o.
Bajgar Radim
Ball Aerosol Packaging CZ s. r. o.
Baštář Pavel
Bayer Pavel
BEL Sýry Česko a. s.
Benefit Management s. r. o.
BIS Czech s. r. o.
Bistro FilmsX s. r. o.
Bloudek spol. s. r. o.
BNP Paribas S.A., pobočka Česká
republika
BPP spol. s r.o.
Breznický Michal
CGI IT Czech Republic s. r. o.
Cink Roman Filip
Clifford Chance
ComGate Payments, a. s.
CRYTUR, spol. s r.o.
Csapková Irena
CZECH PRECISION FORGE a. s.
Česká lékařská spol. J. E. Purkyně,
z. s.
Česká spořitelna, a. s.
Československá obchodní banka,
a. s.
ČTVRTEČNÍCI SDRUŽENÍ
VINAŘŮ ČEJKOVICE
D PLAST a. s.
DELONG INSTRUMENTS a. s.
Diakonie ČCE – Středisko
humanitární a rozvojové
spolupráce

71

100 000 Kč a více

Dipont, s. r. o.
Džiuban Radek
EGE-Trading s. r. o.
Elmer Josef
ELNIKA plus, s. r. o.
EURO NÁŘADÍ s. r. o.
EUTIT s. r. o.
EVEKTOR, spol. s r.o.
EXBIO Praha a. s.
FELIX a spol. advokátní kancelář,
s. r. o.
Fiedler Petr
Blanka a Petr Formánkovi
Fresenius Kabi s. r. o.
GEM System, a. s.
GENERAL BYTES s.r.o
Geodézie-topos, a. s.
GOLDEN GATE CZ a. s.
GOLEM FINANCE s. r. o.
GS1 Czech Republic
HAVIT, s. r. o.
HELLA AUTOTECHNIK NOVA,
s. r. o.
Helus Jakub
Hlavenka Jiří
Holík International s. r. o.
Horáková Olga
HOST – vydavatelství, s. r. o.
Hranipex a. s.
HSBC Continental Europe, Czech
Republic
Illich Michal
INOS Zličín, a. s.
Install, spol. s r.o.
Intersnack a. s.
ITALINOX, s. r. o.
JAF HOLZ spol. s r.o.
JAROMÍR HUTLA – BATTERY
CENTER s. r. o.
Jelínek Tomáš
Karlín Group Management a. s.
Kasia Vera s. r. o.
KASKO spol. s r.o.
KLIMAK, s. r. o.
Knapp Petr
Kočvara Lubomír
Kopecká Iveta
Krafka Jan
Krajíček Petr

naši dárci

Kraus Vojtěch
KS – program, spol. s r.o.
Kuchař Jaroslav
rodina Larsson Krausova
LAUFEN CZ s. r. o.
Lékárna u sv. Trojice
Libík Jakub
Lukáš Petr
M unchained SE
M.G.P. spol. s r.o.
Marek Ondřej
Maršálek Lukáš
Martínek Jan
Mary Kay (Czech Republic), s. r. o.
MaxiCommodities, a. s.
Maxion Wheels Czech
MD logistika, a. s.
MEDAC, spol. s r.o.
Messer Technogas s. r. o.
Město Černošice
Městská část Praha 20
MetaCell s. r. o.
MEWS SYSTEMS, s. r. o.
MONTS s. r. o.
MS Pharm s. r. o.
N+N-Konstrukce a dopravní
stavby Litoměřice, s. r. o.
Nadace BLÍŽKSOBĚ
Nadace ČEZ
Nadace Open Society Fund Praha
Nadace Pomoc na cestě vzhůru
Nadační fond nezávislé žurnalistiky
Nadační fond rodiny Orlických
Nadační fond TECHNOLOGY
NÁSTROJE CZ, s. r. o.
Němcová Marcela
Hana a Antonín Neubauerovi
O.K.KONSTRUKCE – REALITY,
spol. s r.o.
Obec Čistá
Optika Petrů s. r. o.
Helena a Michal Pěchoučkovi
PentaGen s. r. o.
Pivovar MÁŠA
Klára a Petr Plačkovi
Pleskot Vojtěch
rodina Potěšilova
Potravinová banka Libereckého
kraje, z. s.

Pražská plynárenská, a. s.
PRESSENTECHNIK, s. r. o.
PRK Partners s. r. o. advokátní
kancelář
Profil Media, s. r. o.
PROKAT invest s. r. o.
Promedica Praha Group a. s.
Purple Foundation, nadační fond
SEKNE, spol. s r.o.
SERVISTEK s. r. o.
SHP TS s. r. o.
Schirl Lukáš
Smurfit Kappa Czech s. r. o.
SolidVision, s. r. o.
Specialis s. r. o., advokátní kancelář
Starosta Jaroslav
Stavební firma HOBST a. s.
Stejskal Petr
Suchánek Jiří
Sukeník Milan
Swiss Steel s. r. o.
Synett s. r. o.
System4u a. s.
TEMA Klášterec nad Ohří s. r. o.
TG Drives s. r. o.
rodina Tichých
TON a. s.
Toyota Tsusho Europe SA Czech
Republic Branch
Transportservis a. s.
Trigema a. s.
Trlifajová Kateřina
TTC ALFA, s. r. o.
VAPE spol. s r.o.
Veselka Daniel
VKN-stav, spol. s r.o.
Volvo Group Czech Republic,
s. r. o.
VORWERK CS k.s.
Květa a Šimon Vostrý
WAPA, spol. s r.o.
WELEDA, spol. s r.o.
WILMA-FILM s. r. o.
Wolfram Jan
Zástava Josef
Zdravé stravování s. r. o.
Kateřina a Jan Zvelebilovi
Židovská obec v Praze
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Vážíme si spolupráce s institucionálními partnery
pro práci v Česku

Vážíme si spolupráce s partnery z mezinárodních
i národních institucí pro práci ve světě

obsah
úvodní slovo ředitele / Ukrajina 2022
zahraniční působení v roce 2021

1

humanitární a rozvojová pomoc
úvodní slovo / naši zaměstnanci
komu pomáháme
objem pomoci
humanitární pomoc v České republice
humanitární pomoc a obnova
zabezpečení výživy a odolnost
sociální inkluze a ochrana
vzdělávání a praktické dovednosti
udržitelná obživa a životní prostředí
dobré vládnutí

2

lidská práva
úvodní slovo / Vietnam
kde pomáháme
přímá pomoc perzekvovaným
podpora občanské společnosti
advokační aktivity na podporu lidských práv

Evropská unie
Evropský sociální fond
Operační program Zaměstnanost

OPZ – Operační program
Zaměstnanost

Ústecký kraj

Olomoucký kraj

Evropská komise
(Generální ředitelství ECHO,
NEAR a INTPA)

Agentura Spojených států
amerických pro mezinárodní
rozvoj (USAID)

Ministerstvo zahraničí
Spojených států amerických

Hlavní město Praha

Karlovarský kraj

Plzeňský kraj

Úřad pro zahraniční věci,
Commonwealth a rozvoj (FCDO)

Fond pro konflikty, stabilitu
a bezpečnost (CSSF)

Ministerstvo zahraničních věcí,
obchodu a rozvoje Kanady

Česká rozvojová agentura

působení v České republice v roce 2021

3

4

vzdělávání a osvěta
úvodní slova / důležitá témata
vzdělávací program Varianty
vzdělávací program JSNS
filmový festival Jeden svět
sociální práce a poradenství
úvodní slovo / kdo jsme
naše služby
dluhové poradenství
spolupráce se samosprávami / podpora rodin
přímá práce / podpora dětí

5

naši dárci
úvodní slovo / naši dárci
poděkování
struktura organizace

6

finanční zpráva

OPVVV – Operační program
Výzkum, vývoj a vzdělávání

Ministerstvo kultury ČR

Liberecký kraj

OPPPR – Operační program
Praha – pól růstu

Středočeský kraj

Státní fond kinematografie

72
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Ministerstvo zahraničních věcí ČR

Světový potravinový
program (WFP)

73

Česká rozvojová agentura

Úřad OSN pro koordinaci
humanitárních otázek
(UN OCHA)

naši dárci

UNICEF

Švýcarské federální ministerstvo
zahraničních věcí

Úřad OSN pro projektové
služby (UNOPS)

2021

v obrazech a číslech

Zvláštní poděkování

Struktura organizace

Výroční zpráva Člověka v tísni
Accenture, dlouhodobá podpora IT
AK Hlaváček & Krampera, s. r. o., advokátní kancelář
ALBI Česká republika a. s., podpora prodeje Skutečný dárek
Assessment Systems s. r. o., podpora HR
AUDIT SERVIS, spol. s r.o., auditoři
AUTOCONT a. s., dodavatel ekonomického systému Microsoft Dynamics NAV
CRDR spol. s r.o. (BOZP.cz), podpora HR
Citibank Europe plc, organizační složka, bankovní služby
ATICOM s. r. o. (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, mediální podpora
LEGO Group, finanční a materiální podpora
LMC s. r. o., podpora HR
Microsoft, dlouhodobá podpora IT
Seznam.cz, a. s., mediální podpora
Success Solutions s. r. o., implementační partner a dodavatel globálního HR řešení
W3W, s. r. o., tvorba a podpora www.skutecnydarek.cz
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DOZORČÍ RADA

VÝKONNÁ RADA

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

Václav Mazánek (předseda)
Ondřej Matyáš, Ondřej Blažek

Šimon Pánek (ředitel)
HUMANITÁRNÍ A ROZVOJOVÁ SEKCE

Jan Mrkvička, Marek Štys, Markéta Novotná
CENTRUM PRO LIDSKÁ PRÁVA A DEMOKRACII

Veronika Mítková, Nadiia Ivanova
JEDEN SVĚT NA ŠKOLÁCH

Karel Strachota, Marianka Macková
PROGRAMY SOCIÁLNÍ INTEGRACE

Jan Černý, Daniel Hůle
VARIANTY

Tomáš Habart, Lucie Kundra

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 Člověka v tísni, o. p. s.
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

působení v České republice v roce 2021

3

SPRÁVNÍ RADA

JEDEN SVĚT

Ondřej Kamenický, Lenka Lovicarová
PROVOZNÍ ODDĚLENÍ

Anna Soumarová
FINANČNÍ ODDĚLENÍ

Jan Kamenický, Anna Spružinová
IT

Tomáš Dratva, Kryštof Bořkovec
FUNDRAISING

Tomáš Vyhnálek
PRÁVNÍ SERVIS

David Valouch
HR

Pavla Kluzáková
MEDIÁLNÍ ODDĚLENÍ

Tomáš Urban, Adriana Černá
Stav k 22. 6. 2022 (kompletní data naleznete v příloze účetní závěrky)
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Zahraniční státní rozpočty

