člověk v tísni

25 let

Do válečné a poválečné Bosny a Hercegoviny jsme jezdili pomáhat
celkem pět let, od roku 1993 do roku 1998. Do obléhaných měst Sarajevo,
Tuzla, Goražde nebo Maglaj jsme vozili potraviny, léky,
hygienické potřeby, ale třeba i svíčky a zápalky.
Foto: archiv ČvT

NENÍ NÁM TO JEDNO.
UŽ 25 LET
Začalo to obyčejnou lidskou potřebou pomáhat.
Se svobodou po pádu komunismu jsme cítili spoluzodpovědnost za to, co se v méně šťastných částech
světa děje. Parta kamarádů přesvědčila českou veřejnost, že to dokáže a doručí potraviny, léky, oblečení…
do Sarajeva, Čečenska, Afghánistánu. O čtvrtstoletí
později jsme dynamickou profesionální organizací.
Neplánovali jsme, odpovídali jsme na potřeby, výzvy,
volání…
Vedle humanitárních krizí dlouhodobě působíme
v řadě rozvojových zemí. Na mnoha místech, kde
není bezpečné mít jiný názor než vládnoucí elita,
podporujeme občanskou společnost, aktivisty,
disidenty, politické vězně a jejich rodiny. Doma
pracujeme v desítkách sociálně vyloučených lokalit
s lidmi na okraji společnosti, jsme ve většině škol,
v kinech, v médiích, na sociálních sítích. Snažíme se
předávat pravdivé a do kontextu zasazené informace
o složitých problémech světa, ve kterém žijeme.
Není nám to jedno.
Za 25 let se mnohé změnilo, základní zůstalo
zachováno. Jde nám o skutečný smysl toho,
co děláme, a o ty, se kterými a pro které pracujeme.
Děkuji všem, kteří se na společném díle
podíleli, a všem, kteří nás a to, co děláme, podpořili
a podporují. Má to smysl!

Šimon Pánek, spoluzakladatel a ředitel

Člověk v tísni pomáhá
v krizových oblastech
a podporuje dodržování
lidských práv už od roku 1992.
Během 25 let činnosti jsme
se stali jednou z největších
neziskových organizací ve
střední Evropě. Každoročně
realizujeme projekty v objemu
několika stovek miliónů korun
pro stovky tisíc lidí, kteří se
narodili na méně šťastných
místech této planety.
Za dobu své existence jsme
přímo pomohli 18 milionům
lidí. V současné době máme
stálé kanceláře ve 20 zemích
a počet zaměstnanců
přesáhl 1 800.

www.clovekvtisni.cz

Když už získal pan Petr práci, přihlásil se exekutor. Na dveře klepalo mimo jiné i 12 exekucí za

6 000

POMÁHÁME LIDEM
K ÚSPĚŠNÉMU
ŽIVOTNÍMU RESTARTU
Lidé, se kterými pracujeme, řeší většinou ne jeden,
ale celý komplex vážných problémů. Patří mezi ně
nedostatečné vzdělání, extrémní zadluženost, život
na různých „špatných adresách“ či dlouhodobá
nezaměstnanost. Pomoc nabízíme nejen jednotlivcům,
ale i celým rodinám. Chceme, aby naše podpora vedla
k získávání potřebných životních znalostí a dovedností. Naším cílem pak je, aby si ti, kteří využívají naše
služby, dokázali své záležitosti v budoucnu zorganizovat sami. Aktivní účast člověka při nalézání řešení
svých problémů proto považujeme za nezbytný
předpoklad vzájemné spolupráce.
Podpora dětí a mládeže
Velkou část energie věnujeme práci s dětmi a mládeží.
Věříme, že kvalitní vzdělání je právě tou hybnou silou,
která je schopna posunout člověka mimo život v sociálně vyloučených lokalitách. S dětmi se snažíme pracovat
již od předškolního věku, a je-li to možné, provázíme je
po celou dobu jejich vzdělání. Pro ty nejmenší provozujeme 14 předškolních klubů, těm starším nabízíme
doučování či kariérní poradenství. Pro všechny je
připraveno sedm nízkoprahových klubů.

jízdu na černo. Podařilo se nám zajistit sloučení všech exekucí do jedné, a vymáhaná částka
tím klesla o odměny advokátů a exekutorů ze 100 na 20 tisíc. Vysoké náklady na vymáhání

Člověk v tísni pomáhá
v České republice ročně
zhruba šesti tisícům lidí,
kteří se ocitli v tíživé životní
situaci. Kromě přímé práce
se zabýváme i analytickou
činností, a to především
v oblasti dluhů a vzdělání.