úvodní slovo ředitele / Ukrajina 2022

1 184 595

Příjmy EU – Evropská komise a delegace EU

751 394

zahraniční působení v roce 2021

1

2

humanitární a rozvojová pomoc
úvodní slovo / naši zaměstnanci
komu pomáháme
objem pomoci
humanitární pomoc v České republice
humanitární pomoc a obnova
zabezpečení výživy a odolnost
sociální inkluze a ochrana
vzdělávání a praktické dovednosti
udržitelná obživa a životní prostředí
dobré vládnutí

4

239 027

Výnosy

ﬁﬁnanční
nančnízpráva
zpráva

2 814 126
tis. Kč

vzdělávání a osvěta
úvodní slova / důležitá témata
vzdělávací program Varianty
vzdělávací program JSNS
filmový festival Jeden svět
sociální práce a poradenství
úvodní slovo / kdo jsme
naše služby
dluhové poradenství
spolupráce se samosprávami / podpora rodin
přímá práce / podpora dětí

5

naši dárci
úvodní slovo / naši dárci
poděkování
struktura organizace

6

finanční zpráva

Agentury OSN a ostatní mezivládní organizace

164 803
Státní rozpočet

156 032
Vlastní výnosy

125 390
Místní rozpočty

86 861

Operační programy

55 728

Nadace a nevládní organizace

50 296

lidská práva
úvodní slovo / Vietnam
kde pomáháme
přímá pomoc perzekvovaným
podpora občanské společnosti
advokační aktivity na podporu lidských práv

působení v České republice v roce 2021

3

Dary

Humanitární pomoc a rozvoj

2 269 466

Náklady

2 811 715
tis. Kč

Lidská práva

88 163
Vzdělávání a osvěta

85 928

Sociální práce a poradenství

134 500
Ostatní

233 658
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Výnosy společnosti
Tento přehled zobrazuje výnosy společnosti
v roce 2021. 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.

prostřednictvím ActionAid

1 350

prostřednictvím DanChurchAid (DCA)

16 841

TON a. s.

prostřednictvím Médecins du Monde Belgique

4 010

prostřednictvím GERES

3 438

UNITEL, S.A.

prostřednictvím Mansa District Land Alliance

4 375

Vojtěch Kraus

prostřednictvím Mosaiko – Instituto para a Cidadania

3 425

ostatní dary

1 342

prostřednictvím MTÜ Mondo

2 764

veřejné sbírky

152 419

prostřednictvím Swiss Cooperation office
of Embassy of Switzerland in Mongolia
USA
U.S. Department Of State, přímé granty
U.S. Department Of State, prostřednictvím Freedom House

15 421

USAID, darovaný drobný majetek a materiál

Institut français de Prague

35

L’Office Français de l’Immigration et de l’Intégration
Kanada

2 315
10 595

Global Affairs Canada – International Humanitarian Assistance
Velvyslanectví Kanady v ČR

10 490
105

Německo

13 588

Heinrich-Böll-Stiftung e.V., kancelář v Praze

163

prostřednictvím German Embassy in Ulaanbaatar

1 455

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

9 417
2 528

ostatní zdroje Německa

25

Nizozemsko
prostřednictvím Mosaiko – Instituto para a Cidadania
ostatní zdroje Nizozemí
Nový Zéland
prostřednictvím SPS Biosecurity Limited
Švýcarsko

78
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363
823 246
1 604
728

prostřednictvím Ernst & Young Advisory
Services SCRL/CVBA

142 156

Skutečná pomoc

1 826

SOS Afghánistán

1 039

SOS Česko
SOS Morava

786

ostatí zdroje

1

EASME

353

FPI

464

IcSP

969

USAID, prostřednictvím The International
Organization for Migration (IOM)
Foreign, Commonwealth & Development Office (FCDO)
FCDO, darovaný drobný majetek a materiál
FCDO, prostřednictvím Care International UK
FCDO, prostřednictvím Girls’ Education Challenge –
Fund Manager – PricewaterhouseCoopers LLP
Conflict, Stability and Security Fund (CSSF), přímé granty
CSSF, prostřednictvím Peaceful Change initiative
prostřednictvím Paung Sie Facility
British Embassy Prague
ostatní zdroje zahraničních vlád

5 901
131 239
221
3 765
104 736
1 767
101
1 173
61 366

Dary

239 029

Klub přátel

27 344

přímé dary

44 551

Accenture Central Europe B.V., organizační složka
Avast Software s. r. o.
Československá obchodní banka, a. s.

255

Diakonie ČCE – Středisko humanitární a rozvojové spolupráce

125

Donio s. r. o.

5 154
825

34 609

Gerhardt Bubník

371

2 760

Hana Dvořáková

3 579

296

IKEA Česká republika, s. r. o.

4 000

134

Jan Barta

194
200

LEGO Trading s. r. o.

DG ECHO
přímé granty
darovaný drobný majetek a materiál
prostřednictvím International Rescue Committee, Inc.
DG INTPA

250
12 942

Dušan Šenkypl

2 664

SOS Nepál
SOS Svět
SOS Sýrie a Irák

751 394

Libor Malý

402 353

Libor Winkler

1 686
315
1 369

6 336
1 190
777
26 234
1 201
4 975
104 422
112
4 544
1 714
549

ostatní veřejné sbírky

365

výnosy z dědictví

660
220

darovaná služba

2 557

hmotné dary

11 278

Agentury OSN a ostatní mezivládní organizace
Fondy EHP a Norska
prostřednictvím Diecézní charita ostravsko-opavská
International Visegrad Fund

164 803
163
163
479

NCSD

1 520

UNDP

609

UNFPA

756

přímé granty
prostřednictvím Women’s Development Resource
Center Foundation (WINNET)
UNICEF
přímé granty
darovaný drobný majetek a materiál
UNOCHA

499
257
41 803
40 277
1 526
84 846

přímé granty

Martin Hájek

737

prostřednictvím Consortium of Dutch NGOs (CDN/ZOA)

6 196

Mondi Štětí a. s.

800

prostřednictvím INTERSOS

1 700

202 331

Natland Group, SE

1 160

prostřednictvím ZOA

152 207

Pavel Baudiš

1 064

UNOPS

20 321

PSN s. r. o.

13 640

1 043
149

2 643

přímé granty

2 643

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

1 032

WFP

8 839

Radim Bajgar

486

WHO

prostřednictvím Človek v ohrození, n.o.

8 301

System4u a. s.

163

35 938

200

500

401 161

Lukáš Schirl

5 627

SOS Ukrajina

dary v rámci programu Slavíme velkoryse

KLIMAK, s. r. o.

664

42 510

Swiss Federal Departement of Foreign Affairs

přímé granty

Postavme školu v Africe

3 019

729
65

EACEA

765

USAID, prostřednictvím MSI a Tetra Tech Company

Příjmy EU – Evropská komise a delegace EU

prostřednictvím Potsdam Institute
for Climate Impact Research (PIK)

DG NEAR

Milostivé léto

177

Velká Británie

2 350

prostřednictvím The Foundation Institute of Public Affairs

Lepší škola pro všechny

765

Evropský parlament

USAID, prostřednictvím Tetra Tech Company

Francie

2 141

13 710

USAID, prostřednictvím National Democratic Institute
for International Affairs (NDI)

1 184 594

prostřednictvím The International Potato Centre
DG Justice and Consumers

USAID, prostřednictvím Médecins du Monde Belgique

USAID, prostřednictvím Solidarités International

Zahraniční státní rozpočty

3 307

U.S. Department Of State, prostřednictvím
National Endowment for Democracy (NED)

USAID, přímé granty

v tis Kč

431

4 354

USAID, prostřednictvím Freedom House

Finanční zdroj

1 007 309

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

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

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

1 212

175

79
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obsah
úvodní slovo ředitele / Ukrajina 2022

výnosy Centrum Langhans
Státní rozpočet

156 032

Česká správa sociálního zabezpečení

výnosy Dům Slavkov

Ministerstvo kultury ČR

7 627

výnosy firemní školka

Odbor médií a audiovize

7 457

výnosy z cenných papírů

Odbor regionální a národnostní kultury

170

Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR
Odbor sociálních služeb a sociální práce

zahraniční působení v roce 2021

1

2

humanitární a rozvojová pomoc
úvodní slovo / naši zaměstnanci
komu pomáháme
objem pomoci
humanitární pomoc v České republice
humanitární pomoc a obnova
zabezpečení výživy a odolnost
sociální inkluze a ochrana
vzdělávání a praktické dovednosti
udržitelná obživa a životní prostředí
dobré vládnutí
lidská práva
úvodní slovo / Vietnam
kde pomáháme
přímá pomoc perzekvovaným
podpora občanské společnosti
advokační aktivity na podporu lidských práv

působení v České republice v roce 2021

3

4

5

6

Ministerstvo spravedlnosti ČR
Ministerstvo vnitra ČR
Odbor azylové a migrační politiky

Česká rozvojová agentura přímé granty
Česká rozvojová agentura prostřednictvím
Centrum pro rozvoj péče o duševní zdraví, z. s.

prostřednictvím Středočeský kraj

1 487

Islamic Relief Worldwide

864

477

Medecin du Monde (MdM)

139

555

120

Nadace a nevládní organizace

568

Abakus – nadační fond zakladatelů Avastu

500

Nadace Open Society Fund Praha

Alliance2015

777

Nadace Pomoc na cestě vzhůru

2 143

Nadace The Bakala Foundation

ostatní služby

432

jiné ostatní výnosy

1 973

Clifford Chance, Customer Service Division

143 168

Místní rozpočty

86 862

Concern Worldwide LBG

75 627

Hlavní město Praha

13 634

Človek v ohrození, n.o.

Karlovarský kraj

13 336

Diakonie ČCE
European Climate Foundation

Liberecký kraj

6 849

Úřad práce České republiky

532

Úřad vlády České republiky

757

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

Vlastní výnosy

125 390

kursové zisky

85 331

96

kurzovné a lektorné

410

pojistná plnění

846

prodej vstupenek a propagace na filmový festival

619

prodej výrobků, zásob a majetku

13 696

344

OAK Foundation
SOLIDARITÉS INTERNATIONAL

3 252
175

Tides Foundation

821

ostatní výnosy od nadací a nestátních neziskových organizací

183

165

Statutární město Kladno

250

Statutární město Liberec

279

Statutární město Olomouc

279

Statutární město Plzeň

692

Statutární město Ústí nad Labem
Středočeský kraj
Ústecký kraj
ostatní zdroje z místních rozpočtů

Operační programy
OPPPR – Operační program Praha – pól růstu
prostřednictvím Hlavní město Praha
prostřednictvím Městská část Praha 7
OPVVV – Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání
přímé granty Ministerstvo školství, mládeže
a tělovýchovy ČR

117

prostřednictvím Statutární město Liberec

úroky

401

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

3 070
337

The Sigrid Rausing Trust

4 141

222

Statutární město Karlovy Vary

příspěvky zdravotních pojišťoven v ČR na testování COVID

ﬁnanční zpráva

352

4 336

prostřednictvím Hlavní město Praha

80

Nest Center for Journalism Innovation and Development

7 349

138

8 566

575

202

Foundation to Promote Open Society

přihlášení filmů na filmový festival

výnos – kompenzace majetku pořízeného z grantu

500

Nadační fond Veolia

4 061

Foundation Open Society Institute

11 857

vzdělávání a osvěta
úvodní slova / důležitá témata
vzdělávací program Varianty
vzdělávací program JSNS
filmový festival Jeden svět

385
2 770

122

Mikroregion Frýdlantsko

Statutární město Chomutov

2 044

300

Ford Motor Company Fund

Plzeňský kraj

4

Nadační fond nezávislé žurnalistiky

1 062

Ford Foundation

30 701

476

219

400

145

Odbor rozvojové spolupráce a humanitární pomoci

Odbor zahraničněpolitických analýz a plánování (OZAP)

Nadační fond AVAST

691
5 292

223

12 646

177

151

2 381

Městská část Praha 7

Odbor lidských práv a transformační politiky

Odbor veřejné diplomacie a krajanů

Nadace ČEZ

2 184

Městská část Praha 5

16 624

1 265

50 294

Center for Disaster Philanthropy

Olomoucký kraj

Ostatní zdroje státního rozpočtu

Nadace Albatros

TNT Express Worldwide, s. r. o.

3 687

Státní fond kinematografie

2

Nadace České spořitelny

16 850

ostatní zdroje MZV ČR

ostatní operační programy

285

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

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

prostřednictvím Úřad práce České republiky

PROZETA BROADCASTERS s. r. o.

285

finanční zpráva

376
9 203

101
750

206

Charles Stewart Mott Foundation

Nadace BLÍŽKSOBĚ

470

Česká rozvojová agentura prostřednictvím
Charita Česká republika

GlobalGiving Foundation

1 037

150

1 265

Česká rozvojová agentura prostřednictvím
Embassy of the Czech Republic in Pretoria

38 418

132

prostřednictvím MAS Frýdlantsko, z. s.

44

Ministerstvo zahraničních věcí ČR

Freedom House

301

388

ostatní zdroje MV ČR

přímé granty Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR

41 419

LMC s. r. o.

750

Odbor vězeňství, trestní politiky, probace a mediace

výnosy z reklamy a propagace

1 321

OPZ – Operační program Zaměstnanost

101

Technologická agentura České republiky – TA ČR

naši dárci
úvodní slovo / naši dárci
poděkování
struktura organizace

výnosy Dům Koněvova

240

969

CELKEM

883
3 683
17 084
535

55 728
5 851
4 735
1 116
8 456
5 763
692
1 672
329

81
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Náklady společnosti

Zprostředkovaná pomoc

Náklady 2021

obsah
úvodní slovo ředitele / Ukrajina 2022

v tis. Kč

HUMANITÁRNÍ POMOC A ROZVOJ –
ZAHRANIČÍ A ČESKÁ REPUBLIKA

2 269 466

Humanitární pomoc

1 418 534

Vzdělávání a praktické dovednosti

zahraniční působení v roce 2021

1

2

humanitární a rozvojová pomoc
úvodní slovo / naši zaměstnanci
komu pomáháme
objem pomoci
humanitární pomoc v České republice
humanitární pomoc a obnova
zabezpečení výživy a odolnost
sociální inkluze a ochrana
vzdělávání a praktické dovednosti
udržitelná obživa a životní prostředí
dobré vládnutí
lidská práva
úvodní slovo / Vietnam
kde pomáháme
přímá pomoc perzekvovaným
podpora občanské společnosti
advokační aktivity na podporu lidských práv

působení v České republice v roce 2021

3

4

vzdělávání a osvěta
úvodní slova / důležitá témata
vzdělávací program Varianty
vzdělávací program JSNS
filmový festival Jeden svět
sociální práce a poradenství
úvodní slovo / kdo jsme
naše služby
dluhové poradenství
spolupráce se samosprávami / podpora rodin
přímá práce / podpora dětí

5

naši dárci
úvodní slovo / naši dárci
poděkování
struktura organizace

6

finanční zpráva

246 547

Udržitelná obživa a životní prostředí

184 137

Odolnost lidí a výživa

171 336

Dobré vládnutí

103 866

Sociální inkluze a ochrana

93 234

Globální rozvojové vzdělávání a osvěta

51 812

SOCIÁLNÍ PRÁCE A PORADENSTVÍ –

V roce 2021 společnost Člověk v tísni zprostředkovala další pomoc v celkové výši 223‚53 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.

134 500

země
donor

Podpora rodin

113 994

Myanmar

Podpora dětí

16 276

UNHCR

Spolupráce se samosprávami

4 230

ČESKÁ REPUBLIKA

Celkem

VZDĚLÁVÁNÍ A OSVĚTA –
ČESKÁ REPUBLIKA

objem v tis. Kč
232‚53

232‚53

85 928

Společné vzdělávání

42 320

Festival Jeden svět

15 176

Mediální vzdělávání

8 741

Aktivní občanství

5 641

Globální rozvojové vzdělávání

5 594

Migrace

4 520

Moderní československé dějiny

3 936

LIDSKÁ PRÁVA –
ZAHRANIČÍ

88 163

Podpora občanské společnosti

50 589

Přímá pomoc perzekvovaným

27 545

Advokační aktivity na podporu lidských práv

10 029

OSTATNÍ

233 658

Podpora, centrální režie a správa nemovitostí

113 627

Kurzové ztráty

81 390

Fundraising a péče o dárce

38 641

CELKEM

2 811 715

82
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Výroční zpráva Člověka v tísni
obsah
úvodní slovo ředitele / Ukrajina 2022
zahraniční působení v roce 2021

1

humanitární a rozvojová pomoc
úvodní slovo / naši zaměstnanci
komu pomáháme
objem pomoci
humanitární pomoc v České republice
humanitární pomoc a obnova
zabezpečení výživy a odolnost
sociální inkluze a ochrana
vzdělávání a praktické dovednosti
udržitelná obživa a životní prostředí
dobré vládnutí

2

lidská práva
úvodní slovo / Vietnam
kde pomáháme
přímá pomoc perzekvovaným
podpora občanské společnosti
advokační aktivity na podporu lidských práv

působení v České republice v roce 2021

3

vzdělávání a osvěta
úvodní slova / důležitá témata
vzdělávací program Varianty
vzdělávací program JSNS
filmový festival Jeden svět

4

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

5

naši dárci
úvodní slovo / naši dárci
poděkování
struktura organizace

6

finanční zpráva

84
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Rozvaha

k 31. 12. 2021 (v celých tisících Kč)
číslo
pol.

obsah
úvodní slovo ředitele / Ukrajina 2022
zahraniční působení v roce 2021

1

2

humanitární a rozvojová pomoc
úvodní slovo / naši zaměstnanci
komu pomáháme
objem pomoci
humanitární pomoc v České republice
humanitární pomoc a obnova
zabezpečení výživy a odolnost
sociální inkluze a ochrana
vzdělávání a praktické dovednosti
udržitelná obživa a životní prostředí
dobré vládnutí
lidská práva
úvodní slovo / Vietnam
kde pomáháme
přímá pomoc perzekvovaným
podpora občanské společnosti
advokační aktivity na podporu lidských práv

působení v České republice v roce 2021

3

4

vzdělávání a osvěta
úvodní slova / důležitá témata
vzdělávací program Varianty
vzdělávací program JSNS
filmový festival Jeden svět
sociální práce a poradenství
úvodní slovo / kdo jsme
naše služby
dluhové poradenství
spolupráce se samosprávami / podpora rodin
přímá práce / podpora dětí

5

naši dárci
úvodní slovo / naši dárci
poděkování
struktura organizace

6

finanční zpráva

a

AKTIVA

B. Krátkodobý majetek celkem
číslo
pol.

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

b

1

2

41

1 142 275

1 253 428

42

43 049

25 928

(112)

43

39 634

24 015

2. Materiál na cestě

(119)

44

66 167

3. Nedokončená výroba

(121)

45

73 806

4. Polotovary vlastní výroby

(122)

46

5. Výrobky

(123)

47

1 074

568

6. Mladá a ostatní zvířata a jejich skupiny

(124)

48

7. Zboží na skladě a v prodejnách

(132)

49

217

118

8. Zboží na cestě

(139)

50

9. Poskytnuté zálohy na zásoby

(314)

51

2 124

1 227

52

167 283

246 672

22 570

49 371

115 296

Stav k poslednímu dni
účet. období

b

1

2

01

57 303

02

56 222

1. Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje

(012)

03

2. Software

(013)

04

43 843

58 045

3. Ocenitelná práva

(014)

05

1 834

1 548

4. Drobný dlouhodobý nehmotný majetek

(018)

06

14

14

5. Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek

(019)

07

9 833

12 370

6. Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek

(041)

08

698

1 829

B.II. Pohledávky celkem

7. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek

(051)