70 % dospělí

Bílina
Chomutov

30 % děti

Ústí nad Labem
Liberec

Karlovy
Vary
Plzeň
Kladno

Olomouc
Praha

9
V ČR provozujeme
9 regionálních poboček

50
Celkově působíme ve
více než 50 městech a obcích ČR

často znemožní splácení samotného dluhu, což v konečném důsledku poškozuje i věřitele.
Foto: Rishabh Kaul

NEJČASTĚJŠÍ PROBLÉMY?
VZDĚLÁNÍ, DLUHY, PRÁCE, BYDLENÍ...
CHYBĚJÍCÍ
PŘEDŠKOLNÍ
VZDĚLÁNÍ

NEÚSPĚCH
NA ZÁKLADNÍ
ŠKOLE

NEPOKRAČOVÁNÍ
VE VZDĚLÁVÁNÍ

MINIMÁLNÍ
VZDĚLÁNÍ

NEZAMĚSTNANOST, DLUHY

CHUDOBA

nepříznivá rodinná situace / špatné bydlení / předlužení / sociopatologie

SOCIÁLNÍ PRÁCE

rodina / bydlení / práce / dluhy / volný čas

PŘEDŠKOLNÍ
KLUBY

KARIÉRNÍ
DOUČOVÁNÍ PORADENSTVÍ

VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGŮ

VZDĚLÁVÁNÍ ÚŘEDNÍKŮ, POLICISTŮ

SYSTÉMOVÉ ZMĚNY

3 650
TVOŘÍME LEPŠÍ ŠKOLU
PRO VŠECHNY

škol, s nimiž v České republice
spolupracujeme

Člověk v tísni působí na více než polovině škol v České
republice. Pomáháme vytvořit ze škol místo, které rozvíjí
nadání a individuální schopnosti dětí a které moderními
metodami učí děti orientovat se v současném světě.
Chceme, aby generace dnešních dětí vzpomínaly na
školu jako na příjemné místo plné poznání a respektu.
A přáli bychom si, aby současná škola uměla z dětí
vychovat aktivní, slušné a sebevědomé občany, kteří
dokáží měnit naši společnost k lepšímu.
Proto Člověk v tísni přináší do škol důležitá témata
prostřednictvím dokumentárních filmů, diskusí s pamětníky a prožitkových aktivit, které atraktivní formou
vtahují děti do tématu. Věnujeme se například mediálnímu vzdělávání, lidským právům, globálním problémům,
moderním československým dějinám, sociálním otázkám,
rovným příležitostem ve vzdělávání, stereotypům a předsudkům a dalším tématům.

škol zaregistrovaných
na portálu jsns.cz

Pomáháme úspěšně vzdělávat všechny žáky
Mnoha žákům se v běžných školách nedostává potřebné podpory a tyto děti pak zbytečně vypadávají z hlavního vzdělávacího proudu. Proto rozvíjíme kompetence
pedagogů potřebné ke zvládání žáků se speciálními
potřebami nebo je školíme v práci s emocemi, předsudky či jinakostí.
Osobnost učitele je pro žáky a studenty klíčová.
Spoluvytváří prostředí, ve kterém naše děti zažívají
své úspěchy i nezdary, formují si názory a připravují se
do života. Proto vyučujícím pomáháme v jejich dalším
rozvoji. Pořádáme semináře, poskytujeme konzultace
a školení, nabízíme atraktivní výukové materiály a dokumentární filmy.

2 800

31 867

středoškoláků, kteří volili
ve studentských volbách 2016

306 800
studentů účastnících se besed
a promítání s pamětníky
od roku 2005

24
laureátů Ceny Příběhů bezpráví
od roku 2009

19
ročníků mezinárodního festivalu
dokumentárních filmů o lidských
právech Jeden svět

www.varianty.cz
www.jedensvet.cz
www.promitejity.cz
www.jsns.cz
www.hleda.se
www.gratiastibi.cz
www.pribehybezpravi.cz

Chceme, aby si žáci nejen něco zapamatovali, ale hlavně rozvíjeli své schopnosti a chápali svět
v souvislostech. K naplnění tohoto cíle mohou pomoci i dokumentární filmy, které dokážou
v žácích vzbudit velmi silné emoce, a tím i zájem o probírané téma. Proto pro učitele a žáky
připravujeme audiovizuální lekce dostupné online, ale i promítání, besedy a diskuse.
Foto: Eva Kořínková

LEPŠÍ ŠKOLU CHCEME DOPŘÁT VŠEM DĚTEM

dobrá škola

PODPORUJEME
ASISTENTY
PEDAGOGŮ
PŘEDÁVÁME ZNALOSTI
A DOVEDNOSTI
VYUČUJÍCÍM
DOUČUJEME DĚTI
ZE SOCIÁLNĚ
ZNEVÝHODNĚNÝCH RODIN

MOTIVUJEME
A VYCHOVÁVÁME
AKTIVNÍ OBČANY
POŘÁDÁME
SETKÁNÍ SE SENIORY
A PAMĚTNÍKY
OTEVÍRÁME TÉMATA
PROSTŘEDNICTVÍM
DOKUMENTÁRNÍCH FILMŮ

Ukrajinský aktivista a student práv Hennadij Afanasjev byl v Rusku

V roce 2016 jsme pomohli celkem

1 080 lidem

PODPORUJEME TY,
KTERÝM NEJSOU LIDSKÁ
PRÁVA LHOSTEJNÁ
Centrum pro lidská práva a demokracii podporuje občanskou společnost a pomáhá lidem, kteří jsou nespravedlivě zadrženi nebo jinak postihováni kvůli svému
boji za základní práva. Působíme celkem ve 13 zemích
světa — jak v zemích s autoritářskými režimy, kde jsou
potlačována základní lidská práva a občanská společnost je více či méně paralyzovaná, tak i v zemích, které
procházejí transformací, a česká zkušenost tak může
být pro rodící se občanskou společnost inspirující.
Náš první lidskoprávní program jsme otevřeli v roce
1997 na Kubě poté, co nás o podporu požádali zdejší
disidenti.
Součástí naší práce je zajištění pomoci lidem, kteří se
potýkají s represemi, a systematická podpora aktivních
jedinců a organizací, jež se věnují podpoře lidských
práv nebo dalším veřejným aktivitám. Často například
pomáháme nezávislým novinářům nebo právníkům: připravujeme pro ně školení, studijní cesty, formou malých
grantů můžeme podpořit jejich projekty. Za dodržování
základních práv a svobod a podporu občanské společnosti v autoritářských zemích se zasazujeme na různých
mezinárodních fórech a na veřejnosti nejen v ČR, ale
i v zahraničí. Každoročně také udělujeme lidskoprávní
cenu Homo Homini osobnostem, které se významně
zasloužily o prosazování lidských práv, demokracie a nenásilného řešení politických konfliktů.

Právníkům, nezávislým kritickým
novinářům, blogerům, studentům
nebo aktivistům, kterým není
lhostejný osud jejich země, věří
v základní lidské hodnoty a jsou
za to ve své zemi postihováni,
a také běžným občanům, jejichž
práva jsou porušována v důsledku
nefunkčnosti právního státu nebo
zvůle místních úřadů.
Na mezinárodní festival
dokumentárních filmů
o lidských právech Jeden svět
každoročně přijde přes

100 000
diváků

V UPLYNULÉM ROCE
JSME SPOLUPRACOVALI
SE 350 PŘEDSTAVITELI
OBČANSKÉ SPOLEČNOSTI
novináři

134

88
nezávislí aktivisté

nevládní organizace

112

16
právníci

protiprávně vězněn 776 dní, během kterých byl krutě mučen. Zajistili jsme mu
kvalitní právní pomoc a po propuštění rehabilitační pobyt v ČR.
Foto: archiv Hennadije Afanasjeva

PODPORUJEME LIDSKÁ PRÁVA A DEMOKRACII
Pomáháme právníkům, nezávislým novinářům, blogerům, studentům a aktivistům,
kterým není lhostejný osud jejich země, věří v základní lidské hodnoty
a jsou za to ve své zemi perzekvováni.

PRÁVNÍ POMOC
politicky perzekvovaným
a vězněným

ADVOKAČNÍ ČINNOST
aby se o porušení lidských práv ve světě
dozvěděly i mezinárodní instituce
a veřejnost

NEODKLADNÁ LÉKAŘSKÁ PÉČE
pro politické vězně, kterým je upírána

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

PSYCHOLOGICKÁ POMOC
obhájcům lidských práv pod neustálým
psychickým tlakem

PODPORA OBČANSKÉ
SPOLEČNOSTI
mikrogranty a školení pro novináře, neziskovky či právníky

25 LET POMOCI

18 100 006 přímých příjemců pomoci
469 340 000 korun rozděleno po povodních v ČR
1 285 114 prodaných lístků na festivalu Jeden svět
30 767 absolventů vzdělávacích kurzů pro učitele v ČR
4 972 koz nakoupeno přes www.skutecnydarek.cz
2 084 951 zasazených sazenic stromů
394 postavených či rekonstruovaných škol
1 547 zdrojů pitné vody (nádrží, studen, pump atd.)
9 909 podpořených bioplynáren
3 650 škol zapojených do Jednoho světa na školách
1 800 dobrovolníků doučovalo děti v Česku
1 400 dětí z chudých rodin v ČR jsme připravili na vstup do školy
54 zemí světa, kde jsme pomáhali
1 825 zaměstnanců u nás pracuje
1 749 977 000 korun činil náš obrat za rok 2016
597 projektů administrujeme každý rok
1 477 498 účetních položek vedeme každý rok
9 597 931 000 korun využito v projektech od roku 1995

JAK HOSPODAŘÍME
výnosy
EU – Evropská komise a delegace EU

24,25 %

Zahraniční státní rozpočty

26,87 %

Agentury OSN

9,37 %

Státní rozpočet ČR

12,86 %

Dary jednotlivců a firem

10,32 %

Vlastní výnosy

4,48 %

Nadace a nevládní organizace

4,10 %

Operační programy

6,11 %

Krajské a místní rozpočty

1,64 %

náklady
Humanitární pomoc a obnova

37,33 %

Rozvojová spolupráce

36,96 %

Lidská práva

6,27 %

Vzdělávání a osvěta

6,58 %

Sociální práce a poradenství

6,47 %
Ostatní

6,39 %

náklady a výnosy z posledních tří auditovaných ročníků

NAŠI DÁRCI

SOCIÁLNÍ PRÁCE A PORADENSTVÍ

VZDĚLÁVÁNÍ A OSVĚTA

ČLOVĚK V TÍSNI SLOVENSKO

LIDSKÁ PRÁVA

HUMANITÁRNÍ POMOC A ROZVOJ

Propojujeme se s naší sesterskou organizací
na Slovensku Človek v ohrození.

Po deseti letech ČvT v Afghánistánu dokončil největší rozvojový
projekt. Výsledkem je 156 škol a klinik, 1 547 zdrojů vody
a 5,5 tisíce veřejných záchodů, 43 tisíc kilometrů zavlažovacích
kanálů, 130 malých vodních elektráren a přes dva tisíce solárních
stanic nebo 5 900 km silnic a 75 tisíc kilometrů cest.