09

1. Odběratelé

(311)

53

10

90 845

93 027

2. Směnky k inkasu

(312)

54

2 639

2 639

3. Pohledávky za eskontované cenné papíry

(313)

55

4. Poskytnuté provozní zálohy

(314)

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. Pozemky

(031)

11

2. Umělecká díla, předměty a sbírky

(032)

12

56

71 087

3. Stavby

(021)

13

26 452

26 452

5. Ostatní pohledávky

(315)

57

1 957

998

4. Samostatné movité věci a soubory movitých věcí

(022)

14

61 539

63 842

6. Pohledávky za zaměstnanci

(335)

58

4 316

2 731

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

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

152

31

0

0

1 051

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

7 510

9 850

6. Ostatní dlouhodobý finanční majetek

(069)

27

18. Dohadné účty aktivní

(388)

70

58 792

68 426

19. Opravná položka k pohledávkám

(391)

71

A.IV. Oprávky k dlouhodobému majetku celkem

29

−89 764

−100 666

B.III. Krátkodobý finanční majetek celkem

1. Oprávky k nehmotným výsledkům výzkumu a vývoje

(072)

30

2. Oprávky k software

(073)

31

−22 718

−31 152

3. Oprávky k ocenitelným právům

(074)

32

−1 753

−1 517

72

789 426

863 192

1. Peněžní prostředky v pokladně

(211)

73

14 825

13 316

2. Ceniny

(213)

74
767 061

849 621

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

−4 805

−7 629

4. Majetkové cenné papíry k obchodování

(251)

76

6. Oprávky ke stavbám

(081)

35

−7 532

−8 435

5. Dluhové cenné papíry k obchodování

(253)

77

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

(082)

36

−52 879

−51 856

6. Ostatní cenné papíry

(256)

78

79

79

8. Oprávky k pěstitelským celkům trvalých porostů

(085)

37

7. Peníze na cestě

(261)

79

7 461

176

9. Oprávky k základnímu stádu a tažným zvířatům

117 636

(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

142 517

1. Náklady příštích období

(381)

82

4 171

5 761

2. Příjmy příštích období

(385)

83

138 346

111 875

85

1 199 578

1 319 595
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Výroční zpráva Člověka v tísni
číslo
pol.

obsah
úvodní slovo ředitele / Ukrajina 2022
zahraniční působení v roce 2021

1

2

humanitární a rozvojová pomoc
úvodní slovo / naši zaměstnanci
komu pomáháme
objem pomoci
humanitární pomoc v České republice
humanitární pomoc a obnova
zabezpečení výživy a odolnost
sociální inkluze a ochrana
vzdělávání a praktické dovednosti
udržitelná obživa a životní prostředí
dobré vládnutí
lidská práva
úvodní slovo / Vietnam
kde pomáháme
přímá pomoc perzekvovaným
podpora občanské společnosti
advokační aktivity na podporu lidských práv

působení v České republice v roce 2021

3

4

vzdělávání a osvěta
úvodní slova / důležitá témata
vzdělávací program Varianty
vzdělávací program JSNS
filmový festival Jeden svět
sociální práce a poradenství
úvodní slovo / kdo jsme
naše služby
dluhové poradenství
spolupráce se samosprávami / podpora rodin
přímá práce / podpora dětí

5

naši dárci
úvodní slovo / naši dárci
poděkování
struktura organizace

6

finanční zpráva

a

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

Stav k prvnímu dni
účet. období

Stav k poslednímu dni
účet. období

b

1

2

86

996 743

1 122 000

87

994 196

1 119 589

1. Vlastní jmění

(901)

88

39 346

38 425

2. Fondy

(911)

89

954 850

1 081 164

3. Oceňovací rozdíly z přecenění finančního majetku a závazků

(921)

90

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

2 547

2 411

95

202 835

197 595

96

0

0

18. Krátkodobé úvěry

(231)

124

19. Eskontní úvěry

(232)

125

20. Vydané krátkodobé dluhopisy

(241)

126

21. Vlastní dluhopisy

(255)

127

22. Dohadné účty pasivní

(389)

128

23. Ostatní krátkodobé finanční výpomoci

(249)

129

B.IV. Jiná pasiva celkem

435

590

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

435

590

106

190 519

179 093

100 647

90 357

1. Dodavatelé

(321)

107

2. Směnky k úhradě

(322)

108

1

2

27 517

22 795

7 814

7 748

130

11 881

17 912

1. Výdaje příštích období

(383)

131

11 745

17 726

2. Výnosy příštích období

(384)

132

136

186

134

1 199 578

1 319 595

Podpisový záznam statutárního orgánu

Podpis osoby odpovědné za sestavení

97
98

Okamžik sestavení:
28. 6. 2022

3. Přijaté zálohy

(324)

109

905

944

4. Ostatní závazky

(325)

110

3 080

2 481
26 269

5. Zaměstnanci

(331)

111

21 168

6. Ostatní závazky vůči zaměstnancům

(333)

112

731

1 214

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

(336)

113

12 699

14 304

8. Daň z příjmů

(341)

114

9. Ostatní přímé daně

(342)

115

4 864

5 351

22

10. Daň z přidané hodnoty

(343)

116

458

34

11. Ostatní daně a poplatky

(345)

117

1 191

1 531

12. Závazky ze vztahu k státnímu rozpočtu

(346)

118

9 445

6 043

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

123

PASIVA CELKEM

2 547

(951)

88

(379)

Stav k poslednímu dni
účet. období

2 411

1. Dlouhodobé úvěry

B.III. Krátkodobé závazky celkem

b

17. Jiné závazky

Stav k prvnímu dni
účet. období
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Výkaz zisku a ztráty
k 31. 12. 2021 (v celých tisících Kč)

číslo

obsah
úvodní slovo ředitele / Ukrajina 2022
zahraniční působení v roce 2021

1

2

humanitární a rozvojová pomoc
úvodní slovo / naši zaměstnanci
komu pomáháme
objem pomoci
humanitární pomoc v České republice
humanitární pomoc a obnova
zabezpečení výživy a odolnost
sociální inkluze a ochrana
vzdělávání a praktické dovednosti
udržitelná obživa a životní prostředí
dobré vládnutí
lidská práva
úvodní slovo / Vietnam
kde pomáháme
přímá pomoc perzekvovaným
podpora občanské společnosti
advokační aktivity na podporu lidských práv

působení v České republice v roce 2021

3

4

vzdělávání a osvěta
úvodní slova / důležitá témata
vzdělávací program Varianty
vzdělávací program JSNS
filmový festival Jeden svět
sociální práce a poradenství
úvodní slovo / kdo jsme
naše služby
dluhové poradenství
spolupráce se samosprávami / podpora rodin
přímá práce / podpora dětí

5

naši dárci
úvodní slovo / naši dárci
poděkování
struktura organizace

6

finanční zpráva

Název položky

položky

číslo

Činnosti
hlavní

hospodářská

celkem

0

0

0

2 685

0

2 685

Provozní dotace

1.

Provozní dotace

B.II.

Přijaté příspěvky

379

2.

Přijaté příspěvky zúčt. mezi organizačními složkami

(681)

44

3 965

3.

Přijaté příspěvky (Dary)

(682)

45

4.

Přijaté členské příspěvky

(684)

46

B.III.

Tržby za vlastní výkony a za zboží

(601, 602, 603, 604)

47

70 984

3 308

74 292

B.IV.

Ostatní výnosy

183

2 714 481

5.

Smluvní pokuty, úroky z prodlení, ostatní pokuty a penále

A.I.

Spotřebované nákupy a nakupované služby

02

1.

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

03

2.

Prodané zboží

(504)

04

207

172

3.

Opravy a udržování

(511)

05

2 947

1 018

4.

Náklady na cestovné

(512)

06

44 357

44 357

5.

Náklady na reprezentaci

(513)

07

2 642

2 642

6.

Ostatní služby

(518)

08

629 894

510

630 404

A.II.

Změny stavu zásob vlastní činnosti a aktivace

09

−769

0

−769

7.

Změna stavu zásob vlastní činnosti

8.

52

hospodářská

B.I.

01

83 451

Činnosti
hlavní

VÝNOSY

NÁKLADY

1 752

položky

B.

A.

763 498

Název položky

celkem
765 250
83 503

40
41
(691)

42
43

0
0
2 685

0

48

2 714 298

(641, 642)

49

647

(561, 562, 563, 564)

10

0

6.

Platby za odepsané pohledávky

(643)

50

88

Aktivace materiálu, zboží a vnitroorganizačních služeb

(571, 572)

11

0

7.

Výnosové úroky

(644)

51

399

9.

Aktivace dlouhodobého majetku

(573, 574)

12

−769

−769

8.

Kursové zisky

(645)

52

85 331

A.III.

Osobní náklady

13

522 390

885

523 275

9.

Zúčtování fondů

(648)

53

10.

Mzdové náklady

(521)

14

418 709

726

419 435

10.

Jiné ostatní výnosy

(649)

11.

Zákonné sociální pojištění

(524)

15

96 134

159

96 293

B.V.

Tržby z prodeje majetku

12.

Ostatní sociální pojištění

(525)

16

139

139

11.

Tržby z prodeje dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku

13.

Zákonné sociální náklady

(527)

17

7 035

7 035

12.

14.

Ostatní sociální náklady

(528)

18

373

373

A.IV.

Daně a poplatky

19

6 628

167

15.

Daně a poplatky

20

6 628

A.V.

Ostatní náklady

21

1 474 082

16.

Smluvní pokuty, úroky z prodlení, ostatní pokuty a penále

(541, 542)

22

66

66

17.

Odpis nedobytné pohledávky

(543)

23

182

182

18.

Nákladové úroky

(544)

24

6

6

19.

Kursové ztráty

(545)

25

81 390

81 390

20.

Dary

(546)

26

1 006 571

1 006 571

21.

Manka a škody

(548)

27

610

22.

Jiné ostatní náklady

(549)

28

385 257

48

385 305

A.VI.

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

29

39 519

38

39 557

23.

Odpisy dlouhodobého majetku

(551)

30

17 690

38

17 728

24.

Prodaný dlouhodobý majetek

(552)

31

12 601

12 601

25.

Prodané cenné papíry a podíly

(553)

32

9 228

9 228

26.