Na Kostarice otevíráme první zahraniční kancelář Člověka v tísni zaměřenou výhradně na lidskoprávní aktivity, jako je pomoc politicky perzekvovaným osobám nebo podpora aktivit občanské společnosti. Kostarická
mise realizuje projekty na Kubě, ve Venezuele, Ekvádoru a Nikaragui.

Vláda Velké Británie svěřila Člověku v tísni vedení konsorcia humanitárních organizací pomáhajících v Sýrii. Organizace tak bude několik dalších
let řídit svůj největší humanitární projekt v objemu 30 milionů liber.

2016

Aktivně se podílíme na novele vyhlášky, která podstatně
snižuje odměny advokátů při vymáhání dluhů.

ČvT po letech podpory občanské společnosti dospěl k rozhodnutí
otevřít na východě země humanitární misi na Ukrajině s cílem
pomáhat potřebným na obou stranách konfliktu.

ČvT se v Sýrii stal jednou z mála organizací působících přímo ve válečných
zónách. V Sýrii zemřeli tři pracovníci organizace, kteří zahynuli spolu
s dalšími civilisty při raketovém útoku na obytné čtvrti Aleppa.

2014

Součástí programu Varianty se v roce 2012 stává program Migrace.
Věnuje se informování veřejnosti o migraci prostřednictvím médií,
a snaží se tak bořit stereotypy spojené s cizinci.

V rámci Jednoho světa na školách vzniká audiovizuální portál www.jsns.cz,
který nabízí pedagogům i žákům filmové výukové materiály on-line.

ČvT začíná pomáhat obětem konfliktu v Sýrii. Podporuje syrské lékaře
i uprchlíky v Jordánsku. Později se přesouvá přímo do válkou zmítané
země, kde postupně vzniká doposud největší humanitární mise.

2012

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

Bezprostředně po zemětřesení na Haiti v lednu zahájil Člověk v tísni
humanitární pomoc. Později se zaměřuje zejména na školství.

2010

Festival Jeden svět slaví jubilejní desátý ročník a jeho
návštěvnost poprvé překračuje stotisícovou hranici.

Přes snahu vojenské junty v Barmě znemožnit práci humanitárním
organizacím se v rámci SOS Barma podaří poskytnout pomoc
desetitisícům lidí postižených cyklonem Nargis.

2008

Probíhají humanitární operace na Jávě, v Libanonu, ale i odstraňování
následků jarních povodní v Česku. Vzniká rozvojová mise
v Angole zaměřená na zkvalitnění místního školství.

Propojením sociálně zaměřených projektů ČvT vznikají Programy sociální
integrace, které se zaměřují na systémové řešení sociálního vyloučení v ČR.

2006

rok realizují mezinárodní program Světová škola, jenž podporuje učitele
základních a středních škol ve výuce o aktuálních globálních tématech.

Varianty vydávají publikaci Společný svět, první didaktický materiál v Česku
věnující se zavádění globálních rozvojových témat do výuky. Další

První ročník veřejné sbírky Postavme školu v Africe
na výstavbu a vybavení základní školy v jižní Etiopii.

Člověk v tísni jako první česká organizace realizuje humanitární pomoc
z fondů EU: uzavírá první dvě smlouvy s Úřadem Evropské komise pro
humanitární pomoc (ECHO) na projekty pomoci v Čečensku a Afghánistánu. Zároveň probíhá sbírka na pomoc obětem zemětřesení v Íránu.

2004

Po rozsáhlých záplavách se ve sbírce SOS Povodně
shromáždilo 269 milionů korun. Ty jsou využity na pomoc
postiženým domácnostem a projekty veřejného zájmu.

Z filmového festivalu Jeden svět vzniká vzdělávací program Jeden svět
na školách. Nabízí školám dokumentární filmy a doprovodné metodické
pomůcky k výuce aktuálních témat současného světa a novodobé historie.

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

2002

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

Vzniká Infoservis – informační projekt usilující o zvyšování povědomí
veřejnosti o dění v krizových oblastech, porušování lidských práv
a současných globálních problémech. Skončil v roce 2005, ale stal se
základem dlouhodobé komunikace s veřejností o řadě složitých témat.

2000

Začínáme pomáhat v romských osadách na východním Slovensku,
vyplavených povodněmi. V roce 2004 zde zakládáme stálou pobočku.

kde jsou porušována základní práva nebo se pomalu rodí občanská
společnost – v Podněstří, Ázerbájdžánu, Rusku, střední Asii a na Ukrajině.

Vzniká Běloruské centrum, poskytující objektivní a nezávislé informace
o Lukašenkově diktatuře a monitorující porušování lidských práv.
Postupně začínáme pracovat i v dalších postkomunistických zemích,

1998

Po skončení bojů v Bosně a Hercegovině se Člověk v tísni
zaměřuje na rekonstrukci tamních nemocnic, škol a kulturních
center ve městech Maglaj, Sanski Most a Lušči Palanka.

1996

Poprvé je udělena cena Homo Homini za významný osobní přínos
k obhajobě lidských práv a prosazování demokratických přístupů, získává
ji Sergej Kovaljov za mobilizaci veřejného mínění proti válce v Čečensku.

Tým lidí z Nadace Lidových novin přechází pod křídla České televize,
a vzniká tak Nadace Člověk v tísni při České televizi.

1994

Na popud Jaromíra Štětiny je v Lidových novinách založen
novinářsko-humanitární tým Epicentrum, který vyhlašuje sbírku
SOS Náhorní Karabach. Pomoc směřuje do karabašských nemocnic,
zpět přiváží skupina dobrovolníků válečné svědectví.

1992

25 LET POMOCI

Slavíme 25 let od svého založení.

Pokračujeme v boji proti byznysu s chudobou v Česku. Exekutoři
vedou 4,6 milionu řízení proti necelému milionu dlužníků a stále
se zvyšuje počet lidí, kteří se z dluhů nikdy nemohou dostat.

Spolu s českými novináři pořádáme na 140 českých školách
Týdny mediálního vzdělávání, které pomáhají zvyšovat
kritické myšlení a mediální gramotnost žáků a studentů.

Spojujeme se s dalšími dvěma organizacemi a spouštíme rozsáhlou
akci na pomoc lidem prchajícím z iráckého Mosulu.

2017

Zakládáme humanitární misi v Nepálu zasaženém ničivým zemětřesením.

Spolu s partnery z Polska a Norska jsme založili Centrum pro občanskou
společnost (Prague Civil Society Centre), které podporuje
otevřenou společnost, vládu zákona a občanské iniciativy v zemích
Východního partnerství, Rusku a zemích Střední Asie.

V noci na 2. června vnikli do kanceláře Člověka v tísni v odlehlém okrese
Zaré v severoafghánské provincii Balch neznámí ozbrojenci, kteří postříleli
devět pracovníků. Jedná se o dosud největší tragédii v historii organizace.

2015

ČvT vysílá první týmy na tajfunem zasažené ostrovy na Filipínách,
v nejvýchodnější části země vzniká nová humanitární mise.

V rámci protidluhové kampaně se ČvT od roku 2009 podařilo změnit
chování největších nebankovních poskytovatelů úvěrů. Společnosti
si přestaly najímat na vymáhání bagatelních dluhů externí advokáty
a využívat vyšší úroky z prodlení, než stanovuje občanský zákoník.

Po červnových povodních v Česku distribuujeme pomoc za více
než 70 miliónů korun. Pracovníci navštívili přes 1800 vyplavených
domácností, s většinou z nich vypracovávají plán obnovy.

2013

Po záplavách v Pákistánu podnikl ČvT největší humanitární akci v dosavadní
historii. Spolu s partnery z Alliance2015 pomohl 1,9 milionu lidí zajistit
přístup k čisté vodě, obnovu živobytí a příbytků. Organizujeme také
sbírku na pomoc uprchlíkům před hladomorem ze Somálska do Etiopie.

2011

Je zahájen prodej v charitativním e-shopu SkutecnyDarek.cz,
kde lze koupit například kozu, krávu, šicí stroj nebo školní tabuli.

Terénní týmy navštěvují přes 1300 postižených rodin, rozšiřují
své služby a zaměřují se na komplexní podporu celé rodiny.

Po ničivých povodních je v krátké době na kontě
SOS Povodně shromážděno téměř 70 milionů Kč.

2009

Jméno společnosti se mění na Člověk v tísni, o.p.s.

V reakci na živelní katastrofy jsou vyhlášeny tři SOS sbírky,
které umožňují doručit humanitární pomoc obětem záplav
v indickém Biháru, cyklonu Sidr v Bangladéši a požárů v Řecku.

2007

První ročník projektu Příběhy bezpráví – Měsíc filmu na školách,
kdy se na základních a středních školách promítají dokumenty
o poválečném období našich dějin a zločinech komunismu.

Otevírají se první regionální pobočky v České republice
a pilotní předškolní klub v Bílině.

Veřejná sbírka SOS Srí Lanka na pomoc obětem tsunami přinesla
130 milionů korun. ČvT staví domy, školy a školky na severovýchodě
země, kde pomoc a návrat k normálu komplikuje dlouholetý
konflikt mezi Tamilskými tygry a vládou.

2005

Založen Klub přátel. Shromažďuje pravidelné finanční dary, které mají umožnit co nejrychleji pomoci obětem přírodních katastrof a válek a dlouhodobě
pomáhat obhájcům lidských práv, aktivistům a rodinám politických vězňů.

Člověk v tísni je přizván do sdružení evropských humanitárních
a rozvojových organizací Alliance2015. Začíná působit stálá humanitární
mise v Iráku a první čistě rozvojové projekty: v Namibii na pomoc
lidem žijícím s HIV/AIDS, v Etiopii na školství a přístup k pitné vodě.

2003

Terénním pracovníkům ČvT se podařilo medializovat dosud přehlížené
téma lichvy v chudých (převážně romských) lokalitách. Několik lichvářů
bylo na základě podnětů pracovníků společnosti zatčeno a souzeno.

Vzniká projekt Varianty, jehož cílem je zlepšení vztahů mezi
menšinami a českou majoritou. V první fázi byl vytvořen manuál
interkulturního vzdělávání pro základní a střední školy a realizována
mediální kampaň proti rasismu a netoleranci „Be Kind To Your Local
Nazi“. V druhé fázi se projekt soustředí na zavádění interkulturního
vzdělávání do všech stupňů vzdělávacího systému.