Prodaný materiál

(554)

33

0

27.

Tvorba a použití rezerv a opravných položek

(556, 559)

34

0

A.VII.

Poskytnuté příspěvky

28.

Poskytnuté členské příspěvky a příspěvky
zúčtované mezi organizačními složkami

A.VIII.

Daň z příjmů

29.

Daň z příjmů

(531, 532, 538)

(581, 582)
(591)

NÁKLADY CELKEM

90
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2 685

647
88
2

401

2 447 808

179

2 447 987

54

180 025

2

180 027

55

22 668

0

22 668

(652)

56

13 460

13 460

Tržby z prodeje cenných papírů a podílů

(653)

57

9 203

9 203

13.

Tržby z prodeje materiálu

(654)

58

5

5

6 795

14.

Výnosy z krátkodobého finančního majetku

(655)

59

0

167

6 795

48

1 474 130

15.

Výnosy z dlouhodobého finančního majetku

(657)

60

0

85 331

VÝNOSY CELKEM

61

2 810 635

3 491

2 814 126

C.

Výsledek hospodaření před zdaněním

62

2 547

601

3 148

D.

Výsledek hospodaření po zdanění

63

1 863

548

2 411

610

35

2 740

0

36

2 740

37

684

53

737

38

684

53

737

39

2 808 772

2 943

2 811 715

Podpisový záznam statutátního orgánu

Podpis osoby odpovědné za sestavení

2 740
2 740

Okamžik sestavení:
28. 6. 2022
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obsah
úvodní slovo ředitele / Ukrajina 2022

Příloha účetní závěrky
ke dni 31. 12. 2021

— 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

zahraniční působení v roce 2021

1

2

humanitární a rozvojová pomoc
úvodní slovo / naši zaměstnanci
komu pomáháme
objem pomoci
humanitární pomoc v České republice
humanitární pomoc a obnova
zabezpečení výživy a odolnost
sociální inkluze a ochrana
vzdělávání a praktické dovednosti
udržitelná obživa a životní prostředí
dobré vládnutí
lidská práva
úvodní slovo / Vietnam
kde pomáháme
přímá pomoc perzekvovaným
podpora občanské společnosti
advokační aktivity na podporu lidských práv

působení v České republice v roce 2021

3

4

vzdělávání a osvěta
úvodní slova / důležitá témata
vzdělávací program Varianty
vzdělávací program JSNS
filmový festival Jeden svět
sociální práce a poradenství
úvodní slovo / kdo jsme
naše služby
dluhové poradenství
spolupráce se samosprávami / podpora rodin
přímá práce / podpora dětí

5

naši dárci
úvodní slovo / naši dárci
poděkování
struktura organizace

6

finanční zpráva

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 pracovněprávním ani obdobném vztahu vůči společnosti. Členové orgánů společnosti ani jejich rodinní příslušníci nepůsobí v orgánech žádných právnických
osob, s nimiž by společnost uzavřela v předmětném období obchodní smlouvu nebo jiné smluvní vztahy, a nemají v těchto subjektech žádnou
majetkovou účast.

1.2. Organizační složka v jiné zemi EU

Orgány společnosti ke dni 31. 12. 2021 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. 2021:
— 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. 2021
Počet zaměstnanců, osobní náklady:
Přehled níže uvedených mzdových nákladů a počtů zaměstnanců dle jednotlivých států, reflektuje pouze dlouhodobé pracovněprávní vztahy,
uzavřené na základě místních legislativ.
V případě válečných a postválečných zemí, jako je např. Irák, kdy takový postup není možný, vykazujeme místní spolupracovníky jako dodavatele
služeb.

93

ﬁnanční zpráva

2021

v obrazech a číslech

Výroční zpráva Člověka v tísni

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.

úvodní slovo ředitele / Ukrajina 2022
zahraniční působení v roce 2021

1

2

humanitární a rozvojová pomoc
úvodní slovo / naši zaměstnanci
komu pomáháme
objem pomoci
humanitární pomoc v České republice
humanitární pomoc a obnova
zabezpečení výživy a odolnost
sociální inkluze a ochrana
vzdělávání a praktické dovednosti
udržitelná obživa a životní prostředí
dobré vládnutí
lidská práva
úvodní slovo / Vietnam
kde pomáháme
přímá pomoc perzekvovaným
podpora občanské společnosti
advokační aktivity na podporu lidských práv

působení v České republice v roce 2021

3

4

vzdělávání a osvěta
úvodní slova / důležitá témata
vzdělávací program Varianty
vzdělávací program JSNS
filmový festival Jeden svět
sociální práce a poradenství
úvodní slovo / kdo jsme
naše služby
dluhové poradenství
spolupráce se samosprávami / podpora rodin
přímá práce / podpora dětí

5

naši dárci
úvodní slovo / naši dárci
poděkování
struktura organizace

6
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hrubé mzdy
celkem (v tis. Kč)

průměrná hrubá
měsíční mzda
(v tis. Kč)

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

Celkem osobní
náklady (v tis. Kč)

44,25

7 229

14

109

7 338

127,25

9 155

6

840

9 995

dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek

80 000 Kč

technické zhodnocení dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku

80 000 Kč

průměrný
přepočtený stav
zaměstnanců*
Afghánistán
Angola

obsah

Arménie

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“).

36,25

7 900

18

78

7 978

4,08

1 528

31

344

1 872

DR Kongo

129,25

15 359

10

4 047

19 406

Etiopie

197,67

19 674

8

1 708

21 382

Filipíny

26,17

6 282

20

358

6 640

Gruzie

25,75

7 438

24

202

7 640

Kambodža

41,42

11 593

23

268

11 861

Kosovo

11,83

3 592

25

511

4 103

Kostarika

12,08

5 133

35

1 199

6 332

Irák

37,58

14 297

32

806

15 103

11,17

3 815

28

1 037

4 852

Mongolsko

13,50

2 899

18

410

3 309

Myanmar

70,00

11 756

14

62

11 818

Nepál

43,38

8 602

17

1 781

10 383

Srbsko

9,17

4 295

39

776

5 071

Turecko (pouze 1 a 11-12/2021)

3,67

472

11

91

563

Ukrajina

124,42

27 404

18

6 398

33 802

Zambie

37,83

5 107

11

292

5 399

21 317

194 847

Bosna a Hercegovina

Moldávie

Celkem mise

173 530

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

598,30

241 276

34

82 523

323 799

22,33

14 045

52

4 747

18 792

počet DPP

celková částka
vyplacených DPP

1 260

4 629

4 629

* u misí, kde byly pracovní vztahy uzavřeny nebo ukončeny v průběhu roku 2021, uvádíme přepočtený průměr na měsíce trvání pracovních vztahů

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:

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

48

automobily a motocykly, pořízené v použitém stavu

individuálně, zpravidla 24 nebo 36 měsíců

automobily a motocykly – Afghánistán a frontová linie Ukrajiny

individuálně, zpravidla 24 nebo 36 měsíců

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

36

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

24

drony

individuálně, dle produktové specifikace

ocenitelná práva

18

účetní software Navision 2020

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 odpisování 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

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
a současně na externím paměťovém médiu, které je uloženo mimo provozní místnosti společnosti. Pro uchovávání dokumentů společnosti slouží
od roku 2011 též DMS systém ELO.
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Drobný dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek pořízený do 31. 12. 2002 je evidován v majetku společnosti a je oceněn v pořizovací ceně. Tento
majetek je zachycen na majetkových účtech, kde bude evidován až do doby vyřazení z evidence.
Majetek pořízený po 1. 1. 2003, který nedosahuje shora uvedené výše ocenění a doba jeho využití je delší než 1 rok, se účtuje do nákladů společnosti
při pořízení. Tento majetek je však po celou dobu užívání evidován v operativní evidenci a inventarizován.
V případě účtování odpisu majetku pořízeného z dotací a grantů nebo majetku darovaného se po zaúčtování odpisu proti účtu oprávek sníží výše
vlastního jmění o částku odpisu a současně se zvýší účet jiné ostatní výnosy.
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3.2. Zásoby

obsah
úvodní slovo ředitele / Ukrajina 2022

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 softwaru Navision.
U bezúplatně převzatých zásob a ostatních zásob určených pro humanitární a rozvojovou pomoc je vedena operativní evidence či evidence v samostatném modulu softwaru Navision.

zahraniční působení v roce 2021

3.3. Peněžní prostředky a ceniny

1

2

humanitární a rozvojová pomoc
úvodní slovo / naši zaměstnanci
komu pomáháme
objem pomoci
humanitární pomoc v České republice
humanitární pomoc a obnova
zabezpečení výživy a odolnost
sociální inkluze a ochrana
vzdělávání a praktické dovednosti
udržitelná obživa a životní prostředí
dobré vládnutí
lidská práva
úvodní slovo / Vietnam
kde pomáháme
přímá pomoc perzekvovaným
podpora občanské společnosti
advokační aktivity na podporu lidských práv

působení v České republice v roce 2021

3

vzdělávání a osvěta
úvodní slova / důležitá témata
vzdělávací program Varianty
vzdělávací program JSNS
filmový festival Jeden svět

4

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

5

naši dárci
úvodní slovo / naši dárci
poděkování
struktura organizace

6
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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. 2021; 919 (fondy – nepředané zásoby), na tomto účtu je zachycena část prostředků fondů alokovaná ke krytí nakoupených a nepředaných zásob k 31. 12. 2021. 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.
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, používá se 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. 2021.
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, používá se 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.
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.
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obsah
úvodní slovo ředitele / Ukrajina 2022
zahraniční působení v roce 2021

1

2

humanitární a rozvojová pomoc
úvodní slovo / naši zaměstnanci
komu pomáháme
objem pomoci
humanitární pomoc v České republice
humanitární pomoc a obnova
zabezpečení výživy a odolnost
sociální inkluze a ochrana
vzdělávání a praktické dovednosti
udržitelná obživa a životní prostředí
dobré vládnutí
lidská práva
úvodní slovo / Vietnam
kde pomáháme
přímá pomoc perzekvovaným
podpora občanské společnosti
advokační aktivity na podporu lidských práv

působení v České republice v roce 2021

3

4

vzdělávání a osvěta
úvodní slova / důležitá témata
vzdělávací program Varianty
vzdělávací program JSNS
filmový festival Jeden svět
sociální práce a poradenství
úvodní slovo / kdo jsme
naše služby
dluhové poradenství
spolupráce se samosprávami / podpora rodin
přímá práce / podpora dětí