2001

Konvoje s více než 60 kamiony s nákladem humanitární pomoci
míří do Černé Hory, Kosova, Makedonie a Albánie na pomoc
kosovským uprchlíkům.

Ve válkou zničeném Kosovu rozjíždíme rozsáhlý program oprav střech
a domů. Člověk v tísni navíc otevřel tři centra dočasného ubytování
pro rodiny, většinou již jen matky s dětmi, které se neměly kam vrátit.

První ročník filmového festivalu Jeden svět. Mezinárodní
festival dokumentárních filmů o lidských právech se stává
prvním festivalem tohoto druhu ve střední Evropě.

Vzniká Projekt terénní sociální práce, předchůdce dnešních Programů sociální integrace. Jeho cílem je zvýšení sociální kompetence u různých skupin
obyvatel vyloučených na okraj společnosti. Školíme sociální pracovníky
partnerských organizací a spouštíme projekty na pomoc nejchudším Romům.

1999

ČvT začíná dlouhodobě podporovat kubánskou demokratickou opozici.
Přímo na Kubě jsou distribuovány léky, technika a finanční prostředky.

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

1997

Otevírají se první projekty na pomoc krajanům v Rumunsku.

ČvT otevírá stálou misi na severním Kavkaze. V českých a moravských
městech se v rámci Měsíce Bosny a Hercegoviny konají koncerty a výstavy.
Nadace spolupřipravuje návštěvu Václava Havla v obklíčeném Sarajevu.

1995

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

1993

NAŠI DÁRCI

SOCIÁLNÍ PRÁCE A PORADENSTVÍ

VZDĚLÁVÁNÍ A OSVĚTA

ČLOVĚK V TÍSNI SLOVENSKO

LIDSKÁ PRÁVA

HUMANITÁRNÍ POMOC A ROZVOJ

74 %
nákladů Člověka v tísni
představují výdaje na humanitární
pomoc a rozvojovou spolupráci
v zahraničí
Za 25 let jsme pomáhali a pomáháme

OBĚTEM KATASTROF
POMÁHÁME UŽ 25 LET

například při válečných konfliktech
v Sýrii, na Ukrajině nebo v bývalé
Jugoslávii. Napravovali jsme následky
zemětřesení v Nepálu či v Pákistánu,
tajfunu na Filipínách nebo na Srí Lance,

Pomáháme lidem v nouzi, a to jak ve válečných krizích
nebo v oblastech zasažených přírodními katastrofami, tak i v místech, kde se lidé bez podpory jen těžko
dostanou ze začarovaného kruhu chudoby. Pomoc
nevinným obětem zahraničních ozbrojených konfliktů stála v 90. letech 20. století na samotném počátku
existence Člověka v tísni.
Humanitární pomoc je rychlá intervence s cílem
zachránit lidské životy, zmírnit útrapy a pomoci obětem
katastrof opět se postavit na vlastní nohy. Pokud někde
na světě udeří zemětřesení, tajfun či povodně, snažíme
se na ni co nejrychleji a nejúčinněji reagovat. Díky podpoře dárců a spolupráci s našimi partnery jsme schopni
doručit potřebný materiál a koordinovat humanitární
pomoc již v prvním týdnu po katastrofě.

ale i povodní doma v České republice.

37,33 %
humanitární
pomoc

36,96 %
rozvojová
spolupráce

ostatní

ALLIANCE2015
Aby se lidé mohli postavit na vlastní nohy

Člověk v tísni je spolu s organizacemi
Welthungerhilfe z Německa, Concern

V oblastech postižených válečným konfliktem, jako například v dnešní Sýrii či Ukrajině, rozdáváme nejen jídlo
a potravinové lístky, ale snažíme se i o dlouhodobější
formu pomoci. Podporujeme proto lokální trhy a zemědělskou produkci, zapojujeme obyvatele do placených
veřejných prací a spolupracujeme s místní samosprávou
při zajišťování dodávek pitné vody či svozu odpadů.
Zajišťujeme také provoz škol a pomáháme dětem vyrovnat se s válečnými traumaty.

Worldwide z Irska, HELVETAS
ze Švýcarska, Hivos z Nizozemska,
ACTED z Francie a Cesvi z Itálie
součástí strategického partnerství
Alliance2015. Jeho členové
dohromady pracují v 89 zemích a jejich
celkový roční obrat je přibližně

1 000 000 000 €

„Naše ulice byla bombardována jako první, a tak jsme z vesnice utekli.
Když boje utichly a vrátili jsme se domů, polovina našeho domu byla pryč,“
říká paní Lidia z ukrajinské obce Nikišino kousek od frontové linie.
Lidem postiženým válkou na východní Ukrajině pomáháme s opravami jejich domů,
poskytujeme jim jídlo a pitnou vodu, nebo také materiál a vybavení na zimu.
Foto: Iva Zímová

POMÁHÁME OCHRÁNIT TY NEJZRANITELNĚJŠÍ

přírodní
katastrofy

POTRAVINOVÁ
POMOC
A BOJ S AKUTNÍ
PODVÝŽIVOU

1 030 000
měsíčních dávek potravin

PITNÁ VODA

440 000

osob získalo lepší přístup
k pitné vodě a sanitaci

PŘÍMÁ FINANČNÍ
POMOC

38 000

finančních grantů na podporu
bydlení a živností

PLACENÉ VEŘEJNÉ
PRÁCE

9 100

osob získalo zaměstnání

válečné
konflikty

POTRAVINOVÉ
POUKÁZKY

148 000

poukázek na jídlo a podporu
zemědělské produkce

PŘÍSTŘEŠÍ
A MATERIÁLNÍ PODPORA

49 000

osob získalo podporu

VZDĚLÁVÁNÍ A PODPORA
ŠKOL V KRIZÍCH

49 000

studentů a učitelů získalo podporu

PSYCHOSOCIÁLNÍ
ASISTENCE
A OCHRANA ŽEN

38 000

lidí získalo podporu

pomoc uskutečněná a plánovaná v roce 2017

ZLEPŠUJEME ŽIVOTY TĚM
NEJPOTŘEBNĚJŠÍM
Rozvojová spolupráce je snaha pomoci lidem v jejich
úsilí vymanit se z chudoby a dále se rozvíjet. Na humanitární aktivity proto často navazujeme rozvojovými
projekty, abychom pomohli předcházet budoucím
krizím a zmírnili jejich negativní dopady. Zabýváme se
tedy i dlouhodobějšími problémy, jako je nedostupnost
kvalitního vzdělání, zdravotní péče, chudoba nebo
degradace životního prostředí. Řešení hledáme spolu
s místními lidmi, partnerskými organizacemi a státní
správou, tak aby vše fungovalo bez naší dlouhodobé
přítomnosti.
V několika zemích jsme se zaměřili na problém podvýživy, která negativně ovlivňuje nejen dětství, ale celý
budoucí život člověka. Další prioritou je posilování
odolnosti lidí tak, aby se sami dokázali lépe vypořádat
s nemocemi, s dopady ozbrojených konfliktů i přírodních katastrof. Věnujeme se také stále ožehavějšímu
problému městské chudoby a podpoře základního
i odborného vzdělávání.
Spolupráce s místními komunitami je klíčová
Při rozvojové spolupráci je nesmírně důležité zapojit do
našich aktivit místní obyvatele, aby naše práce přinesla
reálné změny. V zemích, kde pomáháme, proto usilujeme o lepší fungování veřejného sektoru a podporujeme
občanskou společnost, aby dokázala se svými zastupiteli účinněji komunikovat a hájit svá práva. Snažíme se,
aby z nových technologií a investic profitovali i chudí,
ať už se jedná o farmáře v Kambodži, sadaře v Gruzii,
nebo pastevce v Mongolsku.

20
stálých zahraničních misí
58
kanceláří
1 238

zaměstnankyň a zaměstnanců
v zahraničí

84
partnerských organizací a institucí
144
projektů

A A A A A a a a aA A A A A A A A A A A A
AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
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a a a a a a a a a a a a a a a a a a
CELKEM

A = 10 zahraničních pracovnic 51
a = 10 zahraničních pracovníků 42
A = 10 místních zaměstnankyň 339
a = 10 místních zaměstnanců 806

8 : 100

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

V roce 2017 jsme v Afghánistánu dokončili náš největší rozvojový projekt.
Výsledkem desetileté práce je 156 škol a klinik, 1 547 zdrojů vody a 5,5 tisíce veřejných
záchodů, 43 tisíc kilometrů zavlažovacích kanálů, 130 malých vodních elektráren
a přes dva tisíce solárních stanic nebo 5 900 km silnic a 75 tisíc kilometrů cest.
Foto: Tomáš Drobný

POMÁHÁME LIDEM BÝT ODOLNĚJŠÍ
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PODPOŘTE NÁS
Vstupte do Klubu přátel
Člověka v tísni
www.klubpratel.cz

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

Pořiďte si Skutečný dárek

Zapojte svoji firmu
https://www.clovekvtisni.cz/cs/chci-pomoci

Proč? Protože se postavíte za něco, co
má smysl, a ukážete vašim zaměstnancům,
partnerům, klientům, že nejste lhostejní.
Protože jsme důvěryhodná a respektovaná organizace, se kterou se vyplatí
propojit Vaši značku.

www.skutecnydarek.cz

V našem dobročinném e-shopu jsou tradičně nejoblíbenější zvířecí dárky. Kromě
koz nebo kuřat můžete pořídit řadu dalších
užitečných věcí – od kanystrů na vodu přes
záchody po sešity a tabule do škol.

Pomozte dětem doma

Slavte velkoryse
www.slavimevelkoryse.cz

Uspořádejte výjimečnou oslavu, která
navíc pomůže lidem v tísni. Nejčastěji
lidé slaví narozeniny, svatby nebo firemní
výročí. Výhodou je, že pozvaní hosté
nemusí řešit dilema s dárky.

www.lepsiskolaprovsechny.cz

Nepomáháme jenom v zahraničí, ale
i doma. Doučujeme děti ze sociálně
ohrožených rodin. Působíme na více než
3 600 českých školách. Učíme učitele pracovat s nadanými i hendikepovanými dětmi.

Přidejte se
do našeho týmu
www.clovekvtisni.cz/cs/pracovni-prilezitosti

V průběhu celého roku hledáme schopné
lidi jak pro naše aktivity v Česku,
tak i na zahraniční mise.