5

naši dárci
úvodní slovo / naši dárci
poděkování
struktura organizace

6

finanční zpráva

Doplňující údaje k rozvaze a výkazu zisku a ztráty

Dlouhodobý majetek – oprávky – aktiva A. IV.
Úbytek
Stav
k 31. 12. 2020

Přírůstek

likvidace

prodej

darování

manka/
škody

Stav
k 31. 12. 2021

29 290

11 308

286

0

0

0

40 312

22 718

8 434

1 753

50

Nehmotný majetek

4. Dlouhodobý majetek (v tis. Kč)

z toho:
software

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

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

software

Stav
k 31. 12. 2020

Přírůstek

likvidace

prodej

56 222

34 609

286

0

43 843

14 202

1 834

manka/ přecenění
darování
škody
majetku
0

0

0

zúčtování
záloh/
zařazení

Stav
k 31. 12. 2021

16 739

73 806

drobný nehmotný majetek

14
9 833

2 537

698

17 870

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

58 045
286

ostatní nehmotný majetek

ostatní nehmotný majetek

4 805

2 824

60 474

6 454

1 548

budovy

umělecká díla, předměty a sbírky

16 739

0
17 633

2 551

310

48

38 364

103

135

13 492

903
4 473

1 695

ostatní hmotný majetek

13 508

1 078

856

drobný dlouhodobý hmotný majetek

8 435

63

Celkem

89 764

63
17 762

2 837

3 427

413

183

100 666

Dlouhodobý majetek – zůstatková cena

3 427

413

183

0

8 877

Stav k 31. 12. 2020

Stav k 31. 12. 2021

26 932

33 494

z toho:

93 027

software

21 125

26 893

ocenitelná práva

81

31

0

0

0

0

ostatní nehmotný majetek

5 028

4 741

698

1 829

1 695

ostatní hmotný majetek (*)

15 148

4 622

856

3 427

26 452

nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek

310

48

45 166

poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek

103

135

18 676

Hmotný majetek

0

0

30 371

32 673

z toho:
63

63

0

152

0

8 756

8 877

0
147 067

31

2 837

3 427

413

183

0

25 616

166 833

2 639

2 639

18 920

18 017

automobily a motocykly

7 020

6 802

ostatní hmotný majetek

1 640

5 184

drobný dlouhodobý hmotný majetek

0

0

nedokončený dlouhodobý hmotný majetek (stavby)

0

0

152

31

0

0

57 303

66 167

nedokončený dlouhodobý hmotný majetek (nezařazený majetek)

0
52 242

pozemky
budovy

poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek
Celkem

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

98

3 427

7 532
39 371

drobný nehmotný majetek

4 255

Celkem

60 354

2 639

46 391

poskytnuté zálohy
na dlouhodobý hmotný majetek

183

2 639
26 452

nedokončený dlouhodobý
hmotný majetek (nezařazený
majetek)

413

1 829
0

budovy

nedokončený dlouhodobý
hmotný majetek (stavby)

3 427

14
12 370

automobily a motocykly
drobný dlouhodobý hmotný
majetek

2 551

automobily a motocykly

z toho:
pozemky

14
7 629

Nehmotný majetek
90 845

1 517

z toho:

z toho:
ocenitelná práva

14

Hmotný majetek
Úbytek

Nehmotný majetek

drobný nehmotný majetek

31 152
286
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5. Krátkodobý majetek
5.1. Zásoby – aktiva B. I.

obsah
úvodní slovo ředitele / Ukrajina 2022
zahraniční působení v roce 2021

1

2

humanitární a rozvojová pomoc
úvodní slovo / naši zaměstnanci
komu pomáháme
objem pomoci
humanitární pomoc v České republice
humanitární pomoc a obnova
zabezpečení výživy a odolnost
sociální inkluze a ochrana
vzdělávání a praktické dovednosti
udržitelná obživa a životní prostředí
dobré vládnutí
lidská práva
úvodní slovo / Vietnam
kde pomáháme
přímá pomoc perzekvovaným
podpora občanské společnosti
advokační aktivity na podporu lidských práv

působení v České republice v roce 2021

3

4

vzdělávání a osvěta
úvodní slova / důležitá témata
vzdělávací program Varianty
vzdělávací program JSNS
filmový festival Jeden svět
sociální práce a poradenství
úvodní slovo / kdo jsme
naše služby
dluhové poradenství
spolupráce se samosprávami / podpora rodin
přímá práce / podpora dětí

5

naši dárci
úvodní slovo / naši dárci
poděkování
struktura organizace

6

finanční zpráva

Zásoby (v tis. Kč)

stav k 31. 12. 2020

stav k 31. 12. 2021

Materiál na skladě

39 634

24 015

1 074

568

Výrobky
Zboží na skladě a v prodejnách

217

118

2 124

1 227

43 049

25 928

Poskytnuté zálohy na zásoby
Zásoby celkem
Materiál na skladě tvoří především:
– nepředané zásoby v rámci humanitární a rozvojové pomoci, které budou v dalším období darovány
– potravinová a materiální pomoc v České republice

Dohadné účty aktivní

58 792

Celkem pohledávky

Zboží na skladě a v prodejnách tvoří zejména zboží v kavárně Langhans a zboží prodávané jako benefiční předmět.
Výrobky tvoří vývoj webových stránek v Mongolsku.

167 283

Krátkodobý finanční majetek

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

k 31. 12. 2020

k 31. 12. 2021

14 825

13 316

Hotovost pokladny
stav k 31. 12. 2020

stav k 31. 12. 2021

skutečnosti uvedené kurzívou se vztahují k roku 2021
Pohledávky z obchodního styku

Ceniny
Bankovní účty

95 614

165 665

z toho

0

0

767 059

849 621

Ostatní cenné papíry

79

79

7 461

176

789 424

863 192

Peníze na cestě

pohledávky za odběrateli

22 570

49 371

pohledávky po lhůtě splatnosti více než 365 dnů

0

4 765

pohledávky po lhůtě splatnosti 181 až 364 dnů

0

0

pohledávky po lhůtě splatnosti 91 až 180 dnů
pohledávky po lhůtě splatnosti 0 až 90 dnů
pohledávky před uplynutím splatnosti

0

0

6 222

15 455

16 348

29 151

výše neuhrazených pohledávek k datu sestavení výkazů: 0
poskytnuté provozní zálohy

71 087

ostatní pohledávky

1 957

998

4 316

2 731

Zálohy na dlouhodobé neukončené služební cesty; poskytnuté provozní zálohy zaměstnancům, vyúčtované v roce 2022.
Pohledávky za státním rozpočtem

1 051

0

Jiné pohledávky

7 510

9 850

Jedná se o pohledávky vůči partnerským organizacím, které tvoří zejména půjčky; největší tvoří půjčka
partnerské organizaci Človek v ohrození, n.o., která je ke konci rozvahového dne ve splatnosti.

5.3.1. Rozklad ostatních cenných papírů – aktiva B.III.6.
Realizovatelné cenné papíry (podílové listy investičních fondů)
Počet ks k 31. 12. 2020

Hodnota v tis. Kč k 31. 12. 2020

Počet ks k 31. 12. 2021

Hodnota v tis. Kč k 31. 12. 2021

1/9 ze 701 ks

79

1/9 ze 701 ks

79

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

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

Celkem

115 296

Nejvýznamnější částky tvoří zálohy dodavatelům, kteří implementují dílčí část projektu především v Etiopii,
v České republice, na Ukrajině, v Myanmaru, Arménii, Nepálu, v DR Kongo, na Filipínách, v Kambodži, Iráku a Kosovu.
Další významnou část tvoří zálohy na služby (elektřina, plyn, nájem) v České republice.

ﬁnanční zpráva

246 672

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

Poskytnuté zálohy na zásoby jsou tvořeny zálohami na zásoby v rámci humanitární a rozvojové pomoci
zejména v Kambodži, Ukrajině, České republice (SOS Morava) a Angole.

100

68 426

Jedná se o dohady na výnosy k neuhrazeným grantům, kdy v roce 2021 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 na Filipínách, v Iráku,
v Kambodži, v Angole a v DR Kongo. Projekty jsou hrazeny z prostředků Evropské unie, agentur OSN,
a z prostředků zahraničních vlád (USA, Švýcarsko).

náklady příštích období

stav k 31. 12. 2020

stav k 31. 12. 2021

4 171

5 761

Významnou část tvoří náklady roku 2022 zaplacené v roce 2021; zejména na pravidelné servisní služby ekonomického
a účetního SW; nákupy licencí, oprávnění a přístupů; pronájem prostor či pojištění osob.
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

138 346

111 875

Jedná se o smluvně zajištěné a obdržené příjmy prostředků v dalším účetním období pro projekty,
které byly již částečně realizovány v roce 2021.
Nejvýznamnější část příjmů pochází od Evropské unie, vlády USA prostřednictvím
U.S. Agency for International Development a UNOPS – Agentury OSN
Celkem jiná aktiva

142 517

101
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počáteční stav
k 1. 1. 2021

6. Vlastní jmění
Dotace ze státního rozpočtu
účet 901 – Vlastní jmění

úvodní slovo ředitele / Ukrajina 2022

2

humanitární a rozvojová pomoc
úvodní slovo / naši zaměstnanci
komu pomáháme
objem pomoci
humanitární pomoc v České republice
humanitární pomoc a obnova
zabezpečení výživy a odolnost
sociální inkluze a ochrana
vzdělávání a praktické dovednosti
udržitelná obživa a životní prostředí
dobré vládnutí
lidská práva
úvodní slovo / Vietnam
kde pomáháme
přímá pomoc perzekvovaným
podpora občanské společnosti
advokační aktivity na podporu lidských práv

4

vzdělávání a osvěta
úvodní slova / důležitá témata
vzdělávací program Varianty
vzdělávací program JSNS
filmový festival Jeden svět
sociální práce a poradenství
úvodní slovo / kdo jsme
naše služby
dluhové poradenství
spolupráce se samosprávami / podpora rodin
přímá práce / podpora dětí

naši dárci
úvodní slovo / naši dárci
poděkování
struktura organizace

6

finanční zpráva

majetek z grantů nebo
darovaný pro vlastní činnost

materiální dary

Celkem

8 176

31 170

0

39 346

stav k 1. 1. 2021

7 644

7 644

vyřazení hmotného majetku,
odpisy, poskytnuté dary

- 8 565

- 8 565

stav k 31. 12. 2021

8 176

30 249

0

zůstatek pro čerpání
v roce 2022

2 237

130 825

131 139

6 738

547

89 793

86 608

2 619

1 113

Dotace z prostředků EU

391 021

634 117

675 514

1 777

347 847

Dotace z operačních programů

27 563

53 550

55 315

779

25 019

137 320

1 023 839

1 083 583

3 719

73 857

Dotace z prostředků
ostatních zahraničních vlád
Dotace z prostředků
Agentur OSN

Snížení vlastního jmění tvoří odpisy majetku z grantů pro vlastní činnost (8 565 tis. Kč).