Kontakty pro dárce

e-mail: dary@clovekvtisni.cz | tel.: 226 200 439
Hlavní dárcovský účet: 76327632 / 0300
Rádi Vám vystavíme potvrzení o daru a budeme Vás informovat o jeho využití.

V suchem sužované Etiopii pomáháme lidem zavádět odolnější
odrůdy obilí. Spolu s osivem dostávají i nářadí, kozy, slepice a oslíky
pořízené díky charitativnímu e-shopu www.skutecnydarek.cz.
Foto: archiv ČvT

15 000 DŮVODŮ, PROČ POMÁHAT.
A KAŽDÝ JE JINÝ
počet členů Klubu přátel Člověka v tísni
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Podporujeme Člověka v tísni, protože máme doma teplou vodu.
Protože můžeme jíst, na co si vzpomeneme. Protože můžeme
bezpečně chodit po ulici. A hlavně protože Člověk v tísni je odvážná
profesionální organizace, která vytrvale pracuje na tom, aby se podobně
mohli mít i lidé, kteří takové štěstí právě nemají. (P. M.)
Věřím tomu, že každý může pomoci. Mám to obrovské štěstí, že jsem se zatím
nikdy nedostal do tak tíživé situace, abych ji nezvládl vlastními silami.
Dobře si ale uvědomuji, že řada jiných lidí takové štěstí neměla.
Právě proto se snažím i já pomoci, ať už finančně, nebo nějak jinak.
Trvalý příkaz v bance je to nejmenší, co právě pro ty, kteří pomoc potřebují,
mohu udělat. Děkuji Člověku v tísni, že mi tuto podporu umožnil. (J. R.)

Přidejte svůj příběh na www.klubpratel.cz

ZAHRANIČNÍ
PŮSOBENÍ
ČLOVĚK V TÍSNI, O.P.S.
Šafaříkova 635/24
120 00 Praha 2
TEL.: +420 226 200 400
E-MAIL: mail@clovekvtisni.cz
IČ: 25755277
DIČ: CZ25755277

HUMANITÁRNÍ
POMOC

RUSKO

ROZVOJOVÁ
SPOLUPRÁCE

MOLDAVSKO

LIDSKÁ
PRÁVA

UKRAJINA

SRBSKO

RUMUNSKO

ARMÉNIE

KOSOVO

www.clovekvtisni.cz
facebook.com/clovekvtisni
twitter.com/clovekvtisni
instagram.com/clovekvtisni_peopleinneed

MONGOLSKO

GRUZIE
BOSNA A HERCEGOVINA

AFGHÁNISTÁN

FESTIVAL
JEDEN SVĚT

ÁZERBÁJDŽÁN

ŘECKO
TURECKO

SOCIÁLNÍ PRÁCE
A PORADENSTVÍ

SÝRIE
NEPÁL

LIBYE

IRÁK
EGYPT

MYANMAR

ETIOPIE

POČET ZAPOJENÝCH ŠKOL

POČET ZAPOJENÝCH ŠKOL

DO JEDNOHO SVĚTA NA ŠKOLÁCH

DO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU

(stav ke květnu 2017)

VARIANTY

435
Jihočeský kraj 189
Jihomoravský kraj 288
Karlovarský kraj 71
Královéhradecký kraj 154
Kraj Vysočina 145
Liberecký kraj 124
Moravskoslezský kraj 266
Olomoucký kraj 164
Pardubický kraj 160
Plzeňský kraj 125
Středočeský kraj 337
Ústecký kraj 207
Zlínský kraj 141

Hlavní město Praha

Hlavní město Praha

Jihočeský kraj

KAMBODŽA

SRÍ LANKA

36

9

32
Karlovarský kraj 17
Královéhradecký kraj 10
Kraj Vysočina 9
Liberecký kraj 8
Moravskoslezský kraj 30
Olomoucký kraj 11
Pardubický kraj 11
Plzeňský kraj 13
Středočeský kraj 28
Ústecký kraj 34
Zlínský kraj 10

VIETNAM

JIŽNÍ SÚDÁN

DR KONGO

Jihomoravský kraj

KUBA

ZAMBIE
ANGOLA

NIKARAGUA
VENEZUELA

EKVÁDOR

FILIPÍNY

Foto: Petr Pospíchal

KARLOVY VARY

PLZEŇ

CHOMUTOV

ČESKÝ KRUMLOV

PRAHA

TÁBOR

BENEŠOV

ČESKÉ BUDĚJOVICE

KLADNO

LOUNY

BÍLINA

ÚSTÍ NAD LABEM

DĚČÍN

PELHŘIMOV
TIŠNOV

POLIČKA

PARDUBICE

MIKULOV

BRNO

OLOMOUC

ÚSTÍ NAD ORLICÍ

POLICE NAD METUJÍ

HRADEC KRÁLOVÉ

ZNOJMO

TŘEBÍČ

CHRUDIM

HAVLÍČKŮV BROD

MLADÁ BOLESLAV

JABLONEC NAD NISOU

LIBEREC

OSTRAVA

UHERSKÉ HRADIŠTĚ

ZLÍN

ROŽNOV POD RADHOŠTĚM

OPAVA

TŘINEC

PŮSOBENÍ
V ČR
VĚŘÍTE, ŽE POMÁHAT DRUHÝM MÁ SMYSL?

PODPOŘTE NÁS!
clovekvtisni.cz/klub