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

36 633

143 316

131 507

376

48 066

602 373

2 075 440

2 163 666

16 008

498 139

počáteční stav
k 1. 1. 2021

zvýšení – přijaté
prostředky, dary

snížení – čerpání,
poskytnutí darů

vratky nevyčerpaných
prostředků / korekce

zůstatek pro čerpání
v roce 2022

Celkem dotace

38 425

Navýšení vlastního jmění tvoří zejména technické zhodnocení softwarové aplikace Beneficiary Management System (3 031 tis. Kč),
nákup 6 motocyklů Yamaha na misi v Kongu (869 tis. Kč) a auta Toyota Hilux na misi v Etiopii (667 tis. Kč), pořízení hry Digitální příběhy (481 tis. Kč)
a seriálu Hledá se novinář (429 tis. Kč) v rámci projektu Jednoho světa na školách.

Fondy – vázané dary (granty)
Vázané dary (granty) nestátní
neziskové organizace

24 731

60 750

50 142

95

35 244

Celkem fondy (granty)

24 731

60 750

50 142

95

35 244

počáteční stav
k 1. 1. 2021

zvýšení – přijaté
prostředky, dary

snížení – čerpání,
poskytnutí darů

vratky nevyčerpaných
prostředků / korekce

zůstatek pro čerpání
v roce 2022

40 840

49 388

44 257

0

45 931

3 965

14 150

16 046

0

2 069

44 805

63 538

60 343

0

48 000

673 257

2 200 428

2 274 959

16 103

582 623

Ostatní fondy
Ostatní
Dary nepeněžní

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

6.2.2. Fondy volné

CELKEM FONDY

počáteční stav
k 1. 1. 2021

zvýšení – přijaté
prostředky, dary

snížení – čerpání,
poskytnutí darů

vratky nevyčerpaných
prostředků / korekce

zůstatek pro čerpání
v roce 2022

954 850

2 603 524

2 455 507

21 703

1 081 164

Z toho:
6.2.1. Fondy vázané
počáteční stav
k 1. 1. 2021

zvýšení – přijaté
prostředky, dary

snížení – čerpání,
poskytnutí darů

vratky nevyčerpaných
prostředků / korekce

zůstatek pro čerpání
v roce 2022

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

5

vlastní jmění
minulých období
zvýšení stavu hmotného majetku,
přijaté materiální dary

působení v České republice v roce 2021

3

vratky nevyčerpaných
prostředků / korekce

9 289

Dotace z místních rozpočtů

obsah

1

snížení – čerpání,
poskytnutí darů

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

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

zahraniční působení v roce 2021

zvýšení – přijaté
prostředky, dary

102

1 348

669

777

0

1 240

0

31

31

0

0

1 348

700

808

0

1 240

ﬁnanční zpráva

počáteční stav
k 1. 1. 2021

zvýšení – přijaté
prostředky, dary

snížení – čerpání,
poskytnutí darů

vratky nevyčerpaných
prostředků / korekce

zůstatek pro čerpání
v roce 2022

Veřejné sbírky (číslo jednací / název sbírky)
S-MHMP/166354/2008
S-MHMP/204638/2011
S-MHMP/284758/2014
Dlouhodobá sbírka Skutečná pomoc

65 889

55 515

26 552

0

94 852

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

111
97
12 042
112
3 038
24 287
1 421
127
0
0
0

97
29
2 997
0
482
13 167
7 350
47
4 597
7 214
168 672

208
126
1 714
112
549
4 988
4 544
0
1 201
1 190
104 422

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
13 325
0
2 971
32 466
4 227
174
3 396
6 024
64 250

103

ﬁnanční zpráva

2021

v obrazech a číslech

Výroční zpráva Člověka v tísni

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 2021.

S-MHMP/1551858/2014
Lepší škola pro všechny

22 059

10 661

6 719

0

26 001

Celkem veřejné sbírky

129 183

270 828

152 325

0

247 686

počáteční stav
k 1. 1. 2021

zvýšení – přijaté
prostředky, dary

snížení – čerpání,
poskytnutí darů

vratky nevyčerpaných
prostředků / korekce

zůstatek pro čerpání
v roce 2022

9 259

0

0

0

9 259

obsah
úvodní slovo ředitele / Ukrajina 2022
zahraniční působení v roce 2021

1

2

humanitární a rozvojová pomoc
úvodní slovo / naši zaměstnanci
komu pomáháme
objem pomoci
humanitární pomoc v České republice
humanitární pomoc a obnova
zabezpečení výživy a odolnost
sociální inkluze a ochrana
vzdělávání a praktické dovednosti
udržitelná obživa a životní prostředí
dobré vládnutí
lidská práva
úvodní slovo / Vietnam
kde pomáháme
přímá pomoc perzekvovaným
podpora občanské společnosti
advokační aktivity na podporu lidských práv

působení v České republice v roce 2021

3

4

vzdělávání a osvěta
úvodní slova / důležitá témata
vzdělávací program Varianty
vzdělávací program JSNS
filmový festival Jeden svět
sociální práce a poradenství
úvodní slovo / kdo jsme
naše služby
dluhové poradenství
spolupráce se samosprávami / podpora rodin
přímá práce / podpora dětí

Ostatní fondy
Fond tvořený z prostředků: Charles
Stewart Mott Foundation, The Ford
Foundation, Šimon Pánek – cena
Qudriga, cena Unilever

125 793

91 527

27 344

0

189 976

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

Klub přátel

7 432

2 548

0

0

9 980

Ostatní

9 926

38 193

879

5 600

41 640

152 410

132 268

28 223

5 600

250 855

Celkem ostatní fondy

CELKEM VOLNÉ FONDY

281 593

6

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

180 548

5 600

7. Výsledek hospodaření

498 541

Správní rada na svém zasedání v červnu 2021 schválila účetní závěrku společnosti za účetní období roku 2020, ve kterém byl vykázán
zisk po zdanění ve výši 2 547 266,46 Kč, který byl v souladu s rozhodnutím správní rady dne 24. 6. 2021 převeden do Fondu provozních
rezerv společnosti.

8. Cizí zdroje
8.1. Závazky (v tis. Kč) B.III.
stav k 31. 12. 2021

104 632

93 782

100 647

90 357

Závazky z obchodních vztahů celkem
z toho
závazky k dodavatelům
závazky po lhůtě splatnosti více než 365 dnů

0

0

závazky po lhůtě splatnosti 181 až 364 dnů

31

18

závazky po lhůtě splatnosti 91 až 180 dnů

20

1 891

závazky po lhůtě splatnosti 0 až 90 dnů

18 158

13 991

závazky před uplynutím doby splatnosti

82 438

74 457

905

944

přijaté zálohy

7.1. Hospodářský výsledek a výpočet daně k 31. 12. 2021

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

Výsledek hospodaření společnosti za rok 2021 je účetní zisk ve výši 2 411 tis. Kč (po zdanění).
Ve výkazu zisků a ztrát jsou uvedeny výnosy a náklady na:
— realizaci činností, které jsou v souladu s posláním společnosti – ve sloupci hlavní činnost
— realizaci doplňkové činnosti – ve sloupci hospodářská činnost

3 080

2 481

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

1 251

1 683

z toho ostatní závazky – zádržné z titulu rekonstrukce plynové kotelny Koněvova, 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

1 829

798

21 899

27 483

6 038

6 751

2 597

2 920

4 064

4 633

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.

Závazky vůči zaměstnancům

Daňová povinnost za zdaňovací období roku 2021 na dani z příjmů právnických osob je ve výši 737 tis. Kč.
Společnost využila možnosti osvobození dle § 20 odst. 7 zákona o daních z příjmů č. 586/1992 Sb.

Závazky k instituci sociálního zabezpečení (Česká republika)

Výpočet daně z příjmů právnických osob
Výnosy celkem

2 814 126 283,95

Náklady celkem (mimo 591)

2 810 978 097,32

Výsledek hospodaření před zdaněním

3 148 186,63

Úprava základu daně

1 731 669,55

výše neuhrazených závazků k datu sestavení výkazů: 31

k datu sestavení výkazů nejsou závazky po splatnosti
Závazky k institucím zdravotního pojištění (Česká republika)
k datu sestavení výkazů nejsou závazky po splatnosti
Závazky k institucím sociálního a zdravotního pojištění

Základ daně celkem

4 879 856,18

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

Snížení základu daně dle § 20 ZDP

1 000 000,00

výše neuhrazených závazků k datu sestavení výkazů: 3 199

Konečný základ

3 879 856,18

Základ daně po zaokrouhlení

z toho závazky vůči institucím v Iráku ve výši 3 197 tis Kč z důvodu změn vládních institucí a špatné bezpečnostní situace

3 879 000,00
737 010,00

V roce 2020 bylo uplatněno snížení základu daně dle § 20 v rámci přiznání daně z příjmů ve výši 1 000 000 Kč.

Závazky ke státnímu rozpočtu (Česká republika)
jedná se především o vratky nevyčerpaných částí dotací ze státního rozpočtu, daň ze závislé činnosti
za zaměstnance a odvod za nesplnění povinného podílu osob se zdravotním postižením
výše neuhrazených závazků k datu sestavení výkazů: 0

104

stav k 31. 12. 2020
skutečnosti uvedené kurzívou se vztahují k roku 2021

výše neuhrazených závazků k datu sestavení výkazů: 1 728

Daň 19%

5

403 096

7.2. Schválení účetní závěrky za rok 2020
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obsah
úvodní slovo ředitele / Ukrajina 2022
zahraniční působení v roce 2021

1

2

humanitární a rozvojová pomoc
úvodní slovo / naši zaměstnanci
komu pomáháme
objem pomoci
humanitární pomoc v České republice
humanitární pomoc a obnova
zabezpečení výživy a odolnost
sociální inkluze a ochrana
vzdělávání a praktické dovednosti
udržitelná obživa a životní prostředí
dobré vládnutí
lidská práva
úvodní slovo / Vietnam
kde pomáháme
přímá pomoc perzekvovaným
podpora občanské společnosti
advokační aktivity na podporu lidských práv

působení v České republice v roce 2021

3

4

vzdělávání a osvěta
úvodní slova / důležitá témata
vzdělávací program Varianty
vzdělávací program JSNS
filmový festival Jeden svět
sociální práce a poradenství
úvodní slovo / kdo jsme
naše služby
dluhové poradenství
spolupráce se samosprávami / podpora rodin
přímá práce / podpora dětí

5

naši dárci
úvodní slovo / naši dárci
poděkování
struktura organizace

6

finanční zpráva

stav k 31. 12. 2020

stav k 31. 12. 2021

3 559

5 101

27 517

22 795

Závazky ke státnímu rozpočtu
Afghánistán, Angola, Arménie, Bosna, DR Kongo, Etiopie, Filipíny, Gruzie, Irák,
Kambodža, Kostarika, Moldávie, Myanmar, Nepál, Srbsko, Turecko, Ukrajina, Zambie
výše neuhrazených závazků k datu sestavení výkazů: 3 201

Položka „B.IV.10. Jiné ostatní výnosy“ vykazuje hodnotu 180 027 tis. Kč a souvisí opět s hlavní činností společnosti, obsahuje zejména dohady na
výnosy k dosud neuhrazeným grantům, kdy v roce 2021 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 2021.

z toho závazky vůči státním institucím v Iráku, Afghánistánu a Myanmaru ve výši 3 188 tis. Kč,
platby odloženy z důvodu špatné bezpečnostní situace, politického převratu a změny vládních institucí
Jiné závazky
Jedná se o závazky vůči partnerům a vratky přijatých nevyčerpaných dotací.
Dohadné účty pasivní (pojištění osob, dodávky služeb k pronajatým prostorám)

11. Odměna auditorské společnosti
Za povinný audit roční účetní závěrky za rok 2021 náleží auditorské společností odměna ve výši 455 tis. Kč.
Za jiné ověřovací služby bylo auditorskou společností v roce 2021 fakturováno celkově 261 tis. Kč, za poradenskou činnost 24 tis. Kč.

7 814

7 748

190 519

179 093

stav k 31. 12. 2020

stav k 31. 12. 2021

11 745

17 726

Jedná se o náklady účetního období, které dosud nebyly společnosti vyúčtovány (fakturovány).

12. Další významné skutečnosti
Celkem závazky

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

Celkem jiná pasiva

136

186

11 881

17 912

Smlouva o kontokorentním úvěru uzavřená dne 24. 11. 2017 s Československou obchodní bankou a.s.,
s aktuálním úvěrovým limitem 35 000 tis. Kč, platným 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.

Žádný jiný majetek společnosti, než výše uvedený, není zatížen zástavním právem.
Společnost neeviduje žádné další závazky neuvedené v účetní závěrce.

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. 2021.

9. Výkaz zisku a ztráty – náklady
Položka „A.I.6 Ostatní služby“ vykazuje hodnotu 630 404 tis. Kč, obsahuje zejména nákupy od dodavatelů služeb v rámci realizace projektů převážně
v zahraničí, se zaměřením na podporu školství a zdravotnictví, sociálních služeb, 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.
Položka „A.V.20 Dary“ vykazuje hodnotu 1 006 571 tis. Kč, obsahuje zejména darovaný materiál a finanční dary poskytnuté v rámci aktivit humanitární
a rozvojové pomoci především v Sýrii, České republice, Arménii a na Ukrajině. 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; v České republice zejména na
vypořádání se s následky tornáda na Moravě.
Položka „A.V.22 Jiné ostatní náklady“ vykazuje hodnotu 385 305 tis. Kč obsahuje zejména vynaložené náklady partnerů v rámci realizace společných
projektů prostřednictvím „partnership agreement“.

V Praze dne 28. 6. 2022

Vyhotovila
Anna Spružinová
hlavní účetní

Šimon Pánek
ředitel
Člověk v tísni, o. p. s.

10. Výkaz zisku a ztráty – výnosy
Položka „B.IV.8. Kurzové zisky“ vykazuje hodnotu 85 331 tis. Kč, obsahuje kurzové zisky vznikající zejména z přepočtu fondů a z přepočtu na účtech
krátkodobého finančního majetku vedených v cizí měně (pokladny a banky).
Položka „B.IV.9. Zúčtování fondů“ vykazuje hodnotu 2 447 987 tis. Kč, obsahuje výnosy související s použitím prostředků fondů uváděných v položce pasiv rozvahy „A.I.2. Fondy“ na hlavní činnost společnosti.
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Přehled o peněžních tocích (cash ﬂow)
ke dni 31. prosince 2021
(v tis. Kč)

obsah
úvodní slovo ředitele / Ukrajina 2022

P.

Stav peněžních prostředků na začátku účetního období

běžné účetní období

minulé účetní období

789 426

292 700

běžné účetní období

minulé účetní období

155

−572

Peněžní toky z finanční činnosti

zahraniční působení v roce 2021

1

2

humanitární a rozvojová pomoc
úvodní slovo / naši zaměstnanci
komu pomáháme
objem pomoci
humanitární pomoc v České republice
humanitární pomoc a obnova
zabezpečení výživy a odolnost
sociální inkluze a ochrana
vzdělávání a praktické dovednosti
udržitelná obživa a životní prostředí
dobré vládnutí
lidská práva
úvodní slovo / Vietnam
kde pomáháme
přímá pomoc perzekvovaným
podpora občanské společnosti
advokační aktivity na podporu lidských práv

působení v České republice v roce 2021

3

4

vzdělávání a osvěta
úvodní slova / důležitá témata
vzdělávací program Varianty
vzdělávací program JSNS
filmový festival Jeden svět
sociální práce a poradenství
úvodní slovo / kdo jsme
naše služby
dluhové poradenství
spolupráce se samosprávami / podpora rodin
přímá práce / podpora dětí

5

naši dárci
úvodní slovo / naši dárci
poděkování
struktura organizace

6

finanční zpráva

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

C.2.

Zvýšení nebo snížení vlastních zdrojů z vybraných operací

16 690

14 310

C.2.1.

Změny stavu jmění

−3 468

−4 798

17 762

14 654

C.2.2.

Změny stavu fondů

126 314

438 461

C.***

Čistý peněžní tok vztahující se k finanční činnosti

123 001

433 091

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

−859

−112

A.1.4.

Vyúčtované nákladové a výnosové úroky

−395

−615

A.1.5.

Případné úpravy o ostatní nepeněžní operace

182

383

A.1.6.

Darovaný majetek (stavby)

F.

Čisté zvýšení nebo snížení peněžních prostředků

73 766

496 726

A.*

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

R.

Stav peněžních prostředků na konci účetního období

863 192

789 426

A.2.

Peněžní toky z hlavní výdělečné činnosti
Z.

Hospodářský výsledek před zdaněním za účetní jednotku jako celek

A.1.

Úpravy o nepeněžní operace

A.1.1.

Odpisy stálých aktiv

A.1.2.

Změna stavu rezerv a opravných položek

A.1.3.

3 148

19 838

17 136

Změna potřeby pracovního kapitálu

−42 986

66 088

A.2.1.

Změna stavu pohledávek a aktivních účtů časového rozlišení

−54 690

90 354

A.2.2.

Změna krátkodobých závazků a pasivních účtů časového rozlišení

−5 417

−25 754

A.2.3.

Změna stavu zásob

17 121

1 488

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

–23 148

83 224

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

−6

−8

401

623

−715

−1 031

−23 468

82 808

−19 285

Peněžní toky z investiční činnosti
B.1.

Nabytí stálých aktiv

−39 227

B.1.1.

Nabytí dlouhodobého hmotného majetku

−21 356

−3 346

B.1.2.

Nabytí dlouhodobého nehmotného majetku

−17 871

−15 939

B.1.3.

Nabytí dlouhodobého finančního majetku

B.2.1.

Příjmy z prodeje hmotných a nehmotných stálých aktiv

13 460

112

B.2.2.

Příjmy z dlouhodobého finančního majetku

B.***

Čistý peněžní tok vztahující se k investiční činnosti

−25 767

−19 173

108

ﬁnanční zpráva

109

ﬁnanční zpráva

155

−572

122 846

433 663

2021

v obrazech a číslech

Výroční zpráva Člověka v tísni
obsah
úvodní slovo ředitele / Ukrajina 2022

Věříte, že pomáhat druhým
má smysl?

zahraniční působení v roce 2021

1

2

humanitární a rozvojová pomoc
úvodní slovo / naši zaměstnanci
komu pomáháme
objem pomoci
humanitární pomoc v České republice
humanitární pomoc a obnova
zabezpečení výživy a odolnost
sociální inkluze a ochrana
vzdělávání a praktické dovednosti
udržitelná obživa a životní prostředí
dobré vládnutí
lidská práva
úvodní slovo / Vietnam
kde pomáháme
přímá pomoc perzekvovaným
podpora občanské společnosti
advokační aktivity na podporu lidských práv

působení v České republice v roce 2021

3

4

vzdělávání a osvěta
úvodní slova / důležitá témata
vzdělávací program Varianty
vzdělávací program JSNS
filmový festival Jeden svět
sociální práce a poradenství
úvodní slovo / kdo jsme
naše služby
dluhové poradenství
spolupráce se samosprávami / podpora rodin
přímá práce / podpora dětí

5

naši dárci
úvodní slovo / naši dárci
poděkování
struktura organizace

6

finanční zpráva

Podpořte nás! — clovekvtisni.cz/klub
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